
Mutatvány az urzsumi cseremiszek költészetéből. 
A cseremiszek száma mostanság legalább 365,000-re rúg; 

főképpen a vj a t k á i kormányzóság délnyugati és déli részében 
(a jaranszki, urzsumi, malmyzsi ós jelábugai kerületekben), a 
k a z á n i kormányzóság északnyugati részében (a kozmodem-
janszki, czarevokoksajszki és csebokszarszki kerületekben), és az 
u f a i kormányzóság északi részében (a birszki és menzelinszki 
kerületekben) laknak, de vannak cseremiszek még azonkívül, 
kisebb számban, a p e r m i kormányzóság kraszno-ufimszki, a 
k o s z t r o m a i kormányzóság vetlugai és a n i z s n y j - n o vgo-
r o d i kormányzóság vaszilszurszki és makárevszki kerületeiben is. 

Az ismert észt nyelvész, WESKE MIHÁLY szerint a cseremisz 
nyelvjárások két főcsoportba oszthatók: A) a nyugatira és B) a 
keletire (tágabb értelemben); az előbbihez tartoznak 1. a koz-
modemjanszki és 2. a jaranszki. az utóbbihoz 3. a czarevo
koksajszki-csebokszarszki, 4. az urzsumi és 5. a (tulajdonkép
peni) keleti nyelvjárás (szűkebb értelemben, a mely utóbbi még 
magában foglalja a malmyzsi, jelábugai, ufai és permi táj szó
lásokat). WESKE beosztása nagyjában helyes. Az említett nyelv
járások közt a jaranszki, urzsumi, malmyzsi és jelábugai nyelv
járások úgyszólván ismeretlenek voltak még három évvel ezelőtt. 
Legjobban ismertük a czarevokoksajszki, a keleti permi és a 
kozmodemjanszki nyelvjárásokat, különösen POEKKA, G-ENETZ és 
EAMSTEDT újabb tanulmányozásai nyomán. 

Ugyanezen tanulmányokból nyertünk először fogalmat a 
cseremisz népköltészetről is : a cseremiszek meséiről és regéiről, 
babonáiról és ráolvasásairól, imádságairól, közmondásairól, találós
meséiről, dalairól. Szembeszökő a külömbség a keleti permi és 
a czarevokoksajszki közt: amazokban könnyen felismerjük az 
erős tatár hatást, emezekben ellenben kétségtelenül tiszta cse
remisz lírikával van dolgunk. A mint a három évvel ezelőtt föl-
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jegyzett, itt közölt mutatványainkból látszik, az urzsumi csere
miszek legközelebb állanak az említett czarevokoksajszkiakhoz*) 
nemcsak a nyelvjárásukra, hanem a népköltészetükre nézve is. 

Fordításom, a daloknál is, a mennyire lehet, szószerinti; a 
nehezebben érthető szavakat és kifejezéseket igyekeztem röviden 
megmagyarázni. A közmondásoknál és a találósmeséknél több
ször volt alkalmam utalni a POEKKA- és GENETZ-ÍÓIC gyűjtemények
ben (1. SUS. Aik. VII. és XIII.) található változatokra. 

Előjelek és babonák. 
1. sos§m síirisdk fiaske toles kSn, lum (iaske kaia. 
2. teldm pes d'üsfö lies k§n, keneffim pes sokxéd lies. 
3. síidm meran (íaéke osemes k§n, lum ftaske toles; ok 

osem f§n, siZU kuiu lies. 
4. siédm jüm§n-komb§ fíaske kefsdfíal jdmak§ kaia ySn, 

d'üsfö ^aske toles. 
5. éör§k-samSt's lomdédt kSn, d'ür toles. 
6. p§rs kütssd-deríd üd§rkala y§n, porán lies. 
7. iliy-gejlsd marde£ d'üt fömajsdn lies k§n, urzam er 

(tiidas küles. 
8. sos§m ftüt ikanastd kaién p§tá y§n koremdstd, suTdm er 

fiüdas küles; er'kdn kaia ySn, [iára ftüdas küles. 

1. Ha a seregély tavaszszal korán jön, [akkor] a hó ko
rán megy el. 

2. Ha télen nagy hidegek vannak, nyáron nagyon me
leg lesz. 

3. Ha a nyúl őszszel korán fehéredik, [akkor] a hó korán 
jön ; ha nem fehéredik [korán, akkor] az ősz hosszú lesz. 

4. Ha a vadlúd őszszel korán indul délfelé, [akkor] a hi
deg korán jön. 

5. Ha a juhok [nagyon] bégetnek, eső lesz. 
6. Ha a macska karmaival kapar, hózivatar lesz. 
7. Ha Illés napján**) a szól észak felől fúj, a rozsot korán 

kell vetni. 
8. Ha a tavaszi árvíz a folyóban hirtelen elfolyik és el

tűnik, a zabot korán kell vetni; ha [az árvíz] lassan folyik el, 
későbben kell vetni. 

*) És pedig leginkább azokhoz, a kik a nagy Marki-falu 
környékén laknak. 

**) Július 20-ikán a régi naptár szerint. 
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9. sös§m korerridétd iafia pes k§t'sk$ras tüyales k§n, suVd 
fiüdas £ap sun. 

10. kuralmS mSlandS fialnS fiarseygd kasákSn isoyestdl modas 
fiolát km, uréa fiüdas éap sun. 

11. teföm pös§st§ lum kelyd lies k§n, kenez"5m kindv sojses. 
12. teföm pu-sengdét9 p'órs sük§ lies k§n, kenezüm kincU sai 

sojses. 
13. sosSm solopes i kuíun kerzaltes k§n, keyeidm sutd pes 

sojses. 
14. sosSm koZ-yiískd súk» ül§ y§n, süld lektdsan lies. 
15. is d fid mún§m pödsram muridía y§n, kindd-lektds sai lies. 
16. eydi pödsra lies k§n, kindv-lektdé sai lies. 
17. pizld-yiískd soísmd ilan úriam ik paféa-s fiüdas küles : 

sai sofégs. 
18. sbrdk-jol-yeféd, u-i-yejlsd, jumd-ísdkdmd-ye^sd lum ligs 

k§n, kindd sai sotises. 
19. sosSm kiiddrtsd kuddrtdmdm oyíd-dend köles k§n, 'tu ilan 

sai ila; tupsd-őerw köles k§n, osal ila. 

9. Ha a bókák tavaszszal a folyóban nagyon kezdenek 
brekegni, eljött a zabvetés ideje. 

10. Ha a fecskék falkánként leereszkednek és játszva re-
pülgetnek a bevetett szántóföld fölött, eljött a rozsvetés ideje. 

11. Ha a hó télen mély lesz a mezőn, a gabona nyáron 
[jól] terem. 

12. Ha télen sok dér lesz a fákon, a gabona nyáron jói 
terem. 

13. Ha tavaszszal hosszú jégcsapok függnek az eresz
csatornáról, a zab nyáron erősen terem. 

14. Ha tavaszszal sok [vörös] fenyőbimbó van, a zab 
szapora lesz. 

15. Ha a tyúkok nagy tojásokat tojnak, sok gabona lesz. 
16. Ha a málnaszemek nagyok lesznek, sok gabona lesz. 
17. Olyan esztendőben, mikor sok vörös berkenye lesz, a 

rozsot egyszeri [szántás] után*) kell vetni: [akkor] jól terem. 
18. Ha karácsony napján, újév napján, [vagy] vízkereszt 

napján esik a hó, [akkor] a gabona [a jövő nyáron] jól terem. 
19. Ha az ember tavaszszal az első mennydörgést elölről 

hallja, abban az évben jól él**); ha hátulról hallja, nyomo
rultan él. 

*) Tehát nem kell a nyár utolján, vetéskor, újra szántani 
a földet. Az első szántás júniusban történik. 

**) Azaz: jó termés lesz. 
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20. kindd-súkSrSm koüp küsüt's kotskeé k§n, kindd-ak ftola; 
ülüt's kot'skes k§n, ak kiiza. 

21. sösSm fi üt er^Kdti kaia y§n, i koremes koőes k3n, fíüt 
úrid ok kap y§n, kalSolan il@s josd lies : kinda ok sot's. 

22. sösSm pőrftdi ku&drisd sdl-yejédn kuddrta ySn, ü sör 
súk§ lies; putd-yefádn kiiddrta y§n, kol-küfévédlan kol pes loyales. 

23. ayStan pört-ond'édlnd mura y§n, fiaske una toles. 
24. pört-tul d'iifömd yöoSm solySm pudestaltön lektdn fíozes 

k§n, una toles. 
25. kuyu pasa-derw kaias lektat k§n, kukxé§ fíedra-dem 

ud^ramas fias lies k§n, lutse pörföl, piial OG li. 
26. sdrSk-jol kas-tena drfte-samdtsi uSdr-samdis sorSk-ftüjsfis 

purat; purat da édrékSm kujsen mezdm kiirdt; uödr sem mezUm 
kurUn luktes k$n, (iára sem marilan kaiat os mezUm luktes k§n, 
os marilan kaia. — kajsd tuy-ak. 

27. kurn§£ kuftőejsdé töl§n kStskSra y§n, jesfáis kö-ySnat kóla. 
28. kön pi urm§zes k§n, tüőSn pörffistd kols§ lies. 

20. Ha az egér felülről rágja a kenyeret, a gabona-ár le
száll ; ha alulról rágja, az ára felmegy. 

21. Ha a víz tavasszal lassan folyik, ha a jég [ott] ma
rad a folyóban, [és] nem megy el a vízzel [együtt], [akkor] az 
embereknek nehéz lesz az élet: a gabona nem terem. 

22. Ha tavaszszal az első mennydörgés egy húsevőnapra*) 
esik, [akkor abban az esztendőben] sok vaj [és] tej lesz; ha 
böjtnapon dörög, a halászoknak sok hal jut. 

23. Ha a kakas a tornáczban kukorékol, nemsokára ven
dég lesz. 

24. Ha az eleven szén, fűtéskor, pattogva kiesik [a ke-
menczéből], vendég lesz. 

25. Ha fontos ügyek miatt útra indulsz, [és] ha nőszemély 
üres vederrel jön szembe veled, fordulj inkább vissza, [mert 
másképen] nem lesz szerencséd. 

26. Karácsony este a fiúk és a lányok bemennek a juh-
akolba; bemennek, megfognak juhokat és kitépnek gyapjútcso
mókat] ; ha egy leány fekete gyapjút tép ki, azután barna lesz 
a férje; ha fehér gyapjút tép ki, szőke lesz a férje. —- A fiúk
ról ugyanazt [mondják]. 

