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Máté evangélioma és eredeti textusok.

A következő orosz-lapp textusokat egy utazáson jegyeztem 
föl, melyet az 1876. év második felében a helsingforsi egyetemtől 
kapott segélylyel tettem Kóla félszigetén, hogy az orosz-lappok 
nyelvét és etlmographiáját kutassam. Ezen utazásom először is 
Archangelszkből a Fehér- és .Jegestengeren ak is  Kóla városba vitt, 
a hová julius végén értem ; m iután ott körülbelül öt hétig tanúl- 
mányoztam a közel lakó lappok két külön dialectusát (a kildinit és 
notozeroit), szeptember első felében megint tengeren visszatértem 
délkelet felé Ponoj nevű, főképen oroszoktól lakott helységbe a fél
sziget keleti partján, a hol két hónapnál tovább vizsgáltam a keleti 
vagy úgynevezett ter-lappok nyelvét. November közepén azután, 
hó estével, szánúton indúltam hazafelé. Először észak-nyugati és 
nyugati irányban utaztam  a félsziget közepén át egyik lapp falu
ból a másikba a nagy Im andra nevű tóig, és onnan délfelé a Kó
lából jövő országúton Kantalahti helységig, a hol néhány napig 
volt alkalmam a negyedik orosz-lapp dialektussal foglalkozni, az 
akkalai nyelvvel. Innen még egy kis u ta t tettem  keletfelé a K an
talahti tengeröböl partján Kuzreka faluig, a végett, hogy biztos 
tudomást szerezzek egy Vieljdrvihen lakó régi karéi kolónia felöl, 
s onnan visszatérve a Kantalahti jegén át az úgynevezett Karéi 
partra mentem s tovább az északi orosz Karélián át Finnországba.

A fent említett négy orosz-lapp dialektus közűi a két legel
terjedtebbet, a kildini és a ter-lapp dialektust alaposabban meg- 
vizgáltam, s ezért is a legtöbb nyelvmutatvány ezekből való. 
A kildini vagy a középső dialektushoz tartozik 6 pogoszt (lapp 
telep) nyelve, melyek mind keletre vagy délre esnek Kólától, név 
szerin t: Kildin  (lappúi Kildinč sijt), Voroncnszk (lp. Kördey vagy 
Kordjoy sijt), Szemiosztrovszk (ezt ak iid in i lappok így nevezik: 
Nuort Sápié sijt, de ez a közös neve két egymástól körülbelül 9 
mértföldnyire eső falunak: a távolabb eső Szemiosztrovszk vagy 
Varzinnük, melyet a helybeli lappok Ars-jokk sijt-nek neveznek, 
meg Ljavozerszk vagy Lej-japr sijt-nek), Lovozenf (lp. Luj-japr  
sijt)  és Mászelg (lp. Másejg-sijt). E z t a nyelvjárást a ponoji 
oroszok szemiosztrovszkinak nevezik és a ter-lappok viorjila klll- 
nek, azaz északi nyelvnek. Ezen nyelvjárásban adom most nagyobb 
részét (tudniillik a 22 első fejezetét) a Máté evangéliomának, 
melyet Kólában fordítottam egy kildini lapp, az akkori kólái
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sztarsina (elöljáró, kerületi bíró) Parfentjej Alexandrov Pjanov 
segélyével, továbbá egy mesét s néhány találós mesét Lovozeroból.

A ter-lapp vagyis keleti dialektus (lp. Tarje kill) uralkodik a 
félsziget egész keleti részén, tudniillik Ponoj-bán és Szosznovka, 
Lumbovszk, Jokonga, Kuroptjov és Kámenszk pogosztokban (lappúi 
Sosmofke, Lugnbes vagy Limbes, Jovkuj, Kiottemjag:re és Kintuš 
sijt) • ennek a szóejtésnek m utatványa több mese és találós mese, 
melyeket részint Ponojban, részint az illető falvakban írtam  föl 
lumbovszki és jokongai lappok elbeszéllése szerint.

Az evangéliom utolsó fejezeteit Kantalahtiban fordítottam 
egy ott lakó orosz ember, Artamon Kornilovics segélyével, ki egy
aránt jól tudott lappúi és oroszúl. Ez a fordítás egyetlen m utatvá
nyom az akkalai vagy déli dialektusból, melyet Akkala (lp. Ájikel 
sijt) és Jokosztrov (lp. Сщк-süV sijt) pogosztokban beszéllnek.

Végre a notozeroi vagy nyugati dialektust tünteti föl két 
Kólában felírt dal Notozero pogosztból (lp. N'uoht-ja{i'r sijt) és egy 
mese Szongel pogosztból (lp. Sünjei sijt), mely két helység ezen 
nyelvjárás területéhez tartozik.

Utazásom alatt alkalmam volt hallani a lapp nyelvet, a mint az 
említett helységekben, kivéve csak Yoronenszket, dívik ; tehát saját 
tapasztalásomból helyesnek bizonyíthatom az orosz lapp nyelv
járásnak föntebbi osztályozását, a melyet készen kaptam kólái 
fordítómtól, még mielőtt egyet is ismertem volna közülök. De nem 
adhatok saját észrevételeimen alapúló tudósítást azon nyelvről, 
melyet az orosz-lapp területnek a norvégiai Finnm arkkal határos 
északnyugati részén beszélnek Motka (1]). M ü jk  sijt), Pecsenga 
(pl. Peaccem sijt) és Pázereka vagy Pászvíg (lp. Páéyas sijt) po
gosztokban; m ert Kólában nem találkoztam oda való lappokkal s 
nem tarto ttam  érdemesnek külön oda utazni, kivált minthogy 
Friis tanár, a lapp nyelv jeles vizsgálója, 1867-ben tett utazása 
közben ezen helységeket is meglátogatta. — Az említett kildini 
lapp szerint az ottani nyelv egy külön nyelvjárás, mely jobban 
különbözik a kildinitől mint a többi orosz-lapp dialektus, és a 
finnmarki ( ,.filmanszki“)  nyelvhez közeledik. A notozeroi lappok 
meg azt tartották, hogy a motkai nyelv legközelebb áll az övék
hez, de a pecsengai és pászvígi nyelv inkább a «filmanszki» nyelv
hez közeledik.

