
Vót szövegek Mati faluból 

Az i t t közölt vót szövegeket 1959 januárjában gyűjtöttem Leningrádban. 
Tanulmányúton voltam a Szovjetunióban, és — bár a vót falvakat nem volt 
alkalmam meglátogatni — sikerült egy vót asszonnyal találkoznom: Olga 
Szemjonova Ivanovával, aki a leningrádi körzet kingiseppi járásában, 
Mati faluban lakik. Olga Szemjonovna Ivanova, a szerző vót nyelvmestere, 
Mati falu lakosságának számát mintegy 50—60-ra becsüli. A falu lakói közül 
hatan hibátlanul beszélnek vótul. Valamennyien öregek. Olga Szemjonovna 
Ivanova 68 éves volt a gyűjtés fent megjelölt évében. Folyékonyan beszél 
vótul, ezen a kihalófélben levő nyelven. A vót nyelvet tekinti anyanyelvének. 
Anyanyelvén kívül beszél oroszul is. Orosz kiejtése jó, de beszédén érezhető 
az idegen akcentus. Ért i még az izsórt és az észtet, néha vót beszédében is 
találkozunk egy-egy esztonizmussal. 

Tartalmi szempontból a szöveggyűjteménynek nem minden része érdekes. 
Szerepel ugyan a gyűjteményben tizenkét vót dal, három mese és a Matiban 
lakó vótok néhány régi szokásának leírása, de egyetlen nyelvmesterem nem 
tudot t a vót népköltészetből gazdag anyagot adni, vagy néprajzi szempontból 
sok érdekeset mondani. Szívesen beszélt azonban Olga Szemjonovna minden
napi apróságokról, életéről, személyes élményeiről, a mezőgazdasági és ház
tartási munkáról, ételekről és hasonló témákról, melyek a hétköznapi élettel 
kapcsolatosak. Mivel az eddigi szöveggyűjtők többsége igyekezett minden 
szempontból értékes vót szöveget gyűjteni, éppen ezért sokan közülük nem 
adtak vagy csak kisebb mértékben adtak helyet gyűjteményükben a köznapi 
nyelv szókincsének és kifejezéseinek, én hétköznapi témákat is felvettem szöveg
gyűjteményembe, elsősorban a háztartási, a mezőgazdasági és más munka
folyamatok témáit. 

A hangjelölésben E. N. SETÄLÄ rendszere szerint járok el, melyet később 
F . ÄIMÄ és — a vótra vonatkozólag — P . ARISTE tökéletesített. 

Fontos megemlítenünk, hogy a nemelső szótag eredetileg hosszú magán
hangzói a vótban általában megrövidültek. Egyetlen vót nyelvmesterem 
a nemelső szótag hosszú magánhangzóit (különösen szóvégen) egyszer hosszan 
ejti, máskor ugyanilyen helyzetben félhosszú, sőt néha rövid magánhangzót 
ejt. Ezt az ingadozást csak i t t említjük, a szövegben egyöntetűen hosszú 
magánhangzót jelölünk (P. ARISTE példáját követve). 

A rövid a és ä nemelső szótagban — legerősebben szóvégen — gyakran 
(de nem mindig) redukálódik. Ezt a redukálódást, mely még ugyanazon a 
mondaton belül is szabálytalanul jelentkezik, nem jelöljük. 
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Fontos felhívnunk a figyelmet még egy ingadozásra. Az izsórból került 
a Matiban élő vótok legutóbbi nemzedékének nyelvébe a nemelső szótag hosszú 
magánhangzója előtti mássalhangzó geminálódása, pl. kana (nominativus) 
' tyúk' : karina (partitivus) ' tyúkot ' . Ez a jelenség Olga Szemjonovna Ivanova 
nyelvében is jelentkezik, de nem következetesen. Ez a magyarázata annak, 
hogy az átírásban az ilyen alakokban — a közlő ejtését hűen követve — egyszer 
jelöljük ezt a geminálódást, máskor nem. 

A t, l, n, s mássalhangzók i előtti alig érezhető palatalizációját jelöletlenül 
hagyjuk. 

A vót szöveg mellett közöljük a szöveg párhuzamos magyar fordítását. 
A magyar fordításon belül a kétféle zárójel alkalmazásával jelöljük meg a szó
szerinti, illetőleg a vóttól eltérő magyaros fordítást. Kerek zárójelbe ( ) azok 
a szavak kerülnek, melyek a vót szövegből hiányoznak, de a magyar fordítás
ban szükségesek, szögletes zárójelbe [ ] pedig azok, melyeket szószerint fordí
to t tunk vótról magyarra, és amelyek ilyen formában a magyarban természete
sen helytelenek, sőt néha érthetetlenek. 

Végezetül köszönetet mondok azoknak, akik szerény munkám elkészí
tésében segítettek. Elsősorban vót nyelvmesteremnek, Olga Szemjonovna 
Ivanovának, aki hajlandó volt kérésemre Leningrádba utazni, P. Ariste pro
fesszornak, aki segített vót nyelvmestert találnom és átnézte a kéziratot, 
Bereczki G. docensnek a gyűjtés technikai felszerelésének biztosításával nyúj
to t t segítségéért, a leningrádi egyetemnek vendégszeretetéért, végül államunk
nak a tanulmányút lehetővé tételéért. 

? ? \ 

1. mi'nü e'Ao sü'nttt päi'vässä 

mi'ä sü'ntüzin swveA twhatta ka'heksasa.'tä ü'hessät§ü:mmettä e'simes 
vö'tta / iü'liküA ü'helteMemeA Ui'SAeA. / sü'ntüzin mi'ä mwssaza ri'hezä. j sa'vvö 
twli kei'k ri'jië. / a'hje lä'mmitätü j a'vatti whs kwjaAë. / tä'üttü sei'tse vö'tta j 
siz mi'ä me'nin pi'gesse Aa'hsä vä'ttamä. / tiäü'zin ke'm vö'tta Aa'hsä vä'ttamas. / 
ka'hstes'ëemetta vö'tta me'nin pe'tterî. / e'Un ka'hesâ te'Sëemetta vö'tta pe'tteris. / 

siz^jme'nin me'helë ü'hesä^Jte'SSemet\joö'tta. / siz u'hë kü e'Un me'hellä. \ 
tä'mä ve'tettî se'tä / ta'pettî. / sis kern vö'tta e'Un le'hUinä. / tei'ne ke'rt me'nin 
me'helë. j 
e'Un me'hëka ke'm teü'mmettä kü's vö'tta. / 

nü'd ë'n le'htëin vï's vö'tta. / kei'G. 

1. Eletem születésem napjától [napjából] 

[Én] 1891 [-edik óv] nyarán születtem, július tizenegyedikén. Kémény 
nélküli [fekete] házikóban születtem [én]. A füst mind bejött a házikóba. 
(Ha) befűtöttünk a kályhába [szenv.], kinyitottuk az ajtót [szenv.], (amely) 
az utcára (nyílott). Mikor elmúltam hét éves [betöltve hét óv], [azután ón] 
elmentem dajkának gyermekeket [sing.] gondozni [nézni]. Három évig 
voltam dajka [jártam három évet gyermeket nézésben]. Tizenkét éves korom
ban [tizenkét év] elmentem Pétervárra [Pétervárba]. Még tizennyolc éves 
koromban (is) [tizennyolc év] Pétervárott [Pétervárban] laktam [éltem]. 