27. Ha az udvarra holló jön krákogni, a családból valaki 
meghal. 

28. Ha valakinek a kutyája vonít, [az azt jelenti, hogy] 
a házában halott lesz. 

*) Azaz: nem böjtnapra. 
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29. mari fiür-yefédn os tüfi§r§m isia ySn i tüdS tüfiSr-dhid 
túu lies k§n, kóla, ok t§rl§. 

30. siídm pu-sengHyVts iSstas ok jby§ y§n, kodes pu-seyges-
<ik, kalSk íserU lies, kolas tüyales. 

31. mari kafianSm tostSlan kodas opta y§n, küm kalasen 
jpSsta: «kol'(i, küm kots, úriam it koU!i> 

32. mari ébr§k'jol-ye//» sördk-fiü/scis túmmam saká: fiára 
$or§k ok köl§, ta&a lies. 

33. port opsa-fiák§ kürDÚdm Udkas kules; fiára ia ok púr§. 
34. jiiéd mari kuyejsd ond'édt's fiür-yefédn d'uffim kaia 

jesdZ-deríd d'üsfdlas koremdé: fiára osal üdSrtdé t'serd ok pií. 

Közmondások. 

(marin manmSzS.)*) 

1. er kSneUd py pasalan sues, Srfiezdúek uddr nalsS jeslan 
iues. — Vö. P. 13. 

2. izi tül§m izinek jordktd! — Vö. P. 40. 

29. Ha cseremisz ember szerdán tiszta inget vesz föl és 
ebben az ingben megbetegszik, [akkor] meghal, nem gyógyul meg. 

30. Ha a levelek őszszel nem hullanak le a fákról, ha
nem [ott] maradnak a fákon, [akkor] az emberek betegek lesz
nek, elhalni kezdenek. 

31. Ha cseremisz ember gabonaasztagot felrak avval hogy 
több mint egy évig álljon [tkp. «hogy réginek hagyja*], abba 
bedug egy követ és ezt mondja: «[te] egér, edd meg a követ, 
a rozsot ne edd meg!» 

32. A cseremisz ember karácsony napján a juhakolba egy 
baglyot függeszt: azután a juhok nem halnak meg, egészségesek 
maradnak. 

33. A ház ajtaja fölött vasat kell bedugni [a falrésbe]; 
azután az ördög nem jön be. 

34. Egynémely cseremisz szerdán éjjel húsvét előtt csalá
dostul megy fürödni a folyóba: akkor azután az utálatos rüh 
nem ragad rájuk. 

1. Reggel korán felkelőnek a munkája halad, korán nősü
lőnek [nagy] családja lesz. 

2. A kis tüzet még kicsi korában oltsd el! 

*) Szó szerint: «cseremisz mondások». 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIIÍ. 
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3. jdíj kümSlSm ond'éet k§n, éke kűmSlet kodes. — Vö. P . 20 . 
4. jdy tSlanet küm k§éka ySn, tdid tuülan kinddm k§sk§!— 

Vö. P . 22. 
5. J9p§n soissSsSm ond'ien, sot'ssdlan ot su. — Vö. 34. P . 3. 
6. pylan süyar§m it kiind'éd, skalanet pra. 
7. jdylan tusman§m it SönS, skalanet toles. — Vö. P . 1. 
8. júm§ ok pu y§n} sösng, ok kois. — Vö. P. 2 1 . 
9. kaidGlan kör$ mür§z§. — Vö. P . 5 . 

10. kMnH skendé9m ske mokta. 
11. korák korak-siúd'éam nuyunam-at ok t'süpgal. -—Vö. P. 6. 
12. kuyu da m, izi da tus. 
13. leyesdálan*) kora, komd§s§£§. 
14. loyar ftüpm kotskes. — Vö. P. 3 1 . 
15. mariüan körg, ftat§z§. 
16. mom u£at kolat: joletdm tsot pit. —- Vö. P . 15. 

3. Ha más emberek kedve szerint [igyekezel] élni, a saját 
kívánságaid nem teljesülnek. 

4. Ha az emberek neked köveket dobnak, te dobj nekik 
kenyeret [vissza] ! 

5. Idegen gyermeket nevelve fel, nem kapsz gyermeket.1) 
6. Másnak gödröt ne áss, [mert akkor az] magadnak való. 
7. Másnak rosszat ne kívánj, [mert akkor az] magadnak 

teljesül. 
8. H a az isten nem engedi, a disznó2) nem esz meg 

[téged].3) 
9. Olyan az ének mint a madár. 

10. Mindenki saját magát dicséri. 
11. Varjú sosem vájja ki a varjú szemét. 
12. Nagy de [gyenge és puha mint a] polyva, kicsi —• 

de [kemény mint a] mag. 
13. Edény4) szerint a fedele. 
14. A torok megeszi a fejet.5) 
15. Olyan [féle] a feleség, min t a férje. 
16. Akár mit látsz, hallasz — : [mindig csak] erősen csa

vard a lábodra [a kapczát].6) 

x) Azaz : fogadott gyermek sose lesz olyan mint az édes 
gyermek. 

2) Azaz : az ellenség. 
3) Azaz: nem károsí that meg. 
4) leyes = «nyírfahéjból való fedeles akó». 
5) Az iszákos ember t az ivása elpusztítja. 
6) Azaz: tartsd szigorú t i tokban azt, a mit látsz, hallasz. 
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17. nalm§ kind§ perkan bySl. 
18. oksa muren toles da süsken kaia. — Vö. P. 10. 
19. pi koia Sa 4§tí§ kot'skas ok jofd. — Vö. P. 8. 
20. pi ske pojtsesdéd n§-ywnam-at ok sor. — Vö. P. 36. 
Ü51.. pi ap'fsas purmöycfd, möyges nalSn ot kert. —Vö. P. 2. 
22. pl-den p§rs kai il'yt. — Vö. P. 9. 
23. pin potssd ske földélidzd káo§r. — Vö. P. 36. 
24. pírdm kot's-kunard pukH§, ere koélas urmdz'es. -— Vö. 

P. 35. 
25. poian koisdZ-dend, nuzna kum§lM-Shi5. — Vö. P. 14. 
26. pu-seycjdz'-detí l§stas§z§ torán OG fiots. — Vö. P. 37. 
27. skenddn [v. skenddtidm) it kbd§, pydn [v. jdp§n§m) 

ÍD nal. 
28. sommás kastast§, púprmas saygastd. — Vö. P. 27. 
29. sbrSk südSs p'irdlan ok éti. 
30. sükS pnSn l§st§s8z§m pi-at ok kois. — Vö. P. 16. 
31 . sük§ sonet k§n, sayal knjset. 

17. [Pénzért] vett gabona nem kiadó. 
18. A pénz énekelve jön és fütyülve megy. 
19. A kutya kövér [lehet], de [azért] a húsa nem enni való. 
20. A kutya sose sározza be a saját farkát.1) 
21. Nem veheted vissza azt, a mi [egyszer] a kutya szájába 

került. 
22. Ugy élnek mint kutya és macska. 
23. A kutya farka maga a kutya felé hajlott.2) 
24. Akárhogy eteted a farkast, mindig csak az erdő felé 

ordít. 
25. A gazdag kérkedésével, a szegény szívével [pl. hat az 

emberre]. 
26. A levél nem esik messze a fától. 
27. A magadét ne add oda, a másét ne vedd el! 
28. A szándékok [ott vannak] a póznán, az isten végzései 

a homlokban.3) 
29. A juh átkai nem fognak a farkason. 
30. Sok ember készítményét a kutya sem eszi.4) 
31. Ha sokat kívánsz, keveset kapsz. 

*) Ezt mondják pl. olyan furfangos emberről, a ki mindig 
ki tud jutni a bajból, és mindig ártatlannak tudja magát 
mondani. 

3) Ezt mondják pl. önző emberekről. 
3) Azaz: szegény ember szándékát boldog isten bírja. 
4) Azaz : sok szakács elsózza a levest. 

14* 
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32. suld§ satu seryes fiozes. — Vö. P. 29. 
33. su&d teyge oksat serfS bySl, sudd tayet seryd. 
34. tuluk prezdm pukxéet k§n, upviat ügyes; tuluk soissdin 

ond'éet k§n, up'Psat lopkayes. — Vö. 5. P. 33. 
35. ísefier t'seset seryd by§l, sai kumSlet seryd. 
36. ud^ramasSn üp'PsH kuíu da üs§£§ küjsiik. 
37. fíor nuyunam-at ok pö'iv. — Vö. P. 4. 

Találós mesék. 

(tust§ • samSís.) 

1. ayaz§ pu, meíaé§ kürDÚd. — torza. 
2. aidk pondas fibíSn. — kaza pondas. 
3. ffüt pundastd porsSn mundra kiig. — mún§. 
4. fíüfég sepgelnd alSasta kofiasW ke/sa. — s§makxs. — 

Vö. P. 117. 
5. er-at kas-at kufian k§l§m sup'Psam. — opsa-k§l. — 

Vö. P. 126. 

32. Olcsó árú [az idővel neked] sokba kerül. 
33. Száz rubel pénz nem sokat ér [tkp. nem drága], száz 

barát sokat ér. 
34. Árva borjút ha etetsz, a szád vajas lesz; árva gyer-

meket ha nevelsz, a szád széles lesz.1) 
35. Jó megvendégelésed sokat nem ér, a jó szíved sokat ér. 
36. A nő haja hosszú, de az esze rövid. 
37. A tolvaj sosem gazdagodik meg. 

1. A gabonatábla fa, a mesgye vas. — Az ablak. 
2. Az apk?) szakálla kétágú. — A kecskebak szakálla. 
3. A folyó fenekén fekszik egy selyem gombolyag. — 

A tojás.3) 
4. Az akol mögött az ördög bőre lóg. — Az asszonyok 

fejre valója.4) 
5. Eeggel és este egy öreg asszony fogantyúját húzoga

tom. — Az ajtófogantyú. 