Végre ki kell emelnem, hogy az orosz-lapp nyelvjárások 
mégis, a mennyire őket ismerem, közelebb állnak egymáshoz, mint 
akármely m ás‘nyelvjáráshoz; úgy hogy együttvéve egy orosz-lapp 
fő nyelvjárást képeznek, mely több hangtani, alaktani és szótári 
pontban különbözik a többi három, tudniillik a svéd-lapp, norvég
lapp és finn- vagy enare-lapp fődialektusoktól.

Az orosz-lapp nyelv leírásában használt betűjegyekre nézve 
megjegyzem, hogy : s, f, z, c, j ,  c, magyar s, zs, z, cs, ds, ez, dz ;
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;z =  gutturalis kemény sp irán s ; w =  gutturalis nasalis; görög у, d 
es /9 betűkkel jelöltem a félvocalisféle vagy igen gyenge gutturalis, 
dentalis vagy interdentalis és tiszta labiális (nem, m int a v, denti- 
labialis) lágy spiránsokat, melyek úgy keletkeznek, hogy a be- 
széllőszervek а g, d és b kiejtésekor, nem tökéletesen csukódnak össze.

A jésítést csak az w-en jelöltem rendesen külön jegygyei n 
( =  svéd-, norvég- és finn lapp ríj), mert itt a j  az гг-nel tökéletesen 
egy hanggá olvadott össze, mely szintén a hangzó-erősbiilés, ille
tőleg gyengülés általános törvényei alá esik ( nn — n) ; az eredeti 
Ij ikerhangzóban az l-et ugyan jésítette a kővetkező j  befolyása, 
de a j  mégis megmaradt, a miért is legczélszerűbbnek láttam  Ij-et 
írni (kivéve az akkalai dialektust, a melyben már ll dívik).

A kildini és ter-lapp nyelvmutatványokban gyakran előfor
duló kettős mássalhangzók kk, tt, cc, cc, pp  és az egyszerű k, t, c, 
c, p  is, ha más, hangzó consonans (n, n, m, r, l , j , v )  után állanak, 
többnyire úgy hangzanak mint gk, dt, de, de és bp ; ezt a hangárnya- 
latot azonban nem tarto ttam  szükségesnek különösen megjelölni.

Van még az orosz-lapp kiejtésben egy más, gyengébb jésítés 
is, mely itt csak közvetve van jelölve. A magas e és i önhangzók 
ugyanis, ha későbben maguk elvesztek is, az előttük álló mással
hangzóknak egyj-féle utóhangot ad tak ; de egyszersmind a meg
előző szótag vocalisa is bizonyos palatális színezést kapott (mint 
az észtben az úgynevezett dilutio), mely a hosszú vocalisok és 
diphthongusok végén tisztán úgy liallik m int egy igen rövid i, a 
rövid mélyhangú vocalisokkal pedig majdnem összeolvad az azok
nak megfelelő m agashangú vocalisokká. Ezen palatális affectiót, 
mely úgy a vocalison, m int a következő consonanson is érezhető, 
csak egy a kettő közétett, kisebb alakú s alább eresztett г-vel jelöl
tem ; pl. a következő szók tájié, soyrme, cajike kiejtését meglehe
tős híven így is lehetne le írn i: tiille, sörme, ciihke vagy čiihke.

Az akkalai textusban eléfordúló ie és no diphthongusokban 
az i, u élőhangúknak csak igen rövid tartam uk van.

Az г-végű diphtliongusokat és triphthongusokat mindig j-vel 
írtam , úgy m int a labiális hanggal végződőket is u-vel, habár 
ezen spiráns, nem tökéletesen kiejtve, sokszor úgy hangzik mint 
n vagy i i ; i a jele a mély, gutturalis г-пек =  orosz ы, és 0  a nyíl
tabb gutturalis önhangzónak, mely pl. az észtben is gyakran elé- 
fordúl; a-val jelöltem egy a kildini nyelvjárásban eredeti d helyett 
álló vocalist, mely a magyar а -hoz hasonló (de hosszú, m int a 
m agyar ara, meghat-b á n ); c-vel az г-hez közeledő e'-hangot

A vocalisok hosszúságát is igyekeztem, a mennyire lehetett, 
híven m egjelölni; jegyem a fölibe vetett fekvő vonalka, melyet 
csak az u-ról hagytam  el, mint a mely eredetileg mindig hosszú.

Hiányjel a szó végén és közepén már félig néma vocalist
jelöl.
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(K ild in i orosz-lapp nyelvjárás : 1—22. fejezet.)

Vusmus qlkyoL

Isus Xristos, Dávid, a jk ', Ábrám a jk ' püldey sdin>.
2. Ábrám sqyij Issak; Is8aksq.yijJq.hko; Ja k  sági} Inda i 

sori viljijt ■
3. Inda sqyij Fa rés i Zára Famarajn ; Fáres sqyij E srom ; 

Fsrom sqyij Aram ;
4. Áram sqyij Aminddav ; Aminadav sqyij Naasson; Naasson 

sqyij Salm on;
5. Salmon sqyij Vooz Rayavajn; Vooz sqyij Ovid Rufijn ; 

Ovid, sqyij lesse};
6. Iessej sqyij Dávid cqr' ; Dávid cqrr sqyij Solomon U,rej 

kqpka ;
7. Solomon sqyij Rovoam ; Rovoam sqyij Á r ia ; Avia 

sqyij Asa ;
8. A sa sqyij Iosafat ; Iosafat sqyij Torain ; Torain sqyij Ozia ;
9. Ozia sqyij Ioafam ; Ioafartí sqyij A y a z; Ayaz sqyij 

Jezekia ;
10. Jezekió sqyij M anassia; Manassia sqyij Anion; Anion 

sqyij Iosia ;
11. Iosia sqyij Toakim; Joakim sqyij Teyonia i són viljijt 

ovtel vealhtötmuz Vavilo nne.
12. A manna Vavilön’ vealhtotniuzest Teyonia sqyij Salaiul; 

