
Cseremisz szövegmutatványok 

Az alább közlésre kerülő cseremisz szövegeket a Mari Autonóm Köztár
saságba tet t 1955-ös és 1961-es tanulmányutam alkalmával gyűjtött anyagból 
válogattam. 

A szövegek első csoportját a Pöt-jad (or. nerbiui) és Aizad (or. A3i>5Ui) 
falvakból valók alkotják. A két falu egy faluszovjetbe tartozik, egymástól 3 km 
távolságra terülnek el a Mari Autonóm Köztársaság déli részén, Kazánytól mint
egy 45 km-re északnyugati irányban. 1955-ben még a Szotnuri kerületbe tartoz
tak, de később a Szotnuri kerületet egyesítették a szomszédos Morki kerülettel. 

A két falu nyelvjárása között csak lényegtelen eltérések vannak, ezért 
nem tar tot tam szükségesnek különválasztani őket. Szövegeim nyelve B E K É O., 
Mari szövegek I. joskar-olai nyelvjáráshoz tartozó Küksnur falu nyelvéhez 
áll a legközelebb, de jó néhány olyan, elsősorban hangtani vonással bír, amely 
megkülönbözteti őket az eddig ismert cseremisz nyelvjárásoktól. 

A magánhangzórendszer: 
Az o, ö, u, ü után csökkentett értékű hangként csak © állhat (és természe

tesen az első szótagbeli © után szintén pl..©*Z©í 'vannak'). 
Az © terheltsége az aizali szövegekben némileg még nagyobb mint a 

pöt-jaliakban. 
A labiális illeszkedés különösen Aizad faluban nagyobb fokú, mint 

az eddig ismert joskar-olai nyelvjárásokban. Például a határozói igenév 
^en végződése (ami egyúttal múlt idő egysz. 3. sz. személy rag is) ö, ü u tán 
-ön : lökö'n 'berúgva', yüzlö'n 'dudálva', üoö'n 'vetve' stb. 

Az egysz. 1., 2. sz. jelen idejű igei személyrag -em, -et helyett ö, ü u tán 
-öm, -öt : üoö'm, üoö't 'vetek, vetsz'. A megfelelő birtokos személyragok 
ugyanígy labializ álódnak. 

Az egysz. 3. sz. -es igei személyrag ö, ü után -ö8 : pörőö's 'forog'. 
A szóvégi hangsúlytalan e, o, ö tökéletlenül artikulált hangok, de hang

színüket nem vesztik el teljesen. Részben ezért, részben pedig jelölési nehézsé
gek miatt teljes hangoknak írom őket. Ha ugyanis a szóvégi o-t ©-val jelölöm, 
akkor két különböző fonémát — amely képzését tekintve egymástól erősen 
különbözik — jelölnék ugyanazzal a jellel. Az © fonéma erősen labiális, igen 
rövid nyílt o, a szóvégi o pedig gyengén labiális, tökéletlenül artikulált hang. 
Y. WICHMANN és B E K É Ö. cseremisz szövegeiben gyakran előfordul az © mind
két hang jeleként anélkül, hogy erre utalnának. Például WICHMANN malmizsi 
szövegeinek (SUSToim. LIX.) © hangja semmi esetre sem lehet azonos a 
jaranszki nyelvjárás (uo.) © hangjával, mert ennek a malmizsiben s felel meg. 
Az © és § fonéma egymást kizárja, egy nyelvjáráson belül nem fordulhat elő. 

4 Nyelvtudományi Közlemények LXV 1. 
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A mássalhangzórendszer csak abban különbözik a többi joskar-olai 
nyelvjárástól, hogy ts (dz) hangja is van. A keleti-cseremisz nyelvjárásokon 
kívül eddig csak a malmizsi nyelvjárásból ismertük ezt a hangot. A ts az általam 
lejegyze# szövegekben ugyanazokban a szavakban fordul elő, mint a keleti 
nyelvjárásokban. Egyetlen eltérést találtam a t'siia'á 'öltözni' szót, amelyben 
a várt ts helyett Hs áll. 

A hangsúly tekintetében eltérés az eddig közölt szövegektől csak annyi, 
hogy a samdt's többes jel i t t nem mellék-, hanem főhangsúlyos. 

Egy-két kisebb egyszerűsítést is végrehajtottam az átírásban: a j szó
elején dj-t jelöl, a M, pá pedig kxá-t, p<Pá-t. 

A joskar-olai nyelvjáráshoz tartozó szövegek közül az 1 — 5 és a 9 —13 
számzásúak Pöt-ja"l faluból valók; ezeket 1955 nyarán a helyszínen jegyez
tem le, a 6 —8 és a 14—16-tal jelzettek pedig Aizai falubeliek, ezeket viszont 
1961 szeptemberében Joskar-Ólában gyűjtöttem. 

Adatközlőim: A. Sz. KOZIRJEV (70 éves) (1 — 5, 11 — 13), V. G. FJODOROV 
(14 éves) (9, 10). Aizali adatközlőm M. D. SZTOLAROV (20 éves), a Mari Peda
gógiai Főiskola I I . éves cseremisz nyelv és irodalom szakos hallgatója volt. 
A malmizsi szövegeket (17 — 29) ugyancsak 1961 őszén gyűjtöttem Joskar-
Olában. Adatközlőm a Ku'yo Kete#k (or. KHTHK) faluból származó II . éves 
orosz szakos Z. I. RODIGINA (23 éves) volt. 

B E K É ÖDÖNnek a Mari szövegek IV. kötetében közölt malmizsi szö
vegeivel jelentősen bővültek erre a nyelvjárásra vonatkozó ismereteink. 
Mindazonáltal a legjellegzetesebb malmizsi nyelv járás változatokból, amelyhez 
Y. WICHMANN küímüzi és BEKÉ Ö. mortali szövegei tartoznak — a szövegek 
fordítását leszámítva — alig 20 oldalnyi szöveg áll rendelkezésünkre. Ez utóbb 
említett nyelv járás változatokhoz közel áll az általam tanulmányozott Ku'yo 
Kete'k falu nyelvjárása is. 

Ennek a nyelvjárásnak a magánhangzórendszere igen hasonlít a fen
tebb említett B E K É és WICHMANN gyűjtötte szövegekéhez csak az i,i helyett 
i t t általában a,§ van. 

A szóvégi hangsúlytalan e, o, ö i t t is bizonyos fokig redukált, de éppen 
a már tárgyalt jelölési nehézségek miatt és fonológiai szerepüknél fogva helye
sebbnek tar tot tam, ha teljes hangoknak jelölöm őket, és csak utalok részleges 
redukciójukra. 

A mássalhangzórendszer legjellemzőbb vonása, hogy ß helyett mindig 
6-t találunk. Mint ismeretes, az eddigi cseremisz szövegközlésekben a 6 csak 
a ß fonéma variánsaként fordul elő, elsősorban m után. A 6 fonémaként való 
előfordulása azonban nem szorítkozik csak erre a nyelvjárásra. A kiró vi terület 
Surmai kerületének Vjatka menti mintegy 1000 lakosú Tüm-Tüm (or. THDM-
TK)M) falujában is, ahol 1959 nyarán fordultam meg, ß helyett minden esetben 
6-t észleltem. 

Ugyancsak 6-t találunk ß helyett a Mari Autonóm Köztársaság Hleb-
nyikovói kerületének a Tatár Autonóm Köztársaság határa mentén elterülő 
10 falujában beszélt nyelvjárásban, amelyet L. P. GRUZOV írt le részletesen 
1957-ben végzett helyszíni kutatásai alapján.1 

1JI. TJ. rpy3oe, O cocTaBe (J)0HeM capflaíuibCKO-apöopCKoro roBOpa MapHHCKoro* 
íi3biKa. TpyAH MapHHCKoro HayMHO-HCCJießOBaTejibCKoro HHCTHTyTa. Bbin. XIII. HouiKap— 
Ojia 1960 CTp. 145—152. 
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A fa keményebb, mint az urzsumi és joskar-olai nyelvjárások bizonyos 
fokig spirantizált t's-je, de azért nem ts. 

A ke, p§ i t t is k%s, pVs. 
A hangsúly sokkal gyengébb, mint az általam tanulmányozott más 

cseremisz nyelvjárásokban. Nemcsak nekem, de a segítségemre levő cseremisz 
nyelvészeknek is nem kis fáradtságába került a hangsúly helyének meg
állapítása. A dalokban pedig a hangsúly jelentős mértékben a ritmus függvénye. 
Ez utóbbi jelenséget különben a hegyi-cseremisz nyelvjárásban is tapasztaltam. 

Végül hálás köszönetemet fejezem ki B E K É ÖDÖN akadémikusnak mal-
mizsi gyűjtésemre vonatkozó értékes észrevételeiért. Ugyancsak megköszönöm 
L. P . GRTJZOV kandidátus segítségét, aki a nyomdakész cseremisz szövegeket 
ellenőrizte. 

Joskar-olai nyelvjárás 

1. &o"Y}go kuyoza' olma-pwm sênda'. izi' i'Mdße-sa'mMsmiie'n o'Zoí to'sko: 
,,t'safsa'i pe's' so"r\go ola't ße't, ti'ö§n olma'Zdm ko'tskon o't ket!" ei, onoka'm-
ea'mdís md'i ko'tskon o'm ket lem; te' kotsk^ôa' ßara' !" mane's. 

1. Az almafát ültető öreg 
Egy öregapó almafát ültet. A kisgyerekek odamentek: „Nagyapó hiszen 

te nagyon öreg vagy, ennek az almáját nem eheted!" „Ej , unokáim, ha én 
nem ehetem, majd t i eszitek !" mondja. 

2. ko'kt^n kaje'n o'lott'soöora'ste. o'ndzo>Hs ka'isdze pwm ayue'n kólbe'n, 
ser\ga'isdn to'lsoz&m lopsa'lm pe's t'so't ë'êndza' ydßsdn i kdisksra'l kolôe'n: 
,,oi, oi, ëdndza'm pd'tds! mane'à. ,,taw ai'e td'i kofse'n ko'lôos^t's ßo'storom, 
uke' yen, ko'k sdndza'ye pâtara' d'I'e," mane'S. 

2. A felesleges hala 

Ketten mentek az erdőben. Az elöl menő meghajtott egy fát, [amely] 
a hátul jövőnek a szemét nagyon erősen megcsapta és [az] elkiáltotta magát: 
„Ajaj, vége a szememnek !" mondja. „Köszönöm, [hogy] te megfogtad a vesz-
szőt, különben mind a két szemem kiütötte volna", mondja. 

3. kuzo-jo'l sorja' őe'ne pwrmo omarta' ßo'zosto sdndze'n o'Zoí i oXa' 
pwrmo: ,,mola'n td'i sdrfi:, mane's, so'kso ke\tse yo'ôom o't lek?" ,,oi, mane's, 
md'i pe'S koja' ola'm.ko'k pwt sele'm o'lo" mane'S. £§r}a'ze ol'a' purm^la'n: 
,,a td'i pila'nêste jura'ndste mola'n o't lek?" pwrmoze óta' : ,,oi, md'jän ßorye'mze 
moya'ne ße't t'sa'ple, nöra'," mane's.a t&'öo omarta' ßokte'nze maska' kija' <z>lma'§ 
.maska' to'öo ko'k pwt sele'ödm kotsne'ze ólma' S, rua'lodsto'ö&n k§t-kopta'[kJ-
kdtsên .kuzo-jo'l ëdiqa' ße'le tsor\este'n ka'jdá. ,,ka'k, mane's maska', ße't 
tiét-o'k ol'e'n ëdndzaste'p, k^'S pore'n ka'jdé?" ö'r&n ko'öo maska'. . 

3. A szúnyog, a bögöly és a medve 

Egy hosszú lábú (tkp. hosszú láb)1 szúnyog és egy bögöly egy fatönk 
gyökerén ültek és [így] szól a bögöly: „Te szúnyog, mondja, te miért nem 

1 Szúnyogfajta neve. 

4* 
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jársz kinn meleg napon?" „Oh, mondja, én nagyon kövér vagyok. Két pud 
szalonnám van", mondja. A szúnyog mondja a bögölynek: „Hát te felhős, 
esős [időben], miért nem jársz kinn?" A bögöly mondja: ,,Oh, hiszen nekem 
olyan szép ruhám van, megázik", mondja. Amellett a fatönk mellett egy medve 
feküdt. A medve szerette volna megenni a két pud szalonnát [és] odacsapott 
a mancsával. A hosszú lábú szúnyog meg elrepült. „Hogyan? — mondja a 
medve — hiszen i t t ültek beszélgetve, hova tűnt el?" csodálkozik a medve. 

4. izi' kola' ôe'ne kuyol'a'-ëa'mdt'ë poy^ne'n o*Zo£ kla'ôdëte.a oza'ze kol'a'-
lö'oom ëd'nddlën.i izi' kola' oïa: ,,oi, mija'n oza' pe'ë pe'ëkdôe!" mane'ë. ,,t'sdla' 
lö'oom ëd'nddldri mija'm pdtarne'ze. mdlanna' ëwko kule'ë mo'? ko'k-kwm 
pd'rt'Se ôa izië-o'k ëi'l." ku'yo kol'a'ze ol'a: ,,da, mane'ë, mdlanna'ze yot'a' ëu'ko 
o'k kul, me'ze ëu'ko ol^na', sande'ne pe'á kuywn katena'." 

4. Az egér és a patkány beszélgetése 

Egy kis egér meg egy patkány találkozott a kamrában. A gazda egér
fogót állított fel. A kis egér mondja: „Oh, a mi gazdánk nagyon fösvény!" 
mondja. „Mindenütt csapdát állított fel, el akar bennünket pusztítani. [Hát] 
sok kell nekünk? Két-három gabonaszem és kevéske szalonna." A patkány 
mondja: „Igen, mondja, bár nekünk nem sok kell, [de] mi nagyon sokan 
vagyunk, ezért igen nagy [darabot] törünk le." 

5. izi' kol'a' ku'yo kola' de'ke miie'ií i ol'a': ,,poëkuÔe'm, mane'ë, kê'zdt 
td'i o't ed'nd'ieße't, ko'totri l'e'p k&Jse'n ma'ndt. d'nde mdlanna' sßobo'öa," mane'ë 
kol'a'ze. kwyo kola' ze ol'a': ,,mo' td'i pust'a' kém gorod'itle't!" mane'ë. „je'd'i 
ko't^n kütß'edze loyale'ë le'p, to' t^'ôo utlcn o'fk] ket. ko'tlei's kua'Üe ni-m-a't 
wke." 

5. Nincs erősebb a kandúrnál 
A kis egér a patkányhoz megy és mondja: „Szomszédom, mondja, most 

[már] ne ülj [itthon], [azt] mondják, a kandúrt megfogta az oroszlán. Most 
már szabadok vagyunk !" mondja az egér. A patkány mondja: „Milyen sza
márságot beszélsz te !" mondja. „Ha az oroszlán a kandúr körmei közé kerül, 
akkor nem menekülhet. A kandúrnál senki (tkp. semmi) sem erősebb." 