*) Azaz: sokszor kell szidnod. 
2) awk valószínűleg pogány személynév, habár a nyelv

mesterem nem tudta ezt bizonyossággal megmondani. 
8) T. i. a míg még nincsen kitojva. 
4) mely hátul lelógó részszel bír. 
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6. ik alsam kot'skes koiskes őa jaslas puren fiozes. — küzd. 
7. ik alsam mus pojsan. — ímd. — Vö. G. 8. 
8. ik kombem n§l neran. — küpt'sdk. 
9. ik rus-ftatem kwrsten kursten nvüskdrdm numales. — 

SU19V. r - Vö. P . 70. 
10. ik rus- fiatemdii sarapani§m nötalam yim, kúmSlem todSl-

tes. — sojan. — Vö. P. 110. 
11 . ik rus-(jatem- sudd paféfLS1) isién. — kopVsta-ftui. — 

Vö. P . 84, 109. 
12. izi y$na pryeskd. kitkdís kiddé kostes. — oksa. 
13. prz% (Süt, pokXselu9éd tul. — sarna/Sar. 
11 . joskar- kastasW os isdfö siúdza. — pü. — Vö. P . 20 . 
15. k§ner kütSs fteld, ópm ssta. — pezmen. — V. P . 2 4 . 
16. kiskd pct'ssdm ftiidvs ísdken kiia. — f}üt-korn§. 
17. kittdmd jolŐ§m§, jüm§m kumales. — tüske.®) — Vö. Gr. 7 2 . 

6. Egy herélt lovam eszik, eszik, és [azután] lefekszik a 
jászolba. — A kés.3) 

7. V a n n e k e m egy kóczfarkú heré l t l ovam. — A va r ró tű . 
8. V a n n e k e m egy négy o r rú l u d a m . — A vánkos . 
9. Egy orosz asszony táncz közben t ehe rbe esik. — Az orsó. 
10. Egy orosz asszonynak a szoknyáját h a fölemelem, 

[könnyezésig] meg indu lok . — Vöröshagyma. 
1 1 . Egy orosz asszony száz [ tkp. öszázrétű))]1) r u h á t ve t t 

föl. — A káposztafej . 
12. Kicsike, gömbö lyű , kézből kézbe j á r . — A pénz . 
13. Körü lö t t e víz, a közepén tűz . — Teafőző. 
14. Vörös g e r e n d á n fehér tyúkok ü lnek . — A fogak. 
15 . Csak egy singnyi , [s mégis] t anácso t ad. — A kézi 

mérleg. 
16. Egy kígyó fekszik, a farkát vízbe m á r t v a . — A vízhez 

[vezetői út .4) 
17. Kezetlen, lábatlan, hajlong a szentkép előtt. — Bölcső 

rúdja.2) 

*) suŐ9 pajtsas ezt is jelenti: «oltógyomor». Szójáték. 
2) A bölcsőrúd egy a menyezethez erősített vaskarikán van 

keresztül dugva és rövidebb végével a menyezethez támaszko
dik; a másik végén a bölcső függ köteleken. Mikor húzzák a 
bölcső kötelét, akkor a rúd ruganyosan mozog le és vissza. 

3) Az a kés , melylyel a kenyere t vágják és a melye t az 
asztalfiókban tartogatnak. 

4) Azon ú t , a me lyen vízért j á r n a k (az udva r ró l a közeli 
pa takhoz vagy folyóhoz). 
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18. kittdirid jold§m§, pistd* ftüwi küza. — ruas. - - Vö. P. 14. 
19. kok m§land§ koklastS tul gVüla. — pört-tul. 
20. kok oya, ik ukxé. — túmd-yitskd. 
21. kok os komb§, sudT) köfá port-kapk. — kejísd, t§l§z§, 

sudfr. 
22. koyga fömalnS nSl ü-[3o(sk§ sindz'á. — uskal-t'sizi. — 

Vö. P. 3, 97. 
23. koyga fömalnS noUk§ prezd kiia. — plmv. — Vö. P. 99. 
24. kormSikS púra, pudaftkas ok pür§. — toia. 
25. korn§-@o% pda si-suran taya kudaUstes. — süzld. — 

Vö. P. 37, 105. 
26. koéla pokxselriíí izi pi opta. — toftar-d'ük. — Vö. G. 23. 
27. koéla pokxéelriv kuyu pot Soles. — kutk§-sue. — Vö. 

P. 96. G. 69. 
28. koéla pok^selm totarla sdlSk ke(t'm. — pizJU-yiiskd. — 

Vö. P. 121. G. 24. 

18. Kezetlen, lábatlan, a hársfa tetejére megy. — A [kelő] 
tészta.1) 

19. Két föld közt ég a t ü z . — Tűz a szobában [a ke-
menczében]. 

20. Két deszka, egy ág. — A makk. [?] 
21. Két fehér lúd, százhúsz veréb. — A nap, a hold, a 

csillagok. 
22. A kemencze alatt négy vajasbödön áll [tkp. «ül»]. —-

A tehéntőgy. 
23. A kemencze alatt nedves borjú fekszik. — A nyelv. 
24. A marokba belefér, a vékába [tkp. «a pudmértékbe»]2) 

nem fér belé. — A bot. 
25. Minden keresztútban egy ezüstszarvú kos szaladgál. — 

A [háncsbocskor fonásánál használt] ár. 
26. Bent az erdőben egy kis kutya ugat. — A fejszekopogás 

[a favágásnál]. 
27. Bent az erdőben egy nagy fazék forr. — A hangyaboly. 
28. Bent az erdőben egy totarla-kenáős) [tkp.: egy tatár 

kendő] csüng. — A berkenyefürt. 

*) A dagasztócseber hársfából való. 
2) pudafika = Vs csetvert [1 csetvert (gabonamérték) = 

12800 orosz köbhüvelyk]. 
3) Az urzsumi cseremiszek nem értik a totarla szót; a 

«tatár» ezen a nyelvjáráson: süasla. Az idézett POEKKA-féle vál
tozatban ez van: goikar sóftece = «vörös kendő», a GENETZ-
félében pedig ezt olvassuk: kottaste totar 8ate jaSelekem saken 
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29. kuyu^an kuyu salmam kumSkten om kert. — ibUm. — 
Vö. P. 82, 93. G. 52. 

30. m§id jöWm piodn kdd§m, iza moskoskd su. — tul-deti 
sikxs. — Vö~ P. 56. G. 64. 

31. n§l uŐ9r ih p§?-yendrédk pmalnQ sind'égt. •— üstefíal. — 
Vö. P. 41, 103. G. 87. 

32. oú&Mii uz-ak afi-ak ko?nb§ möddu kaiat, seygeis izH 
kölnien mia. —. m§ner küm§. 

33. opsa ond'é'dlnd izi pi kiia: ok púr§l, ok opt§, nS-yöm 
ok purtS. —- sura. 

34. opsa seygeltw pufdr küy§za soya. — fiüt- fiára. 
35. párna kűt§s field, poySm poya. — iskd. — Vö. P. 47. 
36. pasu yots kuríei pufdr kuyuza. —• soya-fíui. — Vö. 43. 

P. 53, 101, 122. 
37. pasu yoií vuy5r kuyuza sort§n-sort§n kuríes. — étifór. 
38. pasu pokXselriS kuafian kuyu serye kiia. — firma. ~ 

Vö. P. 127. 

29. A császár nagy serpenyőjét nem bírom megfordítani. — 
A szérű. 

30. Én [míg] fölkötöttem a lábbelimet, [az alatt] a bátyám 
Moszkvába ért. — A tűz meg a füstje. 

31. Négy leány ül egy menyasszonyi fátyol alatt. — Az 
asztal. 

32. Elül a gúnár és a liba [t. i. a nőstény] játszva jár
nak, utánuk [a víz] jéggé fagyva jön. — A vászon szövése. 

33. Az ajtó előtt kis kutya fekszik: se nem mar, se nem 
ugat, és senkit sem ereszt be. — A lakat. 

34. Az ajtó mögött púpos öregember áll. — A veder
hordó rúd.*) 

35. Csak egy újnyi, [és mégis már] vagyont gyűjt. — Az 
akasztószeg. 

36. A szántóföldön keresztül szalad egy púpos öreg
ember. — Az eke. 

37. A szántóföldön keresztül egy púpos öregember sírva 
bőgve szalad. — A duda. 

38. A szántóföld közepén az öreganya nagy fésűje fek
szik. — A borona. 

= «im tannenwáldchen hat ein t a t a r i s c h e s weib ihr tuch 
aufgehángt». 

*) A vederhordó rúd ívesen hajlott. 
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39. pírd-Serid máska t8as ondz'fit. — torza-dem konga. — 
Vö. P. 88. G. 12. 

40. pbsS fiokxselnd si püken sind'ia. — t'serfá. 
41. pbsS yo(s joskar a^Stan kurzes. — pündid-l§^3. — Vö. 

P. 68, 100. 
42. pbsS jois portds lapisdk kur£es. — firma. — Vö. 

P. 127. 
43. pbsd jotí puydr-twpan kujdza kurzes. — soja-fiui. — 

Vö. 36, P. 53, 101, 122. 
44. pbs§ pokxset'í os alsa kuőales. — porán. —Vö. P. 102. 
45. port j§maln§ ftuid§m§ máska kiiá. — petske. 
46. port pr ftüraySm sup'fsam. — mbk§. — Vö. P. \la)^ 

83. G. 19. 
47. port pr puőam k?rem. — ukxs. — Vö. P. 16. G. 18. 
48. port fiüwstö kdsal kiimd£ sind'ia. — t§l§z3. — Vö. 49, 

P. 32. G. 20. 
49. port fiüwstd pel-terkd kdsal sind'ia. — t§l3z§. — Vö. 

48, P. 32. 
50. port- fiaiydis pel jejtsd-derid fíolem. — üpkorn§. — Vö. 

P. 2. G. 44. 

39. A farkas meg a medve egymással szemben [állanak és 
egymásra] nézegetnek. — Az ablak meg a kemencze. 

40. A mező közepén ezüst szék áll [tkp. «ül»].— A templom. 
41. A mezőn keresztül vörös kakas szaladgál. — A fenyő

kéreg külső, vékony hártyája. 
42. A mezőn keresztül nemezrongy fut. — A borona. 
43. A mezőn keresztül görbehátú öregember fut. — Az eke. 
44. A mező közepén fehér herélt ló vágtat. — A hózivatar. 
45. A ház alatt [a pinczébenj fejetlen medve fekszik. — 

A hordó. 
46. A házat kötéllel körülfogtam. — A moh [a falrésben].*)• 
47. A házfalba köröskörül [tkp. «a ház köré»] szegeket ve

rek. — Az ágak [a falgerendákban]. 
48. A ház tetőélén áll egy pépes**) tál. — A hold. 
49. A ház tetőélén áll egy pépes csészének a fele. — 

A hold. 
50. A ház tetőéléről egy fél skin [csúszva] lejövök. — 

A haj választék. 