Azután férjhez mentem tizenkilenc éves koromban [tizenkilenc év] . 
Azután egy hónapig [hónapot] éltem a férjemmel [férjjel], [ ő t ] elvitték a 



VÓT SZÖVEGEK MATI FALUBÓL 113 

háborúba [szenv.j, megölték [szenv.]. Azután három évig [három évet] 
özvegyen éltem. Másodszor (is) férjhez mentem. Harminchat évig [évet] éltem 
a férjemmel [férjjel]. 

Most öt éve [öt év] (újra; özvegy vagyok. Vége [(ennyi) az egész]. 

2. pü'Ame 

tü'tterikko po'jökä gwl'lataB. jpo'jo a'jap ko'simä tü'tterikkoa. / nüt^jsvä'tat-
täs tü'tterikko. \ le'väD ta'bakaD. / ta'bakkä pa'nnas Aawtä tä'ün. / sis kei'kï / 
nai'zeD / me'heD \ tü'ttereD / po'joD / kei'ki pe'Aettâs. / 

siz^lë'vad ve'tSerinad. / si'z Ï'SSÛB nô'rikke / twtterikei) Aa'vvä ta'gä. / 
sis^twtterikoAë vl'zgetas ra'%%ä. j 

tü'ttered AawAäz. / tëe'-n vï'skeB ra'%%ä / va'ÄAäz vl'nä / e'Autta. / 
sis^Jtei'zeA päi'vä tWAeB ze'niha ve'ttamä nö'rikkea.jsi:z me'rbnäz ve'nettsä.f 

ve'ntsassa tu'AAes ko'ttö. J si'z nei'ses pu'Amä pi'tämä. ) tu'AeB nô'rikë swku. / 
sis^Jcem päi'vä pu'Amä pi'täs / Aaw Aas \ta'nßsias. / ka'hs^sukua. j siz^jme'nnäs 
Jcai'voAë j ve'ttäs kai'vos pa'r\gekä ve'ttä / pa'nnas ze'nihaAAë i nö'rikkeAAe pa'rjgeD 
ve'kä. j nä'väD lo'väD ja'Agäkä. / siz^jme'nnäs ko'ïtosë. / i'ssüp kei'k swku Aa'bvä 
ta'gä. j nô'rikke a'nnaB Aa'hjë / a'nnap kei'kiAë Aa'hjeD. f si:z nei'zeß nô'rikke 
pwhtsimä vi'häkä si'Atä. / swku vi'zgeB ra'%%ä si'AAaAe. / si:s tä's i'ssüp swku 
Aa'bvä ta'gä. / a'Akäs po'tsittä sukkua. / si:s^swku mes ko'ttö. / kei'G. 

2. Lakodalom 

A leán\ szórakozik a fiúval. A fiú elküld (valakit), hogy kérje meg [meg
kérni] a leányt. Most megkérik a leányt. (Eljegyzés lesz) lesz dohány 
[plur.] . 

Telerakják az asztalt dohánnyal [dohányból tesznek egy asztallal tel i] . 
Azután mindenki, az asszonyok, a férfiak, a leányok, a fiúk, mindenki dohány
zik [szenv.]. 

Azután (megtartják a lakodalom előestéjét) lesz [plur.] a lakodalmi 
előeste [plur.]. 

Azután asztalhoz [asztal mögé] ül a menyasszony és (asztalhoz ülnek) 
a leányok. 

Azután a leánynak (a menyasszonynak) pénzt dobnak. A leányok éne
kelnek [szenv.]. Néhányan [ki] pénzt dobnak [sing.], (mások) pálinkát, sört 
töltenek [szenv.j. 

Azután a következő [másik, második] napon eljön a vőlegény, hogy el
vigye [venni] (a) menyasszonyt. Azután elmennek megesküdni [az esküvőbe]. 
Az eküsvőről [esküvőből] hazamennek [jönnek haza] . Ekkor [azután] el
kezdik a lakodalmat [ tar tani] . Jönnek [sing.] a menyasszony rokonai [nemzet
sége, rokonsága]. Azután három napig [három napot] t a r t a lakodalom [lako
dalmat ta r tanak] , dalolnak, táncolnak. (Együtt mulat) a két család [rokonság, 
nemzetség]. Azután a kúthoz [kútra] mennek, vödörrel vizet merítenek [vesz
nek] a kútból, a vőlegény és a menyasszony elé [a vőlegényhez és a meny
asszonyhoz] teszik a vízzel (telt) vödröket. Ezek belerúgnak (a vödörbe) 
[megütik lábbal]. Azután hazamennek. Asztalhoz [asztal mögé] ül az egész 
család [rokonság, nemzetség]. A menyasszony ajándékokat [sing.] ad, oda
adja mindenkinek az ajándékokat. Azután elkezdi a menyasszony (egy) seprő-

o Nyelvtudományi Közlemények 1961/1. 



114 SZABÓ LÁSZLÓ 

vei a padlót seperni. A család [nemzetség, rokonság] pénzt dob a padlóra.. 
Azután ismét leül a család [nemzetség, rokonság] az asztalhoz [asztal mögé]. 
Elkezdik kínálni a rokonokat [nemzetséget, rokonságot]. Azután hazamegy 
a rokonság. Vége [(ennyi) az egész]. 

3. ri'sittämin Aa'ssa 

Aa'hsi sü'únÜB. I vi'jes U'erikkö ii'li ke'Arne ne'llä päi'vä ri'sittämä. f 
twvvas kwpëïi vë'kâ. / pi'ssäz ve'tësë. / pa'ppi a'ünaB ni'më. / tu'AAas ko'tôsë. f 
te'häs ri'èêeD. 

3. Keresztelés [gyermeket keresztelés] 

Megszületik a gyermek. Három-négy nap múlva elviszik a templomba 
megkeresztelni. (Be)hozzák a vízzel (telt) keresztelő medencét. Belemártják 
(a gyereket) a vízbe. A pap nevet ad (neki). Hazamennek [hazajönnek]. Meg
tartják (csinálják) a keresztelőt [plur.]. 

4. A gyermek gondozása 

sü'űnüB Aa'hs. j ka'paAoittds. / sis^pè'sas. / sis^sô'ttâs./a'ntäz Au'ttua 
pi'mäkd. f siz^jvntäz i rö'ppä / ve'telä j a'ntaz e'mä nä'nnä. 

4. A gyermek gondozása 

Megszületik a gyermek. Bepólyázzák. Azután megfürdetik. Azután 
enni adnak neki [etetik]. Tejjel etetik cuclis üvegből [adnak cuclis üveget 
tejjel]. Azután pépet is adnak (neki), (mégpedig) hígat. Megszoptatják [adják 
az anya mellét]. 

5. Játszanak a gyermekek 

Aa'hzeD mä'nJteäs^jswveAAa. f mä'njteaz mä'JtSkeA i ei'rkä mä'njMz. 
ki'Aä md'nJtSäz pa'Akapü:A. / ü'heD sei'soas ü'hes pö'Ae / tei'zeo sei'soas tei'zes 
pö'Ae / ki'AeD vä'lis. 