Sala fü l sqyij ZororavcV;
13. Zorovavcl sqyij A v iu d ; Aviud sqyij Eliakim ; Eliakim  

sqyij Azor ;
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14. Azor sqyij Sadok ; Sddok sqyij Ayim ; Ayim  sqyij Jeliud ;
15. Jeliad sqyij Jcleazar ; Jeleazar sqyij M a tfa n ; M atfan  

sqyij Jqhko ;
16. Jak sqyij Uoisk, Marj kuj’, kö lest sondij Isas, kohómanó 

Xristossén.
17. N itt lejjén pukk pulvdoy Abramcst Dávid rajja neljimp- 

lojkk pulvdokked; i Dqvidest Vaviloit vealhtotmuz rajja neljimp- 
lojik pulvdokked; i Vavilon’ vealhtotmuzest Xristos’ rajja neljimp- 
lojkk pulvdokked.

18. Isus Xristos šontmuš leaj nitt : kiio^ss són’ ienn M arj leaj 
mideyanc Oáska, ovtel veancjottem, šilkin són earas Paiss-vujnsest.

19. I  UoiSk, sön’ kujj, ku leaj vujked, i ij tdhtmanó sön ok- 
najiteo, tataj són' peajhtajSt hinted.

20. Na kuOiSS són tann juyrtej, kió, Jimmel ienkal éoij soynne 
nakrest, i c ilk ij: Uoysk Dávid a j k ! ieyl’ poV vdjtem Marj, ijaut 
kqppey; tonn guojk sto li sön’ sisn šontej Payss-vujhsest.

21. Lcatió són šontted a jy ’, i tón linóiy soynne sünied nőm’ : 
Isus ; tonn guojk što són leatíó olmujdis piested sien rikijn.

22. A tdtt pukk sondij, sto leanó Jim lijn sdrnmanó pajjel pro
fok, ku cealhk:

23. Kió, nijt leanó earas, i šant a jk , i koióóesyoytteji soynne 
nőm’ Emmáinál, kit leanó: mienij guojm Jimmel.

24. Koccaj UoiSk uoytmen i tujšešyhdij mojt soynne Jimmel 
ienkal pdkaj, i vq jtij kqpkes.

25. 1 són ij tiettanó són’ tonn rajja, što kuOiSS són pu jij q jg ’, 
vüsmus ajgés ; i són péjij soynne nőm’ : Isus.

Nuymp qlkyoš.

KuOi-ss Isus sondij Wifliemest, Iud'éjest cár írod pdje, püitten 
noajt-olmo Ierusalimma nuyrtej goyrren, i sarué [3:

2. Koyst li lud'ej cqrr, kü li sontmanó ? tonn miit što mij ujnim  
sön tdiSt’ nuyrtej a jn ; i püoim soynne koymmerded.

3. KuOiSS cqrr írod tann kulij, són sürken i pukk Ierusalim 
sönijn.

4. I  són kopóij pukijt šuyremus pqpijt i kirj-kidijt mirest, i ko jij 
sienest: kotst hitt Xristoisse šonted ?
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5. I  sij sogine cilhkin: Wijliemest, Iudéjest; tonn miit sto nitt 
leaj kirjyané pajjel prörok :

6. I  tón, Wijliem, Iudej ietnne, ik lea ni-mojn Iud'ej iijvin 
UiCmus; tonn gnojk sto tonst poatt šugremus, кй pián тип’ mer’ 
Izrail.

7. Tanna írod peajhciiSt koéej noajt-olmujt i sienest kojij, 
što konn p á j ’ td,st idij.

8. I  vülkeht sienijt Wijliemma i cilk ij: menned, ketččed рирс- 
mujite pdiVn hajas; kuOjSs tij kqvnhitte, tanna тщппе say’ tuj’ sikked, 
što i тип menam, sugine ко mmerdam.

9. Sij gojt kuglin cqrest pukk, dó v ü jk in ; i tá j tafst, konn sij 
ujnin mijTtej a jn , monij sienij ovdest tonn rajja, kuogs püdij ijes-  
kij tonn saj' oV, kopt leaj pá rti.

10. Kuo^s sij ujnin táist', i sij rqmgujten éevta sürr rámaj 
guojm.

11. I  sij süfinun poyrhte, ujnin págrn innijnis Mqrjijn, i sij 
kognmerdin sugine juolka ; i decin ealajdis i p iijitin sugine Iqjy ijt : 
kojl i ládán i smirna.

12. I  kuOjSs sijje Jimmel pákaj nakrest, ij menned írod gorra 
mást, sij vu jkin  ieres vára ijes korra.

13. Nu kuo,ss sij vu jk in : tanna i Jim m ej ienkal itt nakrest 
Oaska, i sárn: kocc , vá jt pá{rn i són ienn, i poaék Jegipet ietnnja, 
i ie j’ tagnpet (sa) tonn rajja, sto kliens mun t о giné im ciejk ; tonn 
guojk što táht írod öcced pág-n, máj keni váras.

14. Són koccaj, vq jtij págrn i sön ienn ikka, i vülgij Jegipet 
iemnja.

15. I  són tagnpe leaj tonn rajja, kliens írod jq m ij; što son- 
tahé sárnmanc Jim lijn pajjel prörok, кй sárn : Jegipet iemnest mán 
kohéum alkan.

1,6. KuOiSs írod tanna ujni ijes luonmané noajt-olmuj guojm, 
són éevta seandij i vülkeht pükijt párnajt kogiteő Wijliemest i pukk 
tonn iemnest küyted éj est i te^st nürmijt, tonn p á j' miit, konn són kulij 
noajt-olmujn.