*) A falgerendák közötti réseket mohhal betömik. 
**) kSsal savanyú, fotelen pép, rendesen zablisztből való. 
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5 1 . pörfSstd pdremel's, tum kbySld. — pört-p§rd§s. 
5Í2. pörtdsfd teld, tűnd keyez. — jynda.1) 
53. pnndast§m§ Soiskes sSUm siind'igÁtena. — kit-sol. 
54. sa?íd'z$is komőSm numales. — komb§. — Vö. P. 104. 
55. sopke pörtem törza3§md. — mün§. — Vö. P. 112. G. 16. 
56. sol'dz'S jölSm pides, iza£§ mos kos sues.— koyga-tul.— 

Vö. 30. G. 64. 
57. sbrdk-fíülís(is'td tum§na kurstales. — pom^la. 
58. síddörZd-dhid lup'Psa, Uoyesten ok kert. — mardez'-ftakxs. 
59. tustSm, tustdsdm, jomakdin kolt§s§m, os söföíses pufören 

p§st§s§m. — kayaé ftdz§m3. 
60. tünat by§l pörtdstat ö)-§l soprem2) pdSas. — opsa-jol. 

51. Bent a szobában [lapos mint a] túrós lepény, kunt 
[az udvaron fölkuvadt mint a] pástétom. — A házfal.3) 

52. Bent a szobában tél van, kiint [az udvaron] nyár. — 
Az ablaküveg.1) 

53. Feneketlen cseberbe húst sózunk be. — A karperecz. 
54. A forgács hordja a kosarat.*) — A lúd. 
55. A nyárfából való házacskám ablak nélkül van. — 

A tojás. 
56. Az öcscse fölköti a lábbelijét, [ós az alatt] a bátyja 

Moszkváig ér. — A tűz a kemenczében. 
57. A birkaistállóban bagoly szaladgál. •— A peme te . 
58. Szárnyaival vergődik, [de] nem tud repülni. — A szél

malom. 
59. Egy találós mesét föladtam, egy mesét mondtam, fehér 

kendőbe becsavartam. — Az irás a papíron. 
60. Se nem kunt, se nem bent a soprem'2) fészke. •— A& 

ajtósark. 

*) Dupla-ablak hiányában az ablaküveg belső lapja télen 
jéggel vonódik be, a külső lapja azonban természetesen nem. 

a) Az urzsumi cseremiszek nem értik ezt a szót. Való
színűleg azonos a nyugati cseremisz éapreygd «rigó» szóval. 

3) A fal belülről simává van faragva; kívülről a gerendák 
faragatlanak. 

4) És nem — a min t várná az ember - - megfordítva. 
A lúd teste a kosár, lába a forgács. 
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Dalok. 

(m ü r § - s a m § i s.) 

1. B e g r u t a d a l o k . 

1. 

er kvj'set Iq-dldales, 
kue-(3uietdm joskartales ; 
ke(s9-@al keféét küzales, 
suddlSk is^raUm kostales; 
kas kecsét fiolales, 
árama pmalnet fiÜD naldales; 
me£-at kaialas tüyalna ySn 
sindi$da pr-at ftüD naldales. 

A reggeli nap fölkel, 
a nyírfacsúcsokat pirosítja; 
a déli nap emelkedik, 
a pázsitos tisztást megszárítja; 
az esti nap lenyugszik, 
a fűzfa alul a víz fölszivárog [a földből]; 
mi is mikor útnak indulunk, 
a könny elborítja a szemeteket.*) 

2. 

koia lúddn sulodréd-Ően 
tűft§r§m IdstaUn t'sialas OG li, 
koia komb§n sulő§r£§-Sen 
sd@§r§m WstaWn ísialas OG li, 
alasa£§m kiiskaUn**) soyalt§m§-möyg9 
sutdZ-at oyes kai súdSZ-at oyes kül, 
m§ií-at kaialas tunalna ySn 
arakaé-at oyes kül puraz-at oyes kül. 

Kövér kacsa szárnyaiból 
inget csinálni és [azt] felölteni nem lehet, 
kövér lúd szárnyaiból 
vászonkabátot csinálni és [azt] felölteni nem lehet, 

Tkp. «a szemetek kerületét*). 
így is : kiiskalal. 
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miután a ló*) be van fogva 
[akkor] neki [már] nem kell se zab, se széna, 
ha [egyszer] útnak indulunk, 
[nekünk] se kell se pálinka, se sör. 

3. 
koréin seggel aramaSS 
kefédlan kum-yana peledales. 
I09in-pejs9 lomberzÜ 
kejtsdlan kum-yana peledales, 
pakísg, körfd iy9-mük%svz!> 
kefsdlan kum-yana modas lektes, 
m§iz-at kaiálSn yoltena y§n 
ke/sdlan kum-yana usesta ftozeé. 

A folyón túl a fűzfa 
naponként háromszor virágzik, 
a szérűskertben a zelniczeliget 
naponként háromszor virágzik, 
bent a konyhakertben a fiatal anyaméh 
naponként háromszor kirepül játszani, 
mi is ha [innen] elmegyünk 
naponként háromszor eszetekbe jutunk.**) 

4. 
kujsaltas k§n kujsgltas 
lat-kok sarai koGlaset, 
k§raltas k§n kSraltas 
mbjísdla salat pur kaiméi, 
fiozaltas kSn Sozaltas 
ilna tiak körydset, 
kaialas k§n kaialas 
ip on olas sumesket! 
ok tanSiem, taySiem, 

• 10. dnde kuze Wstalna! 
[kaialas kdn kaialas 

[10.] ske-at Zal-at ömSl, 
t'sefter-at tar/na kdő§ldulei, 
tud-at Zal-at kbődldales.! 

*) Tkp.: «a herélt ló». 
**) Tkp. regrutadal, de éneklik máskor is búcsúzásnál. 
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Ha [egyszer] elfognak, fogjanak el *) 
tizenkét csűr közt,2) 
ha [egyszer] megvernek, verjenek 
míg a háncsostor szétfoszlik, 
ha [egyszer] besoroznak, sorozzanak be 
a vjatkai3) íródeák kerületében, 
ha [egyszer] el kell menni, menjünk 
[akár] Ufa városig! 
Jaj, kedvesem, kedvesem, 

10. most mit csinálunk! 
(ha [egyszer] el kell menni, menjünk, 

[10.] nem szánjuk magunkat, 
de egy szép kedvesünk [itt] marad, 
hiszen őt sajnáljuk !)4) 

5. 
d'ütj^n ku£iiz§ni, küjsiiksUm 
sem ajdtanet sindig.les, 
korn§n kuíuidm, küjsükidm 
sem alasat iindz'ales, 
fiatján kelpiídm, kuas3é§m 
kufuZan kuyu jakSret sindéales, 
ífásan neldföm, kust§ly§&§m 
sske ú£§ldená. 

Az éjtszaka hosszúságát, rövidségét 
a fekete kakas tudja, 
az út hosszúságát, rövidségét 
a fekete ló5) tudja, 
a víz mélységét, sekélységet 
a császár nagy vasmacskája tudja, 
az élet nehézségét, könnyűséget 
[majd] mi magunk megtapasztaljuk. 

*) Eégebben, mikor a katonai szolgálati idő igen hosszú 
volt, a regruták meg szoktak szökni a sorozás elől. 

2) A cseremiszek már maguk se értik, hogy miért van it t 
szó a «tizenkét csűrről». 

3) "Vjatka város régi orosz n e v e : X-HHM. ( = cser. Und). 
4) A 9—10. verssorok ser-nur faluban, a zárójelek közötti 

[9—12.] verssorok pedig kup-sola faluban divatosak. 
5) Tkp. «herélt ló». 
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6. 

mündür kU')dr(t'set kuddrtales . . . 
elnet koélaülan neldzU. 
elnet kozlaülan mo neldzH! 
bn§ koílaDlan nefájfö. 
ön§ koZlanlan mo nefáid ! 
kuyu sernureDlan neUfá. 
kuju sernureDlan mo neHiéd! 
ülül-s ola ülan neUfö. 
ülül-solaDlan mo neW£d ! 
ajsalan, afíahn neldid. 
ajsalan, a (Halán mo neldé9! 
adak-at nömnalan-ak neldíd ! 

Messze dörög az ég . . . 
Az elnet [nevű] erdőnek nehéz [mikor az ég dörög]. . . 
Az elmet erdőnek miért volna nehéz! 
Az ön§ erdőnek nehéz . . . 
Az ön§ erdőnek miért volna nehéz! 
A nagy sernur [falunak] nehéz . . . 
A nagy sernur [falunak] miért volna nehéz! 
Az iilül-falunak nehéz . . . 
Az iilül-i&lxm'dk miért volna nehéz! 
Az atyának, anyának [az élet] nehéz . . . 
Az atyának, anyának miért volna nehéz! 
Azonban mi nekünk igazán nehéz [az élet]! 

7. 
kii polatts§lan kii serfd, 
pu polatjdlan pu serj-d, 
ajsaé' den afiaélan tyailfó setjd, 
nömnan kuyuÉalan me serfd ulná ulmas. 

Kőpalotának a kő drága, 
fapalotának a fa drága, 
atyának és anyának a gyermekei drágák, 
a mi császárunknak bizonyosan mi drágák voltunk. 

8. 
pu olalan pu serfd, 
kü olalan kii serfd, 
kuy§zalan $u% serfd, 
ajsyzlan a^aélan soíss§ér3 seryd. 
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Favárosnak*) a fa drága, 
kővárosnak a kö drága, 
a császárnak a fejek**) drágák, 
az atyának, anyának a gyermekei drágák. 

9. 
oéan kürSket toi kürSket, 
tayanan imnet núádltales; 
o£ay kapkat toi kapkat, 
toi tümbdr per de ok po tfi(vitait; 
o£ay körfd tiakxsd 
khiaya fi alán orlana, 
attsg,£-den9 afiaí§ 
soi$é§á§m ond'éen orlanat; 
joskar jolan kÖfdr\{sen£d 
lafiras pi&dn orlana, 
fiaédk poj'san fiarseíjgaid 
p§zas§m opten orlana, 
mdiíd a/sa-Set's afia-oefs 
kbőSii orlanena, 
nömnan gai túl§ks§m 
kuy§ía ondien orlana. 