5. Játszanak a gyermekek 

A gyermekek nyáron játszanak. Labdáznak [játszanak labdával] ós 
ëi'rka (nevű játékot) játszanak. A ki'Aa (nevű játékot) bottal játsszák. Egyesek 
az egyik oldalon állnak, mások a másik oldalon állnak, a kï'.Aa-k középen. 

6. Gyermekkorom 

kui' mi'd sü'ntüzin köü'hds pe'hës / siz^ji'sä kő'li. / teäü'zin ka'fiäjma'hzetti 
vi's ko'peikä päi'va. / siz^jne'nin Skou'Aü / e'ppïn ke'm vö'tta. / va'rra me'nin 
tb'le e'lämä pe'tterî. / ma'hzetti ka'hs rwbl'ä kü / tei'zeA ta'Ave A ke'm rwblä. / siz ai'n 
li'zätti j nei'zin jo e'näp sä'mä. 

6. Gyermekkorom 

Amikor [én] megszülettem szegény családban, akkor az apám [apa] 
meghalt. Pásztorleány lettem [jártam nyájat] . Öt kopejkát fizettek naponta 
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[napot] . Azután iskolába mentem, tanultam három évig [évetj . Korán (el
kezdtem dolgozni,) Pétervárra kerültem [mentem munkára élni Pétervárba] . 
Havonta [(egy) hónap] két rubelt fizettek, a második télen három rubelt. 
Azután mindig hozzátettek, (és) kezdtem már többet kapr i . 

7. Mai életünk 

me'd'cte teü'ld twli pé'nepi \ i vä'teeä vä'häp. / nü'd9 twli pa'rap e'Ao. / 
kei'kki nei'sti e'ppëmd \ e'be ni' } kui' mü'ö e'ppimma. j nü'D nä'väD nei'sevaD 
pa'l'l'o tä'tämä. / nei'sti eppemä sei'ttsemê vö'zi. 

7. Mai életünk 

A mi falunk kisebb lett [ jöt t] , és az emberek száma is csökkent [és 
ember kevesebb]. Most jobb lett [jött] az élet. Mindenki elkezdett [szenv.] 
tanulni, nem úgy, mint (ahogyan) mi tanultunk. Most ezek sokat fognak 
[kezdenek] tudni . Elkezdtek tanulni (,amikor) hét év(esek voltak). 

8. A vót nyelvről 

va'äää tëë'ltd pa'jatattï me'dde i'zän i me'dde i'za^izäD. / i kei'k tëwld. f 
nÜD on : j pa'fattâz^jua Jce'm i'nehmis / 1cu"mmai> o'n sü'ntünnÜD sin teü'läs. / 
ke'm rnehmis o'n tö't tei'zessa tSü'lässä.j me'dote tSü'läz^jonvai'te hü's i'nehmissä.j 
jä'maza lï'd9naz tö'ze pa'jatatti. ja nü'D e'be jä'nnü tee'täin. 

8. A vót nyelvről 

A vót nyelvet beszélték [szenv.] a mi apáink és a mi nagyapáink. És 
az egész falu (vótul beszélt). Most (így) van: csak három ember beszél (vótul 
azok közül), akik ebben a faluban születtek. 

Három (vótul beszélő) ember másik faluból jött [lett hozva]. A mi fa
lunkban csak ha t (vótul beszélő) ember van. Jama (Kingisepp) városban 
szintén beszéltek (vótul). De (ott) [most] nem maradt senki (aki t ud vótul). 

9. i'nehmin 
i'nehmlzeA o'n p%f Aö'bz. \ si'z^jon si'lmäD \ ne'na j sü' / tsë'U / a'mpän j 

ü'A§D j Tce'rvŒB \ i'vussen <C mwsaD / rwskean / ha'lli >> / tu'Aeviësa. / si'z^jon 
tëâ'si I nwhta \ tëâ'siva:rsi / tëu'nnerpa \ ni'vele / tëâ'mmel j rwsso / se'rmeD / 
ni'veleD / va'Isa. / si'z^jon ja'AgaD / säreD \ ma'ïjan / pe'Avi. \ si'z^on Aa'pa { 
va'rpàD. j 

9. Az ember 

Az embernek van feje, homloka, azután van szeme [szemek], orra, szája, 
nyelve, foga [fogak], ajka [ajkak], füle [fülek], haja [hajak], (íekete [plur.] , 
szőke [plur.], ősz (haja)), törzse. Azután van (neki) keze, vália, karja, könyöke, 
csuklója, tenyere, kézfeje, ujjai, ujjpercei, hasa. Azután van lába [plur .] , 
lábszára [plur . ] , lábikrája [plur.], térde. Azután van lábfeje, lábujjai . 

10. pö'mirjkaD 
M-A§B i'nehmin. I vi'jes tee'rihhö. \ pwvoäittäs. / tëe'rikossavi'jes Jca'AmoAe. f 

kai'väz au'ta. / Aa'skeaz ro'hipu au'täse. / pa'nnaz ri'ssi a'vvä pä'le. / tè'hâs 
tëà'ppâ, / tu'AAas ko'ttosë j ko'Hetas Aau't j i po'minoittds. 

8* 
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10. Temetés [plur.] 

Meghal az ember, Elviszik a templomba. Elkísérik (megtartják az énekes 
temetési szertartást). A templomból a temetőbe [temetőre] viszik. Kiássák a 
sír t [gödröt]. Leengedik a koporsót a sírba [gödörbe]. Elhelyezik a keresztet 
a sír [gödör] fölé. Megcsinálják a sírt (ti. a sír felső részét, a sírhalmot). Haza
mennek, megterítik [gyűjtik] az asztalt és megemlékeznek (a halottról). 

11. e'li sü'r pe'Ao 

kei'k tSü'lä pe'li. / U'hmäD / o'pezeD f Aa'mpäD / va'zikaD / srgaD i kei'k 
vä'tei pe'livaD. / ne'väD jäi:väD / kwmmaD e'livaD pe'tteris. / twlivaD ko'itôsë. f 
ë'bë ko itoajibë: i'sä^ji^je'mä. / nevsti pa'nemä ko'ïtua. / pa'ntî ko'to. / nei'sivaD 
e'läma u'hsinë se'zar, ve'lli i nai'n. 

11. Volt (egyszer egy) nagy tűzvész 

Az egész falu leégett. Elégtek a tehenek, a lovak, a juhok, a borjak, a 
disznók és minden ember. Azok maradtak (életben), akik Pétervárott [Péter-
várban] voltak. Hazajöttek. Nincs ház és nincs apa és an \ a . Elkezdtek házakat 
[sing.] építeni [rakni, tenni] . Felépítették [rakták, tet ték] a házakat [sing.]. 
Elkezdett [plur.] egyedül élni a nővér, a fivér és a feleség. 

12. vő'si 

vwvvezfaj^on ka'hste.'Memetta kü'ta. / kü'za^on ne'llä nä'teliä. j nä'telizä 
sei'tsë päi'vä: / tu'hkepäi:vä / tei'znepäi:vä / ke'Amespäi:vä / ne'lläspäi.vä / vl'jes-
päi.yä I Aau'kopäi:vä j nä'tilpäi:vä. / a'rtSipän te'häs totä. / sa'hatas me'ttsäz 
a'Akua j a'rëirika väi'ttas ko'ïtôsë. / ko tonna sa'hatas hë'nossi / Ae'hkoas / pa'nnas 
ri'ttä a'AAa ka'tö ta'Avessi. / nä'tilpän^jö'gatas. 