6. ëort-jo'l 
ëort-jo'l paire'm to'ëto paire'm. t^'ôo janßa'r td'lßidn pe'ldëtëze ertalalôe'ë, 

pairemla'n o'ëno pe'ë t'so't jamddla'lô'êndt olma'ë: tü'rlö ma'skêm, ija' ëu'ryom, 
to'ëto ^zya'm, kuyw soya' nêm jamddla't. paire'mdn pö'rßoi ke' tßetdze ke tßßa'l 
ôetë ßara' ija', ëaita'n, ija'-maira'-ëa'mdt's liieèa't. ka'znize tü'rlö ëiïtsk^n ko'iëo 
ma'skêrn Hte'n t'ëiia'. maske'ë ^ëka'l ai'e taya' tü'k&m pizdkta't, kuyw tulwpom 
meza'n mo'y^roë sayure'n t'siia't, po'p^n ß^rye'mze yai kuyw soya'nëm joëka'r 
wët'ô oönö iiëta'l ëênda't, a ija'-maira'-ëa'mdt's ëu'rysët^m joëka'r t'siia' ôe'ne 
t'siia'lôdme ma'rl'e Ôe'ne pütrö'n ëmda't. ßara'ze ëaita'n, ija', ija'-maira'-ëa'-
mdt's tilëka'n poy^ne'n ore'mèë le'ktdt. wo'wom wzon i'kedße-eamdt's-a'tpotëe'ëdët 
yüzlö'n, ëaule'n, ëii'ô^m^l miia't. to>na'm ija'-ëa'mdt's i'kedße tuëka'm pokt^la'ë 
tür\a'ldt. i'kedßdm pokte'n ëwt, lo>'m^ë ëuka'l ëua't, a ßara'ze ZO'TO lüßala'n ore'n 
koôa't. lütt&m&ra'k i'kedßdze l^'m lüßala'n <zra'lt, ora'lt kas ßele'e no'tsko t'ß'ße 
yai kwôoëkozo to'l^n p^ra', a mera'r} po'ts kai t'sd'tdrdëe i'kedßdze saßo'r ümba'k 
kußse'n ed'nßzdn ertara/. 
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jwzyz>na'mze kern-o'k ëwt'sko liie'ë, utlara'këe kaste'ne. ija', ëaita'n-
sa'mMs araka'm lökö'n, lökö'n t'si'sti rít'Mon p§ta't. t^na'm non<z>n sin d'za-
ondz^la'ndst lu\tso i't loyal! kaste'ne koma'nde yüzla', ore'm m^'tsko ëerydlbe's, 
kuyw kapa'n, tazara'k ija'-ëa'mdt's pö'rt-kaeta'm to'b^l ßölba'S tot's^ë^la' kusta't, 
töryö'St^lot. t^na'm swrt oiza'-ëa'wMs: ,,ni'ne swt'sko izße'r yai tüska'm mola'n 
p^-rfosom?" mwndn se'mdnze ëke'nzdm ß&rsa,'. ,,saita'n-sa'mdïs kokla'ydt's en 
osa'lze Kanári' Mika'le d'ïe," mane'ë d'ïe aßa'i. Kandri' Mika'le jü'n rwët^n 
azydna' ydn, t&na'm kubeëe't tük^lba'ldn ße'le së't's, a to' ßujese't mua't. to>'bo 
i'ksdßdm pokte'n ëwn kojsa' ydn, ßwiümba'kse nölbale'sta lo'mos kro'p kőbalta', 
i'ksdßm kd'tßdm, jo'lzom moklestara'. eso'yol pör-djü'rj-eamdt's-a't t^'bon de'ne 
m^ilana's seklana't d'le. la'ts noje'n jörlmö'ksö ße'le Kandri' Mika'le male'n 
kolba' d'ïe. kern-o'k ti'be su'tsko ko'joë. saBlan-o'k t'sa'i ^sanra'k mari'-sa'mdts 
ija', saita'n-sa'mdt'sdm t'so't ßo>rsa't d'le. 

sort-tjo'l pdtdme'ke, krese'úe ke'Jsdn ija' ma'skdm, saita'n ß&rye'mem t'si'ëe 
j§'rrsa'mdt's ü' t'se'rke lüßa'k Pö't er\e'r bek koba'ldt. erjere's i'm toßa'r be'ne 
rue'n, aibe'me pore'n ketßa'sldk ro'z^m êëta't. ßo't, tiza'k ija' li'ëe-samd t'se't 
jil'ët&l&t, ,,t's§la' osa'ldm kö'ryostkot'spokte'n lo'ktot." ßara'ze tulupe's ßüb^lba'ldn 
d'mndstdm o'lo ke'tmên pokte'n kwbQsk^st to'l&t. mut-a't wke, .aibe'me tdye' 
lokt&lalbe's, sus^rye'?i ßoize'e. Janßa'r td'l/Ize jü'stostö r lüßa'ke po>ra's ße'le. 
Kandri' Mikal-a t saßlan-o'k t'sa'i swsory^ë, ija' liimdm-a't t'sa'rndë. 

ëort-tjo'l paire'mdn k&U'sldkse ni-moya'i wke. kd'zdt ti'bdm tídlan-a't pala't 
ta. oy^t-a't paire'wJe. 

6. A karácsony 

A karácsony ünnepe régi ünnep. Január hónap közepén tartják. Régen 
az ünnephez igen erősen készülődtek: különféle álarcot, ördögarcot, régi subát, 
nagy prémes bundát készítenek elő. Az ünnep első napján délután ördögöknek, r 

sátánoknak, ördögfeleségeknek öltöznek fel (tkp. lesznek). Mindegyik külön
böző, szörnyűnek látszó álarcot tesz fel. Az álarcra tehén- vagy kosszarvat 
erősítenek, a nagy subát szőrös oldalával kifordítva veszik fel, a póparuhához 
hasonló hosszú, nagy prémes bundát piros övvel átkötik, az ördögfeleségek 
meg arcukat piros festékkel befestett gézzel csavarják be. Aztán az ördögök, 
sátánok, ördögfeleségek csoportosan kimennek az utcára. A gyerekek meg
látva őket dudálva, zajongva vonulnak nyomukban. Akkor az ördögök elkezdik 
kergetni a gyerekeket. [Ha valamelyik] gyereket utolérik, a hóba taszítják, 
és aztán a hó alatt betemetve otthagyják. A bátor gyerek a hó alá be-be-
temetve estefelé elázott csirkéhez hasonlóan megy haza, a nyúlfarokként 
reszkető gyerek pedig a kerítésre felmászva üldögél. 

Néha egészen veszedelmes lesz [a helyzet], különösen este. Az ördögök, 
sátánok pálinkát vedelve teljesen berúgnak. Ilyenkor jobb, ha nem ker»ilsz 
a szemük' elé ! Este vezényszó hangzik, hallatszik végig az utcán. A nagy testű 
megtermett ördögök úgy táncolnak, ugrálnak, mintha le akarnák szakítani 
a mestergerendát. Ekkor a házigazdák: ,,Ezt a szörnyű vadállathoz hasonló 
csapatot miért is eresztettem be?" [ilyen] formán szólva szidják önmagukat. 
,,A sátánok között legrosszabb Kandri Mikale volt", mondja anyám. Ha 
Kandri Mikale berúgva elveszti a fejét, akkor bezárkózva ülj otthon, mert 
különben bajt hozhatsz magadra. Ha ő egy gyereket utolérve elfog, a feje 
fölé emeli és a hóba, zsupsz, belehajítja, a gyereknek kezét, lábát kificamítja. 
Még a férfiak is óvakodnak szólni hozzá. Kandri Mikale csak a fáradtságtól 
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elesve aludt el. Ez valóban szörnyű szokás. Ezért a józanabb emberek nagyon 
szidták az ördögöket és a sátánokat. 

Karácsony elteltével, vízkereszt napján az ördögálarcot, sátánruhát 
felöltő emberek az új templom alá a Pöt folyóhoz nyargalnak. A folyón fej
szével vágva a jeget, léket csinálnak, [amelybe] egy ember belefér. I t t fürdenek 
meg, [akik] ördögök voltak. ,,Minden rosszat kiűznek a bensőjükből." Aztán 
subába burkolózva, lovukat teljes erőből hajtva, hazajönnek. Nyilvánvaló, 
hogy így az ember tönkremegy, megbetegszik. A január havi hidegben a jég 
alá merülni kimondani is [szörnyű]. Kandri Mikale is bizonyára ezért bete
gedett meg [és] hagyta abba az ördögösködést (tkp. ördög-levést). 

A karácsony ünnepre semmi szükség sincs. Most ezt mindenki tudja 
és nem ünneplik. 

7. aya-ßaire'm 

o'ëno mari' ka'Ukân reliyi ôen paire'mze-ëa'msiÉ pe'ë ëwko liieöe'n o'Zoí. 
kd'zdt ni'ne paire'm-ëa'm§ts' ëo"Y\go kuyoza' ôa, k^ßa'-ea'metsdn ßuje'edst ëarndma'ë 
se'mdn ße'X ko'ôdn. i'k têya'i paire'm aya-ßaire' m. a'ïe ßoina' ôet's ßara'z ti'àe 
paire'mdm juzyona'm ertara't d'I'e. 

ikana' me-a't, td'ydôe i'kedße-ea'mdt's, ondza'ë miie'n cJona* ôa md'i kdzdt-
a't ëarne'm, k^ze' ti'ôe paire'm erte'n. 

aya-ßaire'm ëo'ëo paire'm. mila'nde koëka'ë türjalme'ke, pasw paëa'ë le'kme 
ôet's o'rißzdt's ëo'rjgozo, sa'mërdkëe (jum^la'n uëa'ndëêze) kuma'lme ße'raepoyona't. 
kuma'lme ße'r mea'n aywl ôet's tora' o'yol. kas ßele'e ayu'l&so mari' ôen ßa'te-
ëa'mât's tü'rlö ko'tsk&ëom eo'ßdldto kôlôdëe'ëpüt^ra'ldn, sera' ßeora'm sakalôe'n, 
po'Jse-po' tse ka'jak komb^la' ëuine'n, ko'r^k lüßala'n jo'm^t. at'sa'-aßa-st 
ßokte'n pèzne'n izi' i'kedße-ea'mdt's jorta't. i'kedße-eamdt'sla'n paire'm ket's-
koze' e'rtdze, n&n&la'n la'ts moôa'ë ße'le li'ze ôa kuyu' tz>'l jd'r töryö'etol k<zr~ 
yoëtala'ë. 

aya-ßaire'mde jara' kd't te'ne ikt-a't miëa'ë o'yol. t'ëdlan-a't en tu'ilo ko'tëko-
ëom jamdalëa'ë o"Z©£. kumala'ë to'lëo-ëa'mdt's ko'tëkoë kümü'zz>etom tö'rra'tte'ne 
mila'nde ümbala'n ëdnda't. mila'nde a'ïe t'si'sti koëke'n o'k eu ôa izië-o'k o'Zomom 
ëaralôa' t. t^na'm kuma'lme yo'ô&m pul-ßuj-a't oye'ë laßdrye, oye'ë nörö. t'sdlan-
a't poyzne'n ëume'ke kumalma'ë tilrjale'ë, a td'ydbe i'ksdße-ea'mdt's koremla'ëte 
mo'ô&t, koryoëta'ldt, t&'l&n olôa'ë ku'këo pwm numa'ldt. 

kumalma'ë te'ne îsdlar poira'tkôm pa'lëe ôa tü'rlö o'jom ëd'ndtdëe ëo'r\go 
kuyzza' ßüoa'. a uôrama'ëan ti'ôe paire'mdm ertara'ë praßa'ze wke. kumalma'ë 
pe'ë ja'tdr ëuina'. kuma'lëe-ëa'mdt's Iïa' proro'k tet's, jw mo ôet's piia'lêm jo'ôot, 
ilô^mo ëwrnom tü'rlö tüta'n, ëole'm dets arala'ë, poja'n ëwrnom konda'ë jo'ôot. 
ka'zni yana' jo'tmo pojëe'ë pul-ßuje'e sukalôe'n ßwj^m mila'ndaë tukome'ëke 
kuma'ldt. pul-ßwjoeto ëolye'n, ëolye'n t'sdtamdSdrra'k jd'iqze kuma'lme nerye'n 
o'y^l, a kozera'k ßa'eke jo'l ümba'k kêne'l ëoya'lme nerye'n ëona'. 

kumalma'ë pêtdme'ke paire'mdn en tü't] oiza'ze ka'zni kümü'zy^ts i'k 
mo'noyo>t's na'ldn, dëke'nzdn sumga'ëkdze opta', m&'îi&m poyzme'ke a'ßdz en 
sa'i ko'tsk^ë-ëa'mët'sdm izi'n-izi'n nalebe'n p^rye't ja'mddlme izi' ßme'mee 
optale'ë. ßdne'mdm ne'le kiï ôen petëra't, a kü' uhiba't'ë aôa'k mila'nde ko'mom 
sa'jên törlö'n pdëta't. a ßara'ze kazni'ze ëke'nzdn kumu'ëë^m kd't piïa'ndëkaze 
nole'ë ta i'kte ße'sdetam s&na't : „mô'jdndm p&'rl, md'jmam na'l, po'ô^l!" ti'Ôe 
yo'ô&mzo i'kedße-eamdt's-a't peë-o'k kuana't. ju'z^zon tu'ilo pojs^moëozo o'io, 
to'ôom i'kedße-ea-mdts, kuyun-o'k po'ô^l ëdnda't. m^'n^m, to'rok^m, p&'Jso-
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mosom, ko'y^lo-ëa'md iëdm, sdra'm, ë§àa'r\ ki'nddm ísdlazdm-a't tamle'n on(dza't. 
i'kedße-ea'mdts éke' mü'sk&roetom polndj-o'k teme'n ke'tdt. 

aya-ßaire'm. tiye' p§ta\ no' ëo'îjgo-ëa'mdt's ket's-koze' kuma'lêt d'l'e ydn-a't 
ëwrn&m soro'ßno ëole'm kara' d'l'e, paswm jü'r-ßü't korkala' d'l'e. saDlan-o'k 
t'sa'i kd'zdt aya-ßaire'mdm oyo>t paire'mle, t&'ô&n k^le'ëldkëe o'lm&m tsdlan-a't 
pala't. aya-ßaire'm ëo'fjgo-ëa'md tsên ßuje'edet ëarndma'ë se'mdn ko'ö^n. 

7. Az ekeünnep 

Régen a mari népnek sok vallásos ünnepe volt. Most már ezek az ünnepek 
csak az öregemberek, öregasszonyok fejében maradtak meg emlékképpen. 
Egyik ilyen ünnep az ekeünnep. A háború után talán már sehol sem tar to t ták 
meg ezt az ünnepet. 

Egyszer mi kisgyerekek is elmentünk megnézni, és én most is emlékszem 
rá, hogyan ment végbe ez az ünnep. 

Az ekeünnep tavaszi ünnep. Miután a föld száradni kezd, a munkába 
menés előtt öreg, fiatal (az istenben hívő) az imádkozó helyre gyűl. Az imád
kozó hely a mi falunktól nincs messze. Estefelé a falubeli emberek, asszonyok 
különféle ennivalót kendőbugyorba bugyolálva, a sörös vedret [karjukra] 
akasztva, egymás után vadlibákként húzódva eltűnnek a domb aljánál. 
A szüleik mellé húzódva apró gyerekek ugrándoznak. 

A gyerekeknek [mindegy], akárhogy zajlik le az ünnep, csak játszani 
lehessen, és a nagy tűz mellett ugrándozva futkoshassanak. 

Az ekeünnepre senki sem megy üres kézzel. Mindnyájan a legízletesebb 
ennivalót készítik el. Az imádkozni jövők enni valós táljaikat egyenes sorban 
a földre rakják. Ha a föld még nem száradt meg teljesen, egy kevés szalmát 
terítenek szét. így imádkozáskor nem sározódik be, nem nedvesedik át az 
ember térde. Miután mindnyájan összegyűltek, kezdődik az imádkozás, a kis
gyerekek pedig a horhosban játszanak, futkároznak, tüzet gyújtani száraz fát 
hordanak. 

Az imádkozást egy minden rendet ismerő, különféle igét tudó öreg
ember vezeti. Az asszonyoknak nincs joga részt venni ezen a szertartáson. 
Az imádkozás nagyon hosszúra nyúlik. Az imádkozok Illés prófétától, istentől 
boldogságot kérnek, kérik, hogy védjék meg az elvetett magot a különböző 
viharoktól, jégesőtől, hozzon gazdag termést (tkp. magot). A kérés után 
mindannyian letérdelve, fejüket-â földhöz érintve, imádkoznak. Sokáig térden 
állva, a türelmetlenebb ember nem az imádságra, hanem arra gondol, hogyan 
állhatna fel minél hamarabb. 

Az imádkozást befejezve az ünnep legfőbb gazdája minden tálból egy-egy 
tojást kivéve, a tarisznyájába teszi. A tojást összegyűjtvén, megkóstolva a 
legjobb ennivalókat, [mindegyikből] egy kicsit véve, egy kis kivájt gödörbe 
teszi. A gödröt egy nehéz kővel befedik, a kő fölött a földréteget ismét szépen 
elegyengetik. Aztán ki-ki a maga tálját a karjára teszi és egymást kínálják: 
,,Az enyémből harapj ! Az enyémből vegyél, kortyolj !" Ilyenkor a gyerekek 
nagyon örvendeznek. Mindenkinek van jóízű kásája, azt a gyerekek, de a fel
nőttek is hörbölik. Tojást, túrót, kását, pirogokat, sört, kalácsot [tkp. búza
kenyeret], mindent megízlelnek. A gyerekek jól teletömhetik a hasukat. 

Így múlik el az ekeünnep. De az öregek bárhogy is imádkoztak, a gabonát 
a jég csak elverte, az esővíz kivájta a szántóföldet. Ezért az ekeünnepet mos
tanság nem ünneplik, annak hasznát mindenki tudja. Az ekeünnep az öregek 
fejében emlék gyanánt maradt [csak] meg. 
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8. kipilla' mo'boë, 

md'i a'ïe ëko'loë o'm kost d'ïe, mdla'm kwt ij, ße'le li'n. jolbaëe'm,-ëa'm5t's : 
Arkadi', Pö'tor, Koyori', Ele'kse md'i be/se'm kuyura'k li'n cWo£ ta ëko'loëfo 
wze tone'mdn, o'iot. no'no ëko'loë kaja't, a md'i kube'ë koba'm, ni-mo'm Sëta'ë, 
ni-yo' bon moba'ë. ßremaz-a't toya'i ëo'ëo. mila'nde koëke'n swn o'yol, pe'ë 
no'tsko, nu-yo'ë kaja'ë. ßil'bom korkale'n moôa'ë ëu'ko oye'ë li, j'êydzyalbe'ë. 
ßo't, md'iïsMe'n kette' jolbase'm-ëa'mdfëdn ëko 'lyot's to'lmoëtom ßojse'm. ëko'lyot's 
tolme'k no'no sumga'm koba'ëên kobalba't ta kot'te' ßi'k Maka'r er\e'r kore'mdë 
ko'ryozot. m§j-a't pojse'ëdst o'm kot d'ïe. kore'm arka'ëte lom jo'rëon ëole'n, 
milanddz-a't koëke'n ëwmo yaj-o'k. ßo't, to'ëto me' ka'zni ke'Jëdn „kipïlla',y 

mo'bon kiiena' d'ïe. 
mo'boëozo tiya'i: en o'nd'z'ot'ë milande'ë me'rjgdm kdra't, a mer\ge'ë kuzw 

kandra'm kdlba't. me'iqge ßokte'ne ëil'këo jdba'l-ëa'mdîÎ kiia't. mo'tëo-ëa'mdt's 
moba'ëtür)a'lme bet's o'nd'zot's eeraßa'm kojëa't, köla'n oro'l liia'ë. kola'n eeraßa' 
ßereete'e, to'bo orola'ë tuiqale'ë. oro'l kandra'm mojëa'ëkdts kojëa' ba me'fjge 
jrr pörbö'e, a ëke' se'mmze oëma' kö'ryoetozö po' Jëomoë ëo'lmo se'mên dëtdle'ë: 
„po'ëto, po'ëto"'. ikt-a't ko'm kru'yom Mtdme'k to'bo kM'ëkdra'l kolba' : „kipi'l!" 
ßo't, mo boë turjale'ë. mo'lo i'kedße-ea'mdt's me'iqge ßokte'ne ki'ëe ëu'këo jdba'lêm 
ëoloëta's tolaëa't, a oro'l oye'ë pu. oro'l ere-o'k ëoloëta'ë to' ïSoëo-ëa'md/sdm 
kojsone'ze. je'sl'i to'bo kê'tëe be'ne ëoloëta'ë to't'soëom pera' ydn, oro'lyot'S 
lekte'ë, tona'm orolla'n ëoloëta'ë to' t'ëoëo ëoyale'ë. tiye' mo'bon me' t'ëi'sti jarne'n 
pdtena' d'ïe. md'i mo'lo bets izira'k olam-a't, ere-o'k oro'l liia'ë loya'Un. 