17. Tanna šondij sárnmané pajjel prörok Jeremej, кй
sá rn :

18. Jinn  kullaj Rámest, lujhkem i reákmus i éevta kukyollein ; 
Ráyil luojhk ijes párnajt, ij tát josked lujhkmen tonn guojk sto ?ij 
i e j ’ leay.
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19. Manna írod seyrmest, kié, Jimmel ienkal nakrest ioij 
Oaska Jegipet iemnjest,

20. I  saru: косе’, vá jt pagrn innijnis, тёп Izrail i emuja ; fenn 
guejk sto jüm m in pd{rn jifik  öceej.

21. Són koccaj, rq jtij  раугп i són’ lenn, i püdij Izrail iemnja.
22. Kliens són kulij, sto Aryelaj Iudejcst U cqrren írod sajest, 

atfes ovtel, són polij toy' mennem; te pdkaj supine nakrest Jimmel 
(menned), i són vü jk ij Galilej rqjij siz.

23. I  püdij to f  i ieVyedij laginest nommed miit Nazaretest, 
što šentahe pajjel prörokij sarnmussed miit, što són leanc kohéjed 
Xazaretlinéen.

Koalmant qlkyes.
Tej pijvij poatt Orván rh tj, i saru Jimmel sqyijt Ind ej 

mieeest,
2. I  cealhk: kqjdetted; tenn guejk što ajtla li poattane ajm  

cqT-valt.
3. Tenn guejk sto són li tett, konn hajas prörok Isajja c ilk ij: 

kukyellej jinn  mieeest: vqlmšekked vara Аир re, tujšekked cühkijt 
siíjfine vujkést.

4. Ičč-še Orván önij dskijt verblüd seysmest i ndjik-poakkan 
pirr čoalesnies; a pierken sonst lejjin sujn-nuykej i miehe-mitt.

5. Tanna Iernsalim i pukk Iud'éj i pukk iemne-kogit pirr Jor
dán vijdenin suginc,

6. I  sij rist ne itten sonst Jordanest i kqjdejten rikijnis.
7. Nu kiiOjSs Orván ujnij ienney farisejjed i sadukejjed ijes 

korra pue(ttem ristnettem varas, cilkij s ijje : küvd šentus t i j ! kié 
tijje pdkaj vicced puegtej sientmusest pqyo.

8. Te tuj’sekked kqjdetmuš qyneyej šantajt;
9. 1 ielled juyrted sünied iésant: аул: minest li Á brám ; tenn 

miit što mun sarnani tijje, sto Jimmel oajj tajn kidgijn pajas pajf- 
nested parnajt Abrma.

10. I ’ze г qks orr mürij mqntkijn : ju,kke rnürr, kü ij p u j  s iy ’ 
éantajt, cühpjcjí i suehpjel tojle.

11. Mun risttam tienijt čagest kqjdetmujšse ; nu li műn’  miit 
puejtej sqmjamp munned ; mun im qgieht kügited sün kqmgijt; són 
ristleskoatt tienijt PajSS-vujfisin i tölijn.

12. Són koajr li kid est sonst i són éilk ijes jarv-siemen-tük-
2t: go r  f í ' / .k t k k . 1.
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kom-port, i kopó pšenices ajhta, a javv-áontem-sujn són poalt’ 
öqcknajitem tölijn.

13. Tatma poatt Isus Galilejest Jordne, Óvván gorra ristnot- 
ted sönest.

14. Ovvan-ze tujsoljj sön , i sárnaj: mijtine hitt ristnotted 
tönst, i tonna m ipne poaday ?

15. A Isus cilkij sopne vuosta: kupé a-tt n i t t ; tonn guejk áto 
nitt mijje áieht tuj’áed jujkke vujkedvüd’. Tanna Óvván Imát sön .

16. I  ristnotmanó Isus vaktinne cá^est v ijo ij; i kič, ajm ' 
sOjtme ávnin, i ujnij Óvván Jimmel vujnas, kü volas püdij, gojtt ко -  

1щр, i nijij sön’  e l\
17. I  kló, sárneáyüdij ajm ijn jin n  : Tátt li műn sah'sem ajk,  

kü li műn jinkeo miit.

N  ealjant qlkyoá.

Tanna leaj Isus vikmanó vujnsin miehc-pajhka, kikelem varas 
cnoptest.

2. I  kuOiSS són püjZyij niélj-lope piejved i nielj-loyye ijjed, 
nealgcsgüdij m a p ’mUjSse.

3. I  püdij kihelej sopne, i c ilk ij: büdi fon Jimmel a jk , cicik 
áto lekéin tákk kié dg’ lejpen.

4. Son-ze cilkij sopne vuosta : li kirjyanó : ij linóé ovtin lijpin 
ielleő olmunó, a jiijkke sq,nijn, kü vijt Jimmel ndjmest.

5. Manna test vált sön’ cuopht patssJatma, i cienkakt sön’ 
ciepkov ládv oV,

6. I  sárii S o ltié : Imái tón linciy Jimmel ajk, suohpjeő volas ; 
tonn guojk áto li kirjyanó: són páhk ijes ienklijt tűn váras, i sij 
küptesyuotte(? tön kidijdis a jn , ik tón küsköe keadga jülgijnant.

7. Isus cilkij sopne: li kirjyanó nitt-áe : ie j' tón kikÓej’ Sur’, 
г ja  nt Jimmel.

8. Vatst vált sön’ сиорЫ i vikk óevta oll tiepm oV, i vuoz’yal 
sopne pükijt tárni a jm  cqr' -iemnijt i sieti’ sláp’.

9. I  sárii sopne: mun pukk to-lajte topne andam, budi kopi- 
merinóiy mipne juolka.

10. Tanna Isus sopne sárn : ujt munst iers sajja, sqhtan; 
tonn guojk áto li kirjyanó: Supre, tön Jim m ’la kommordoV, i ovt 
soqme sitié’.
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11. Tanna kilőtt són' cuogdit; i kié, ienkal pultén són’ (torra 
i sinusén sogine.