12. Az év 

(Egy) évben tizenkét hónap van. Négy hét van (egy) hónapban. (Egy) 
hét hót napból áll [hétben hét nap ] : hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, 
szombat, vasárnap. Hétköznapokon [sing.] dolgoznak az emberek [munkát 
csinálnak, szenv.]. Fá t fűrészelnek az erdőben, az a' rHnka-t (régi orosz hossz
mérték, 0,711 m.> hazaszállítják. Otthon (a fát) kis darabokra [finommá] 
fűrészelik, összeaprítják és télire tető alá [csomóba] rakják. Vasárnap pihen
nek. 

13. prä'znikka 

kwpol'l'o päi'vä Aau'kopän ve'ttäs po'joD sü'r Aau'gur\kä. j ne'ssäz ri'ugükä 
pu' Aa'dvä. I sü'ttäs i nei'zep^pe'Aemä. j ü'mper pü'ta nei'ses ta'nßsimä tu' ttereD 
i po'joB. / Aau'Aamä / jö'mä vi'nä. / pe'ra ta'nßtsua me'nnäs ta'Aoja mo. / nei'ses 
koi'rutta te'tSemä. / tSe'lle mi'tä pa'nnaz a'kkunna.'AAa / Ue'lle sü'ri tár vi / tSe'lle 
a'dra f tSe'lle ä'es. / tse'lle ra'ttäD ne'ssäs ka'toAë. 

13. Ünnep 
Jánosnap előestéjén vesznek [szenv.] a fiúk (egy) nagy hordót. Felemelik 

rudakkal [sing.] (egy) fa tetejébe. Meggyújtják és elkezd égni. A fa körül 
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fognak [kezdenek, szenv.] a fiúk és lányok táncolni. Dalolni (fognak) és pálin
kát (fognak) inni. A tánc után végigjárják a házakat [mennek a házak mentén] . 
Tréfákat fognak [kezdenek] csinálni. Mindenkinek [kinek mit] tesznek (vala
mit) az ablakába [ablakán], az egyiknek [kinek] (egy) nagy követ, a másiknak 
[kinek] (egy régi) faekét, a harmadiknak [kinek] (egy) boronát. Valakinek 
[kinek] felemelnek egy járművet [kerekeket] a (ház)tetőjére. 

14. ri'hte ni sa'Avoaz 

sa'hatas vrreB ./ i'rreB väi'ttäs ko'ttöse. / pa'Ákatas pAö'tnikaB. [ nei'ses 
sa'Ävomä. / sa'Avoaz ri'x%i. / siz^jnei'ses Jca'ttoa kattemä. / ka'tto ka'ttäs / pa'nnaz 
ACb'Ui I pa'nnas^jsi'Ata. / te'häs a'kkunan. / pa'nnas a'hio. / nei'sez e'lämä. 

14. í gy ácsolják a házat 

(Megfelelő hosszúra) fűrészelik a gerendákat. Hazaszállítják a gerendá
kat. Hívják az ácsokat. Elkezdenek ácsolni. Megcsinálják [ácsolják] a házat* 
Azután fogják [kezdik] a tetőt befejezni [bezárni], (Amikor) a tetőt befejezik 
[bezárják], elkészítik [teszik] a mennyezetet, lerakják [teszik] a padlót. 

Megcsinálják az ablakokat. (Be) rakják a kályhát. Elkezdenek lakni [élni] (a 
házban). 

15. teü'lä ri'hi 

teü'la ri'hez^j>:n Aau'ta / jä'rtsü / pl'mäkä:ppi. \ a'seAei:ssa: / pi'mä pä'D f 
tswgunnikaD / Ad'dgoD \ tare'Aken / AwzikeD j kwrasseD j vi'Akai) / u:huva'Bkai> j 
ri'piAa I sä'bele \ re'hteleD / pa'iqgeD / u'Satti. j 

e'vveza sei'zeb o'pen j vä'lissä seisoas le'hmäD. / 
e'vveza sei'sovaD e'Agen i^jßi'neD. / Aau'ttas sei'sovaD le'hmäD / si'gaD / 

Aa'mpäD / va'zikan \ e'hvaD / ka'naD. 

15. (Egy) parasztház [falu háza, falusi ház] 
A parasztházban [falusi házban] van asztal, pad, konyhaszekrény [tej-

szekrény]. A konyhafelszerelés (edények, evőeszközök és más háztartási fel
szerelés) : a tejeslábasok, a vasedények, a teknők, a tányérok, a kanalak, a kések, 
a villák, az edényfogók, a piszka vas, a nyeles vaslapát, a serpenyők, a vödrök, 
a dézsa. 

Az udvaron [udvarban] áll egy ló, néha (ott) állnak a tehenek (is). 
Az udvaron [udvarban] áll [plur.] a szalma [plur.] és a széna [plur.] . 

Az istállóban állnak a tehenek, a disznók, a juhok, a borjúk, a (kissé nagyobb) 
üszők, a tyúkok. 

16. mi'tä mo nä'emmä sî'n ko'mnattis? 

sei'zeB kä'ppi. / ri'ppuvan se'vaD / tëi'utoD ri'ppuas. / ri'ppuas pa'Xton. / 
sei'zeB ka'hs ti'Ad / sei'zeB ka'hs Aau'tá. / Aa'vvä pä'l sei'sevaB ne'llä pu'tlliä. j tei'zë 
Aa'vvä pä'l le'zies Ui'rjeB. / sei'zeB ne'llä stû'ïa / sei'zeB ka'hs twmbä. J il'hë 
twmbä pä'l sei'zeB Aa'mppa. / sei'näzä ri'puB t§i'rjepo:Àka. / sei'zeB nwrkkas 
e'taze:rka. \ e-iaze.rkä pä'l sei'zes tSai'nikka. / sei'nällä ri'puB va'ijo / % vë'l 
ü'hsi po'rtretti. / sei'nällä ri'puB ti'Aä pä'l ra'ctio. J Aa'geza ri'puB e'iektra-Aa'mppa. 
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16. Mit látunk [mi] itt a szobában? 

(Itt) áll (egy) szekrény. (Itt) lógnak a ruhák, ingek [lógnak, szenv.]. 
(Itt) lógnak [szenv.] a télikabátok. (A szobában) áll (még) két ágy, (itt) áll 
két asztal. Az asztalon áll négy üveg. A másik asztalon könyvek vannak [fek
szenek], (Itt) áll négy szék, [áll] két éjjeliszekrény. Az egyik éjjeliszekrényen 
áll (egy) lámpa. A falon van [a falban függ] (egy falraerősíthető) könyvespolc. 
A sarokban áll (egy) könyvespolc. A könyvespolcon áll (egy) teafőző. A falon 
függ (egy) tükör és (ott függ) még egy arckép. A falon az ágy fölött van [függ] 
a rádió. A mennyezetről [mennyezetben] lóg (egy) villanylámpa. , 

17. A háziállatok etetése 

sö'ttäz le'hmia ei'näkä / e'Akejekä / a'kanoctctekä. / a'ntäs sü'ruz ei'nö. / 
Aewnan a'ntäz a'kanö tSi'hväkä ve'kä / a'vvottu. / e'htegein a'ntäz e'Akä. \ Aa'mpaita 
sottäz ei'näkä. / a'ntäz ve'tP jwvvä. / si'kö sö'ttäz ro'hökä. / au'tuas \ pa'nnaz 
lei'pä. I ö'pezia sö'ttäz ei'näkä j ka'grojekä. / a'ntäz jwvva ve'tt. 