8. A főzőcskés játék 
En még nem jár tam iskolába, csak hat éves voltam. A pajtásaim: 

Arkadv; Pö'tor, Koyori', Ele'kse nagyobbak voltak nálam, és már az iskolában 
tanultak, ő k iskolába mennek, én meg otthon maradok, semmit sem kell 
csinálni, senkivel sem lehet játszani. Az idő is olyan, tavasz van. A föld még 
nem száradt meg, nagyon nedves, sehová se lehet menni. A vízre vonalakat 
húzva nem lehet sokáig játszani, betelik vele az ember. Türelmetlenül várom 
a pajtásaim megjövetelét az iskolából. Az iskolából megjőve, ők ledobják a 
táskát, és evés nélkül egyenesen a Makar folyó horhosába futnak. Én sem 
maradok el a nyomukból. A horhos tetején a hó gyorsan elolvadt, a föld szá
raznak látszik. Ott feküdtünk mi minden nap főzőcskét játszva. 

• A játék ilyen: mindenek előtt a földbe bevernek egy karót, a karóhoz 
pedig hosszú kötelet kötnek. A karó mellett régi bocskorok hevernek. A játszók 
a játék megkezdése előtt sorsot húznak: ki legyen az őr? Akire a sors esik, 
az őrködni kezd. Az őr a kötelet a végénél megfogja, és a karó körül forgatja, 
magában pedig a szájában úgy tesz, mint mikor a kása fő: „po'ëto, po'ëto". 
Körülbelül három kört megtéve elkiáltja magát: ,,megfőtt !" Ekkor kezdődik 
a játék. A többi gyerek a karó mellett heverő régi bocskorokat igyekszik 
ellopni, az őr viszont nem hagyja. Az őr mindig a lopni akarókat igyekszik 
megfogni. Ha ő a kezével a lopni akarót megüti, kiáll az őrzésből, akkor a 
lopni akaró áll be őrnek. így játszva mi egészen elfáradtunk. Én a többieknél 
kisebb voltam, és egyre nekem kellett őrnek lennem. 

9. 
ile'n olma'ëdët koßa'z ben kuyoza'ze. no'non kwm e'rydët li'n. koßa' bért 

kuyoza' kole'n kolba't. ßara'zsm kwm e'ryd-ëa'mdt's ße's jaldëke le'ktdn. kaja't.. 
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wzot i'k mari' kapka'-me'rjge ümba'lne po' tsomoëom ëolbe'n ëênd'êa'. to'bon 
IWmzö Kaza'i. kwm e'ryê-ëa'mêïs ol'a't: ,,kuyoza'i, mo'm tê'i êëtêla't?" ,,oba* 
uz mo', mo'm dste'm? po'jsomoëom solbe'm. aista' md'i beke'm po- Jgomoëom 
pukëe'n kolbe'm!" Kaza'i po'jsomoëoë ü'm pêëta', eüzö'rom kümWzoe optale's. 
kwm e'ryê-ëa'mê t'ëêm kotska's ëênda'. potëomoë pe'ë twilo. kuyora'k e'ryêze 
cl'a': ,,ti'be köreökö'bom uzale't mo'?'.' ,,uzale'm," mane'ë Kaza'i. ,,mo'ë ßara', 
kuyoza'i?" „latßi't's ter\ge'ë pue'm". kuyora'k e'ryêze köreö'kom nale's. 

kwboëkoët kaja't. kuyora'k e'rydze Kaza'i semên-o'k data', sü'r sola's 
po'rmfo] olme'ë kêlme'n ße'le ëê'ndzên. to'bo e'rye komaya'ë po'Jsomoëom-
solba' ba kapka'-me'r\ge ümba'ke kujsokte'n ëdnda'. ko'k e'ryê-ëa'mêïs to'lot. 
iktêzla'n ol'a': ,,0'nßzo, kern-o'k sola's pore'n." kuyora'k e'rydze ëo'lozo-ëamêïs-
la'n pukëe'n kolba'. kokla' e'rydze ko'k ter\ge'ë köreö'kom na'lên kaja', to'bo 
kokla' e'rydze pare'iqgêm ' solba's kapka'-me'rjge ümba'ke kutsolde'n ëênda'. 
pare'Vjge sola's oye's poro. Kazaila'n e'ryê-ëa'mêïs sêre'n o'lot ta Kaza'jêm 
puëta'ë kaje'nêt. 

Kaza'i körsö'k na'ldn kaime'kêët kaza'm ëu'ëkoïon olma'ë. kaza' edßer-
oiqe'ë tiïs-o'k ßü'rom teme'n da ßa'tezen korjla-lüßa'kse kêlbe'n ëênbe'n. no-no 
kwm e'ryd-sa'mdt's to'lmo yo'bom Kaza'i tü'yö le'ktên kaja', ßara' Kaza'i pora', 
ßa'tdzdm ßursa's turßle's: ,,ßübom-a't konde'n o'tol, pörtom-a't Wëton o'tol!" 
stömba' ïëên kWzom nale's ta ßa'tezem korjla-lüßa' ïsênze saraiba', ßa'teze ko'?nok 
kamßoize's, ßü'r taële'n joya's tür\ale'e. Kaza'i sü'stö sola'm nale's ta ßa'tezem 
kêra'ë tüiqale's. ßa'tdze ßebra'm na'ldn ßü't tek-a't le'ktên koryoze'ë. pusta's 
to'lso kwm e'rye-ëamêïë'et ol'a't: ,,kuyoza'i, ti'be sola'têm uzale't mo'?" ,,uzale'm". 
mane'ë Kaza'i. ,,mo'ë ßara', kuyoza'i?" ,,ßi'sle terjge'ë pue'm", mane'ë. izira'k 
e'rydze na'ldn kaja', kwboëkozo miia'. ßa'tdze mari'zên tolmaëe'ëêze t'sêla' jamdêl-
kale'n. mari'ze to'lon pora'. kêbe'ëêze ëWëto sola'm na'ldn. ,,tê'i jolaya'i üborama'e 
ßübom-a't konde'n o'tol, pörtom-a't Wëton o'tol!" stömba'/sen kWzom na'ldn, 
ßa'tezem ëoralba'. ßa'tdze Wlokö kamßoize'e." aaa, têi jolaya'i üborama'e, ïsa~s 
md'i tê'jêm ïsêreëtare'm!" eü'etö sola'm na'ldn ßa'tezem kêra'ë tur\ale'ë. k$ra', 
Mra', ßa'tdze oye'ë tarßa'ne. Kaza'i ëo'iëton. „daßa'i to'bom puëta'ë kaja'ë!" 
ku'm e'rye-ëa'mêïs le'ktdn kaja't. 

Kaza'i no'non to'lmom izië-o'k toyobaje'?i. ßaekera'ken ü'borzon ßurye'mzem 
t'siie'n ëêndze'ë. no'no to'lon pora't d'mne be'ne. Kaza'i bets jo'bot: ,,aïsa't wke 
mo'?" „wke, ala-ko-s le'ktên ka'jdë." ,,ajora' tdj-a't, md'jèn erye'm o'lo." i to'bom 
na'ldn te'rdëke lo'kton ëdnda't ta ëdkëa'lbdt. 

ka' (se kuane'n, a/sa'ze tobla'n Wborom konde'n. no-non podboroët ëo'këo 
olma'ë, po'lboroëmala'ë le'ktdt. kiia't, kiia't, ka' tse male'n kolba'. Kaza'i po'lbor 
okna'm na'ldn kolba'. Kaza'i okna'm nale'ë ta ßiy-o'k t'ôry'ôëta' ba jo'bom kw-
boëkozo koryoze'ë. 

erbe'ne kuyora'k e'rydze po'lboroë le'ktên onßza': Wbor wke, ka'tse skeb-
o'k male'n-kiia'. ,,ti'be Kaza'i olma'ë, daßa'i to'bom puëta'ë kajena'!" 

izië-o'k lo'm kaja'ë turfb'lên. ke'Jse êrêkte'n. Kaza'jên mïi'kë omarta'ze 
ëwko olma'ë. to'bo omarta'zêm ke'Jsêëke lo'kton ëêndè'n. no'non to'lmom Kaza'i 
wzon. ßara' mWkë omarta'ë ëi'lên ëêndiz'e'ë. kwm e'ryê-ëa'mêt'ë wlon pora't. 
pö'rtoetö ni-yö-a't wke. no'no ol'a't: ,,aista' miïkë omarta'm noma'l kajena'! 
ko'bo omarta' nelêra'k, to'bo mila'n." mWkë omarta'm no'lboët ondza't. Kaza'jên 
pore'n ëê't'ëme omarta' ne'le. to'bom te'rêëke lo'ktot i pe'ë t'ëo't koba'lêt. jalêm 
erta't. Kaza'i mWkë omarta' kö'ryoetö kêiskêra". ,,koo'Jsoza!" koo-Jëoza!" 
,,e'%, Kaza'i pokia'." ê'mnêm taza'n kêra'ë turfi'lêt. ê'mne abak-a't ïëo't 
kobala'ë turfile'ë. abak-a't Kaza'i kêt'ëkêrale'ë: ,,koo' tsoza!" ,,o'%, esei-a'l 
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pokta' !" d'mnëm cWo ke'tmdn k^ra'ë türp'ldt. Kaza'i aba'k tsotra'k kdt'skdrale's: 
^fio&'Js&za! "kwm e'ryd-ëa'mdt's mü'ks omarta'm te'rydís sue'n kolba't. kwm 
e'ryd-ëa'mdt's kwb^ëk^ët mime'ke ßatdetla'n oïa't: ,,Ka?a'i t'swt'ë-tëwt's k^>tsa'. 
izis-o'k k^ba'l utl^ëna'." 

erla'ëëm Kaza'jdm, aba'k puëta'ë kaja't. e'ryd-ëa'mdt'ëdn miie'n p^>'rm^>m 
u'ZQ>n sukte'n oyol. kwm e'ryd-ëa'mdt's Kaza'jdm k^Jsa't ta meëa'kdëke ëore'n 
ísdka't. Kaza'jdm je'r tü'r^e namiia't. kwm e'ryd-ëa'mdt's kwboëkoët ko'l'mo bek 
kaja't. to'bo>n ßokte't'sdn ßa'rdn. Kaza'i kdîskdra': ,,ëoo'këo!" ßa'rdn kdt'skdra: 
,,md'i pe'ë kdlmena'm, md'jëm meëakdëke't p&rte'n pê'ëte!" ,,rwbo meëa'kêm!" 
mane'ë Kaza'i ßardnla'n. ßa'rdn meëa'kdë pore'n ßoize'e. Kaza'i kua'nëmdz 
be'ne ßaekera'k mesa'kdm pe'rjgëbdn kdlbe'n ëënda'. ëke'ze ßa'rdndn d'mndzdm 
nale's ta kwb^ëk^zo kobale'ë. e'ryd-ëa'mMs to'l^t. ßa'rdnem Kaza'i ëone'n tope'-
ëêze ko'l'mo be'ne re'sëm $ëta't ta. ßü'b&e ëue'n kolba't. ßa'rdn ßü't lüßa'k ßole'n 
ka'imdz yo'b&m ßdl'-ßdl' li'n p^re'n kaja'. 

erla'ëêzêm kwm e'rye Kaza'jSn i'Ume ja'ldëkêze miia't. Kaza'i ßa'rdnm 
t'sa'ple d'mtidz be'ne k^ba'ldët koëte'ë. kwm e'ryd-ëa'mdt's ö'ron ëolya't. Kaza'i 
no'non be'ke miia'. ,,me' td'jdm ßü'b&e ëuëna' ße't." ,,md'i ßü't lüßa'k ßole'n 
kaime'm go'bom d'mndm k&tëa'ë to'/s^ëom. ti'be ë'mne sa'mdi ëu'këozo ße'l 
ßere'ete. te' kwm&ton sa'mdi tsa'pldzdm kojse'n ketdba'." 

kumot&n-a't je'r tü'r^e kaja't. pörßii-o'k kuy^>ra'k e'rydze töryöeta'. ß'd'l-
ßd'l sokte'n pore'n kaja', ,,o'%, k&jse'n o'fk] ket, md'i töryöetö'm!" kokla' 
e'rye töryöeta'. to'zo ßd'l-ßd'l ëokte'n p&re'n kaja'. ,,e'%, iza'm-ëa'mdts kojse'n 
3ë kete'p! paëter\gdla'n md'i töryöetö'm." t^b-a't mo'lo semdn-o'k pore'n kaja', 
puëta'ë to'fsoëo kwm e'ryë-ëamdfëe't ëke-o'k ko'lo>ët. Kaza'i %'lôëe ko'bo. ëoja' 
t^>mba'k, md'i temba'k. 

9. Kaza'i 

Élt egy öregasszony meg egy öregember. Nekik volt (tkp. lett) három 
fiuk. Az öregasszony és az öregember meghaltak. Aztán a három fiú elment 
egy másik faluba. Látják, [hogy] egy ember a kapufélfán kását főz. Az ő neve 
Kaza'i. A három fiú mondja [neki,]: Bátya, mit csinálsz?" „Nem látjátok, 
mit csinálok? Kását fó'zök. Gyertek hozzám, jóltartalak benneteket kásával !" 
Kaza'i vajat tesz a kására, a fatálba tejet önt. A három fiút leülteti enni. 
A kása nagyon jóízű. A nagyobbik fiú mondja: „Eladod a fazekadat !" 
„Eladom", mondja Kaza'i. „Aztán mennyibe, bá tya?" „Tizenöt rubelért 
adom." A nagyobbik fiú megveszi a fazekat. 

Hazamennek. A nagyobbik fiú Kaza'i-hoz hasonlóan cselekszik. A leves, 
ahelyett hogy forrni kezdett volna, csak megfagyott. A fiú a kemencében 
kását főz, és a kapufélfára teszi. Jön a két fiú. Az egyiknek mondja: „Nézd 
csak, valóban felforrt." A nagyobbik fiú jóltartja öccseit. A középső fiú két 
rubelért megveszi a fazekat. A középső fiú felteszi [a fazekat] a kapufélfára 
krumplit főzni. A krumpli nem forr fel. A fiúk megharagudtak Kaza'i-m, 
és elindultak, hogy megöljék Kaza'i-t. 

Kaza'i, miután a fazekat megvették (tkp. megvéve), [a fiúk] elmentek, 
kecskét vágott. A kecske hólyagját teletöltötte vérrel, és a felesége hóna alá 
kötötte. A három fiú jövetelekor Kaza'i kimegy. Aztán bemegy [a házba], 
és elkezdi szidni a feleségét: „Vizet nem hoztál, a szobát nem söpörted fel !" 
Az asztalról elveszi a kést és megszúrja vele az asszony hónalját. Az asszony 
hasra esik, a vér áradva kezd folyni. Kaza'i fog egy szíj korbácsot, és elkezdi 
vele verni a feleségét. Az asszony veszi a vedret, vízért fut. Az ölni jött három 
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fiú mondja: ,,Bátya, a korbácsod eladod-e?" „Eladom" mondja Kaza'i. 
„Aztán mennyibe, bá tya?" „Ötven rubelért adom", mondja. A legkisebbik 
fiú megveszi, hazamegy. Felesége az ura jöveteléig mindent elvégzett. Be jön, 
az ura. Kezébe vette a szíjkorbácsot. „Te lusta asszony vizet nem hoztál, 
a szobát sem söpörted fel !" Az asztalról elvett egy kést, megszúrja az asszonyt. 
Az asszony összerogyik. „Ej , te lusta asszony mindjárt elpáhollak !" Fogta 
a szíjkorbácsot és elkezdi verni a feleségét. Veri, veri, az asszony nem mozdul. 
Kaza'i becsapta. „Gyerünk, menjünk, öljük meg !" A három fiú elindul. 