A kazáni hegy sárgarézhegy, 
patkolt lovad csuszamlik [ott]; 
a Kazán kapuja sárgarézkapu, 
sárgarézdob verése nélkül nem nyílik meg 
a kazáni íródeák 
könyvei mellett bajlódik, 
az atya és anya 
a gyermekeket nevelve bajlódnak, 
a piroslábú galamb 
sárba ragadva bajlódik, 
a villafarkú fecske 
fészket rakva bajlódik, 
mi is az atyától, anyától 
elszakadva bajlódunk, 
magunk féle árvákat 
nevelve a császár bajlódik. 

*) Azaz: olyan városnak, a melynek a házai fából vannak 
építve. 

**) Azaz: az emberek, a katonák. 
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2. L e g é n y d a l o k . 

10. 
nömnalan kelsdsd krimsWi up(Ps§, 
kSdalemlan kelsUsd küren pota, 
jolemlan keledéi sapian kem, 
ísonemlan kels9S9 os motor. 

Hozzám*) illik krimi prémsapka, 
derekamhoz illik sötétbarna öv, 
lábamhoz illik szattyáncsizma, 
szívemhez illik szőke szép leány. 

11. 
ter§n motorZd kandas pü$n, 
or@an motoréd toi pufsan, 
alsan motoréi) saySl jolan, küdSr orZan, 
jöratSmenidii motorzS sara sind'égn, 
pes motor da m§pn bySl. 

A legszebb szán nyolczbordájú, 
a legszebb szekér sárgaréz kerékagyú, 
a legszebb ló fehérlábú, göndörsörényű, 
a legszebb szeretőm [volna nekem a] világosszürke szemű, 
nagyon szép — csak nem az enyém! 

12. 
túra túra kúrdketüm 
ida küzgl, ida küzal: 
jol jdidrfda pStales; 
os osmaidm, os oémat§m 
ida toskalal, ida toskalal: 
jol ftundasta koyaryales; 
pesté fíost-at, pesté (iost-at 
ida ond'z'alal, ida ond'éalal : 
sindía t6o£da salanales; 
m§leisna-t motor§m-at 
ida, ondíqlal, ida ond'z'alal : 
t'sefier isurida sapalyales. 

A meredek, meredek hegyre 
ne hágjatok föl, ne hágjatok föl: 

*) Tkp. <(hozzánk». 
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a lábizmaitoknak vége lesz; 
a fehér [napsütötte] homokon, a fehér homokon 
ne járjatok, ne járjatok: 
a lábtalpaitok megperzselődnek; 
a sövényen át, a sövényen át 
ne nézegessetek, ne nézegessetek: 
a szemgyökereitek szétbomlanak;1) 
nálunknál szebbekre2) 
ne nézegessetek, ne nézegessetek: 
a szép arczaitok elsápadnak. 

13. 
fti/sQL sengel pamásdzS, 
imnem OG d'üldal. mom ISstalam ? 
sarai tiis süS§£§, 
alasam ok kots. mom Wstalam t 
küsenem tits mii-yündem úl§, 
tayem ok kois. mom ISstalam ? 
up'Psam tiis somakem ül§, 
pngam ok kut^rS. mom ISstalam ? 

Az istálló mögött forrás van, 
a lovam nem iszik [belőle]. Mit csináljak? 
A csűr tele van szénával, 
a herélt lovam nem eszik [belőle]. Mit csináljak? 
A zsebem tele van mézeskalácscsal, 
a szeretőm nem eszik [belőle]. Mit csináljak? 
A szám tele van [szép] szavakkal, 
az ángy szeretőm3) nem beszél velem. Mit csináljak ? 

14. 
afiígrdé'Jí'fjt afía-de/s-at 
so(isdn öm§l, 
südöfíuies sötisdnam, 
er-iupVses muskSltSnam. 
küj'sük iőa man. 
nömnan-deis küjsük pundds ül§ ; 
kuZu ida man 
nömnan-deis ku£u jaktS-pünd'zv, 
jorya ida man, 
nömnan-deis jorya kue-ftui; 

1) Azaz: a szemeitek megromlanak. 
2) Azaz : szebb fiúkra. 
3) pyga — 1. «bátyám felesége»; 2. «szerető» {általában). 



MUTATVÁNY AZ URZSUMI CSEREMISZEK KÖLTÉSZETÉBŐL. 2 2 5 

k^temy-ak pelak usem úl§, 
muskalak pelak joryam úl§. 

Atyától, anyától 
nem születtem, 
fű-hegyén születtem, 
reggeli harmatban mosdottam. . . , 
Alacsonyaknak ne mondjatok [minket], 
nálunknál alacsonyabb a fatőke; 
magasaknak ne mondjatok [minket], 
nálunknál magasabb a magas erdei fenyő; 
piperkőczeknek ne mondjatok [minket], 
nálunknál piperkőczebb a nyírfa csúcsa; 
másfél font eszem van, 
[de csak] másfél zolotnyik*) piperkőczségem! 

15. 
«ko£, ko£, molan fierfsdn sbfémat?*;. ; 

v-puydlmdlan fíerjsdn sb(t's9nam.» / 
«puy9l!m9, puydlmd, molan fíerfsdn sbjshiat?* 

«pük%serm9 fterJ'sPn sbfs9nam.y> 
«pükxsermd, pük%serm9, violán be?\isdn sb/sdnat í» 

«pük/salan fterj'sdn sb/swiam.v 
«pükxs, pükxs, molan (3ertt's9n sbfsÜnath) 

«iiŐ9r mbdSslan fterféíín sbiis9nam.n 
ouóHr, uóür, molan ^er/s^n sbjs^nat?* 

«ka/s9 mbd§slan @ertís9n sbjs^nam.n 
ukajs^, kat(sd, molan {3ertis9n sbjs9~nat?» 

nkuyuZan jg,lts9~lan [ier^s^n sbjs9nam.» 
ikuyuéa, knynéa, molan fterfé'Sn sbtl!s9?iath> 

«kal§k kufé^s sbjs9nam.» 

«Fenyő, fenyő, mire születtél?)) 
«A tobozokért születtem.)) fu 

«Toboz, toboz, mire születtél?)) 
«A mogyoróbokorórt születtem.* , . > 

«Mogyoróbokor, mogyoróbokor, mire születtél?)) 
«A mogyoróért születtem.)) :..</• 

((Mogyoró, mogyoró, mire születtél?)) 
«A leányok játékszerének születtem.)) 

«Leány, leány, mire születtél?)) 
((A fiatal emberek játékszerének születtem.)) 

*) Zolotnyik = % lat. , iú'.it 

Nyelvűdományi Közlemények. XXXVIII. 15 
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«Fiatal ember, fiatal ember, mire születtél ?» 
«Az uralkodó szolgájának születtem.*) 

«Uralkodó, uralkodó, mire születtél?') 
«A népen uralkodni születtem.*) 

16. 
lumz§n kelySéSm sindiglam ild y§n 
(iastar-jejsdset om soyal 11!9, 
Püttsdn kelfS0m sind'zalam \l% y§n 
taySna-pusSsket om siis W&, 
íVdédzUn rieldzUm sírt diaiam %td y§n 
aféfi-dets afia-dets om sbjísdldd íVd. 

A hó mélységét ha tudtam volna, 
a hótalpra nem kaptam volna; 
a víz mélységét ha ismertem volna, 
a sajkába nem ültem volna; 
az élet nehézségét ha tudtam volna, 
atyámtól, anyámtól nem születtem volna. 

3. L e á n y d a l ok. 

17. 

ok sar-iudem, ÍD lasWryS, 
om toskal! 
ok ftarseygem, ÍD oiyanS, 
om oiyat§! 
ok süspükem, ÍD íiiodldd, 
om luődktd / 
ok akdiem*) ÍD öpkdld, 
om kuő alt § ! 

Jaj füvecskóm, ne hajolj le, 
nem tiporlak! 
Jaj fecském, ne búsulj, 
nem bántalak! 
Jaj csalogányom, ne félj, 
nem ijesztelek meg! 
Jaj néném, ne hányj a szememre, 
nem hagylak! **) 

*) így is : akaiern. 
**) Azaz: mindig barátod maradok. 
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18. 
izi (Hidet joyales, 
kuyu ftuődsket usnales; 
kuyu fíüdet joyales, 
ldk§n lukSn joyales ; 
luks§ pda müli!s9-t6ui, 
müJsd-fiuiz'S pda lomber, 
lomber pda ukxier, 
ukxéer pda Ustas, 
Idétas pda peled9's ; 
peledal sude t'sümSryald, 
ííumdryen sude küldaWn 
küldal sude poyal naUn úl§t. 
kuskSlden sude py sind'éas fibzdlden ulna. 

Kis folyó folyik, 
a nagy folyammal egyesül; 
a nagy folyam folyik, 
zegzugosán folyik; 
minden kanyarulatban dombocska van, 
minden dombocskán zelniczeliget van, 
minden zelniczeligetben lomb van, 
minden lombon levél van, 
minden levélen virág van; 
nem érvén rá hogy virágozzanak [a virágok már] kezdtek 

gyümölcsösé válni, 
nem érvén rá hogy gyümölcsösé váljanak [már] érettek, 
nem érvén rá hogy megérjenek — [már] leszedték. 
Nem érvén rá hogy felnőjünk [mi is] az emberek szeme 

elé kerültünk.*) 

19. 
kok kHat koülastS 
porsSn potam erfdédm, 
tüdSn poémaéd kut posma, kuo ltiDm§> 
tüdSn aks§ kut sudd hw luras, 
suld-at öy§nal, sery-at dy§nal: 
^ÍDU-^ÜS teygeas ulna. 

Két szerkamra között 
selyem övre való mellékfonalat vetettem, 

*•) Azaz: A férfiak kezdtek ránk nézegetni, még mielőtt 
teljesen kifejlődtünk volna. 

15* 
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ennek a pászmaszáma hat pászma [és] hat ige,1) 
ára egy rubel és kilenczvennyolcz kópék;3) 
mi [magunk] se vagyunk se nem olcsók, se nem drágák 
ötvenöt rubelesek vagyunk.3) 

20. 
pej'id seygel takdrzS. 
prezan iiskaldn, takdr&d, 
pasu pokxsel tak§r£§ 
isomaii (Sutdn tak§rz§, 
pakt'sa seygel takdréd 
pa/sfin ébrSkSn takdréd, 
kdlat se?jgel tak§rzS 
saltak @at§n takSrzS, 
k§lat ond'zdl takSrzS 
iufdZd liddidn takSrzd. 