17. A háziállatok etetése 
(A) teheneket szénával etetik, szalmával [plur.], polyva val [plur.] . 

Reggel [reggeHre] adnak (nekik) szénát. Délben [az ebédeket] adnak (nekik) 
polyvát meleg vízzel, megfőzve. Este adnak (nekik) szalmát. (A) juhokat szé
nával etetik. Inni adnak (nekik) vizet. (A) sertéseket fűvel etetik. Gabonát 
főznek (és) tesznek (elébük). (A) lovakat szénával, zabbal [plur.] etetik. Inni 
vizet adnak (nekik). 

18. ko'toli:ntu 

ka'naD / sö'rsaD / a'nën / i'näjukaD. j sö'ttäs ka'nnö ka'graA f sü'rimeiA. / 
sô'rsë sö'ttäz lei'vällä / o'menoiA tH'hutattuiA. / ä'neita sö'ttäz lei'vällä j Aa'skeaz 
ro'hö pä'le. j pa'nnaz au'tomä ka'nnä mwneje pä'le. / ke'm nä'teliä a'vvoB.j 
u'li ke'Amë nä'teli tu'AAas pei'peD. / pei'ppeia sö'ttäz vo'rogaAAa / sü'rimeiA. / 
jwvva a'ntäs pi'mä. / sü'repaD U'VÜD pei'pen / si:s sö'ttäz o'tnenaA / lei'väl. / 
ü'li kwvvë kW nei'ses mwnemä. 

18. Baromfi [házimadár] 

(A következő baromfiakat ismerjük:) a tyúkok, a kacsák, a libák, a puly
kák. (A) tyúkokat zabbal [zabon], darával [darákon] etetik. (A) kacsákat ga
bonával [gabonán] (és) főtt burgonyával [burgonyákon] etetik. (A) libákat 
gabonával [gabonán] etetik (és) legeltetik [fűre engedik]. (A kotlós) tyúkot 
tojásra [tojások fölé] ültetik [teszik költeni]. Három hétig [hetet] költ. 
Három hét múlva [fölött] kikelnek [jönnek, szenv.] a csibék. (A) csibéket 
túróval [ túrón], darával [darákon] etetik. Tejet adnak (nekik) inni. (Amikor) 
a csibék nagyobbak lesznek, akkor burgonyával, gabonával etetik (őket). 
Hat hónap múlva [fölött] tojni fognak [kezdenek]. 

19. A méhek 
ta'raza sei'sovaD Ui'mmuo sa'mpän. j swveAAa tsi'moD ka'ntäz me'ttä. j 

swtSüzeA me'si ve'ttäz vällä. / i'Aatas tsi'mmuo sa'mpät ta'rassa tei'së ri'h'ësë 
ta'Avessi. 
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19. A méhek 

A kertben állnak a méhes fák (méhkaptárok). Nyáron a méhek mézet 
gyűjtenek [hoznak]. Ősszel elveszik (tőlük) a mézet. A méhes fákat (méh-
kaptárakat) télire a kertből a másik szobába (hideg, fűtetlen szobába) teszik. 

20. Halak és madarak 

pü'täs ka'ÄAä ve'rkojekä j ko'kkejekä / awtëia / sä'rteä / je'rëia \ a'hvakkoa. j 
siz^ß/mpuaz li'ntuä / me'tsä wtke j kwrapa.'tke \ va'ressa \ a'raga \ ve'rppiia / 
U'navesse / pä'ske. 

20. Halak és madarak 

(A) halat hálóval [plur.] fogják (és) horoggal [plur.], (mégpedig a követ
kező halakat:) csukát, (pirosszárnyú) pontyot, durbincsot, sügért. Azonkívül 
[azután] lőnek madarakat [sing.]: vadkacsát [erdei kacsát], foglyot, varjút, 

szarkát, verebet, cinkét, fecskét. 

21. Mezei munka 

kui' tewlvazlei'pä? \ tewntäs \ äi'essäs. / sis tewlväz rüi'ssä / ka'grä j è'zrâ / 
grë'tSinâ / swvi^j"iii:ssä / b'menö \ ta'raz^ i'suttäz ma'rkovkä / nä'griä / Awkkä [ 
Jvio'kAä. 

21. Mezei munka 

Hogy vetik a gabonát? Szántanak, boronálnak. Azután vetnek rozsot, 
zabot, árpát, hajdinát, tavaszi [nyári] rozsot, burgonyát. A kertben vetnek 
sárgarépát, répát, hagymát, céklát. 

22. Mit csinálnak a rozzsal? 

tewntäs pe'Ato. / tewlväz^jrürssä / rüi's ka'zvap / siz e'Ákotsap j siz me'nes 
i'bvële. I twA§B rüi's ke'rkeassi. / nei'ses ni'ttemä. / kui'vevaD vlhgoD j väi'ttäz 
ri'gäse\ kui'vettäs. j nei'ses ta'ppamä.lta'ppäs vi'skoas./pa'nnaz rüi's vä-rßsij 
vîies mü'llüle j ja'bväz ja'vossi. 

22. Mit csinálnak a rozzsal? 

Felszántják a földet. Rozsot vetnek, a rozs megnő, azután virágzik, 
azután magot köt [megy magra]. A rozs magasra nő [jön a rozs magassá]. 
Elkezdik aratni. (Amikor) megszáradnak a kévék, a pajtába viszik (őket), 
(és ott újra) szárítják. Elkezdik csépelni, csépelik, szitálják (megtisztítják a 
rozsot a polyvától). Zsákokba [sing.] szedik a rozsot, elviszik a malomba 
[malomra], lisztté őrlik. 

23. kui i'suttäs o'menö? 

tswntäs pe'Ato / äi'essäs. j siz^jväi'ttäz va'Ao. / Aa'hgottas pe'AAoAe. f sis^ 
tswntäs I nei'ses i'suttamäo'menö. \ o'menaD ka'zväz. / ro'hotuB o'mena / tëi'tkoas. [ 
siz^ja'jjäs va'koia / pa:rape'issi ka'zvais o'mena. 
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23. Hogyan termesztik [ültetik] (a) krumplit? 

Felszántják a földet, elboronálják. Azután trágyát szállítanak (rá). Ki
terítik (a trágyát) a földre. Azután szántanak. Elkezdik vetni [ültetni] (a) 
krumplit. A krumpli [plur.] megnő [szenv.]. (Ha) a krumpli elgazosodik, 
gyomlálják. Azután ekekapázzák [(járművel) mennek a barázdák mentén], 
hogy jobban nőj jön a krumpli. » 

24. li'nä 

táü'ntaz j äi'essäs. / tM'lvaz li'nä. / li'na ka'zvaß. / tu'Aeß li'na va'Amis. / 
sl:s ka'tlcoas. / vl'jes rl'gäse. / sis ta'ppäs. / pa'nnaz ro'hö pä'le. / ve'ttäz mä'Ata. / 
ta'gas pa'nnaz ri'gä. / sis^twvvas ta'pepu.'D. / nei'ses ta'ppamä. / siz^jtiei'sez 
ra'puttamä ta'pporoissa vällä. / siz^jnei'sez hä'glämä. j siz^nei'ses tSe'drämä. f 
siz^jnei'sez nl'ttijä va'Agessemä. / siz^nei'ses Uä'rimä. / 

nei'ses ku'tomä ka'r\gessa. / kwtoas ka'iqges / ka'ssëz ve'ttiësë. \ Aa'hgottottäz 
ro'hö pä'le va'Agessemä. / ve'ttäz mä'Ata. f kui'vettäz. / vi'lläz me'hilë tSi'uttä. j 
e'mmeAAas j kra'sittäs / i nei'ses pi'tämä. / kei'o. 