12. K uo js Isus kuli], Orván li antané orrem-sajja, són monij 
Galileajja.

13. I  són kliens küdij Ndzaret, püdij i iellesyüdij Kapernau- 
mest, mierr-rintest, Zavulon i Neffalim rqjij s isn ;

14. Sto šontahč sárnmané p aj je l prörok Isajja, kü saru :
15. Zavulon iemne i Neffalim iemne, rnierr-keqjn a jn  Jordán 

tájikén, ristnajitem Gáli lej,
16. M irr, orrej sievndozest, vjnij sürr éüv’, i sogrm iemnjest i 

kopsest orejijt é,neved šontij.
17. Ted' pajest Isus sdrnasgüdij Jimmel sqyijt i eieJkesgüdij : 

kqjdotted, tonn guojk što a jm ’ cq.r’-valt a jtl’a püdij. -
18. KuOiSS són monij a jt  Galiléj mierred, són vjnij kir/t vilj’, 

Simman, kohéma Piedrén, i Uogitrej són vilj’, sqjmijt pótkmen 
miegrre; tonn guojk sto sonaj lejjén küjl-silej.

19. I  saru sijje, sto puojtcd тип' miit, i mun tienijt tuj’sa 
о lm mié-sülijén.

20. Sij vaktinne kü jten  sqjmijdis i vüjken són miit.
21. KuOjSS són vujgij test ovdos, vjnij són nugnh küyt vilj iné, 

Jqhko Zevedej a jg ’ i Őrvan són’ vilj’ vonsest ojijnis Zevedejjijn, 
éiyte.m sqjmijdis, i koré,aj sinijt.

22. I  sij vaktinne küjten vonsés i affes i vüjkén són miit.
23. I  vöttodij Isus pukk Galiléj miit, uopest sien’ sinagögijn, 

sdrnaj cqr’-valt Jevangeli i liccij jujeke ко f f  i juikke uojnajitemvüd’ 
olmujn.

24. I  monij són hajas sqkk pükk Sirej m iit; i pv jitis  sogirte 
pükijt ко f f  lajt, kojn lejjén jujcke-nalšem koff i ugjnajitemvüd’, i 
vüj'rej-olmujt i mdnn-kofflajt, i sdm’yemes-kofflajt, i són liccij 
sienijt.

25. I  vüjgij són’ miit ienney olmnetted Galiléjcst i loyye-lapui- 
iemnjest i Ierusalimest i Iudejcst i Jordán tüjeken.

Vidant qlkyoé.

KtiöjSS són vjnij olmujt, són monij tierm' eV; i kuojs són istíj, 
pultén  s о giné són’ uopsuvvoj.

2. I  són ap-egi ijes nd jm ’, uopest sienijt, sdrnaj:
2*
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3. Oaz loz tokk liefi, kukk liefi vajvaš jin k ijn is ; tonn (/пук što 
sien' lí a jm ’ cqr-valt.

4. Oaz’loz lie3 lu jkej; tenn guojk sto sij joskefi.
5. Oaz’loz tokk lie fi, kukk lie fi suopie ; tóim yuojk sto sijje küt- 

jed  leaiit iemne.
6. Oaz'loz tokk liefi, kukk liefi vujkedvnd’ nielgest i koškest ; 

tonn guojk sto sij Untén ltalnané.
7. Oaz'loz liefi tokk, kukk liefi lá(v'dés olmo; sijje lenné láp''- 

desvutt.
8. Oaz'loz tokk liefi, kukk liefi küjkijnis puh tas; sij Untén új

ít ed Jimmel.
9. Oaz'loz mirőottej liefi: Untén sij sárnmant ■Jimmel ajken.
10. Oaz'loz tokk liefi, kokk liefi vuje/ant iers sajja vígkedvűd' 

guojk: sieti’ li a jm  carstvo.
11. Oaz'loz tij lieppeo, kiiOjSs tienijt Untiá sgnijn éücpyolled, i 

vujeyeo, i jujxke nulla vierc sqnij guojm tienijt vieryolled тип 
guojk.

19. Rqmáotteu i rieslusáed ; tonn guojk sto áur’ liefi tienest 
Iqj/e a jm est: nitt vuj’yiá i prorokijt, kokk léjjén ovtel tien .

13. Tij lieppeo ietnnej sü jl. Budi sü jl kaőyint sámajdis, mijn 
són tujsay suolloj ! Són uze ni koz ij qpieht, a što suohpjed són' 
olkus olmujt pajjel vápicem nulla.

14. Tij lieppeo tárni a jm ’ tüv. Ij uoj kqhtjed lapui, éuonccj 
tierm a jn .

lö . I  puolyant tűvas q,ste vuolla ij Qienkyuv, a eiefikyuv ta
va s-juilg oV, i tuovv pükijt portest.

16. N itt apui tuovv tien’ tuvv olmij ovdest, što sij ujntén tien 
šiy tvjijt, i kittén tien a jm -afij.

17. Ielled jup'ted sto mun jnijtem  sieyyed zakón ili prorokijt: 
тип im sieyyed poattant, a tievted piijte.

18. Vujkest mun tijje sántám : kon ij tqck a jm  i iemne, ij ni 
oyt iota ili ni oyt ceakas púd' zakonest, ovtel копи ij teavto pukk.

19. 1 tud' miit, kié sieyaht ovt tájn ucmus páhkmuzijn i uo- 
peast olmujt nitt, tott lenné kohtmant ucmussén ajm-eárstva,st; akié  
táit tájait i uopeast, tott Iránt eealhhmant sürren ajm-eárstva}st.

20. TájSt-yo mun tijje sántám : budi tien’ vujkedvütt ij liitte 
ieuamp kirj-kidij i farisejij vígkedvűit) d, iepped linte mentied ajm - 
cárstvo.
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21. T ij kulijt, sto le,aj cealhkané poarsijt: ie j’ köpet; kié 
kant, tett leané antané sild’ vuolla.

22. A mun cealka tijje : ju jike sientnej viljes eV piíjStijt, leaúé 
antané sud’ vuolla; akié, cealhk viljis : гака, leané antané sine- 
drion vuolla ; a kié, cealhk: miel/emes, leané antané toll-qttu.