A kerítés mögött lévő ösvény 
borjas tehén ösvénye, 
a mező közepén lévő ösvény 
vemhes kanczá ösvénye, 
a konyhakert mögött lévó ösvény 
bárányos juh ösvénye, 
a szerkamra mögött lévő ösvény 
a katona feleségének az ösvénye, 
a szerkamra e l ő t t lévő ösvény 
a hímező leány ösvénye.4) 

21, . 
déufíítrzd marilan kaiglam'» mapm, 
sufídrzli marilan kaialas 

*) 1 posma («pászma») = 1 0 laúmS («ige», or. cTieTa; vö. 
cser. ludam «olvas, számláb); or. ciHTaTb) =s 30 sürtd pSriid 
(«szál»). — Vö. 1 pászma = 1 0 ige = 30 szál fonál, 1. pl. 
BALLAGI A magyar nyelv teljes szótára. 

2) kok iiidd. lur = 60 kópék (a mostani pénzszámítás sze
rint), kut suŐ9 lur tehát = (3x60 kop.) 180 kópék; ha ehhez 
hozzászámítunk kut lur = 18 kopeket, akkor a végösszeg 1 ru
bel és 98 kópék lesz. 

8) Azaz: 55 rubelt kell fizetni értünk váltságdíjul, tehát 
elég sokat. — A menyasszonyi váltságdíj mostanában 5 rubeltől 
kezdve 50 rubelig; nagyon ritkán 100 rubel. 

4) Azaz: ő nem járkál a faluban hátsó utakon, mint a 
katona felesége. 
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pors§n melan túfiSrem sun öySl. 
«tümb9rz9 marilan kaiglam!^ mapm, 
tümWrz9 marilan kaialas 
oka melan tüfi§rem sun bySl. 
«ilals§ marilan kaialam/» mapm, 
ilalsd marilan kaialas 
iem kejsem sun by§l. 
«drfiezd kafédlan kaiglam!* mapm, 
arfiezd kafédlan kaialas 
pazar satuem tiirs bySl! 

«Dudáshoz férjhez megyek!*) mondtam, 
"de] hogy dudáshoz férjhez menjek 
"ahhoz] a selyem mellhímzésű ingem [még] nem készült el. 
^Doboshoz férjhez megyek!» mondtam, 
[de] hogy doboshoz férjhez menjek 
[ahhoz] a paszomanyos mellű ingem [még] nem készült el. 
«Idős emberhez férjhez megyek!» mondtam, 
[de] hogy idős emberhez férjhez menjek 
[ahhoz] időm, napom [még] nem ért meg.*) 
"Fiatal kérőhöz férjhez megyek!» mondtam, 
de] hogy fiatal kérőhöz férjhez menjek 
ahhoz] a vásári árúm nem ép.**) 

22. 
kud§ oúdzdlnet ap'Psatet, 
kapka ond'Zdlnet keltet, 
ondédl-sbfiS/spn ondzdlnem, 
poltdsan üstem kSdalnem, 
fiasili fi asilijse m ondzdlnem, 
petdr p etr o fi ijse m seggelnem ; 
kit-sol tarédm tülaVSm, 
kambetkd tar£3 kbdSlddS. 

A kunyhó előtt kovácsműhely van, 
a kapu előtt bódé van, 
a kötényem előttem van, 
a gombos övem derekamon van, 
Vaszílij Vaszílics előttem van, 
Péter Petrovics mögöttem van; 

*) Azaz: «még igen fiatal vagyok». 
**) Azaz : «nem vagyok szűz». 
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a karperecz árát megfizettem, 
a czukorka ára [fizetetlen] maradt.') 

4. M e n y e k z ő i d a l o k . 

23. 
uram nolmSm nalddtsas, 
indes-püan§m na l <? §sas. 
alasam nalmdm nalddws, 
fiiiski£-kSdalan süspdk-neran§m. 
lidvrdm nalmdm naldSsas, 
s§i ondéaldn p§l {3ost§lé§m! 

Egy szánt mindenesetre kell venni, 
egy kilencz bordásat kell venni. 
Egy lovat2) mindenesetre kell venni, 
egy sugár-termetűt, csalogány-orrút.:ii 
Egy leányt okvetetlenül kell venni, 
egy félre kacsintót, mosolygót. 

24. 
kapka ondívl tbfidljdidm 
tbdSlna őa kodena, 
Wpt§-lapt§ sudSéSm 
toskalua da kodena, 
tSyai tnyai uödré»m 
siikalna őa kodena, 
sara sind'ian, oá motor £§m 
sSndena Sa nangainá. 

A kapu előtti bajnóczát 
hajlítjuk és [úgy] hagyjuk, 
a széles és lapos levelű növényt 
tapossuk és [úgy] hagyjuk, 
az ilyen olyan*) leányt 
eltaszítjuk és [úgy] hagyjuk, 

*) A leánynak a két említett szeretője van. Korábban ked
velte a P. P.-cset, most már a V. V. kedvese. P. P.-től kapott 
ajándékért, a karpereczért, már «megfizetett)), a V. V. azonban — 
a ki czukorkát adott — egyelőre «jutalmazatlan» maradt. 

2) Tkp. «herélt lovat». 
3) Azaz : hegyesorrút. 
*) Azaz : a kinek a híre nem egészen jó. 
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a világosbarna szemű, fehér [bőrű] szép leányt 
fölültetjük [a kocsira] és elvisszük. 

koremet ftokten kost§lŐen kostSlden 
sar-yaltam-at p§tal9, 
aramat jdmaís kostSlden kostSlden 
lui-upfsem-at p§thl!d. 
fíakxéer pokxéel or-lúŐSZSm 
seryas fiost-at lüalSn naldena, 
ülül-solan uŐ9r9St9in 
korka puras-at paláfán naldena. 

A folyó mentén járdogálván, járdogálván 
a lószőrzacskóm is elkopott, 
a fűzek alatt járdogálván, járdogálván 
a nyestbőrsapkám is elkopott.1) 
A malömtó közepén [úszó] vadkacsát 
akár karikán át meglőjük2) és megfogjuk, 
az ülül-sola-i leányokra 
ráismerünk a sajtárral [kínált] sörükről3) és elvesszük őket. 

26. 
miyStan ery5 ele k se £9 
up'PsS pmais sörasa, 
kSryori uddr (3 era£§ 
pSryend'édk pmaís sörasa, 
miydtan ery9 elekse £9 
pamas-jal§s sumes fíolyaltes, 
kSryori uddr fieraíS 
iilül-s ola s sumes ftolyaltales.*) 

Nikita fia, Alekszis 
sapkájában szép, 
Gergely leánya, Vera 
menyasszonyi fátyla alatt szép, 
Nikita fia, Alekszis 
a pamas-jal faluig ragyog, 

*) Mert olyan gyakran járt a szomszéd faluba leányokat 
látogatni. 

2) Mert ők olyan ügyes lövészek. 
3) Mert jó a sörük. 
4) Éneklik a vőlegény násznépéhez tartozó asszonyok a 

vőlegény o t thonában, mielőtt a menyasszonyért mennek. 
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Gergely leánya, Vera 
• az ülül-sola faluig ragyog. 

27. 
korem fíokten korn§ kaia, 
korn§ ftokten jos káig,, -
jÖ8§£§n kofiastdéd tül§Bl§k, 
undSrSri kaftast§£$ fíaialSk. 
sulai ftulai! kapkaSam pofása, 
kulai /Sulai.' nalas leksa! 
nalas lekte df§na púr§, 
kapkaóam pot'ste-at bydna pür§.1) 

A folyó menteben az út megy, 
az út mentében a hölgymenyét megy; 
a hölgymenyét bőre bundára való, 
a hód bőre prémre való. 
sulai, fiulaif nyissátok ki a kaputokat, 
kulai, (iulai! jojetek ki fogadni [minket]! 
Ha nem jöttök fogadni [minket], nem megyünk be [az udvarra], 
ha nem nyitjátok ki a kaputokat, nem megyünk be [az udvarra]. 

28. 
«kandas-kana o íay § s miédm, 
kandas mesak oksam kondHSm, 
kandas mesak oksa£§m k§ryori fieralán p§stSs3m.» 
kandas mesak by§l ulmas, 
kandas tenge ulmaM; -) 
aida, jöra, naygaialna, 
sot^Sm temg,s naygaialna, 
aida, jóra, nangaiglna, 
tesiezdm temas naygaialnd /8) 

«Nyolczszor Kazánban jártam, 
nyolcz zsákkal pénzt hoztam, 
nyolcz zsákkal pénzt fizettem [váltságdíjul] Gergely leányá

ért, Veráért.» 
Nyolcz zsákkal talán mégse volt, 
nyolcz rubel lehetett; 

*) Énekli a vőlegény násznépe, mikor jön a menyasszony 
házához (rendesen a kapu előtt). 

2) így is l ehe t : kandas teyge ulmas. 
3) Éneklik a vőlegény násznépéhez tartozó asszonyok a 

menyasszony otthonában. 
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nosza, az nem baj, vigyük el [mégis ezt az olcsó leányt is], 
[falunk többi olcsón vett asszonyok] számát szaporítani 

vigyük el, 
nosza, jól van, vigyük el, 
hogy a tuczat beteljék — vigyük el!*) 

áutd kotssS iíoma-yai 
t§ tafiena t§ soyena, 
süpkast§ kísd aza-yai 
t§ lüygena t§ soyena, 
kozla-s ola ftat§n manm§la 
kiim§t§n-at iktak ulna, 
par e y gd süps ftatSn manmSla 
jamddzdm d'üas kotskas tdl§n ulna.'2') 

Zabot evő csikó módjára 
majd tapodunk, majd [egy helyben] állunk, 
bölcsőben fekvő gyermek módjára 
majd hintázunk, majd [egy helyben] állunk, 
koHa-sola-i asszony szavai szerint 
mind a hárman egyenlők vagyunk,3) 
'pareygd-i tatár asszony szavai szerint 
[ide] jöttünk készet inni, enni. 

30. 
toskal yoltSsSm: lak§ li, 
(sumal yoltdsSm : t'soyga li, 
tarai lum lum§ldaV§, 
kejsd körzUm tsiatd, 
t§l§z§ jolfiam koitáld, 
aka salam§m koitáld, 
salamzd pofées me tölm ulná.*) 

Tapostam: gödör támadt, 
rúgtam [a földet]: dombocska támadt, 
piros karton [színű] hó esett, 

*) A vőlegény násznépéhez tartozó asszonyok sokszor igen 
élesszavú gúnydalokat énekelnek a menyasszony házában. 

a) Éneklik a vőlegény násznépéhez tartozó asszonyok a 
menyasszony otthonában. 