24. A len 

Szántanak, boronálnak. Elvetik a lent [vetnek lent] . A len megnő. Meg
érik a len [jön a len késszé]. Akkor nyűvik. Beviszik a pajtába. Azután tilolják. 
A fűre teszik. Felszedik [ves dk] a földről. Ismét beviszik a pajtába. Azután 
hozzák a lentörőt [tilolófákat]. Elkezdik tilolni. Azután kezdik megtisztítani 
a lentörektől [cibálni a lentörekből el]. Azután elkezdik fésülni. Azután elkez
dik fonni. Azután elkezdik (a) fonalakat fehéríteni. Azután elkezdik gombolyí-
tani. 

Elkezdenek vásznat szőni. Megszövik a vásznat, (azután) vízzel [vízbe] 
megnedvesítik. Kiterítik a fűre [fű fölé] fehéredni [fehéredésbe]. Felszedik 
[veszik] a földről. Megszárítják. Ingeket [sing.] szabnak [vágnak] (belőle) 

a férfiaknak. Megvarrják, befestik és elkezdik hordani. Vége [(ennyi) az egész]. 

25. Gyümölcs 

ta'raza ka'zveB eu'nappü:. ( eu'nappü:z ka'zvevaD eu'naD. / vi'zamma'.rie-
pü:. I vi'zampü:za ka'zvevao vi'zamma:ri§D. / slí'vapü: ka'zvep ta'ras i me'ttsäs. f 
pü'za ka'zvevaD slí'vaD./ ta'raza ka'zvevaD sma'rodapü.'D. / pë'sais ka'zvevaD 
kau'niD sma'rodaD i mwssa sma'roda. 

25. Gyümölcs 

A kertben nő az almafa. Az almafán [almafában] nőnek az almák. 
(A kertben nő még) a meggyfa. A meggyfán [meggyfában] nő [plur.] a meggy 
[plur.]. A szilvafa a kertben és az erdőben nő. (Ezen) a fán [fában] nő [plur.] 

a szilva [plur.]. A kertben nőnek a ribiszkebokrok [ribiszkefák]. A bokrokon 
[bokrokban] piros [plur.] ribiszke [plur.] és fekete ribiszke terem [nőnek]. 

26. kui'Aefkatas si'ka? 

kwttsuas Aei'kkäja : / tu'Ae mi'AAe Aei'kkumä si'kä! / pi'ssäs^si'kä. } 
vl'jes kä'rtüttämä. j kä'rtüttäs tu'Aë pä:l. f twvvas ko'ttôsë. j Aei'kkoas pë'nilailë 
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pa'AOMissi. I sö'Aatas. \ pa'nnas lä'nnikkö. \ e'htagon zä'ritamma rë'htélal. / 
nei'zemma sô'mâ / jö'mä vi'nä. j nei'zemma ta'nßsimä / Aau'Aomä. 

26. Hogyan vágják le a disznót? 

Hívják a böllért [vágót]: gyere hozzám disznót vágni! Leszúrják (a) 
disznót. Elviszik pörkölni. Tűzön [tűz fölött] pörkölik. Hazaviszik. Kis dara
bokra vágják. Besózzák. Beleteszik egy hordóba. Este sütünk (húst) serpenyő
ben [serpenyőn]. Enni fogunk [kezdünk] (és) pálinkát iszunk [inni pálinkát] . 
Táncolni, dalolni fogunk [kezdünk]. 

27. tsi'huttäs so'miziä 

tsi'huttäs so'miziä : / ro'kkä / swppiL / o'menod'd'ekä. / sü'rimoissa tsi'hut
täs rö'ppä I è'zras^sü'rimoissa \ va' AkeAais^sü'rimoissa. 

27. (Hogyan) főzik (az) ételeket.? 

(Ilyen) ételeket főznek: káposztalevest, levest. (Ezeket) krumplival [plur.] 
(csinálják). Főznek kását darából, árpadarából, köleskásából [fehér darából]. 

28. kui' te'ha , ei'pa (rüi'slei:pa)'i 

tai'tëikahiasë va'ÄAäz ve'tP / sis pa'nnaz ja'bvoa. j ja'von segottäs / pa'nnaz 
a'ppenemä. j tai'tHna a'ppenep / se'tkuas / vä'Aeas / pa'nnaz^ja'%%iö. / tsü'hüzes. 
lei'pä. I ve'ttaz a'hiossa J ja'huB lei'pä / nei'ses ső'ma. 

28. Hogyan sütik [csinálják] (a) kenyeret <(a) rozskenyeret)? 

A teknőbe vizet öntenek. Azután lisztet tesznek (bele). A lisztet [plur.] 
megkeverik, (azután) savanyítják [(le-)teszik savanyodni]. (Amikor) a tészta 
megsavanyodik, gyúrják, formálják és a kemencébe teszik. Sül a kenyér. Ki
veszik a kemencéből, kihűl a kenyér, elkezdik enni. 

29. va'Ákeata lei'pä 

va'AAäs pi'mä / sis pa'nnaz^i'vä. / tai'tëina lë'B va'Amis / se'tkuas. j pa'nnaz 
vei'ta I ka'nnä mwnnä. / siz vä'Aeas. j te'häs pî'rgoi ka'Aassa j ri'su pî'rgâ / 
te'häz vare'niä / va'truSkö. / te'häz meneAAaiuizie le'poekö. 

29. Fehér kenyér 

Tejet öntenek (az edénybe), azután élesztőt tesznek (bele). (Amikor) kész 
[lesz] a tészta, meggyúrják. Tesznek (még bele) vajat és (néhány) tyúktojást. 

Azután kiformálják (a tésztát). Sütnek [csinálnak] süteményt [plur.] hallal 
[halból], rizs(es) süteményt, [csinálnak] lekvárosat [lekvárt], túrósat. Sok

féle kalácsot csinálnak. 

30. sa'poznikka 

sa'poznikka e'mpëp sä'ppogö i pa'rataB. / e'mpëp kei'k§AAai:ezia. / l'neh-
mizeA ri'kkauvan sä'ppogaD. / tä'mä tu'Aep sa'poznikaAë j UÜ'ZÜB: / pa'rata 
mi'AAe sä'ppogan! 



122 SZABÓ LÁSZLÓ 

30. A cipész 

A cipész készíti [varrja] és javítja (a) cipőket. Készít [varr] mindenféle 
(cipőt). Elszakad az ember [embernek, adessivus] a cipője [plur.]. [Ő] elmegy 
[jön] a cipészhez (és) kéri: csináld meg a cipőmet [javítsd meg nekem a cipő

ket]! 