Kaza'i egy kicsit előbb észrevette a jövetelüket. Gyorsan magára vette 
a lányának a ruháját. Azok bejönnek [az udvarba] a lóval. Kaza'i-tól kérdezik: 
„Apád nincs?" „Nincs, elment valahová." „De te is jó leszel, nekem fiam van." 
Megfogják, a szánra teszik és elvágtatnak. 

A legény örült, az apja leányt hozott neki. A hátsó szobájuk meleg volt, 
a hátsó szobába mentek aludni. Fekszenek, fekszenek, a legény elalszik. 
Kaza'i leveszi a hátsó szoba ablakát. Kaza'i leveszi az ablakot, és azonnal 
kiugrik és éjjel hazaszalad. 

Reggel a nagyobbik fiú a hátsó szobába menve nézi: a leány nincs, a 
legény egyedül alszik. „Ez Kaza'i volt, gyerünk, menjünk, öljük meg !" 

Elkezdett esni egy kicsit a hó. A nap sütött (tkp. melegített). Kaza'i-nsbk 
sok méhkasa volt. O a méhkasokat kirakta a napra. Kaza'i látta a jövetelüket. 
Gyorsan belebújik egy méhkasba. A három fiú megérkezik. A házban nincs 
senki. Ők mondják: „Gyerünk, vigyünk el egy méhkast ! Amelyik méhkas 
nehezebb, abban sok méz van (tkp. az mézes)." A kasokat emelgetve nézik. 
Az a méhkas, amelyikbe Kaza'i belebújt nehéz. Azt a szánra teszik és nagyon 
gyorsan elvágtatnak. Elhagyják a falut. Kaza'i a méhkas belsejében kiáltja: 
,, Foog játok meg !" „Hej, Kaza'i kerget [bennünket]!" Erősen verni kezdik 
a lovat. A ló még erősebben kezd vágtatni. Kaza'i ismét kiáltja: „Foogjátok 
meg !" „Hej, még mindig kerget !" A lovat teljes erőből verni kezdik. Kaza'i 
még hangosabban kiáltja: „Foogjátok meg!" A három fiú ledobja a méhkast 
a szánról. A három fiú hazamenve mondja a feleségének: „Kaza'i majdnem 
megfogott. Vágtatva, kishíján menekültünk meg." 

Másnap megint mennek Kaza'i-t megölni. Nem vette észre a fiúk jöve
telét. A három fiú Kaza'i-t megfogja és bedugja egy zsákba. Kaza'i-t a tó 
széléhez viszik. A három fiú hazamegy lapátért. [Kaza'i] mellett egy úr 
[megy el]. Kaza'i kiabál: „Meleg [van] !" Az úr kiáltja: „Én nagyon meg
fáztam, eressz be a zsákodba !" „Oldd ki a zsákot !" mondja Kaza'i az úrnak. 
Az úr bebújik a zsákba. Kaza'i örömében gyorsan szorosan beköti a zsákot. 
Maga pedig fogja az úr lovát, és haza vágtat. Megjönnek a fiúk. Az urat Kazár i-
nak vélve, a lapáttal keresztet vetnek a hátára, és beledobják a vízbe. Miközben 
az úr a víz fenekére süllyed, ßd'X-ßd'X hallatszik (tkp. lett) és elmerül. 

Másnap a három fiú a Kaza'i falujába'megy. Kaza'i az úr szép lován 
vágtat. A három fiú csodálkozik. Kaza'i odamegy hozzájuk. „Hiszen mi téged 
vízbe dobtunk." „Én, mialatt a víz fenekére ereszkedtem, igyekeztem lovat 
fogni. Ez a ló még a legrosszabb, [ami nekem] akadt. Ti hárman meg tudjátok 
fogni a legszebbet." 

Hárman a tószélre mennek. Elsőnek a legnagyobb fiú ugrik, ßd'1-ßd'l 
hallatszik, elmerül. „Jaj , nem tud fogni, én ugrom !" A középső fiú ugrik. 
Szintén ßd'fße'thallatszik, elmerül. „Ej, a bátyáim nem tudtak fogni ! Utolsó
nak én ugrom." A többiekhez hasonlóan ő is elmerül. Az ölni akaró három fiú 
maga halt meg. Kaza'i élve maradt. A mese oda, én ide. 
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10. 

ikana' T'sama'k ü'borom na'lon. ßara' t&'bo ßa'tdzen mö'rjgoek^zö jüa'e kaj-
e'n. ßßra' mö'rjg&zö tolm^zyo'b^mto-ôomJal-mari-o'kpwëton. ka's lime'ke T'sama'
kdm to'bo vwëëo mari-o'k mö't]g^ekozö konde'n. ßa'tdze mala'ëßo'iz^n ^Ima'ë. to'bo 
mari' T'sama'kdm omasa'ë ëoyalta' ba omasa'm peralba': ,,po'ts, T'sama'kdm 
kondena'm!" ßa'tdze omasa'm ëilkale'ë, T'sama'k k&'m&k kamboize'ë. Jal-mari' 
óla' : „mola'n T'sama'kdm pwët^ïs ?militsdla'n ol'e'm!" ßa'tdze óta' : ,,i't olo, 
i't olo! eü'bö te'rjge oksa'm pue'm, T'sama'kdm norjgaje'n swo!" Jal-mari' 
T'sama'kdm nale'ë ta ko'rno ôe'ne kaja', uze'ë fselniy'dëte mü'm kat'saja't. Jal-
mari' T'sama'kdm leiqe'z ßoktela'n Sonda'. ku'yo soßla'm kotS^kta', ëke'ze ëd'ldn 
ëoyale'ë. T'sama'k mü'm kojs^la' koje'ë. mil' kat'ëa'iëe ëo'rjgo kuy^za' kdt'skëra': 
,,T'sama:k, a'I'e *'t kots, jum^la'n kuma'hne oy&l! a to' soßla't ten pere'n ëue'm!" 
ta'k miie'n pere'n sua'. Jal-mari' óin:: ,,aaa, td'i T'sama'kdm pwët^t's? Isa's 
ßwjdm ëiia'm!" „(Su, i't ol'o! i'k ler\e'z mü'm pue'm, toi'ko i't olo, poza'lste, 
ndrjgaje'n Swo!" Jal-mari' T'sama'kdm nale'ë ta Pö't se'rêë ßolba'. ßü't se-rdëte 
Mikita' kuy^za' ko'lo>m er\ere'n ëônd'za' olma'ë. ßü't se'rdëte Jal-mari' uze'ë, 
pwë ëmdza'. T'sama'kdm pu'ë^ë ëmda' ba Mikita' kuyoza' bek ëuka'l kolba'. 
Mikita' kdt'skôra': ,,T'sama:k i't toi mana'ml a ta'k ßa'z ben ëela'm." Mikita' 
kuy^za' T'sama'kdm ßa'z ben ëele'ë. T'sama'k ßü'b&e ëuiqalbe'ë. Jal-mari' 
ola' : ,,aaa, td'i T'sama'kdm pu'ëtst's? mïli'ts'dë ol'e'm.!" ,,i't olo, poza'lste, i't 
ol'o! ëil'bo te'fjge oksa'm pue'm, i'k pu't ko'l^m pue'm." tdyera'kdn ko'lëo T'sama'k 
te'ne Jal-mari' poje/n. 

10. T'sama'k 

Egyszer T'sama'k megházasodott. Aztán a felesége szüleihez (tkp. haza) 
ment inni. Aztán hazafelé jövet őt Jal-mari' megölte. Miután este lett, az az 
ember, aki őt megölte, hazahozta. A felesége [már] lefeküdt aludni. Az ember 
T'sama'k-ot az ajtóba állította és megkopogtatta az ajtót: ,,Nyisd ki, meg
hoztam T'sama'k-ot." A felesége kilöki az ajtót, T'sama'k hasra esik. Jal-mari' 
mondja: ,,Miért ölted meg T'Èama'k-ot% Megmondom a rendőrségnek !" 
Az asszony mondja: „Ne mondd meg, ne mondd meg ! Adok száz rubel (pénzt), 
vidd el T'sama'k-ot !" Jal-mari' fogja T'sama-k-ot, és megy [vele] az úton. 
Látja, hogy a méhesben mézet pergetnek. Jal-mari' T'sama'k-ot a kád mellé 
ülteti. A nagy kanalat kezébe adja, maga pedig elbújik. Úgy tűnik, mintha 
T'sama'k mézet enne. A mézet pergető öreg apó kiáltja: ,,T'sama'k ne egyél, 
istennek [még] nem áldozott [méz] ! Különben megütlek a kanállal !" Oda
megy, megüti. Jal-mari' mondja: „Ahá, te megölted T'sama'k-ot^. Mindjárt 
bevádollak!" „Megállj, ne szólj [senkinek]! Egy kád mézet adok, csak ne 
szólj, kérlek, vidd e l ! " Jal-mari' fogja T'sama'k-ot, és a Pöt partjára viszi. 
A víz partján Mikita' apó horgászott (tkp. halat horgászva ült). Jal-mari' 
látja, hogy a víz partján van egy csónak. T'sama'k-ot a csónakba teszi, és 
Mikita apó felé löki. Mikita kiabál: ,,T'sama'k ne gyere, mondom ! Különben 
megütlek a husánggal." Mikita' megüti T'sama'k-ot a husánggal, T'sama'k 
a vízbe bukik. Jal-mari' mondja: „Ahá, te megölted T'sama'k-otl Elmondom 
a rendőrségen !" „Ne mond el, kérlek, ne mond el ! Adok száz rubel (pénzt), 
egy pud halat adok." így gazdagodott meg a halott Tsama'k-ksA Jal-mari'. 

11. 
ile'n n o>lma'ëdst kwm oyp'tnik. n^'no ikana' oyo'b^ë kaja't. kaja't, kaja't, 

mu't ku'yo o'lok t'sara- ße-r§m. o'l&k pokëe'lne kuyoja'kte ëolya'. no'no ti'beja'kté' 
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til'rj^ë kasla'n mala's ße'rdm $sta't. ko'kionzo oyo'b&ëko kaja't, a i'ktSze kotska'ë 
jamdëla'. kejtsdßa'l ëue'ë, no'no al'-a't kotska'ë o'yot tol. tdyera'kdn ka's liëeme'ë, 
j^'tëwn. ?iQ>'no al'-a't o'y&ttol.to'bo ëke'tdn mala'ë ßoize'e. j^'b^m t^'bo ßoly^zme's 
male'n oye'ëkolbo.j^'b^m uze'ë, kwm r§'ßdz-ea'mdtsto'lot : aibe'me se'mên kuëta't, 
aibe'me se'mên m&ra't, ëilëka't. ßara' ikana'ëte koba'l to'l^n ümba'kdze töryösta't. 
oyo'tnik sdpa'k kiîa'. tarßana't. rd'ßdz-sa'mffls mo'rjg^ë t'ëobra'ëke k^èa'l kaja't. 
ßoly^ze's, kdnele's. ku'yo soya'nSm oncdza'. kwyo soya'n t'ëdla' koëke'tlâl pdte'n. 
oyp'tnik ëonalba' : ,,ni'ne ot'ëdni' ti't aôa'k to'lot." 

ketßßa'l ëue'ë, kotska'ë saka'. ko'ktonzo eëii-a't dët tole'p. e'rkdn ka's 
liseme's, j&'t ëue'ë, n^-no al'-a't o'y^t toi. kaste'ne esii-a't ëke'tdn mala'ë loyale'ë. 
t^'ôo aôak-a't ßolyozme's o'k male, oncdzale'ë: kwm r§'ßez-ea'mdt's aiôe'me se'mdn 
kusta't, m&ra't, ëuëka't, ïëïdska't. t-^'bo sdpa'k lu'b^n Mia', ë'êndza'Zdm pe-
t§ra'. pe't'êrme kokla'ydt'ë rä'ßäz-sa'mdt's ßiy-o'k oyp'tnik ümba'ke k^ba'l miia't i 
Jcorm^ëtola'ë, p^ra'ë türja'ldt. 'oyp'tnik ëize'ë, moy^rëk^zo kWtë^ët ëwon. 
mo'yorzo kozyana'. leße'bds lüßa'ke oncdzale'ë, leße'bds lüßa'lne t'ëdla' ßü'r. 
lü'tmoz be'ne kdtskdra'l kolba'. r§'ßdz-ea'mdfe o'lo ke'tmdn t'ëobra'ëke k^ba'ldt. 
kdnele'ë, mö'rjgoe ße'rdekdze kamßoize's. to'b&n ßi'ize joye'n. ü'yot's ßi'jdm poya', 
pü'njdzö ßoktene er\erte'n ëoyale'ë. to'b^n ?nü'ekorzö suze'n. kotska'ë ëolba'ë 
ni-m-a't ko'b^n o'yzl, patron-a't ëwko o'yol: ,,ket's-mo' li'ze, mane'ë, kaje'm 
oyp'boëko." t'sobra'ske p^re'n kaja', kaja', kaja', ü'fokö ondzale'ë. zapi'ske be'ne 
paJronta'sdm mue's. t&'bo kuana', zapi'skdm Iwb^n ondza'. t^'ëto ßo'iz^mo: 
ko'k oyp'tnik-ëa'mdïë ila't, ß^Jtse'n solya't. kija,' izis-o'k, o'tißzot's/o mera'r\ 
k&bale'ë. kokana' pojsola' lüe'n kolba'. mera'rj kamßoize'e. mera'rßm ndr\gaja', 
ndkte'ë, eü'r&m ëolta;. 

ka's ëue'ë. ß^Jsa', ß^Jtsa', ai'e o'yottol. ,,ket's-mo li ze, ikana' kdt'skdrala'm : 
oyp'tnik-ëa'mdt'ë!" jwk ëokta' pe'ë mü'nd^>rnö. ëke' se'mdnze ëonalba': ,,ot's§ni' 
n&'no o'l^t." ße's kana' kdt'skdrale'ë: jü'k tist-o'k. ikta'z mäna'r minwtk^ïëuze'ë, 
pe'ë ku'yo jd'r] tole'ë. ednßza'ze twl se^mên j^la'. ëênd'za-ze i'kte ßfl'le, ëke'ze 
t'ëobra' kü'keot. oyp'tnik uze'ë ta tuza'-yên-o'k ßole'n ëdndze'ë. 

kwyo j§"ï] ol'a': ,,%'t lût ni-m-a't, o'moëto tê'i mera'r) ëu'm-mo'kë kotska'ë 
kd't'skdëdt'ë, tobla'n ße'le tol&na'm." ka's ëume'ke ko'kt^n mala'ë ßo'izot. oyo'tnik 
izië-o'k lü'bon. t^'bo male'n o'fk] ket. ku'yo aibe'me male'n kolba'. ë'èpa'k 
Jcânele'ë, pu-ëe'rjge ßuje'e kut'se'n ëdndze'ë. ku'yo aibe'me ßoly^zme'ke kdnele's. 
on dza', oyo'tnik ßokte'nze wke. t'sdla' ßekla' onjizdle'ë .vu-ëe'nge ßwjoeto oyo't
nik male'n kolbe'n. pu-ëe"r\gdm muëk^nda', pu-ëe'rjge t'sdtdrnalbe'ë. oyo'tnik trwk 
pomozalbe'ë. ku'yo aibe'me t^'bo aibe'me o'yo>l olma'ë, en ku'yo ta'rßdlbde olma'ë. 
ku'yo aibe'me sera' oyotnikla'n. pu-ëe'rjge ßwj&e. kd'tëdm ëujalba'. oyp'tnik 
ju'mo>m jumolba'.ta'rßdlbdeße's ße't'sdn rualba', ü'l&kö ëubore'îi ßolba', ëub&re'n 
ßolb^ma'etdze oyo'tnik p§Jtëa'lzdm na'ldn ëukta' i ta'rßdlbded-m lüe'n kolba'. 
ta'rßdlbdedn kdbe'ëdze loyale'ë. ta'rßdlbde trwk izeme'ë i k^ry&za'ë tïirjdle'ë. oyo'tnik 
Jcokana' potëe'ëdze lila', no' o'k loya'lbe. oyo'tnik t&'bo ko'k jolba'ëdzdm kdt'ëala'ë 
le'kt'èn kaja'. koHe'ë, koëte'ë, jolbaëdzdma't o'k mu, janldkdm-a't o'k lü. tdyera'kên 
ka's ëue'ë, o'iok^ëk^zo mala'ë kaja', uze'ë, jolba'ëdzd-ëa'mdt'ë to'lonot. tdyera'kdn 
iëdlan-a't ßae U't. 

11. A három vadász 

Élt három vadász. Ők egyszer az erdőbe mennek vadászni. Mennek, 
mennek, találnak egy nagy rét[nyi] tisztás helyet. A rét közepén egy nagy 
erdei fenyő áll. Ok ennek a a nagy erdei fenyőnek a tövébe alvó helyet készí
tenek estére. Ketten vadászni mennek, egy pedig ebédet (tkp. enni) készít. 
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Elérkezik a dél, még mindig nem jönnek enni. így elközelgett az este, beállt 
az éjszaka. Azok még mindig nem jönnek. 0 lefekszik egyedül aludni. Éjjel 
ő virradatig nem alszik el. Éjjel látja, jön három róka: ember módjára táncol
nak, ember módjára dalolnak, fütyülnek. Aztán egyszerre csak rohanva ráugra-
nak. A vadász csendben fekszik. [Azok] szedelőzködnek. A rókák visszafutnak 
az erdőbe. Virrad, felkél [a vadász]. Nézi a subát. A suba teljesen össze van 
szaggatva. A vadász gondolja: ,,Ezek ide nyilván megint eljönnek." 

