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Scheffel szóhoz megjegyzem, hogy a gabonamérő faedényt az oláh
országi görög gabonakereskedők {3iptt£a-nak mondják.

Sehiff/akrt alatt nincs meg: íj jcotajiowXota (Flusschifffahrt alatt 
megvan).

Schleppschiff: to £ ujaouXxov jcXoIov. — így is to aXemov, a német után.
Spreu : ta á^upáxta, tá xáp<pr], o cpoputó?, ta uxû aXa. — így i s : JcXiá(3a 

(szláv szó: pléva. Az oláhban plévu-nak, a magyarban pelyvának és polyvá- 
nak hangzik).

üm iadim g: íj [xExaoópxajai;. Nincs a szótárban.
Vergesslichkeii: íj |jiiX7)a[j.o<rJvrn íj I«iX7ja;xov7j, íj t̂X^aar,. Hiányzik itt 

t'o Xc&o;.
Wart egeid: to atáXXtov. Nincs a szótárban.
Budapesten, 1883. m á j. 15. P o n o r i  T h e w r e w k  E m il .

SZÓMETAR KÉRŐI.

Volt hajdan egy szép hajadon, 
Tehenet ment terelgetni, 
Terelgette tócsa felé,
A tócsában kacsát talált,
Partján rnczát riasztott föl.

Haza hozta a rnczáját, 
Hizlalgatta kis kacsáját,
Készen volt a kacsa fészke,
Arany tojást tojott bele.

Kotlik rajta, költögeti,
Hát csak lány lesz a tojásból.
Mi legyen a leány neve, — 
Szorszatár-e, Szómetár-e?
A Szorezatár név az nem szép,
A Szómetár név csak az szép.1)

Kis időbe került csupán,
Öt hó múlt csak, hat hó múlt csak.

S lett belőle szép leányka,
Lett belőle jó leányka,
Hírét hallá három legény 
Kilen czczel fölérő kérő:
Egyik a Hold, másik a Nap, 
Harmadik az Éjszakcsillag.

Először a Hold jött hozzá, 
Csörgő aranyt csörögetve, 
Csöngő üstöt csönögetve:
•Légy az enyém, szép leányka, 
JŐj el hozzám a hazámba,
Arany színű szobácskámba, 
Ezüst köves kamarámba!»

Nem akart a némber menni, 
Fejét rázva felelt a lány :
•Nem merek én Holdhoz menői, 
Különös a Holdnak képe, 
Változó a viselete:

*) Szorszatar annyi mint kacsa leánya vagy kacsatündér. Szuometar 
(Szómetar) =  Finnország leánya v. tündére. F o rd .

67*

Digitized by GoogI<



1036 HALÁSZ IGNÁCZ.

Majd véznára válik árcza,
Majd szélesre széled képe;
Éjjel szalad szegény feje,
Nappal nyugszik nyoszolyáján, 
Nem jöhet a jámbor haza.»

Másod nap a Nap jött hozzá, 
Csörgő aranyt csörögetve,
Csöngő üstöt csönögetve:
•Légy az enyém, szép leányka, 
Jőj el a hozzám a hazámba, 
Arany színű szóbácskámba, 
Ezüst köves kamarámba ! >

Nem akart a némber menni, 
Fejét rázva felelt a lány:
•Nem merek én Naphoz menni, 
Koszszal tele természete,
Nyáron nyomaszt melegséggel, 
Télen dermeszt dérrel, fagygyal, 
Szénagyűjtés szép szakában 
El nem álló esőt ereszt, 
Zabérésnek évszakában 
Szárazsággal szomorít. >

Jött a szelíd Éjszakcsillag 
Csörgő aranyt nem csörgetve, 
Csöngő üstöt nem csöngetve : 
•Légy az enyém, szép leányka, 
Jőj el hozzám a hazámba,
Arany színű szóbácskámba, 
Ezüst köves kamarámba! •

És felelt a némber neki:
«Csillaghoz én mért ne mennék,

Finnből, az e]

Hisz oly jámbor, jó a csillag, 
Mindig olyan szép szobája, 
Olyan vidám a világa,
Ott ragyog a gönczöl hátán,
Ott csillog a medve vállán.*