3) Azaz: egyikünk sem jobb a másiknál. 
*) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony otthonában. 
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a nap fölvette a fülbevalóját,1) 
a hold leejtett rojtokat, 
a néni üdvözleteket küld, 
ez üdvözleteknek folytán mi [is ide] jöttünk. 

31. . 
kuyu nuret tumeret 
n§U-ik ftöi§m kolten, 
kuyu nuret tumeret 
n§ll-ik parfs^m salaten, 
ilus uffir orina£§ 
n§U-ik salámSm kolten, 
prokop erfd terendeí? 
n§ll-ik pn-ően mién nalSn.'2) 

A nagy meződ tölgyese 
negyvenegy gyökeret eresztett, 
a nagy meződ tölgyese 
negyvenegy növedéket hajtott; 
Illés leánya, Irén 
negyvenegy üdvözletet küldött, 
Prokopius fia, Terentius 
negyvenegy emberrel eljött és elvitte őt. 

32. 
indes ig,s alasa£§m 
inddral inddral tolően ulna, 
kandas ips alasai§m 
kandaral kandaral tőiden ulna, 
s§m i$s alasd2§m 
s§matal sSmatal tolően ulna, 
kuzman uodr mariaédm 
sSmatal sSmatal nangaialnd 
eleksan ery» fia s lilán nangaialna.^) 

Kilenczéves lovat3) 
kínozva, gyötörve ide érkeztünk, 
nyolczéves lovat 
pihentetve, nyugodni hagyva ide érkeztünk, 

*) Télen, mikor az idő hideg és az ég tiszta, a nap két 
oldalán sokszor két fényoszlop támad. E természeti jelenségre 
mondják: «a nap fölvette a fülbevalóját)). 

2) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony otthonában. 
3) Tkp. dherélt lovai». 
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hétéves lovat 
simogatva, czirógatvá ide érkeztünk, 
Kosmus leányát, Marját 
czirógatvá, kényeztetve elvittük, . 
Sándor fiának, Basiliusnak vittük. 

33. 
mikdl§n kapkat si kapkat, 
n§m§st§ p§(tsal-den lüen puren ulna; 
mikalSn toskaltSs si toskaltSs, 
sengek ondédk tíakalten puren ulna; 
mikalSn körarg, si körayq,, 
taial ondzen tenidsna; 
mikal§n uődr p alaríidm 
safiren safiren ondiena, 
sapan eryti d"z>(!}an£§lan 
safíren ond'éen nangaialna.1) 

Mihály kapuja ezüst kapu, 
hársfapuskával') lőve bementünk [a kapun]; 
Mihály lépcsője ezüst lépcső, 
föl és alá tántorogva3) bementünk [a szobába]; 
Mihály sörcsebre ezüst cseber, 
lehajtva és belenézve [megint] megtöltjük; 
Mihály leányát, Pelagiát 
megforgatjuk és nézegetjük, 
István fiának, Jánosnak 
— megforgatva, nézegetve — elvisszük. 

34. 
kúr§k pmal kueéd 
kür§k-ten tör sora, 
kur§k-(3al pündídid 
kej'sd-den tör sora, 
surt körrö ar§tand£§ 
surt-ten tör sora, 
nömnan nalsas ti&drid 
töra-pat§n-den tör sora.1) 

A hegy lábánál levő nyirfa 
a hegygyei egyenlő magas, 

*) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony otthonában. 
2) Azaz: rossz puskával. rassz puskával 
3) tkp.: «hátrálvaw 
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a hegyen levő fenyő 
a nappal egy magasságban áll, 
a házbeli kakas 
a házzal egy magasságban van, 
a leány, a kit el akarunk venni, 
egy úri asszony nyal egy magasságban áll. 

35. 
uísdlddr ísgld§r» sörmdissd 
alasa fiuietdm sörastara, 
uéar seran süserid 
jdyga süetdm sörastara. 
pyga-taydn mo tayzdí ! 
uSdr-taylan mo síddales! 
udfir-taySn mo tayíS 11 
alal jeseülan mo suldales!1) 

ítSJMr tfjfl&ír*) fék 
díszíti a herélt ló fejét, 
zöld-gyöngyü nyakdísz 
szépíti az ángy nyakát. 
Ángy-szeretővel micsoda barátság?! 
Leány-szeretővel mi érne föl! 
Leány-szeretővel micsoda barátság?! 
Törvényes feleséggel mi érne föl!3) 

36. 
«s§lt§m kait § ni* fidúerzdm kualas 
rus-fiátSn ís"5£s hüles, 
tudd fidúerédm pdstalas 
sapian sonddksd küldales, 
tüd§ sond§ks§m édndalas 
motor karandaset küldales, 
tudd karandasdídm kit'skalas -
iz-ak kuy-ak tor alsat küldales, 
tud§ immédm kuféglas 
kSr san uddr anusd z§ küldales, 

*) Énekli a vőlegény násznépe (a fiúk) a menyasszony 
otthonában. 

2) A fékcsörgő csörgésére vonatkozó hangutánzó szók. 
3) Azaz : az ángyszeretőnél jobb a leányszerető, ennél jobb 

pedig a törvényes feleség. Jó lesz tehát nekünk is követni a 
barátunk példáját és házasodni. 
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K§r 8 an uŐ9r anü s§£§m kujsalas 
lat-kok söran lup'fs küles, 
túd§ IwpVédzSm kufsglas 
safían erfd d'd §anzS küldfiles!1) 

s§lt§m kaltSm?) vásznat szőni 
orosz asszony takácsbordája kell, 
azt a vásznat tartogatni 
szattyán koffer kell, 
azt a koffert tartogatni 
szép tarantasz-kocsi kell, 
abba a tarantasz-kocsiba befogni 
úgy egy kicsi valamint egy nagy barna herélt ló kell, 
azokat a lovakat fékezni 
Kryszantes leánya, Anna kell, 
Kryszantes leányát, Annát fékezni 
tizenkét-szegletes ostor kell, 
azt az ostort fogdosni 
Szavel fia, János kell! 

37. 
' • * ' • • 

tali tali tali^sa3) 
piigles kusg polaniS, 
umdles kusd eydzs9, 
kejses kusa kdsnefdtd/ 
kup s ola éd n mariid 
urrwles kusg erjdé yai, 
s ern uri§n uo9rz9 
kecses kuss kdsnq'9 jai /*) 

tali tali tali/sff, .... -
szerencsére érett kányabogyó, 
árnyékban érett málna, 
napon érett földieper! 
A kupsola-i") vőlegény 
olyan mint az árnyékban érett málna, 
a sernur-i5) menyasszony 

; olyan mint a napon érett eper! 

1) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony otthonában. 
2) A takácsborda csörömpölésére vona tkozó h a n g u t á n z ó szók. 
3) tali/sg, = pogány női név. 
4) Énekelhető úgy a vőlegény, mint a menyasszony ottho

nában. 
5) kapsola és iernur = falunevek. 
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38. 
münd'úr kuódrt'set kuőVrtales, 
nömnan tümbdr-d'ük soktales .-
münd'úr uskalet IbmdZales, 
nömnan suför-d'ük soktales; 
mündür fiolyendíet Boljaltales, 
nömnan udvr ftolj-altes; 
er-keféét leyvldales. 
nömnan uő»r leySldales; 
sonan-p§let soyales, 
nömnan uddr isién soyales. 

jby§s§ fiüt kap joyena da kaina, 
sind'édSd fiút kaid sindéodá da J.ödSdá, 
petroj) üodr kajsliriidn 
sindég, jdr£d ftüt naUn, 
mi kai §11 erfíi ilusS£§ 
up'Ps§ jdmat's ondéen fiostSles.1) 

Messze dörög az ég, 
[úgy] hallatszik a mi dobunk hangja [is]; 
messze bőg a tehén, 
[úgy] hallatszik a mi dudánk hangja [is], 
messze villan a villám, 
[úgy] ragyog a mi menyasszonyunk [is]; 
a reggeli nap fölkel, 
[úgy] fölkel a mi menyasszonyunk [is], 
a szivárvány [ott] áll [az égen], 
[úgy] áll a mi menyasszonyunk is fölöltözve. 

Mint a folyó víz mi futunk és elmegyünk [innen], 
mint az álló víz ti álltok és [itt] maradtok, 
Péter leányának, Katalinnak2) 
a szemét3) elborítja a könny, 
[de] Illés fia, Mihály*) 
a sapkája alul nézeget ós mosolyog. 

1) Énekli a vőlegény násznépe a menyasszony vagy a vő
legény otthonában. 

2) Azaz: a menyasszonynak. 
8) Tkp. «a szeme kerületét)). 
4) Azaz: a vőlegény. 
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5. Lakomadalok. 
39. 

tayam kondem sönSsSm, 
ftijsam kuy-at kujsen s§m kert; 
kombSm kondem sön§é§m, 
blSkem kuy-at kujsen s§m kert; 
lud§m kondem sönSsSm, 
fíakxéerem kuy-at kujsen s§m kert ; 
Udfid r§n-at arStan r§n-at, 
kuyes-ak u£§lden koíssa, 
tidarem, tulajsem ! 

Egy kost akartam [ebédre] hozni, 
[de] mivel az istállóm nagy, nem foghattam meg; 
egy ludat akartam [ebédre] hozni, 
[de] mivel a rétem nagy, nem foghattam meg; 
egy kacsát akartam [ebédre] hozni, 
[de] mivel a malomtavam nagy, nem foghattam meg; 
habár [a kínálni valóm] csak egy tyúk vagy egy kakas ist 

tartsátok mégis nagy [megvendégelésnekj és egyétek, 
komáim, komámasszonyaim! *) 

40. 
suk-at korn§m kostSm, 
o éay korneülan süs§2§ uke ; 
suk-at koélaWm ertátdm-at, 
elnet koélaülan süs§z$ uke; 
sukat küfiaretdm ertalUm-at, 
resetkan küfiareDlan sus§z§ uke; 
suk-at kuyarnat ertalU, 
kandas kuyarnaDlan süs§2§ uke; 
suk-at rbdSm kufsaldm, 
tidd rbddlan súsSzS uke. 