Dél lesz, enni tesz fel. [Azok] ketten ismét nem jöttek. Lassan közeledik 
az este, beáll az éjszaka, azok még mindig nem jönnek. Este megint egyedül 
kell aludnia. Újra nem alszik virradatig. Nézi: a három róka ember módjára 
táncol, dalol, fütyül, szökdel, ő csendben, félve fekszik, a szemét behunyja. 
Mialatt behunyt [szemmel fekszik], a rókák hirtelen a vadászra rohannak 
és tépni, harapni kezdik. A vadász érzi, a körmük a testébe mélyed. A teste 
reszket. A takaró alá néz, a takaró alatt minden véres. Félelmében elkezd 
kiabálni. A rókák ahogy csak bírnak, az erdőbe futnak. Felkel, visszaesik 
a helyére. Kimerült (tkp. elfolyt az ereje). Újból erőt gyűjt, az erdei fenyő 
mellett támaszkodva áll. Megéhezett. Nem maradt semmi (enni) főzni, töltény 
sincs sok. „Bármi legyen, mondja, elmegyek vadászni." Bemegy az erdőbe. 
Megy, megy, lefelé néz. Egy tölténytáskát talál egy cédulával. Megörül, 
olvassa a cédulát. Arra az van írva: a két vadász él, várják őt. Megy egy 
keveset, egy nyúl szalad el előtte. Kétszer utána lő. A nyúl felbukik. Fogja 
a nyulat, megnyúzza, megfőzi levesnek. 

Beesteledik. Vár, vár, csak nem jönnek. ,,Bármi legyen, egyszer kiáltok: 
vadászok !" Nagyon messze hang hallatszik. Gondolja magában: „Nyilván ők 
lesznek." Másodszor kiált, a hang errébb [hallatszik]. Néhány perc múlva 
látja, egy nagyon nagy ember jön. A szeme úgy ég, mint a tűz. Szeme csak 
egy van, maga olyan magas, mint az erdő. A vadász megpillantja, és nyomban 
leül. A nagy ember mondja: „Ne félj semmit, álmomban nyúlaprólékot 
(tkp. szívet-májat) enni hívtál, csak azért jöt tem." Beesteledvén, [ők] ketten 
lefekszenek. A vadász félt egy kicsit. Nem tud aludni. A nagy ember elalszik. 
[A vadász] csendben felkel, felmászik a fa tetejére. Mikor megvirrad, a nagy 
ember felkel. Nézi, a vadász nincs mellette. Néz minden felé. A fa tetején 
a vadász elaludt. Megüti öklével a fát, a fa megrázkódik. A vadász hirtelen 
felébred. A nagy ember nem ember volt, [hanem] a legnagyobb ta'rßdlbde 
volt. A nagy ember megharagszik a vadászra. Felnyúl a kezével a fa tetejére. 
A vadász istenhez fohászkodik. A ta'rßdlbde hátulról megragadja és lerántja. 
Miközben lerántja a vadász eléri a puskáját és meglövi a ta'rß§lb§e-t. A ta'rßdlbde-
nek a kezébe talál. A ta'rßdlbde egyszerre megkisebbedik és elkezd futni. 
A vadász kétszer utána lő, de nem találja el. A vadász elindul a két társát 
keresni. Járkál, járkál, a társait nem találja, vadat nem lő. így este lesz, 
a rétre megy aludni. Látja, megjöttek a társai. így mind találkoztak. 

12. 
kaje'n o'lot kwm iza'k-ëoïa'k oyp'hoëko. t'ëoôra'ëke kaje'ndt, ko'ëton o'Iot 

ka's ma'tke. kaste'ne nonola'n to'ëto mala'ë ßere'etm. a no-no tamaka'm o'k 
ëopëep olma'ë, saitla'n spitska'm na'lân o'yotol, i ni-mo'm êëta'ë ö'ron o'lot,i 
ol'a't: ko-Sto yên-a't ti'ëte to'l o'lo! ßo't, i'ktdzêm pü'-ßwjosko kufsokte'n o'iot. 
kuiëome'kdze t&'ôo to'lom wzon i'k ëdrëkdla'. ,,una', mane'ë, ti'ëte to'l koje'ë. 
ka'je, mane'ë, md'i o'nßzoktom ßekla'!" kwyo iza'ze ka'jdë. kern-o'k to'lom 
mwo. stari'k ë§nedza' to'l ßokte'n. ,,zdoro'ßa, mane'ë, stari'k!" ,,jora', e'rydm!" — 
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mane'ë. „kuy^za'i mêlane'm t^'lom pw !" mane's. „pue'm, e'rydm," mane's. 
„kuste'n moste't?" ,,o'm mosto" mane's. „more'n moste't?" ,,o'm mosto." „ëoja'm 
so'ston moste't?" ,,o'm mosto," mane's. ,,nu, e'rydm, £o*?om o'm pu," mane's. 
t^'ôo mo'rjgoë saywrn&ë ta ka'jëë. to'lon ëwo ëo'l'^-ëa'mdt' tek i ola' : „t^'l^m 
o'k pu," mane'ë. ,,ka'k-ta, mane's, o'k pu. aiôa', kaja' kokla' iza'ze!" mane's. 
ßo't, t^'ôo ka'jëë. miie'n ëwo, mu'o. „kuy^za'i k&tore't !" mane'ë. ,,jora', e'rydm!" 
mane'ë. „kuyoza'i, mêlane'm to'lompw !" mane'ë. më'jën spit'ëka' wke." „pue'm, 
pue'm, mane's, e'rydm. kuste'n moste't?" mane's. ,,o'm mosto," mane's. „more'n 
moSte't?" mane's. ,,o'm mosto," mane's. „ëoja'm ëo'ëton moste't?" mane's. 
„o'm mosto," mane's. „nu, toye'ze to'l wke." t^ô-a't mo'^g^ë saywrn^ë, i ol'a': 
„to-lom o'k pu," mane's, izi' ëo'l'oze: „t'sw, më'i $ëke' kaje'm!" mane's. ßo't, 
t&'ôo ka'jëë. miie'n ëwo, mwo t&'ôo t^'l^m. stari'k senßza' to'l ßokte'n. „sa'i 
kotore't ktiyoza'i!" mane'ë. ,,jora' e'rydm!" mane's. „kuyoza'i, to'l&m pw, 
mija'm spit'ska' wke!" mane's. „jora', e'rydm, pue'm," mane's. „kuste'n moste't?" 
mane's. „o'm mosto," mane's. „m&re'n moste't?" mane's. „o'm moëto." „ëoja'm 
so'ëton moste't?" „moëte'm, mane's, no' to'l'ko soja' jol^m poô^rta'ë o'yoZ. 
je'sïi peleste't, ëil'ôo te'rjge oksa'm pue't." „nw, jora' !" mane's ëo'r\go. 

„md'i t'soôra'ëte ko'ët^m. ka'sli'ie. ßokura't pi'rë-ëa'mëtfë muyora'ë türjale'ße, 
pe'ë ëwkon. md'i lu'ô^m n^'n^lets i kwfë^ëom pu'ysr pi'stëëke. to'ô&n mojtsa' 
ëëzepe'l mila'ndëë pi'zën ^Ima'ë. md'i ku/ëome'yem to'ëko, m^Jtëa'ëëze m&jëoste'n 
ka'jëë. pWy&r pi'ste pe'ë t'ëo't jorj^zalôëkte'n ko'lô&ë. md'jdm to'ôo ta'k kü'-
ëk'ô na'lën ëue'n ko'lôoë. pi'lëëke ëume'ëke pi'lëë pi'zën ëë'ndzëm. ë'nde pe'ë 
kü'enföj oZa'm. k&ze' ßola'e tize't'ëën? md'i to'ëto ja'têr i'iëëëm pi'lëëte. 
ümbala'nem tii-a't nai'e. i'k ti'zëm a'ënëëêm. kinde'm izië-o'k ê'l'e. ki'nde £>o*<5or-
yom tiiemla'n pwkëosom. t&'ôo më'jën ku'yo li'ie. t&'ô&m md'i ßara' ëu'ëk&l'om 
tiie'm, koßa'etdzdm në'ktêm. ßara' t^'ôo koßa'etezem ëu'rt'ô pë'rjlëëm putsko'ô^ë^m 
i kë'lôëëtëm. i'k m&ctëa'ëëzëm pile'ë kë'lôëëëm i ßola'e tur\a'ïëm. ßo'loeom ikaëe' 
toletla', ßola'em^Jtsa'ëke ëwm. a'I'epe'ëkwëko ^la'm. ßara' kWë&iïë&npWtëk^m, 
wl m^tsaëe'ë kë'lôëëëm. aha'k ßole'n ëwm m^Jtsa'ëke. aôa'k ku'ë&t'ë pWtsk^m, 
ü'l mojsaëe'ë kd'lôdëdm. aôa'k ßo'l^e^m. nu, ë'ndëze pe'ë mündüra'k oy<z>l 
mila'nde. tize't'ëdn md'i toryo'ëtoëom ßara'ze. lats-o'k k^pe'ëmd'i p^re'n ka'iëêm 
kdôa'l ke'lyëtëë. ßokura't to'ëto pi're kiia' <slma'ë. t&'ôo tarßa'nee lu'ô^n. md'i 
t&'ôon po'tsëom ko'jë^ëom. t^'ôo md'jdm ko'pk&t'ë&n ë&'pëon l&'kto. ßo't, 
aôa'k ka's. k^za'kën mala'ë, pi're kotëke'ë ße't md'jdm. t^'ôo twmo omarta' ßwj^e 
kwj'ëoë., a t<s'ôo ro'z&n, körya'n ^Ima'ë. md'i t&'ëko pore'n ka'iëêm p^nda'ëke. 
ë'ndëze lekta'ë o'k li. erôe'ne le'ktên, no' ni-y^ze-a't kut'sa'ë o'k li. mo'm %ëta'ë 
ë'nde? k<zze' lekta'ë? ëone'n mwm. kwôoëko ka'iëdm, toßa'rem ko'ndoë&m i 
rwoëom ti'ôe omarta'm i ßara' le'ktêm. ßara' ka'iëdm,' md'i mila'nddëte ro'zom 
ßere'etdm. to'ëko p&'r&ëom. tdyan-o'k mila'nde tiët-a't. ßo'et ala-y&'ë ëume'ë 
kaja', md'i ka'iëdm, ka'iëdm i tumbat'ë-o'k uza'm kwyo kruya'ëte k^ôa'lêëtdt kare't 
te'ne. at'ëa'tdm kdt'ëke'n <z>'lo>tosa'l." ßo't, t<z>za'k§n ßara' peleëte'n kolôe'n: „ëto ti!" 
mane'ë. „mo'm ol'e't ti'ôdm!" mane'ë. „nu, kuy^za'i ëoja' jole'm po'ô<z>rtoëot'sf 

ëoja'm pdta'rëdt's. d'nde ëWôo ter/ge'ôdm pue't." ßo't, io'ôo oyo'tnik ëu'ôo terjge'm 
na'l'e i io"Zom ndr\ga'jdë. 

12. A nagyot mondó vadász 

Elment három testvér vadászni. Az erdőbe mentek, estig járkáltak. 
Este ott kellett hálniuk. De ők nem dohányoztak, ezért nem vittek [magukkal] 
gyufát, és semmihez sem tudtak kezdeni, és [így] szólnak: „Valahol i t t van 
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tűz ." Egyikőjüket felmászatják a fára. Felmászva, az egyik irányban tüzet 
látott. ,,Lám, mondja, i t t tűz látszik. Menj, mondja, amerre én mutatok !" 
A legnagyobb testvér elment. Valóban megtalálta a tüzet. Egy öreg ül a tűz 
mellett. ,,Adj isten, öreg !"2 mondja. „Fogadj isten (tkp. jól van), fiam !" 
mondja. „Bátya, adj nekem tüzet !" mondja. „Adok, fiam", mondja. „Tán
colni tudsz-e?" „Nem tudok." „Dalolni tudsz-e?" „Nem tudok." „Mesét 
mesélni tudsz-e?" „Nem tudok", mondja. „Na, fiam, nem adok tüzet", 
mindja. O megfordult és elment. Visszaérkezik az öccseihez és mondja: „Nem 
ad tüzet", mondja. „Valamiért nem ad", mondja. „Nosza menjen a középső 
testvér !" mondja. Na, ő el is ment. Odaérkezett, megtalálta. „Adj isten 
(tkp. beszélsz) !" mondja. „Fogadj isten (tkp. jól van) fiam !" mondja. „Bátya, 
adj tüze t ! " mondja. „Nekem nincs gyufám", mondja. „Adok, adok, mondja, 
fiam. Táncolni tudsz-e?" mondja. „Nem tudok", mondja. „Dalolni tudsz-e?" 
mondja. „Nem tudok", mondja. „Mesét mesélni tudsz-e?" mondja. „Nem 
tudok", mondja. „Na, akkor nincs tűz ." 0 is visszaindult és mondja: „Nem 
ad tüzet", mondja. „Hogyhogy nem ad?" mondja a legkisebb öcs. „No, én 
magam megyek !" mondja. Na, el is ment. Odaérkezett, megtalálta a tüzet. 
Az öreg a tűz mellett ül. „Adj isten (tkp. jól beszélsz), bátya !" mondja. „Fogadj 
isten (tkp. jól van), fiam !" mondja. „Bátya, adj tüzet, nekünk nincs gyufánk !" 
mondja. „Jól van fiam, adok", mondja. „Táncolni tudsz-e?" mondja. „Nem 
tudok", mondja. „Dalolni tudsz-e?" mondja. „Nem tudok." „Mesét mesélni 
tudsz-e?" mondja. „Tudok", mondja, csak a mese fonalát (tkp. lábát) nem 
szabad elszakítani (tkp. eltörni). Ha megszólalsz, száz rubel pénzt adsz." 
„Na, jól van", mondja az öreg. 

„Én az erdőben jártam. Este lett. Egyszerre farkasok kezdtek ordítani, 
nagyon sokan. Féltem tőlük és felmásztam egy görbe hársra. Annak a sudara 
félig a földbe volt akadva. Miután oda felmásztam, a [fa] sudara kiszabadult. 
A görbe hárs nagyon erősen hajlongani kezdett. Engem az így magasra fel
hajított. A felhőig érve, megfogóztam a felhőbe. Most már nagyon magasan 
vagyok. Hogyan szálljak le innen? Én ott elég sokáig éltem. Meg is tetvesed-
tem. Egy te tűt felneveltem. Volt egy kis kenyerem. A kenyérmorzsát meg
etettem a tetűmmel. Olyan nagy lett, mint én. Én aztán megöltem a tetűmet, 
bőrét lenyúztam. Aztán a bőréből fonalat vágtam és összekötöztem. Egyik 
végét a felhőre kötöttem és elkezdtem ereszkedni. Ereszkedtem valamennyit, 
a végéhez értem. Még nagyon magasan vagyok. Aztán felülről levágtam, az alsó 
végéhez kötöttem. Újból a végéhez értem. Ismét elvágtam fent és az alsó végé
hez kötöttem. Megint ereszkedtem. Na, mostmár nincs nagyon messze a föld. 
Onnan aztán leugrottam. Éppen egy mocsárba jutottam, derékig süppedtem 
a mocsárba. Éppen ott feküdt egy farkas. Az megijedve felugrott. Én meg
fogtam a farkát. Ő kihúzott engem a mocsárból. No, ismét este [lett]. Hol 
aludjak, hiszen megesz a farkas. Az felmászott egy tölgyfatönkre. Az üreged, 
odvas volt. Én oda bebújtam az aljára. Most már nem lehet kimenni. Eljött 
a reggel, de sehogy sem lehet kimászni. Mi most a teendő? Hogyan [lehet] 
kimenni? Kitaláltam. Hazamentem, fejszét hoztam, és széthasítottam a tön
köt, és aztán kijöttem. Aztán elmentem, a földben egy lyukat találtam. Oda 
bementem. Olyan a föld it t is [mint fent]. Valahová elvezet. Mentem, mentem, 
és látom, odább nagy körben vágtatnak egy hintóval. Apádat fogta be az 

2 Tkp. egészséget. A cseremisz szó az or. 3A0p0B0 köszönési forma kölcsön vétele. 
A hangsúly is ugyanazon a szótagon van, amelyiken az oroszban. 
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ördög." No i t t aztán megszólalt [az öreg]: „Menj m á r ! mondja." „Mért 
mondod ezt?" mondja. „Na, bátya, elszakítottad a mesém fonalát, a mesé
nek véget vetettél. Most száz rubelt adsz." Lám, ez a vadász kapott száz 
rubelt, és tüzet is vitt . 