23. N itt, budi tón pata / ija n t Jajу voltra, i tagnpe mustjay, 
sto tön’ vilj ju r t tön vuosta mojt-ni;

24. Kujö’ toy' Iqjyant voltar ex te i mon’, ovtel mirded viljijnant, 
i tanna puoö’, putt Iqjyant.

25. Mirdod pdkjijnant vaktamp, komi tón sönijn leay varest 
reál, sto tönijn pakké} ij antéé tón’ sudja, a sudj ij antéé tön’ slusja,. 
i tön’ ie,tt istyehéis túrnia.

26. Vujkest topine sdrnam: tón ta jm pet ikk piep , копи tón ikk 
apit mafiemus teankne.

27. Tij kulijt sto leaj sdrnmané p o a rs ijt: ie j’ tuješt ЫшУ.
, 28. А тип tijje cealkam : kié keahé nizan-olmo eV tdhtmuzij- 

nis, són azé reahktuvuj sönijn kujkijnis.
29. Budi tön uOilgés-piejl éajm tön vikk reahka, rojté sön 

meanda i snohpe i j ’sant pqyo: toun f/uojk sto pup-eamp leané topine, 
sto tonst oyt rüvj mqjkjahé, a ij léhée pukk tön гор к suehp- 
jané qtto.

30. 1 budi tön’ uojgés-piejl kitt tön vikk reahka, éiip sön’ 
iers sajja, i snohpe i f s a n t;  tonn guojk sto leané рщгеатр topine, 
sto mqjkjahé oyt rüvj tonst, a ij pukk léhéé tön’ ropik suohp- 
jané qtto.

31. Cealhkané li nitt-se, sto budi kié rqtkjiné ijes kapkest, 
ágin ant sogine rqtkjeni -kirj.

32. A mun cealkam tijje: kié rqtkqj kqpkestes ieg-es vierasvüd’ 
gieééen, monn blüd’ guojk, són vikk són blűd' tuojja; i kié nqjhtlatt 
rdtkané kqpke, tett tujast blüd'.

33. Veal’ tij kulijt, cealhkané leaj poar’sijt: ie j ’ mon’ pajjel 
Jim m el-sdgi, a tievt ijan t Jimmel-sdpi Jimmel ovoest.

34. A mun cealkam tijje: ie j' kliendod’ ni monn vieg-t: ni oj- 
mijn, tonn guojk sto són li ■Jimmel ištem-sajj;

35. N i iemnijn, tonn guojk sto sön’ jü  jk-saj’ lieyi'; ni Ierusali- 
mijn, sto són li surr eqr légin.

36. Ni ujvinant ie j ’ kliendod’, tonn guojk sto ikk ugj ni ovt 
vüpt tuj’scd vilkden ili éqhpden.
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37. A ágin nitt Icám- ticne sagin : li, li, illeay, illeay ; а mi li 
tanú eГ, tett li nuo-jZest.

38. T ij kulijt, sto leaj ceálhkané: éajm éajm sajja i pagm 
páin sajja.

39. A mun tijje sarnani: iej' vuestla{st liUjZijn. Nu kié tón’ саек 
uejgés-piejl nirre, kávéit sogine i nugnp p ie j’.

40. I  kié tdtast tonijn s fűtötted, i vdjted tonst pajt, agat sogine 
i о lg e jt qsyijdant.

41. I  kié tön’ vulgaht sonijn vagiced ovt virst, vagic sönijn
küyt.

42. Ágit tos', kü tonst dirin, i tegst, ka tonst taht lajnas vdjted, 
le j' kövves pqyo.

43. T ij kulijt, sto leaj cealhkané: sajest ijan t a jd es i kügit 
niegj ijan t pqss-olmo eV.

44. A mán cealkam tijje: š q j 'sekked ija n t pqss-olmujt, blqv’- 
slovved, kukk tienijt kordin, táj'sekked sijje pügre, kukk tienijt ie j' 
éqbest, i kommerdelled tej ovtel kukk tienijt éüg’ye lle j i v iyé te j;

45. Sto sentéipped ajm -ajant ajken „• fenn guojk sto són 
palik peajvOjS pajned pqsnikij a jn  i pug'ij a jn , i vidkyal aj)r vujk- 
olmuj eV i viegrr-olmuj el’.

46. Tenn miit što, budi tij d jkbejted  s q j ’sed tejt, kukk tie
nijt šqb’šej, mi leai'ié tijje pq jk ijt. Vaj nitt-še éoank-kopéej tuj’š e j !

47. I  budi tij ielbitted p u e r a ^  evtij riljént guejm, mijt tij 
tuj’éepped ieres tüjijt / Nitt-se i ristnajitem tuj’éej?

48. I  nitt tij kuetjékked tirtsa, koyt tieid a jm -a jé  li tivtas.

Kudant qlkyes.

Kiheed, iejled agited ijan t antmusijt olmij evdest, tenn guojk 
sto ujnéiti tien ijt; ieres и all a tijje ij ličče pd jhk  tieid ajm-Uijest.

2. N itt, kliens tón vajvaš-antmušijt antay, ie j ’ rajk-mür ded 
kukyel ijan t evdest, koyt t и ej s e j’ küytla sinagogijn i jetksist, sto 
olino sienijt latéin. Vujkest tijje sarnani: sij uze ra jt e j ’ ijes p d jk .

3. A tonst, kliens tón anday vajvaš-antmušijt, ágin tóid činj' 
kitt ij tiedéé, mijt eall uejgés-kitt;

j .  Sto tőid antmuz léhéén peajhtest; i tóid ajé, kü ajn peajht- 
tüjijt, mdks togme elmed.

5. I, kiiOjSS kommerdelay, ie j ’ nitt tújest, koyt küytla, kukk

OROSZ-LAPP NíELV.
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sqb'šej’ joskned sinagogijn i uylijn jotksij miit kommor dőltem varas, 
što vüppuvóin olmuj ovdest. Vujkest tijje sarnam, sij uze v a jte j  
iččes pájlk.