Sokat utaztam, vándoroltam, 
a kazáni úttal fölérő [út] nincsen; 
sok erdőn át jártam, 
az elnet-i erdővel fölérő [erdő] nincsen ; 
sok hídon át mentem, 
rácsos korlátú hídaddal fölérő [híd] nincsen; 

*) tular tkp. = «fiam (ill. leányom) ipa»; tulatts9 tkp. = 
«fiam (ill. leányom) napa». Azonkívül idősebb emberek udvarias
ságból ezekkel az elnevezésekkel czímezik egymást. 
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sok péntek elmúlt, 
a hetedik péntekkel*) fölérő [péntek] nincsen; 
sok rokonom volt nekem, 
ezen rokonommal fölérő [rokonom] nincsen. 

41. 
kandas kofiastan ufyam 
plt-ak kapemlan kels9S9, 
poltinnikas ola potam 
plt-ak kSdalemlan keltsd, 
teyg-ak pelakas söfíSjseni 
plt-ak ftuilan kelsdS9, 
tídd sai-at rodem 
plt-ak t'íonemlan kelédSd. 

Nyolcz bőrből való bundám 
a testemhez éppen jól áll, 
a félrubeles tarka övem 
a derekamhoz éppen jól áll, 
a másfél rubeles kendőm 
a fejemhez éppen jól áll, 
ez a kedves rokonom is 
éppen kedvemre való. 

42. 
s ernur marin kur§kxs§m 
taraum fíakxsdn kuzdsna; 
kapka ondíédkd tölSn soyalna, 
sindídran pida q^iikdmdatd ; 
toskalt mu(tsask§ pural§n soyalna, 
izi ay§tanet (VukdmdaXd ; 
pörtönd'zdket kiizgWn soyalna 
kü-dejs-^t peskddsn tüfédldds; 
port pokHet puráldn soyalna : 
sikxédn pűsSn kdid, 
üstel pokxáeket puraWn sitsna 
mamdk-tejs-ybt yuskddSn túfédlddé. 

A sernur-i cseremisz halmára 
vörös kártont [az útra] kiterítve fölhágtunk; 
a kapu elé jöttünk és megálltunk, 
a meglánczolt kutya hangot adott; 

t - f) T. i. a hetedik péntek a húsvét utáni; akkor van vásár 
napja és ünnep. 
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bementünk [az udvarra] és megálltunk a lépcső végénél, 
a fiatal kakas hangot adott; 
fölmentünk [a lépcsőn] és megálltunk a tornáczban, 
kőnél keményebbnek látszott [az élet]; *) 
bementünk [a szobába] és megálltunk a szoba közepén, 
füst és gőz [az asztalon lévő ételekből] látszott; 
mentünk és leültünk az asztalhoz, 
pehelynél puhábbnak látszott [már az élet]. 

43. 
korem pundas pamases 
süryem musk§n kuzdédm, 
kürSk kSdal pamases 
kidem süglten kuzUssm. 
kue pmal kdsneydzUm 
ai§ySis at§s nalza, 
adak nömnan yai rbdSZSm 
pörtk°dís pörffis naygaiglza ! 

A folyóvölgy fenekén lévő forrásban 
arczomat megmostam és fölhágtam [a lejtőn], 
a hegylejtő közepén lévő forrásban 
kezeimet öblögettem és fölhágtam [a hegyre]. 
A nyírfa alatt [szedett] epret 
helyezzétek át az egyik edényből a másikba, 
olyan vendégeket pedig, mint mi vagyunk 
vigyetek [vendégségbe] házról házra. 

44. 
mündür kuJdrt's^ Ididdrtales, 
sSfár sáfár d'iiret d'ürdales, 
s§fár sáfár d'iiret 
rrí?land§ sorz%lan loyales ; 
iziz-at otyles, kxiyuiat otgles, 
nömnan yai£§m ol'ales / 
nömnan yai£3m ol'ales, 
nó'mngm sümlan loyales; 
ol'ales y§nat otales, 
tajses erlas fáid jörales. 

Messze dörög az ég, 
finom permeteg permetez, 

*) Azaz: restelkedtünk és zavarban voltunk. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. ** 
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a finom permeteg 
a föld szélét1) találja; 
kis [emberek] beszélnek, nagy [emberek] is beszélnek, 
mifélénkről beszélgetnek; 
mifélénkről beszélgetnek, 
[a beszédük, pletykájuk] a mi szívünket találja;2) 
beszéljenek, a mit beszélnek, 
csak ma és holnap törődünk [avval].3) 

45. 
törzaydfs-Qt oiidíqtdm-at 
urermn urerridii kopldzs, 
•iiremedydtts-g>t ondigXdm-at '•', 
pasun pasim kowldds, 
pasuedyd jísat ond'éaldm-at; 
solerün tumervn köpldds ; 
solerzÜn ukseréd suerak ulmas, 
twmerédn ukser£§ {süUKdodrak ulmas; 
nómnan tolrnas ísütskdddrak ulmas, 
tömdan mimas suerak ulmas. 

Az ablakon néztem ki, 
sok utcza látszott; 
az utczáról néztem, 
sok szántóföld látszott; 
a szántóföldről néztem, 
sok szilfaliget, tölgyliget látszott; 
a szilfaligetben az ágak ritkák, 
a tölgyligetben az ágak sűrűk; 
mi [hozzátok] sűrűn járunk, 
ti [hozzánk] ritkán jártok. 

46. 
k§pt§r kapt§r pSlet kuzdé, 
s§(3§r safí§r d'üret cl'ürdaTd, 
éd@§r sa(3§r dfürzd-derid 
mHíat nöralna. 
t§s toskaldm, tus toskatdm, 
ombal sőrdskd toskaldm, 

*) Azaz: a szemhatárt. 
2) Azaz: sérti. 
3) Azaz: míg itt, mint vendégek vagyunk; azután, mikor 

már elutaztunk, a pletyka már nem ér minket. 
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t§s tainaldm, tus tainaldm, 
tular tulajsd ftokten eyetatdm. 
oi tularem tulaféem, 
•Sodaran uskal ske-at uldalna! 
hitta-dend pualda, 
jolda-derid nömnan-dek-at mialza! 
m§id tőiden koltSsna, 
m§id korn§m IdsWsna, 
tdié-at mialza 
túdS korn§é-den-ak! 

Kis, gyér felhőcske emelkedett 
finom, gyér eső esett, 
a finom, gyér esőben 
mi is megáztunk. 
Ide léptem, oda léptem, 
a pad szélére léptem, 
ide botorkáltam, oda botorkáltam, 
komámra, komámasszonyomra támaszkodtam. 
Jaj komám, komámasszonyom, 
[nagy] tőgyű tehénhez hasonlók vagyunk! *) 
Kezeitekkel megvendégeltek [minket], 
lábaitokkal mi hozzánk is jőjetek! 
Mi [ide] megérkeztünk, 
mi megcsináltuk az utat, 
ti is jőjetek, 
ugyanazon az úton! 

47. 
uria-pe/set joyg§det 
türedal nalde ok joygestalt, 
suld-pejset joygSdet 
türedal nalde ok joygestalt, 
port körlet joygSdet 
nömnan kaialde-at ok joygestalt. 
nömnan koismd d'umd olmes 
jüm§n afiada ftolten pü£§, 
m§land§ afiada nölten pü£§, 
kiita-derid pualSn 
jolda-derid poktalSn miza! 

*) Azaz : a következő alkalommal, mikor ti hozzánk jöttök, 
mi olyan adakozók leszünk, mint egy jó fejőstehén. 

16* 

* -
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A bekerített rozsfölded területe 
a nélkül hogy [a rozsot] arassák nem lesz tágabb, 
a bekerített zabfölded területe 
a nélkül hogy [a zabot] arassák nem lesz tágabb, 
a házbeli terület 
a nélkül hogy mi elmenjünk nem lesz tágabb. 
A helyett a mit mi [itt] ettünk, ittunk, 
az ég asszonyteremtöje eressze le és adja nektek [áldását], 
a föld asszonyteremtöje emelje föl és adja nektek [áldását], 
miután kezeitekkel adtatok [nekünk ételt, italt], 
lábaitokkal utánunk jöjetek [vendégül hozzánk]! 

48. 

küfig,r muj'sfis lappra súd§£§ 
küren ftiifön kotss§é3, 
ffl/sd-lai (3l/sT>-lai ftit's pamaset 
fíit's alasan d iisdé7>, 
bl§k pundas súr)§2§ 
isoman Sulvn kot'ssd£d. 
nömn$n d'um.9 kot'smd olmes 
asölai poig>n te liza, 
júmSn afta ftolten pü£§, 
m§land§ afía kuzdkten púid! 

A híd végén [lévő] alacsony fü 
a sötétbarna kancza eledele; 
az ö . . . . ö . . . . öt forrás 
az öt herélt ló itala; 
a völgyrét fenekén [lévő] fű 
a vemhes kancza eledele. 
A helyett a mit mi [itt] ittunk, ettünk, 
ti nagyon gazdagok legyetek, 
az ég asszonyteremtöje eressze le és adja [nektek áldását], 
a föld asszonyteremtöje emelje föl és adja [nektek áldását]! 

6. K ü l ö n f é l e d a l o k . 

49. 

izi koremetdin ftond'éalasdz'd 
mo pasmaé§ mo mb£§ ? 
izi tapletdm küzalaédéS 
mo toia£§ mo mbéSí 
izi ko£ereidm ieydldalas§Í9 
mo joltasdzS mo mo£$? 
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izi um9retdm ilalas§z'§ 
mo jesd£d mo mo£§ ? 

A kis patak átmenéséhez 
miért volna neked szükséged pallóra? 
A kis lejtőcskére fölhágni 
miért volna neked szükséged botra ? 
A kis fenyőliget átjárásához 
miért volna neked szükséged társra? 
A rövid emberélet végig éléséhez 
miért volna neked szükséged feleségre? 

50. 
elnet pünd'éet kuyu jriind'zet, 
toftar-fionddőam Uot ku(Ug,lza! 
elnet húrokét kuyu kúr§ket, 
alasa ftaidam Uot kujísglza! 
elnet fíüdet kvyu ftüőet, 
fíedra-kdldam Uot kujísqlza! 
tenesd samaníd kafira, 
ustam akSldam Uot kujsglza! 

Az elnet erdő fenyője nagy fenyő, 
[vágásánál] a fejsze nyelét erősen fogjátok! 
Az elnet [erdőben lévő] hegy nagy hegy, 
[mikor ott jártok] a fékszárt erősen fogjátok! 
Az elnet folyó nagy folyó 
[mikor vízért mentek] a veder fogantyúját erősen fogjátok! 
A jelenkor veszedelmes, 
az eszeteket, okosságotokat szilárdan fogjátok! 

WlCHMANN G Y Ö E G Y . 