13. 

ile'n ëo'fjgo kuy&za' ben koßa'. i'k e'rydët ^Ima'ë. ßo't, k&ßa'ze k&maya'ë 
olba'ë pu'm, n&ma'l pore'n. omasa' potsma'stdze i'k polana'ze ßo'izon i ëorta'ë 
türja'l'e, pe'ë ëorte'ë. kuyoza'ze to'l'o. „móla'n sorta't?" mane'ë. ,,ka'k o't Sort? — 
mane'ë, ónoka'm liie'ë d'ïe ym, omasa' pojtsa'ë miia' [djl'e, ßwjoek&zo pol'ana'm 
kamßoize'e d'ïe," mane'ë. kuy^zaz-a't to'b&m ondze'n ëorta'ë türja'l'e i kokfon-
a"t kuyon müyore'n ëo'rtot. e'rydze pora'. ,,mola'n ëort&ba'?" mane'ë. ,,ka'k 
o't ëort — mane'ë aßa'ze — , onoka'm liie'ë d'ïe yen, omasa' pojtsa'ë miia' d'ïe, 
ßwjoek^zo pü' pol'ana'm ßoize'e d'l'e, i puëta'm d'ïe mê'i to-bom." e'rydze ol'a' : 
,,ei, ora'bë-ëa'mdt's, k&'ëto aïe on^ka't/e! md'i tdlet'ta' sopse'm kaje'm," mane'ë. 
,,tMet'ta' oëa'nëm mua'm y m, o'm toi. tdlet'ta' ora'bdm ßereeta'm yen, tola'm." 

ßo't, t&'bo le'ktën ka'jdë e'rydze. ße's ayu'l&ë ëwo. uze'ë, mondza' ümba'ke 
oëka'ldm ëu'yojk's^n ë'ôryalbe'n ©'Zo£ i ëo'pëot. to>'bo ^rße'ze miia' ba ol'a' : ,,mo'm 
%ëteba'V mane'ë. ,,a ßo't, mo'm ôëtena': „mondza- ümba'lne ëwbo kwëkon, 
to-bom oëkalla'n pukë^nena'," ma'nët. ,,sande'ne oëka'ldm to'ëko kofë<^ktena'." 
,,ai, ora'bd-ëa'mdts! — mane'ë —, ße't oëkalba'ze kole'n ëwn, eu'yo>t's ëoryalbe'n 
oloba'.te'ße, md'i tdlanda' ondz&kte'n pue'm." rße'ze monßza- ümba'ke kwfëoëi 
t&'bo ëu'b<zm kü'r^n kê'ëkdë, ,,ßo't, oëkalba' d'ndeü'lnö kotske'ë," mane'ë. ö'ro>n 
eoyale'ße n&'no. ,,ßo't, k&ze' ëta'ë kule'ë olma'ë!" ma'nst. ,,me' oyona' ednßze 
ti'bdm." ßo't, t^ze\t'sdn rße'ze ka'jdë kwb&ëkozo i no'no ße'le &ëa'n ile'n o'lz>t. 
mo'lo ßere' ^>ëa'ndm mwn oy^l. 

13. Az okos fiú 

Élt egy öregember és egy öregasszony. Volt egy fiuk. Az öregasszony fát 
hozott a kemencébe befűteni. Mikor az ajtót kinyitotta, leesett egy hasáb, 
és [az öregasszony] elkezdett sírni, nagyon sír. Megjött az öregember. „Miért 
sírsz?" mondja. „Hogyne sírna az ember? — mondja, ha unokám lett volna, 
ajtót nyitni ment volna, a hasábom a fejére esett volna", mondja, ő t látva 
az öregember is elkezdett sírni, és mindketten hangosan jajveszékelnek. A fiú 
bemegy. „Miért sírtok?" mondja. „Hogyne sírna az ember — mondja az 
anyja —, ha unokám lett volna, ajtót nyitni ment volna, a fahasábom a fejére 
esett volna és én megöltem volna." A fiú mondja: „Ej , t i bolondok, hát hol 
van az unokátok ! Én végleg elmegyek tőletek", mondja. „Ha nálatok oko
sabbat találok, nem jövök vissza. Ha nálatok bolondabbat találok, vissza
jövök." 

Na, elment a fiú. Másik faluba ért. Látja, a fürdőházra egy tehenet húz
nak, [amelynek] a nyakára hurkot kötöttek. A fiú odamegy és mondja: „Mit 
csináltok?" mondja. „Lám, mit csinálunk: a fürdőház tetején fú nőtt, azt 
akarjuk megetetni a tehénnel", mondják. „Azért húzzuk fel oda a tehenet." 
„Hej, t i bolondok ! — mondja —, hiszen megfulladt a tehenetek, hurkot kötöt
tetek a nyakára. íme, én megmutatom nektek." A fiú felmászott a fürdőházra 
és a füvet letépve ledobta. „Na, a tehenetek most lent eszi meg", mondja. 
Azok csodálkoztak. „Lám, hogy kellett [volna] csinálni !" mondják. „Mi ezt 
nem tudtuk", mondják. Na, onnan a fiú hazament és ők okosan éltek. Másutt 
sem talált okos[abb]at. 

5 Nyelvtudományi Közlemények LXV. 1. 
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14. 

ola'ydt'smea'n aywl ma'tke ni'lne kwt meiqge ko'rno peë sa'i oyol ôa maëi'ne-
ëa'mdîs pe'ë ëaya'l ko'ët^t. saDla'n mdlanem-a't ti'ôe ko'rnom jo'l^n kaja'ë 
loya'l'e. md'i t&na'm a'ïe laDni'l iia'ë ße'le ola'm d'I'e. ola'ydt'ë kwt sayat kaste'n 
le'ktdm da lütte', kuyw jdiqla' koja'ë tofse'n pi'sdn oëke'ôdëdm, a jwzo ßere'ze 
ikta'z ko'm meiqge t'ëo'lo korz^m-a'i o'ndz^ë^m. 

ko'rno ere' t'soôora' ôen kaja' ôa aywl-ëamdt's-a't pe'ë ëue'n ëdndïalôa't. 
ti'ôe o'k site kornoz-a't peë-o'k oëma'n. oëkeôe'n, oëkeôe'n jokro'k liîa'ë tïir\a'Xe. 
te'ßfe], d'ndêze kets-a't ëdndza'ë tora' o'y&l. ke'tëe ßolme'k edz[§J-ßaetare'e 
pe'ë ßa'eke pdt'ske'mdë liie'ë. a'ïe pe'l korndm-a't erte'n o'mol, kern-o'k pdt'ske'
mdë liie'n ed'nß'ie. d'ndêze korn-a't t'ëu't's-t'swt's ße'l koje'ë, saDla'n jol-ëu'm den 
ße'le ko'rno ko'ëto o'imom pale't. t'soôora'-t'soôora'k j& Ôom t&'ëto pe'ë lu'ôokë^n 
tëutëe'ë. ëê'ydr kozla' ôen kaime't ko'ôom izi' ka'jdk ße'rzäydst' tarßane'n tëorjge-
ëte'n kaja' ydn-a't, ßui-koßaete't ko'ßoz ße'le ëoyale'ë. a ü'rjgö yen jo't to'lmom 
ße'l ßo'tee'n ëukta', ßara'zdm ëke' paëa'zêm turfde'ë. uu ôa uu ße'l ëokta'. md'i 
t'so't lüö&na'm ydn-a't, lütt&mola' koja'ë tojt'se'm. jü'kon more'm, no' ala-mola'n 
jüke-a't o'k lek. <z>ëma' köryöe-o'k jome'ë. li'ëdl aywl&ë ikta'z ni'l mer\ge kotme'k 
pisênra'k jorta'ë türjai'dm. lutm&m-a't pd'tdë. trwk jo'l lüßat'sem-o'k ala-moya'i 
izi' izße'r ko'rnom koôa'l ßo'nd^e. a'%, tomaëa'! örtßa'e ka'i kèiskdralne'm 
d'I'e, juke'm Se le'k. oëkeôa'ë tolaëe'm, jole'm ëopëke'ôdmem-a't o'm ëiz. no' aôa'k 
jole'm ala-kuza'kpi'zêktdëdm da o'rj ôene oëma' ko'rn^ëpdza'lô'êm. k^ze' kêndlmêm-
a't o'm ëdndie, koze' li'ëdl aywl&ë miie'n ëumem-a't o'm ëarne. lats-o'k 
ayu'l&so po'rt-ëa'mdfsdm uzme'k ße'le t'sone'm lo,'ë li'îe. ëkema'n jdr\ga'imdt 
tek ßara'ze mala'ë p&'r&ëom. jarndme'm de'ne k^ze' male'n kolôena'm, o'm 
ëênd'ze. erla'ëdm erôe'ne maëi'ne le'kte. maëi'ndëtëze ala-moya'i jdr\-a't kuane'n 
k^ôale'ë. mdj-a't kuô&ëke'm sajën-o'k miie'n ëwm .kwôoë miiena'm da kuane'n 
ëone'n ëdndzdlôa'm. a ße't kolku't meiqgdm ko'm sayat-a't pe'ldëte kaina'm,, 
pi'sfej olma'ëem, no lütmö^m nerye'n ëonaWéëdm-a't, t'ëdla' kuandme'm pd'tdë. 

14. Éjjel az erdőben 

A városból a falunkig [vezető] 46 km út nem nagyon jó és ritkán járnak 
[rajta] autók. Ezért nekünk ezt az utat gyalog kell megtennünk. Én akkor 
még csak 14 éves voltam. A városból este hat órakor indultam el, és félelem 
nélküli felnőtt embernek akarván látszani, gyorsan lépkedtem, néhol pedig 
vagy három kilométert futottam is. 

Az út mindenütt az erdőben megy, és a falvak nagyon ritkán vannak. 
Ezenkívül az út még nagyon homokos is. Menés közben unalmas kezdett lenni. 
Lám, már a naplemente sincs messze. Naplemente után ősz felé nagyon 
hamar sötét lesz. Talán fólutat sem haladtam meg, valóban besötétedett. 
Már az út is alig-alig látszik, ezért csak lábtapintással érzed, hol az út. A vadon 
erdő ott éjjel nagyon veszélyesnek tűnik. A sűrű lucfenyvesben mentedben 
egy kis madár a helyéről elrepül, végig fut rajtad a hideg (tkp. a fejbőröd 
olyan lesz, mint a ko'ßoz).3 A bagoly meg csak az éjszaka jövetelét várja, 
aztán kezdi el a dolgát. Csak uuu, uuu hallatszik. Bár én nagyon féltem, 
félelem nélkülinek igyekezem látszani. Hangosan dalolok, de valamiért nem 

3 A ko.ßoz hegedűhöz hasonló zeneszerszám. 



/ 
CSEBEMISZ SZÖVEGMUTATVÁNYOK 6 7 

jön ki hang, elvész a szám belsejében. Miután a legközelebbi faluig mintegy 
négy kilométer maradt, sebesen futni kezdtem. A félelmem megszűnt. Egyszerre 
a lábam alatt valamilyen kis állat futott át az úton. Ja j , [micsoda] ijedelem ! 
Teljes erőmből kiáltani akartam, hangom nem jött ki. Megpróbálok lépkedni, 
nem érzem, ahogyan a lábam húzom. Aztán valahogyan a lábam megakadt, 
és mellel a homok[os] útra zuhantam. Hogyan keltem fel, nem tudom, hogyan 
jutottam él a közeli faluba, nem tudom. Igazából csak a falubeli házakat meg
látva, nyugodtam meg (tkp. a lelkem gyenge lett). Angyomékhoz tértem aztán 
be hálni. Fáradtságomban nem tudom hogyan aludtam el. Másnap reggel autó 
ment [a faluból]. Az autóban egy ember boldogan száguld. Szerencsésen haza 
is érkeztem. Hazamentem, és boldogan gondoltam [vissza az ú t ra] . Lám, 
26 km-t három és fél óra alatt tettem meg, gyors voltam, de [ha] a félelmemre 
visszagondoltam, minden örömöm elszállt. 

15. 

mê'jên i'kedße yo'tso en li'ëdl jolbaëe'm Arkaëa' d'ße. me' ko'kton nü-
yonam-a't ona' orïo ê'I'e. k^'ëko Arkaëa', md'i t&'ëko, k&'ëko md'i, tob-a't to'ëko. 
t^nemaë-a't i'k klas§ët-o'k t^ne'mën olona'. Arkaëa' ploka'n t^ne'mSn, a md'i 
ere' sa'jdn tonemâna'm. md'i jolbaëemla'n poëla'ë nil-y^nam-a't ^ë^ëke'm pore'n 
o'yol .juzyona'mze urokkdUs-a't ni-yö'bötsjotte' le'ktdn kaja' [§]l'e,a ke\tëe mwtëko 
mo'b^n koëtebe'n. aßa'ze ti'bdm pale'n nalme'këe isot-o'k potëkolbare'n 
naldôe'n. aßa'zdn tsü'tskob&n kd'rmêze. poêle'~n o'y^l ßi'tne, Arkaëa' toy-o'k 
ploka'n tone'mdn. ere-o'k oksala' mo'b^n. je'sl'i moôa'ë oksa' li'n o'yol y§n, t&'bo 
ko'k mo'nom aßa'z bet's ëdp-o'k nale'ë ta oksa'ëke sayura' [dße. têye' tsu'tskoô<z>n 
liiebe'n. mSj-at t&'bo ben phl'a' ere' mobona'm, no' ala-y&ze' mo'b&n nalna'm 
da oksa'm ere' liiebe'n. m^'n^n da mo'in ozalka'lme k^'l^n o'yol. 

ikana' Arkaëa' mdlane'm ol'a': ,,aiba', T'ëopi'n olma'zdm ëol&ëta'ë kaina' ! 
kë'zdt n&'no pat'Ska'ëtdm oyot orolo." ëwko ëono>be' mdj-a't kaja'ë ke'lëdëdm. 
kas ßele'e ko'rn^ë tarßanäena', pasu' mo'y&ry&t's sayum^ëna' ba pare'rjge jdra'iq 
m&'tsko oëkebdëna'. pe'tëe ßokte'k me' ëuna' ba niëaëa'ëtürjalna', köla'n o'nßzdt's 
pora'ë. mS'i J9'r) pat'ska'ë nü-y^nam-a't pore'n o'm^l ba kdzdt-a't lil'b^n t'sdtSre'n 
ëolye'm. saßla'n Arkaëalan-o'k p&ra'ë ßere'ete. t&'bo kwt olma'm l&'kto. ko'k-
t^të^m mdlane'm pwë, mo'l^zom ëka'nze na'l'e. mija'm ikt-a't H wz, no' erla'-
ëdzdm ala-y&ze' olma' ëol&ëtmona'm T'ëopi' k&ßa' pale'n na'ldn. ßara'ze t^'bo 
Arkaëa'm potëka'lbdë ten t'so't l&pëe'n na'ldn. twfe'-ydn-a't Arkaëa' ëo'loëtm&m 
t'ëarne'n o'yo>l. ëkoloëk-a't ëue'n koëteba'ë tür\a'le. ere' i'bêmdë ko'ëton, t&'ëto 
mo'b&n k&rëta'l ko'ëtQ>n. 

mê'i ikana' ëko'loë t^'b^m nami'nem ê'I'e. no' t&'bo kdiskêra'ïe ße'le: 
,,mo'm ëu'ko palëla' ko'jon ëolye't?" to'bo ke\ts§n Arkaëa' aba'k i'bdmdë ka'in. 
i'bêmdëte ko'nn^i molot'i'lke be'ne <z>rza' kdlba'm k^ra't olma'ë. t&'bo ja'tdr ßrema' 
d'múdm pokte'n. ere' pokte'n. jarne'n da kuyw püa'n oraßa' bek miie'n ëoya'lên. 
ala-y^ze' ëkez-a't ëi'Zdn ëukte'n o'yoZ, jo-lz^m püa'n oraßa' kokla'ët'ëdke'n kolbe'n. 
t&'b<sn ëwt'sko jü'k tön kdt'skdralme'këe ße'le mo'lo jd'r\-ëa'mdiëto'bon dek ko'rzon 
'miie'n o*Zo£ ta ë&'pë&n l<s'kt<sn o'fot. 

Arkaëa' ßara'ze ni-mo'm ëarne'n o'yol. jo>'t ßo'et ßwizo ben kdtskêre'n 
ki'ë. t&'bon jo'lzo ëi'l moklaya' li'n da ke^sa'lbên ße'le. Arkaëa'm bolni' tsêë 
narjgaje'n o'Zoi. jo'lz^m pul-ßu'i bet'ë ü'lot's^n pü'tsk^n o'lot. Arkaëa' törlane'n 
tolme'këe pe'ë oiyêre'n ko'ëto. tsiïtëk&b&n ëorte'ë d'I'e. md'i onda'kdse semm-o'k 

5* 
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to't ten pêrl'a' koëta'm d'ïe. ßara'ze Arkaëa' ko'st^ï^m na'ldn ëko'loë ko'ëto. 
tonemaë-a't sa'i toneme'ë d'ïe. Arkasa'n aßa'ze klopotaje'n, t&'ô&m detto'm^ë 
pu'ë. nil %' ertême'k m' aôa'k ßae lina'. ê'nde to-ôo kwsk&n, proteza'n o'Imolom 
palaë-a't o'k li. kongi' ôen-a't, je\tse ôen-a't m^ndïalôa', oksakldmdz-a't izi'ë 
ße'l pa'le. Arkaëa' ëd'm kla'sêm tone'm pdtare'n da ke'm ^rya'ët&ne'mdn. onda'kse 
osai ko'iëozo isola' pSte'n. pe'ë laska'n ëoja'm ëoiëte'ë, moôaë-a't t^yie'mm. 
to'ët&m ëarnalôa' ôa peleëta': ,,t<z>na'm oraô-o'k olma'ëem ßi'tne," 

15. Arkaëa' 

Gyermekkori legkedvesebb (tkp. legközelebbi) pajtásom Arkaëa' volt. 
Mi ketten sohasem váltunk el. Ahova Arkaëa', én is oda, ahova én, ő is oda. 
Tanulni is egy osztályban tanultunk. Arkaëa' rosszul tanult , én pedig mindig 
jól tanultam. Nekem sohasem jutott eszembe a pajtásomat segíteni, ő néha 
senkit sem kérdezve, elment az óráról, és egész nap játszott. Az anyja ezt 
megtudva, nagyon megverte. Az anyja gyakori verése úgy látszik nem segí
te t t , Arkaëa' ugyanolyan rosszul tanult . Mindig pénzben játszott. Ha nem 
volt pénz játszani, titokban elvesz két tojást az anyjától és pénzzé tette. 
Ez sokszor megtörtént (tkp. lett). Én is mindig játszottam vele, de valahogyan 
nyerten!, és mindig volt pénzem. Tojásnak vagy másnak az eladása nem volt 
szükséges. 