6. Ton-se kuops kommordolap, mon’ ija n t pogdite, loliked ár
sáv t i kognmert ijjant ajéa, kü li pea jh tap t; i tön’ ajó,ku ujnpeajht- 
tiij’, máks togine olmed’ .

7. A kuops tij kommordolbuOitteö, ielled sarned lik' sqyijt, go 
ristnajitem ; tonn miit sto sij jugrtej, što ienyejted iččis sqnijn leadó 
kulmanó sien’ sqy’.

8. J ejleo iejleo sienej m iit; tiett tien' ajó mi tijje bitt, ortel 
tonn kuoiSS tij anešyuotbejted sönst.

9. A kommordolled n itt: Mién ajó, tón kü lea/  ajlmest! ágin 
pappuv tön nom m ;

10. Ágin poatt tön’ carstvo ; tön’ vált qgnn leadó i iemne a,ln 
kopt ajmest.

11. Alién tarmjedó lejb’ ágit mijje tann peajvas ;
12. I  küd’ mién vilgijt, kopt i m ij küjtep vealglajoan ;
13. I  ie j’ viy’ mienijt kihólemupse, a piest mienijt duó pest. 

Tonn guojk sto tön’ li carstvo i sam* i sürr-nomm ajkk’ pajas. 
Amin.

14. Budi tij qjgdepped olmijt proptjed sien’ rikkijt, tanna i 
tienijt proptaj tien ajm-ajó.

15. A iepped qjgde proptjed olmijt sien rikijt, tanna i tien’ 
ajó ij propte tijje tien’ rikijt.

16. Xitt-še kuoiSS tij pappepped, ielled tiegiteo njvidant volas, 
g<>jtt kiiptla: sij pijjefi kasvajdis sievdden tonn varas, što ш р -  
puvved olmijt p a p ’pejjén. Vujkest tijje sarnam : sij uze vá jt ed 
pajkes.

17. A kuoiSS tón leap pappemen, vujtel oajvant i póz’ kasvant;
18. Tonn guojk sto itted pappejjén ij olmij varas a ijjant а{д' 

o,vte, kü li peajhtUiSt; i tón’ apó, kü ujn peajht-tüjijt, mdks togine 
olmse.

19. Iiejled köpócd iósant ealajt, iemne ol', kopt kuojp’ i rüst 
törni, i kopt srd’-olmo rappoj’ i suolned:

20. A köpóed iósant ealajt alma, kopt kuojp ni rüst ij tóim', i 
kopt süllő ie ? r a j ' i suolent i e j ’.

21. Tonn miit sto kopt li tien’ eall, tagnpe leadó i kü jk  
tienest.
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22. ( ’a jm  li lišk varas tüv'sen. I  nitt, kuoLss tön' éaj.m lentié 
pUjttes, tanna lenné pukk tón’ lisk éuvvod.

23. A IciWjSS tó i ' cajm sontiné mívesen, tanna lenné pukk tón 
lisk sievnoen. I  nitt kiiops éuvv, kü li tonst, lenné sievneővütt, 
mapte lenné tunna sievneővütt ?

24. I j  nej ni kié slüssed küjt supre ; Ili őrt ij s q j ’šešyuod' a 
nuqnp alk sq/3'šed, ili sonn tón pineskoatt a nupip ij a jk ' roapdcd. 
Iepped uoj sluššed Jimla i Mammonu.

25. Tann miit tijje cealkam: ielleö vül'yekked íjun t jink yuojk, 
mojt pörreö i mojt jukkeö, ni ij ijun t rop  к varas, mojn tovv'notteö. 
Jink  ijja len supeamp pörmusseö i rop к ijja len supeamp nsgijt ?

26. ViUyekkeö a jm  lopdij o l ': sij ieT knjv di ni éüp ie(T di 
ni kópé ie J  n jtijt; i tien' ajm-ajé pörtt sienijt. Vaj tij lieppeő éevta 
pupeamp sienijt ?

27. I  ni kié tienest ij uoj ijes vülijn lujyeö ropkes (yota) i ovt 
kapnel-viept.

28. I  qsyij varas mojt tij vül'yepped! K ié sekked pealt' poa- 
loj oV, koyt sij sonted. S ij ie,3 Uk ni mojt, i ni pon' ie 3.

29. A tijje cealkam : i Solomon sürred slnpeses ij tov’notmané 
nitt, gojt jujkjané sienest.

30. Go nitt Jimmel tov'nahtpeult-rdiS, kiitdpm  li,a  jentaleané 
suohpjané kivknn, to tienijt veal pupeamp tov'naht, vapn-vierlajt!

31. Tonn guojk ielled vül'yekked i ie led sarned : mi mijje pör- 
red ? ili mojt jukked ! ili mojn tov’nőtted 1

32. Tonn guojk sto tann pükk occe j  ristnajitem ; i tonn guojk 
sto tien' ajm-ajé tiett, sto tijje tájt pükk hitt.

33. A ovtel öcced Jimmel cdrstva i són' vujkedvüd', i tatt tijje 
pükk leané.

34. Tonn miit ielled vül'yekked jentjiné piejv varas. Tonn 
guojk sto jentjiné piejv iéc leané vül'yed ijes varas. Lenné jujike  
piejvest ijes varas vülled.

Kiééant qlkyos.

Ielled sütted, i iepped linée sütma.
2. Tonn guojk sto mapte tij südijn sütbojted, tojn südíjn i 

linéhojted sütmané, i mapte tij mirijn miepdepped, mukká mirijn 
i tijje miepdesguodett.
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3. I  mejt tón Idea/  oarsa eV, kü li viljant éajmest, а опер m ür' 
ijant éajmest kuV ikk ?

4. Ili koyt cealkay viljsan t: orest, тип váltam oavsa tön' ča li
mest ; a kié, tön’ éajmest li omp mürr 1

о. Tón küytlanc! V á jt ovtlest omp mür' ijan t cajmest, i 
tan na njnay vá jt ed oavsa viljant éajmest.

6. Ielled ontlejtked paiss-ealajt pienyijt, i ielled suohped г ja n i 
zeméuy šeyij ogvte, sto sij ie j  töpcée tojt jü jy is  kuojm i mást ma jic- 
lemmen te j kisknehée tienijt.