31. hwkko da ha'kka 

e'li hwkko da ha'kka. / e'li näi'l ka'na. j tei' ka'na mwnnä. / hwkko ri'kke j 
e:b ri'kkonnu. J ha'kka ri'kke / eike vei'nnu ri'kkuâ. j ïri jo'hsi j ä'nnäkä tewkkes 
mwnnä / mwna tekku mä'Ae / ri'kkaus. j hwkko i'dgeB j ha'kka i'dgeB. / ka'na 
pa'jataB : / e'lä i'dge / hwkko! / e'lä i'dge / ha'kkel / mi'a tei'lë tö'n tei'zë mwnnä 
vai'te e:n kwMezë / va'Akeä mwnnä tö'n. 

31. Az öregember és az öregasszony 

Volt (egyszer egy) [élt] öregember és (egy) öregasszony. Volt nekik (egy) 
tyúkjuk. Tojt [hozott] a tyúk (egy) tojást. Az öregember ütötte (megpróbálta 
összetörni), nem törte össze (nem tudta összetörni). Az öregasszony ütötte 
(megpróbálta összetörni), (ő) sem tudta összetörni. Az egér (oda-) futott, a 
farkával meglökte (a) tojást, a tojás a földre esett (és) összetört. Az öregember 
sír, az öregasszony sír. A tyúk (azt) mondja: ne sírj, öregember! ne sírj, öreg
asszony! Tojók [én hozok] nektek másik tojást, de [csak] nem arany (tojást 
tojók), fehér tojást tojók [hozok]. 

32. na'gri (sic!) 

i'sutti sta'rikke na'grï. j me'ni vâ'ttamâ na'gria j kui' sü'r na'gri. / a nei'si 
sta'rikke te'mpämä na'grià j ei'ke vei' te'mmata. J rä'gesti sta'rikke e'ma / twli 
sta'riiha. j nei'sivat^te'mpämä na'grià ka'hë / e'väd vei' te'mmata na'gria. / ra' 
gesti sta'ruha wnukkä. / twli wnukka / nei'sti te'mpämä ke'Arne. / e'väd^yei' 
te'mmata na'gria. / rä'gesti wnukka koi'rä. / nei'sti te'mpämä ne'llä na'gria. / 
e'väd vei' te'mmata na'gria. / rä'gesti koi'ra ka'ttiä / nei'sivat^te'mpämävi'je 
na'gria. f e'väd vei' te'mmata na'gria. / rä'gesti ka'ttii'rtä. j nei'sti te'mpämä na' 
griä. / te'mmetti / te'mmetti na'gri. 

32. A répa 

Ültetett a nagyapó (egy) répát. Elment megnézni (a) répát, (hogy meg
tudja, hogy) milyen nagy a répa. És elkezdte a nagyapó húzni (a) répát (a 
földből), de nem [nem is] tudta [tudja] kihúzni. Hívta a nagyapó (a) nagy-
anyót [anyát] . Jö t t a nagyanyó. Elkezdték ketten húzni (a) répát. Nem tudták 
[tudják] kihúzni (a) répát. Hívta a nagyanyó (az) unokát [leányunokát]. 

J ö t t az unoka [leányunoka], elkezdték hárman húzni. Nem tudták [tudják] 
kihúzni (a) répát. Hívta az unoka [leányunoka] (a) kutyát. Elkezdték négyen 
húzni (a) répát. Nem tudták [tudják] kihúzni (a) répát. Hívta a kutya (a) 
macskát. Elkezdték öten húzni a répát. Nem tudták [tudjákJ kihúzni (a) 
répát. Hív ta a macska (az) egeret. Elkezdték húzni (a) répát: Húzták, kihúz
ták a répát. 
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33. A nagyanyó kecskéje 

e'lä e'li ba'baAAa va'Ákea vo'ho. / nei'si ta'htomä me'ttsàsë häi'lemä. / pü'ttu 
vo'ho swsiie pa'le \ so'ti ba'baAta vo'ho. / jä'tetti ba'baAe ja'Agen i sa'rveD. 

33. A nagyanyó kecskéje. 
Volt egyszer egy nagyanyó, volt egy fehér kecskéje [volt egyszer (egy) 

nagyanyónak fehér kecskéje]. (Egyszer a kecske) el akart menni az erdőbe sé
tálni [kezdett akarni az erdőbe sétálni]. Találkozott a kecske a farkasokkal 
[jutott a kecske a farkasokra], megették a nagyanyó kecskéjét [a nagyanyótól 

a kecskét]. (Csak) a lábát [plur.] és a szarvát [plur.] hagyták meg a nagy
anyónak. 

Dalok 

34. 

—Ue'nnë ka'se mo'Tcom ta'ra j 
ro'hoin i'Aoz e'AkotsaB? 
tëe'nnë Tca'se mo'kom Í'ÁOS po'jo? 
mi:nnua ve'tti tü'tteri^jii:kä teä:ess(ä) Ul'n J 
mi'AAe tu'li ä'piä / 
miä nei'zin i'ikemä. j 
po'joAë tu'li mi'nnua zä'li / 
ve'tti ne'nä rä'tl j 
nei'si teu'neliä pü'htSimä. / 
—e'lä i'dge j mi'nü ka'lliz! / 
miä me'helë si'nnua ve'tan. / 
—si'ä ë'd i'Aoz I a mi'ä ë:n hi'ïkiâ [ 
si'ä ë'd ri'lcaz \ a mi'ä ë'n köü'ftä \ 
si'nü i'sä i^je'mä e:väd^a'nna mi'nnua ve'ttä. 

Dalok 

34. 

—Kié ez a [ez az ilyen] kert, 
(amely) zölden (és) szépen virágzik? 
Kié (kinek a fia) ez a [ez az ilyen] szép fiú? 
Kézenfogott engem leánykoromban [engem vett leánykort 

kézből erősen], 
Elszégyelltem magam [nekem jött (a) szégyen] 
(mert más lányok is ott voltak), 
(és) [én] elkezdtem sírni. 
A fiú megsajnált engem [a fiúnak jött engem sajnálás], 
fogta a zsebkendőt (zsebkendőjét), 
elkezdte (a) könnyeket szárítani [törölni]. 
—Ne sírj, kedvesem! 
En feleségül [férjhez] veszlek téged. 
—Te szép vagy, én pedig csúnya vagyok, 
te gazdag vagy, én pedig szegény vagyok, 
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apád és anyád nem engedi, hogy elvegyél 
[nem adnak engem venni]. 

35. 

t'a'ää ta'ras ka'zve 
kei'kkea eikí ü'htä Jia'nttua. \ 
ka'rali:na tH'hutti kö'fia / 
kwtse mi'nnua jő-ma ./ 
sa'movaira tëi'huB / 
kwMezét tää'zgad(v) Aa'vvaA. 

35. 

Az apa kertjében (nem) nőtt 
egyetlen karórépa sem [mindből egy sem karórépa]. 
A királynő kávét főzött, 
hívott engem (kávét) inni. 
Fő a szamovár, 
arany csészék (vannak) az asztalon. 

36. 
pi'u pa'u pa'nttia! / 
Ui'vitSe'lla lô'tl / 
sa'vvilerpä so'tï / 
me'dde pï'ka vë'ti / 
ü's (va'ssen) nö'rikk(e) tö'tí. 