Egyszer mondja nekem Arkaëa' : ,,Rajta, menjünk T'sopi-nsik az 
almáját lopni ! Most ők nem őrzik a kertjüket." Nem sokat gondolkodva, 
én is beleegyeztem, hogy megyek. Estefelé indultunk útnak, a mező felől 
kerültünk, és a krumpliföklön keresztül mentünk. A kerítéshez érkeztünk, 
és vitatkozni kezdtünk, ki menjen be elsőnek. En idegen kertbe sohasem men
tem be, és most is remegtem. Ezért Arkaëa'-nak kellett bemennie. Ő hat almát 
hozott ki. Kettőt nekem adott, a többit ő vette el. Nem látott bennünket 
senki, de másnap T'sopi' anyó valahogyan megtudta az almalopásunkat. 
Aztán ő Arkaëa'-t csalánnal jól megcsapdosta. Arkaëa' azonban a lopást még
sem hagyta abba. Az iskolába is ritkán kezdett járni. Mindig a szérűre járt , 
ot t játszva futkározott. 

Én egyszer el akartam vinni az iskolába, de ő csak [azt] kiáltotta: 
„Miért akarsz sokat tudónak látszani?" Azon a napon Arkaëa' ismét a szérűre 
ment. A szérűn lovas cséplővel rozskévéket csépeltek, ő sokáig hajtotta a 
lovat. Állandóan hajtotta. Elfáradt és egy nagy, fogaskerékhez ment. Vala
hogyan, ő maga sem vette észre, a lábát bedugta a fogaskerék közé. Csak mikor 
iszonyatosan felkiáltott, futottak hozzá a többi emberek, és húzták ki. 

Arkaëa' aztán semmire sem emlékezett. Egész éjjel félrebeszélve (tkp. 
fejével kiabálva) feküdt. A lába húscafattá vált és csak lógott. Arkaëa'-t a 
kórházba vitték. Lábát térd fölött levágták. Arkaëa' felgyógyulva, nagyon 
szomorkodott (tkp. szomorkodva járt). Gyakran sírt. Én, mint azelőtt, együtt 
jár tam vele. Aztán Arkaëa' mankót fogott, iskolába járt . Tanulni jól tanult. 
Arkaëa'-nak az anyja elintézte, [és] gyermekotthonba adta. Néhány év eltel
tével mi ismét találkoztunk. Most már megnőtt, észre se lehet venni, hogy 
műlába van. Korcsolyával, sível siklik, sántasága csak kicsit tűnik szembe. 
Arkaëa' befejezte a hét osztályt, és megtanult csizmát varrni. Régi rossz 
természete egészen elmúlt. Nagyon jóízűen mesél, [kártyával] játszani is meg
tanult. [Ha] a múltra visszaemlékszik, [azt] mondja: ,,Akkor, úgy látszik, 
bolond voltam." 
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16. 

So'so tolmejk i'ksdßd-sa'mdts ïsdte'n kette' k^'rok arkala'ste lo>'m s<z>le'n 
p§'tdm§m ß&jea't. kore'm árka' po'jsolbo yän, no'n^ni ßara'ze k^Jse'n o't ket. 
at'sfaj-a'ßaatam jdydstare'n pdtara't. aiba', erla' ßo'l'okom paswsko l^ktdna' !'* 
kd'zdt kén, tuye' oyol ê'nde. kd'zdt kazni'zm korma'ze sitdme's ©-Zo, a onda'k 
swbo ba mo'lo korma' pdte'n kaja' yen, ßo'l'ok^m kub-ße''Jtßsie k^Jse'n o't ket. 
a'l'e l&'m g^'l&mo ßerla'ste koske'n swn oyol yên-a't, no'nom puswsko loktas-a't 
ßereete's, a i'kSdßd-sa'mdts tibdm-o'k ße'l ßojsa't, ßo'fek puksa's keHs-k^nam-a't 
ja'mde o'lo>t. izi' sumga's kotska'sdzdm nale's ta ßo'l'&k potse's lektdn-a't korze's. 
pö'rßoize pukSoma'ste pes sa'i oy<$l, lomz-a't ëwk[o] ßere' ©-Zo, Zo-m wke ßer-
lastdz-a't mila'nde no'tsko da jü'stö. a ßara'ze mila'nde koska's türjolme'k i'Mdßd-
sa'mMs ßo'l'^k^m ße'rdake namüe'n sukta't ta tonam-o'k ke'mSm, twpï^m kobfi's 
sua't, t'sara' jo'lon töryöst&la's, k^rstala's tür\a'ldt. juzyona'mze ßo'l'ok i'Mdßdn 
ßujosk&z-a't o'k p^ro ba i'kseßd-sa'mdts ßrema'm ere' motmast-o'k ertara't. no' 
oska'l&m, so-r^k^m t'si'sti ondz^bez-o'k oy^>t kobo. ko'k i'ksdße a'l'e k&'mot 
t'sdla' ßo'l'ok^m orola't, a' mo'lost razßet t'sikla', a'l'e ßoina'se se'mdn mo'b^t. 
ala-k&na'r ßrema' ertdme'k ni'ne oro'l^so-samdt'se'bSm almasta't, oro'loso-
•sa'mdts moba'ë kaja't. ßo't, têye' mari' i'ksdße-ia'mdt's ëo'som ertara't. 

a ëo'so kani'kul yo'bom no'no abak-a't t'so't kuane'n mo'bot. saiila'n ßo'l'ok 
puksa's kaja's ïsdlan-a't pe's okota'n kaja't. no' ti'ste aba'k i'k er\ge'k o'io. 
so'so-ßwt pe's-t'so't kuyeme'ä, kore'm ti't'staUa'. tiya'i ßü'bos pafsa' a'l'e io'rok 
loyale's kdn, utara's ib-a't sono. tiya'i osa'l paSa' so'so jeba' saya'l oy^l li'n. 
saiila'n i'ksdßd-ea'md fsdn kuyw jd'rj bet's posna' puksoma'S kolba's lütma's. 
kuyw jd'7] &'lo ydn, ßara'ze t'sd'tdrme o'fkj k<^l. 

16. Tavaszi legeltetés 

Tavasz jöttekor a gyerekek türelmetlenül várják, hogy a domb tetején 
a hó elolvadjon. Ha a horhos teje kikerül a hó alól (tkp. kinyílik), aztán nem 
tudod őket visszatartani. Szüleiket agyonzaklatják. ,,Gyerünk, holnap hajtsuk 
ki a jószágot a legelőre !" Nem volt [mindig] úgy, mint most. Most mindenkinek 
van elég takarmánya. De régebben, ha a széna és más takarmány elfogyott, 
nem tar that tad a jószágot az udvarban. Ha talán a hóolvadás helyenként még 
fel sem száradt, ki kell őket hajtani a legelőre, a gyerekek pedig csak ezt várják, 
jószágot legeltetni mindig készek. Egy kis táskába ennivalót tesz, és szalad 
a jószág után. Eleinte nem nagyon* jó legeltetni (tkp. legeltetésben), még sok 
helyen hó van, és azokon a helyeken is, ahol nincs hó, a föld nedves, hideg. 
Aztán miután a föld száradni kezd, a gyerekek a jószágot a [legelőJhelyre 
hajtják, és akkor levetik a csizmát, cipőt, mezítláb kezdenek ugrálni, futká
rozni. Néha a jószág a gyereknek eszébe se jut, és a gyerekek az időt állandó 
játszással töltik. De a tehenet, juhot teljesen őrizetlenül (tkp. nézetlenül) 
nem hagyják. Két gyerek vagy három őrzi az összes jószágot, a többiek [pedig] 
felderítősdit, vagy háborúsdit játszanak. Valamennyi idő elteltével ezek fel
váltják az őrzőket, az őrzők játszani mennek. íme, így töltik a mari gyerekek 
a nyarat. 

A tavaszi vakáció idején is nagyon boldogan játszanak. Ezért jószágot 
legeltetni valamennyien nagyon szívcsen mennek. Van i t t viszont egy baj is. 
A tavaszi víz nagyon erősen megárad, a horhost megtöltve áramlik. Ha ilyen 
vízbe bárány vagy juh kerül, ne gondoljátok, [hogy] megmentitek. Ilyen káros 
dolog tavasszal nem kevés akadt (tkp. lett). Ezért a gyerekeket felnőtt ember 
nélkül félő legeltetni küldeni. Ha felnőtt ember van, akkor nem kell félni. 

.* 



70 BEEECZKI GABOR 

Malmizsi nyelvjárás 

17. süä'n 

nemna'n den süä'ndm tiye' ëta't. pe'rbíi e'rye aba'z ben ü'bnrrim doba'ë 
kaja't. de'sl'i ü'bnr könä' ydn, ü'bnr e'rydlan sala'mdmpa', ëo'bst'S^m i'l'i so'l$k$m. 
bara'zdm oila't, Tcuna'm süä'ndm ëa'ë. süä'nlän damddla'ltdt. da'mddlme mö'rjgö 
kaja't ü'bnr nala'ë. d'rydt te'ne kaja' éà'bdëi süä'n-mari'-ba'te. ü'bnrrim ko'ndsmo 
mö'rjgö e'rydn aba'ze lekte'ë nala'ë. ü'bnrrim purta't pö'rtnekö. i'édë SinJazdkta't, 
bara'zdm narjgaja't be's pö'rtnekö. twëto süä'n-mari'-ba'te ü'bnrlan mure'n, 
mure'n md'ydldm pntnrä' i ëdr]a'-ëo'b$t's$m upëalta'. bara'zdm ka'/se-ba'tdm 
narjgaja't süä'n pö'rtnekö % mura't süä'n mwr^lakdm i bara'zdm türjäidt düä'e i 
kuëta'ë. 

* o'zno süä'nlet's o'n^óz^t's e'rye ben ü'bnr miia't ulma'ë t'se'rkdëke men-
ûzalta'ë. 

17. A lakodalom 

Nálunk így csinálják a lakodalmat. Először a fiú az anyjával elmegy 
megkérni a lányt. Ha a leány hajlandó, a leány a fiúnak ajándékot (tkp.. 
üdvözletet) ad, kendőt vagy törülközőt. Aztán megbeszélik, mikor csinálják 
a lakodalmat. Hozzákészülnek a lakodalomhoz. Az előkészület után mennek 
leány-venni. A legénnyel megy a násznagy, és a kérő asszony. Miután a leányt 
meghozták, a fiú anyja elébe megy. A leányt beviszik a házba. Egy kicsit 
leültetik, aztán másik házba viszik. Ott a kérő asszony a lánynak dalolva fel-
kontyolja a haját és felteszi a fátyolt. Aztán a menyasszonyt a lakodalmas 
házba viszik, és lakodalmas nótákat dalolnak, és utána elkezdenek inni és 
táncolni. 

Régen lakodalom előtt a fiú és a leány templomba ment megesküdni 

18. kuze' twbsrsm ëta't? 
pe'rbíi kura'Ut míla'ndsm. bara'zdm tërmala't. bara'zdm bübä't kine'm. 

kine' kwsmsz mö'rjgö somla't. ëi'zdm kine'm kü'rnt il'i'ze sàba't. kine'zdm te'Man 
pHta't de'rdéke ëV'a'ë. te'Um kine'm bü'tknt's lu'kfèt. bara'zdm tole'ë pdëte'n tola't. 
mws$z$m ë^are'ë ëura't. bara'zdm ëondaëte'ne ëonda'ëdt. külä's mwë^m eübnrä't. 

eübnrä't ëe tiye' : külä's mwësm kdlba't künßzrilä'-bo'nd^eko. künjiznlä'-
bo'ndsm ke'rdt ë^beka'ëke. bara'zdm eübnrä't eu bnr be'ne i'I'i ëu'bnrm'ô-oraba' 
be'ne. eü'bnrmö ëu'rfnznm pütnrä't mund^ra'ëke. ëwko po'y^n^m^ë mö'rjgö 
ëu'rtnm d'o l-bonde'ë d'omb^lta't. bara'zdm ti' ëu'rtnm mwëkst, koëta't. ko'ëksmsz 
mö'rjgö ëu'rtnm etjerta'ë. da'mddlme mö'rjgö sta'ndSke pütnrä't. bara'zdm türjä'Ut 
kv-a'ë. bine'rdm kwmo mö'rjgö oëemda't. oëe'mmdz mö'rjgö twb^m püt'skebä't i'k 
tubsra'ëten. bara'zdm twb$r$m türlä't. pe'rbíi me'ldm türlä't, bara'zdm urya'lbâm, 
so'ks^m, eöeä'm i ba't'sdm. türlä'n pdta'rdme mö'rjgö urya't. urya'lbdëke lemta'm, 
ka'bdr-ywb^r^m, tü'rlö po'lb^slakdm i ëdr/sa'lakSm urya't. twb^r ëwmo mörjgö 
t'siia't. twb^r ümbä\t'sdn üetä'ht onßz^la'-sä'kdm. 

18. Hogyan készítik az ingetl 

Először felszántják a földet. Aztán megboronálják. Aztán elvetik a ken
dert . Miután a kender megnőtt, meggyomlálják, ősszel a kendert felnyűvik, 
vagy lekaszálják. A kendert télre a tóba rakják érni. Télen a kendert kiszedik 
a vízből. Aztán tilóba téve megtilolják. A szöszt famozsárban megtörik. Aztán 
gerebennel meggerebenezik. A tiszta szöszt megfonják. 

g 
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így fonják: a tiszta szöszt guzsalyra kötik. A guzsalyt a forgatóba 
dugják. Aztán orsóval, vagy kerekes rokkával megfonják. A megfont fonalat 
gombolyagba gombolyítják. Miután sok összegyűlt, a fonalat motolla val fel-
motollálják. Aztán ezt a fonalat megmossák, megszárítják. Szárítás után a 
fonalat vetni [kell]. Miután elkészült, a szövőszékre teszik (tkp. csavarják). 
Aztán elkezdik szőni. A vásznat szövés után fehérítik. Fehérítés után elvagdal
ják egy [-egy] ingre valónak. Aztán az inget hímezik. Először a mellrészt híme
zik, aztán az alsó szélét, ujját, nyakát, vállát. Miután kihímezték, megvarrják. 
A szélére cikkcakkos szalagot, különféle gombokat és üveggyöngyöket varrnak. 
Az inget elkészülte után felveszik. Az ing fölé kötényt kötnek. 

19. kuze' pü'rnm ëolte'ndt? 
en .perbîj-a'k na'ldt ulma'ë rwm, bara'zdm ëokëemda't ulma'ë bü'bnm. 

bü'tßnm ëokëemde'ndt poôe'ë. po'bsm ëênda't ulma'ë bot'sa'k ümba'ke i olta't 
ulma'ë twtem. bü't ëokëe'mme mö'rjgö ëênda't ulma'ë dukëa'ë. du'kënmnz mö'iqgö 
pâëta't ulma'ë kwyo danda'ëke, il'i'ze be's kuyo a'têëke. ti' a'têëke kolta't ulma'ë 
rwm i ikta'z moya'ne twtlo nästä'm i ëênda't ëv>a'ë. ëwn ëinßzdkte'ndt ulma'ë 
i'k arnà' ili'ze ëuksra'k i ëwm^z mö'rjgö dü't ulma'ë. 

^ 19. Hogyan főzték a méhsört 
Először vették az erjesztőanyagot, aztán vizet melegítettek. A vizet 

fazékban melegítették. A fazekat a tűzhelyre tették, és tüzet gyújtottak. 
Miután a víz felforrt, hűlni tették. Miután kihűlt, nagy üvegbe, vagy más 
nagy edénybe öntötték. Ebbe az edénybe beledobták az erjesztőanyagot és 
még valamilyen ízesítő dolgot, és erjedni hagyják (tkp. teszik). Egy hétig 
vagy tovább erjesztették, és miután megerjedt, i t ták. 