Csillag csikaját kifogták,
A jászolhoz jártatták,
Szénát, szalmát szórtak elé, 
Kosár zabbal kinálgatták;
A csillagot bevezették, 
Asztalfőre leültették;
Körbe járt a sörös kancsó, 
Megcsörrent a mézes csöbör :
• Egyél, igyál, édes Csillag !*

• Nem ehetem, nem ihatom,
Mig a rózsám nem láthatom ; 
Hol van az én kedves kincsem, 
Hol az én szép Szómetárom ? »

Szómetár a szépséges szűz 
Maga szólt ki a szóbából:
• Választotton!, vőlegényem, 
Galambocskám, kedves kérőm, 
Várj még csak egy kis vár tatig 
Arra, kinek apja nincsen,
Arra, kinek anyja nincsen; 
Nem az édes anyám öltöz,
Nem a saját szülém segít, 
Idegenek segítenek,
Idegen nők öltöztetnek,
S oly hideg a más munkája, 
Orömtelen öl tő zése.»

íi veramértékben.

E mythikus költemény a finnben csak töredékesen maradt fönn. 
Teljesebb alakban az észt népnek hőskölteményében, a «Kalevi Poeg*- 
ban találjuk meg, melynek egyik szép episodját képezi. E szerint 
Láiinában (a németek Wieknak hívják e helységet) élt egy özvegy- 
asszony. Egyszer vasárnap az utón egy csirkét, egy fajdtojást és egy
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csókafiat talált. Mind a hármat haza vitte és a csirkét a tojásra ültette, 
hogy kiköltse. A csirke napról-napra nőtt és midőn a negyedik hónap
ban mégint benézett a baromfi istállóba, azt látta, hogy a csirkéből is, 
a fajdtojásból is egy-egy gyönyörű leány lett, a csókafiából pedig egy 
szolgálatra teremtett szegény árvaleány. Szalmét (így hívták a csirké
ből lett leányt) csakhamar egész sereg kérő ostromolta, többi közt a 
nap, a hold és az éjszakcsillag legidősebb fia. A napot' és a holdat az 
észt monda majdnem ugyanazon szavakkal utasíttatja vissza mint a mi 
költeményünk. Mikor a csillag jön, nem láthatja mindjárt Szalmét, 
csak a hangját hallja, a mint szobájából kiszól, hogy vezessék be a 
csillagot a szobába, etessék, itassék, mert ez lesz a férje. De a csillag 
nem akart enni, haragosan dobbantott a földre, hogy addig nem eszik, 
nem lesz jó kedve, míg Szalmét nem látja. Szalme hallja kívánságát és 
kiszól hozzá, hogy ha időt hagyott neki, hogy megnőjön,' szép legyen, 
hagyjon neki arra is időt, hogy fölöltözzék és magát csinosítsa. Végre 
hosszas várás után behozták neki a menyasszonyt és nagy pompával 
megülték a lakodalmat; — Másodszor is eljött a hold, eljött a nap, 
hogy most Lindát, a fajdtojásból lett leányt kérjék meg, de ismét kosa
rat kaptak. Kikosarazta Linda még a hullámok királyát, a szelet, a 
Kungla király fiát is, kik szintén a kezét kérték meg. Végre az óriás 
Kalev jött. A lakodalmi vendégek magokban morogtak, midőn kíván
ságát hallották, a wieki özvegy se szívesen látta a kérőt, Linda azon
ban másként érzett, őt választotta ki férjének. Asztalhoz ültették Kale- 
vet, kínálták, hogy egyék, igyék, de ő se akart addig evésről, ivásról 
hallani, míg Lindát meg nem látja a lakodalmasok körében. Neki is 
azt feleli Linda, a mit, Szalme felelt az éjszakcsillag fiának: ha már 
eddig várt, várjon addig is, míg fölöltözik. Végre megjelent a vendégek 
előtt, de nem ismert rá még maga nevelő anyja sem, olyan szép lett. 
Csodálkozva kérdi:

•Ki ez ? a nap? Ki ez? a hold?
Vagy az éjszakcsillag lánya ?»

Nagy pompával ülték meg aztán Kalev és Linda lakodalmát is.
H a l á s z  I g n á c z .
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