36. 

(Az első sor lefordíthatatlan), 
kőcsengettyuvel csengettek [(egy) kőcsengettyüt ütöttek], 
agyagkenyeret ettek, 
a mi dolgozónőnket elvitték, 
új menyecskét hoztak (a házba). 

37. 

je'ka tsü'läs kai'vod^o'vaB. J 
svn Uü:läz^jon lä'he. / 
o'la ma'fjä a'kkuna:Ä / 
on sü'ri mwssa tëi'vi. / 
se'nes^_tëvveë^t§vrjotettu 
o'ïeksë: i pe'trâ ni'mi. 

37. 

Minden faluban vannak kutak. 
Abban a faluban van (egy) forrás. 
O'ïa (és) Ma'fja ablakán 
van (egy) nagy fekete kő. 
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Erre a kőre [ebben a kőben] rá van írva 
O'lékse és Pe'tra neve. 

38. 
mei'llä e'htagua l'su:ttl / 
si'nizellä si'AAaAAa. \ 
tëe'nnë e'htagua i'su:tti? / 
ma'Hä e'htagua ï'su:ttï ./ 
tëe'nnë pe'rnä pe'Aetattî? / 
ma'Hä pe'rnä pe'Aetattî. j 
Ue'm^mei:l me'neB ei'nämä.'Ae? / 
pe'tra me'neB ei'nämä.'Ae. j 
t$e'm^meî:l më'p sü'vvä sä'ttamä: ? f 
ma'Ha më'p sü'vvä sä'ttamä: / 
ka'kkuva.'kka hai'naAos / 
vei'Jcu:ppi Uä'mmälel. j 
pro'satta:tt% lä'pi^jL'ddä. j 
sü't^ja'nnetti. 

38. 

Ünnepség volt [estét ültek] nálunk a kék padlón. 
Kinek az ünnepét tar tot ták [estjét ülték]? 
Ma-fia ünnepét ta r to t ták [estjét ülték]. 
Kinek a szíve vettet lángot [lépet gyújtották meg] ? 
Ma'Ha szíve vetett lángot [Ma'fia lépet gyújtották meg]. 
Ki megy nálunk a rétre [szénaföldre] ? 
Pe'tra megy a rétre [szénaföldre]. 
Ki megy nálunk elkísérni a kedvesét? 
Ma'Ha megy elkísérni a kedvesét, 
(egy) kosár kalács(-csal) [kalács-kosár] a hóna alatt 

[hónaljban], 
(egy) vajtartó (-val) a tenyerén [tenyéren]. 
Elbúcsúztak a kerítésen keresztül, 
Megcsókolták egymást [szájat ad tak] . 
(A dal szövege azt jelenti, hogy Pe'tra feleségül veszi Ma'Ha-t.) 

39. 

pä'ht§inä^_pn pü'za J 
a mä'zikaz^on mä'za / 
ü'vä h'e'rra^on ei'nämä:z(ä). 

39. 

A fán [fában] van a dió, 
a földieper a földön [földben] van, 
a jó úr (pedig) a réten [szénaföldben] van. 
(Ezt a dalocskát kis gyermekeknek dalolták régen, hogy tanít
sák őket, megismertessék a külvilággal.) 
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40. 

a'ÄÄ^on iä'rvi j 
pâ'lA^jon nwrmi / 
nwrmê pa:ÏA^on pä'ht§eni:kko. / 
tű'tterikko -ta'tterikko \ 
ü'li a'dää ü'ppelikko j 
ü'vä po'jö pe'ttelvkko. 

40. 

Lent van a tó, 
Fent van a rét, 
A réten [rét fölött] van a mogyoróbokor. 
A leányka — a táncosnő, 
aki átugrik a kerítésen, 
aki elcsábítja a jó fiút. 

41. 

tai'tä I tai'tä / ta'Avi tu'MB. / 
jä'rve ra'nnad jä'zä. j 
mi'nü ka'lliz^ji'sup ri:hen^_ßmze / 
kœrvdha:ttu pà'zà. 

41. 

Igazán, igazán, jön a tél. 
Befagyott a tó (egészen) a partig [a tó partjai jégben]. 
Az én kedvesem a szobája előtt (a folyosón) ül, 
kucsmával [szőrme-kalap, nom.] a fején [fejben], 

42. 

twen mi:ä sürta te'tä rab. / 
tsi'vika:nava va'ssä. J 
e'väD Ue'nrië Ttai'zeD ta. / 
kwi^jminü po'jjö ni'mi. 

42. 

Jövök [én] (végig) a hosszú úton [hosszú út mentén]. 
Szemben (van egy) köves árok. 
Egyetlen asszony sem tudja [kinek az asszonyai sem tudják] , 
hogy hívják az én fiamat [hogyan (van) az én fiam neve]. 

43. 

mi'nnua ma'ma pi'mäl jö'tti f 
vä'liss(ä) a'nte ve'ttä. / 
mi'ä ka'zvin [ va'rmissu:zin / 
a'jen tü'ttereD me'ttsä. 
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43. 
Tejjel [tejen] i tatott engem a mama, 
néha adott vizet. 
[Én ]megnőttem (és) egészséges lettem, 
az erdőbe kergettem a lányokat. 

44. 
ei'ke mi'nü ka'llis kau'kanna e'läs (sic!) / 
a ku mi'AAë tu'MB^i'tSävä / 
si'z^jmiä e'lästü:tän tSe'lla. 

44. 
Nem is lakik messze az én kedvesem, 
és ha vágyom (utána) [nekem jön vágy], 
akkor [én] megütöm a csengettyűt. 

45. 
ai'^siä ta'ra f mi'nü ta'ra! / 
mi'h'h'ë si:ä^jni' tSi'rës e'Ákkua vi'skän? j 
ai'^siä mi'nü ka'lliz! / 
kui^kaugaz me'neD? / 
kei'kki kä si'ä pro'MataD \ 
a mi'nü^kä ai'n(a) sei'ttëB. / 
e:lä sei'tte / e:lä rä'ge! / 
pa'rap a'nn(a) sü'ta! / 
le'nti a'ne ü'li jä'rve / 
te'kuttí a'ne si'vessä su'Agä. / 
mi'AAë be'Ae zä'U si'piä J 
a o'n zä'U su'Äkä J 
mi'AAë be'Ae zä'U i'ssä i e'mmä / 
a o'n zä'l i'Aossa po'jjua. 

45. 
Ó, te, kert, én kertem! 
Miért.virágzói el oly gyorsan [miért dobsz te oly gyorsan 

virágot]? 
Ó, te, kedvesem! 
Milyen messzire mégy el? 
Mindenkitől [mindenkivel] elbúcsúzol, 
de velem mindig veszekszel. 
Ne veszekedj, ne szidj! 
Inkább [jobb] csókolj meg [adj szájat]! 
A tó fölött repült a (vad)lúd, 
leejtett a (vad)lúd a szárnyából egy tollat. 
Én nem sajnálom (a) szárnyat [nekem nines sajnálat szárnyat] , 
de sajnálom (a) tollat [de van sajnálat tol lat] , 
én nem sajnálom [nekem nincs sajnálat] (az) apát és (az) 
de sajnálom [van sajnálat] (a) szép fiút. anyát, 
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