20. kuze' ëta't pereme' t'sdm? 
pe'rbíi lúya't rV>a'sêm. ti' rV>a's ëwn einßza' e'r ma'rte. eröe'ne ry-a'Sdm 

loza'ëêm pHte'n nö'stnlnt. nö'stnlmö mö"r\gö ëukta't. bara'zdm ëta't onume' t'sdm. 
onume't'sdm pHta't orja'ëke i salata't. bara'zdm türlä't i tema't pare'iqge be'ne i'li 
twbsrfèë te'ne i ëdnda't kor\ga'ëke küiä'e. kü'imnz mö'iqgö lu'kfèt i sürä't ü'i ben. 

20. Hogyan készítik a túróstáskát ? 

Először megkavarják a tésztát. Ez a tészta reggelig kel. Reggel lisztet 
téve hozzá megdagasztják. Dagasztás után keltetik. Aztán gombócokat csinál
nak. A gombócot deszkára teszik, és szétgyúrják. Aztán a szélét feltűrik, és meg
töltik krumplival vagy túróval, és a kemencébe teszik sülni. Miután megsült 
kiveszik, és megkenik vajjal. 

21. sokta'lêk 

ëi'zdm ko'mbo eü'eknlmö yo'bsm ko'mb^n pwnz$m kü'rnt i pê'étêlzêm. 
ko'mb^n kö'rynzrpm Iwkfet. koba't ko'tsmo paya'rzêm. ko't'smo paya'rên wlo 
kü't'snk kêna' ëo'lszo. ti' ëo'tem ma'nêt sokta'lêk. tu'bsm pü'tsknn na'lêt. 
sokta'lêkêm mwëk^t. bara'zdm twëko pw fs^m^ë ten koja'm pôëta't. sokta'lêkêm 
kêlba't i ëolta't poôe'ë. kü'imnz mö'rjgö puïëkeba't i ko't'skst. 

21. A hurka 

Ősszel lúdvágás idején a lúd pihejét, tollát lekopasztják. A lúdnak a 
belső részeit kiveszik. A begyét meghagyják. A begyhez tartozik egy kis bél. 
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Ezt a belet nevezik hurkának. Azt levágják. A hurkát megmossák. Aztán 
kását és zsírt tesznek bele. A hurkát bekötik, és fazékban megfőzik. Miután 
megfőtt, felvagdalják, és [így] eszik. 

22. kuze' eü'rnm ëolta't? 
konda't bü'onm korka' de'ne, pôëta't po'ôsëko. bara'zêm p^ëta't ëênpza'lêm. 

tëarata't pare'rjgdm. pare'rjgazdm tiydôdn paôdsta't i p$ëta't po'ôsëko. isa' pHta't 
dö'rnm. eü'rö ëo'lmsz mö'rjgö ëta't loza'ëten orna'fsam. oma'tsëêm luya't kü'mnzee 
(kümü'zee) bü't te'ne. da'mdêl oma't'ëêm pôëta't eü'rnekö ëolta'ë. iëa' pôëta't 
soya'nêm i ëotekta't. 

22. Hogyan főzik a levest? 
Hoznak egy korsó vizet, beleöntik a fazékba. Aztán sót tesznek [bele]. 

Krumplit tisztítanak. A krumplit apróra vágják, és a fazékba teszik. Még húst 
tesznek bele. Miután a leves felforrt, lisztből galuskát csinálnak. A galuskát 
tálban kavarják vízzel. A kész galuskát a levesbe teszik főzni. Még hagymát 
tesznek hozzá, és főzik. 

23. 
ajt'ía'm i'idz yotse'k paëa'm ëtw. urbe'zdë ko'ôsm twôsm tëo't paëa'm 

ëtdkte'ndt. semja'ët (de'ëêët) kuyo ulma'ë. izine'k-ak twôo ko'ëfèn kurala'ë, 
buôa'ë. buôe'n ki't ten. kuyo ko'mdsm sà'ka ulma'ë ëu'jnëknzo ôa kdëke'n koëte'ë 
ulma'ë se mena'm. a te'ldm kiïëkdkta't ulma'ë i'mndm i kolta't kozla'ëke p§rnà'lan. 
kuy^ra'k li'me mö'iqgö twô^m na'lênêt salôa'tlan. salôa'têëte ko'ëtsn kanda's 
i'i. salÔa'tkdfsên tolmsz mö'rjgö li'idn révolu'ttsi. twôsm uyu\t'ë$n na'lênêt 
doëka'r armi'jdëke. grazôa'nski boina' pê'tême mö'iqgö to'ten te'rkdïe. bara' twôo 
na'lên ba'têm. ba'têm na'lme mö'rjgö ojsrle'ndt i ile'ndt i'ze pö'rtnetö. aiëa'îe 
ti'-^laklan nu-mom-a't pe'n oy$l. ni tayêna'ët, ni tort'satka'ët, ni beôra'ët, ni 
tfso'jnnnët uke' ulma'ë. aba' le'ktdn ka'jên i'k d'onda'l ôen yênrr. bara'zêm ëte'nêt 
kuyo pö'rtnm, na'lêndt uska'lêm, so'r^klakêm, ila'ë turja'lênêt äibä't. aîëa'm 
paëa'm ëta'ë turjà'lên kol%o'z$ëto i abam-a't aïsa'm den pria' ëte'n. aïëa'm-
lakên ëê'ëêm urbe'édët liie'n. sa'mêi pe'rbîî e'rydët kole'n. twô^m ëuyarla'è 
toje'nêt. twô^lakên liie'n iëa' bi't's e'rydët i i'k u'ônrnët. boina' türjä'lme mö'rjgö 
at'ëa'mêm narjgaje'ndt. bara'zêm kuy^ra'k iza'mêm najgaje'nêt. aba'm ko'ôsn 
ëketa'k i'zfej urbe'zdlak te'ne. ki'nde site'n oy$l, pare'iqge ëo't's^n oy$l. ila'ëêze 
dö'sfö] ulma' ë. bara'zêm kuskwn ëwn^t izdra'k e'ryaëtlak. turjâ'lênêt aba'mlan 
polëa ë i abamlan liie'n kuët^lygra'h. kuyo Irmdët mö'rjgö na'ldnU ba'têm. 
kvzdt twôslak ila't posnà'. twô$lak§n vnde' wlo ëke urbe'édët. a/sa'm den aba'm 
ind: ëovge'mdndt. 

23. Szüleim életéről 
Apám kicsi korától dolgozik. Fiatal korában őt nagyon dolgoztatták. 

Nagy volt a családjuk. Gyerekkorától járt szántani, vetni. Kézzel vetett. 
Nagy háncskosár volt a nyakába akasztva, és a magot szórva járt . Télen pedig 
befogatták [vele] a lovat, és az erdőre küldték szálfáért. Miután nagyobb lett, 
elvitték katonának. Nyolc évig volt katona. Megjőve a katonaságtól, forra
dalom lett. Őt újból elvitték a Vörös Hadseregbe. A polgárháború befejezése 
u tán hazajött. Aztán megházasodott. Megházasodása után külön költöztek, 
és egy kis házban éltek. Az apja nem adott nekik semmit. Se teknőjük, se 
sulykuk, se vedrük, se öntöttvas fazekuk nem volt. Anyám mindig csak bocs-
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korban járt. Később nagy házat építettek, tehenet vettek, juhokat, jól kezdtek 
élni. Apám a kolhozban kezdett dolgozni, anyám is apámmal együtt dolgozott. 
Apáméknak hét gyerekük lett. A legelső fiuk meghalt, ő t eltemették a teme
tőbe. Nekik még lett öt fiuk és egy lányuk. Miután megkezdődött a háború, 
apámat elvitték. Aztán a [legjnagyobb bátyámat vitték el. Anyám maga 
maradt a kicsi gyerekekkel. Kenyér nem volt elég, krumpli nem termett . 
Az élet nehéz volt. Aztán a kisebb fiúk megnőttek. Segíteni kezdtek anyámnak, 
és anyámnak könnyebb lett. Miután felnőttek, megházasodtak. Most ők külön 
élnek. Nekik már saját gyerekeik vannak. Apám és anyám már megöregedtek. 

24. 
ize'm go'ô^m mrndm so hre'me sinpzdkta't i'ïepo'rtnëto. kofska's solt^kta't 

i'Ie. ikkana' mi'n ka'isêm bine'm bü'tlän, a bine'm bokte'n i'k pö'rtnn mwksnzö 
i'ïe. a tuna'm le'ktdn ro'izo. mwkslak pïzdt's wpnskem a mi'n lukta'm i'ïe 
bine'mgdt's bü't beôra'm. liitmë'm den bine'm kl'lzim ko'lt$s$m i kii pe's t'so'fen 
ba'rdë kiôe-mdm i mi'n use'm kaje'n pure'n bo'iz^m. küme'm mö'rjgö bara'Zdm 
yzd uyw/s^n Iwkfem bwbnm i ko'nd$s$m terke'm. 

24. Gyermekkori emlék 

Kicsi koromban engem mindig otthon tar tot tak. Ennivalót főzettek 
[velem]. Egyszer én a kútra mentem vízért. A kút mellett egy gazdának (tkp. 
háznak) a méhe volt. Akkor rajzottak. A méhek a hajamba akaszkodtak, én 
pedig [már] felhúztam a vizes vedret a kútból. Ijedtem eleresztettem a [kere
kes] kút fogantyúját, és a fogantyú nagyon erősen megütötte a kezemet, 
és én eszméletemet vesztve, elestem. Csak miután felkeltem (tkp. fekvésem 
után), húztam újból vizet, és vittem haza. 

25. 
ni'ldmSd kla'Sdste tune'mmem go'ô^m so'ssm kanikullan kolt^ne'st i'le, 

no' isa' tuna'm Iwm swla' vie i tiôdn be'rjhn nemna'm i'st kolto'. ikkana' 
eröe'ne me- kwm^t^n lekna kaja's sko'l^-Sko, kok ü'önr i ik e'rye, pe'l ko-rn^s 
swmo mö'Tjgö kwm pi're lekte. a ko-rn^sto me' oile-n kaina' i'ïe pi'relakêm. 
d'rydna po'sss onjbzale ôa kM'skêra'l ko'lfës: „pi'rglak!" man. me' ko'k'^n 
dolta'Sem den onßzalna a tüwä'lna kurz'as, a e'rydn sumka'ze pe's kuyo i'ïe i 
twôo piMe. kurze'ë. me- twôsm mündnrä'n korogna i twôo tiirjâ'ïe k§t'sk§ra's: 
^bw/s^za/" ma~n, i me' soya'lna twôsm buj'sa'à. twôo to'ten swm^z mö'fjgö 
süleste's, i'Zds o'fk] mayre. a me'ze turjà'lnabost^la^ ék->'l$sko uywj's Jcajh's 
lüönnä'. onjyzena', ik pör je")] tole-s. bara'Zdm tvô$n po/se-S ka'ièna. tw be-rdske 
miie'n swmo mö'rjgö kuse't's pi'rdlak le'kldt's, me' kisa'stdm o'npzêàna. kisa'st 
zra' kwyo i'ïe. pi'rdlak ko r*$m pwt'sknn h'ktdndt ta o'isk^sko bole-n kaje'ndt. 
me% biitil'r ôek miie-n Soya'lna, on ózena': i'i kaje'n. a kiisnnra'Me i'k be-re 
i'ipi'zdn ko'ô^n, i tuse-J'sdn me' but ko't's le-kna. Sko'l^sko to'lna, a twsto uze' 
sobra'nim sta't. sobra'mlefs bara' nemna'n kani'kullan ko'lfèët. 

25. A farkasok 

Mikor a negyedik osztályban tanultam, tavasszal vakációra akartak 
[már] küldeni, de akkor már olvadt a hó, és ezért nem küldtek bennünket. 
Egyszer reggel mi hárman elindultunk az iskolába, két lány meg egy fiú. 
Félutat meghaladva, három farkas jött ki [az út ra] . Mi az úton [már előbb] 
farkasokról beszélgettünk. A fiunk a mezőre nézett, és elkiáltotta magát: 
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,,Farkasok !" mondta. Mi ketten a társammal odanéztünk, és elkezdtünk futni, 
de a fiúnak a táskája nagyon nagy volt, és ő lassan fut. Mi őt messzire elhagy
tuk, és ő elkezd kiabálni: „Várjatok !" mondta, és mi megálltunk, hogy .meg
várjuk, ő , miután utolért, liheg, majdnem sír. Mi pedig elkezdtünk nevetni. 
Félünk újból az iskolába indulni. Nézzük, jön egy férfi. Aztán ő utána mentünk. 
Arra a helyre érve, ahol a farkasok kijöttek [az útra] , megnéztük a nyomukat. 
A nyomuk nagyon nagy volt. A farkasok átvágtak az úton, és lementek a 
rétre. Mi a folyóhoz érve megálltunk, nézzük: megindult a jég. De feljebb 
egy helyen a jég megakadt, és mi [ott] keresztül mentünk a vízen. Megérkez
tünk az iskolába. Ott már gyűlés volt (tkp. gyűlést csinálnak). A gyűlés után 
vakációra küldtek bennünket. 

26. 
ize'm go-ô^m min moôam vie ii'ônrlak ten i urbe-édlak ten. ikkana' me' 

iiônrlak ten ka'pëna modaë bütwrnekö. twëto mo'tna oëma'ëte, künhznenä 
türlö t'somba'klakêm, ëtê'na moô^ë-po'rtlakêm. mo'ôsn ëoysmsna yot tolo 
i'k urbe'ie. me~ twôsm iëna1 purto. twôo sire-n kampë bütü'r tubek. vie kii'jnm 
naïe kvôdëkdze i t'sêke-n ko-lfèë. tu-ô$n kü'izö-to'ten loyale mvndn bwfèëkem. 
kü-jzö vie bit'skdzrcvk i twôo sii'tnë bujemdm. bujemgdt's türjd'le bür doyaë. 
min bujemdm kiôem den ku-J's^ë^m da ha'iëêm terke'm. 

26. A folyóparti civakodás 

Kicsi koromban én lányokkal és fiúkkal játszottam. Egyszer mi a 
lányokkal a folyóra mentünk játszani. Ott a homokban játszottunk, különféle 
gödröket ástunk, játékházakat csináltunk. Miközben játszottunk, jött egy fiú. 
Mi őt nem vettük be [a játékba]. Ő megharagudva a folyó másik partjára ment. 
Egy kis követ vett a kezébe, és eldobta. Az ő köve az én fejemet találta el. 
A kő lapos (tkp. vékony) volt, és megvágta a fejem. A fejemből elkezdett 
folyni a vér. En a kezemmel megfogtam a fejem, és hazamentem. 

Dalok 

27. 
o, o, 0%§nka'ze 
ëonale'ë ta pétale-ë, 
nemna'n o'iyszo 
iimnreë-at o[k] p§te. 

27. 
O, o, Oxenka 
gondolkozik és elmúlik [a bánata] , 
a mi bánatunk 
az egész életen át nem múlik el. 

28. 
kuze- to'löa te- tiëke- ôa 
tiya'ne porana'ndëte? 
mvnze nala'ë om lek vie y§n, 
kiédt-a't tvëte ëoyeôa- [ijle. 
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28. 

Hogyan jöttetek ide 
ilyen fergeteges időben? 
Ha nem mentem volna elébetek, 
még most is i t t álmátok. 

29. 

aibezá'l'e doltâ'slak, muralte'n kóltena' ! 
kelsa' meka'n mwro se'mna? 
mo'lan o'fk] kelëe mwro se'mna, 
t'sdlan-a't parla' U'me yo'b$m? 

29. 

Rajta barátaim, daloljunk ! 
Tetszik-e a dalunk dallama? 
Miért ne tetszenék a dalunk dallama, 
mikor minden együtt vagyunk? 

30. 

aibazà'le ü'bnrlak, o'ë perfsa'tkdm piddna', 
isdlan-a't sandale'à t'siialtena' ! 
aibazà'le ü'bnrlak, dale's ta'r\dm ku/sena', 
t'sdlan-a't pa'r ben liidna' ! 

30. 

Gyertek lányok, kössünk fehér kesztyűt, 
öltözzünk mindnyájan rózsaszínbe ! 
Gyerünk lányok, fogjunk magunknak szeretőt a faluban, 
legyünk mindnyájan párosak ! 

31. 

aiba' kwsto, aiba' kwSto, 
i'zet'sone'tdm Iwsto! 
saba'k ma'rlan kajala't kén, • 
ólma' bokte'n kusfekta't. 

31. 

Rajta táncolj, rajta táncolj, 
örvendeztesd a kis lelkedet ! 
Úgyis ha férjhez mész, 
almafa mellett táncoltatnak. 

32. 
tuba" tole'S aktana'bil' 
ko'k sinbza'zdm dülalte'n. 
tuba' tole'ë nemna'n ta'rjze, 
ko'k Sinjiza'zdm mob^kte'n. 
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32. 
Amott jön egy autó, 
a két szemét égetve. 
Amott jön a mi kedvesünk, 
a két szemével kacsingatva (tkp. játszva). 

33. 
a'le bara' me' Süeke'n-at ona' moëto ôa? 
a'le bara' me' kuëte'n-at ona' moëto? 
a'le bara' ëara' ein hza'n o's moto'r ona'l ydn-a't, 
a'le bara' ni-yola'n-at ona' dörö? 

33. 
Hát igazán nem tudunk fütyülni? 
Hát igazán nem tudunk táncolni? 
Hát igazán, ha barna szemű szőke szépek nem vagyunk, 
hát igazán senkinek sem tetszünk? 
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