7. Anned, i leanc tijje antaiič; öcced, i kovnbejted; takootted, 
to i ayvdett tijje.

8. Tomi guojk što jttjkke annoj vált, i öccej kavn, i tákootja 
q-vdett.

9. L ija tienij keskest mukká olmuné, kü, kuo^s sön’ a jk  (inast 
sonst lejp, antahé sogine kiedy ?

10. I  kiiops iin'sahé kü j', ajtnahc soynne küvd 1
11. I  nitt, go tij, kükk liepped pqkk, u o jj ejted aynted parnaj- 

dant šiy antm usijt; tejn ienamp unt tien' ajm-ajč šiknijt tojt, kokk 
(innej sonst.

12. I  nitt, pükijn . kopt tayted što olmo eal'éen tienij guojm, 
nitt i tij ielled sienij guojm ; tonn guojk što to-lajn' He j '  zakkon i 
prórok.

13. Menned to jikes uvs m ii t; tonn guojk sto tott uks li sürr 
i tott cuokas li kómtey, kü vikk majkem-sajja, i ienney vqrdej 
toj miit.

14. Tonn guojk što tott uks li tokked i cuokas li kiégte, kokk 
oikkej iejlem-sajja, i teo olmnejted ij ienney lea, kokk kqvnej tojt.

15. Vqg-'dttvved kiles-prórokijn, kokk potlej tijje lárnpas- 
qsyij guojm, a sisn sij Hej kiškej éolp.

16. Sien' šantaj miit tithejted sienijt. Köpeny tón, ikk vinn- 
mürjijt éóhkoj-mistkest ili smokvajt pasnontej rühest ?

17. N itt jUikke šiy mürr šontad šiy santajt; a ntioizes mürr 
i šontад пиорее santajt.

18. I j  uoj siy mürr puhted nuogíes santajt, i Лионез mürr puh- 
ted siy santajt.

19. Jujike mürr, kü ij p u j šiy puttajt, rapett i suohpjett
tojle.

20. N itt sien' santaj miit tithe jted sienijt.



21. I j jujcjanč, kü sárii тщппе: Gospodi, Gospodi, linóé 
menned a jm  cárstva, a tett, kű teart műn’ a jm -a jj’ táhtmuz.

22. lennep leanó migine sárnjejted tenn piejv : Gospodi, Gos
podi! Vaj’ mij tön’ nemest evtlest qjgij sárnajm? i vaj’ mij tón’ 
uemijn vuej’yijm  cűg iijt? i vaj mij tón’ nemijn ienney kuytna jitcm  
tnjjed tu jsijm !

23. I  tanna mun sijje sárnam : mun ni kiiOj-ss lm tiettanó tie- 
n i j t ; menned iers sajja munst, tij zakonyemmes tuj’sej’.

24. I  nitt pijam jujlija, kié kultal te-lajt' műn’ sqyijt, i kié 
eall sienij miit, evt-nőisemen miives olmujn, kű tujistpertes pá-vt' el’.

25. I  vűlgij a jjr, i tivtén jöy’ i pinkjén ping’ i čqycven tenn 
pert eV i són jórmanc i j ; tenn gnejk éto són leaj tuj’šanč kiedy’ eV.

26. A jujijanč, Ide kuli tájt mun’ sqyijt i ij tuješt nitt, leané 
pijmané evt nulla m il’yemmes olmujn, kű tuješt ijes pert vűntas eV.

27. I  vűlgij a jav, i kojg'dén joy i pinkjén ping’, i viyrrén tenn 
pert eV són i jö rij i  leaj sön’ jörmus sűrr.

28. I  kliens Isus lűptij tájt sqyijt, olmo divdejtten sön’ májt- 
yem us:

29. Tenn guejk sto són iiope^t sicnijt koyt váltlané, a ij nitt 
koyt kirj-kid i fariséj'.
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Kavcant qlkyes.

Kliens són tiermest nijij, sön' miit pűdij ienney olm/iCjtted.
2. I  kié, pűdij prokázenoj olmunč, kommerdelij sogine i cilkij: 

Gospodi, go tón tát n i/, oajay mun' puttcsmajited.
3. Isus vujkij kides, kűskij sogine, i cilkij: tátam, puttesm. 

I  són raktinne puttaym  prokázest.
4. I  cealhk sognne Isus : kié, ni kiez ie j ’ cielk; a mén’, viíjZeht 

ija n t pqhpi, i pu{t lajy, konn pákaj Mojsej, sijje vűjsyemussén.
5. A kuo^s monij Isus Kapernauma, soyine pűdij éuetsanó i 

ánaj sonst:
6. Gospodi! mun’ sluššej leašš kuedest lueštanč-kehest, i ker- 

sinne műhcdatt.
7. Isus cealhk soynne : mun poada, tirvyattavi sön .
8. A éuetsanó vuesta sárnaj, cilkij: Gospodi! Mun im köst- 

mané tenn rajja, sto tón poad’éiy mun’ Iqy' vuella ; a cielk evt sági’, 
to tirvyuvv mun’ sluššej.



m á t é  é v . ( 7 , 2 1 — 8 ,2 6 ) 19

9. Tonn miit ét о mun leam i pqkolvos ; a anarn salclyajt vuol- 
nan, i sárnam o y ti: топ', i són ruolk, i num pa: puode, i són p oa tt; 
i iccan sluéja: tkjeét tonn, i tkjáét.

10. Go Isus tonn kulij, so.nne virij térvén, i són cilkij ijjes 
miit puodcjijt: vujkest sárnam tijje : ni Izrailest im kqrnmanó 
тика vier'.

11. Sárnam tijje: ienney poatt nug'tej' gogrren i uorjem-biejt. 
i komié i  (tuol дщгге) Abrámin, Isákin i Jqlikijn ajm  cárstva^t;

12. A cárstva ajge linóén suehpmanó olkmus sievnoesse; 
tagnpe leaiíó luojhkmus i panes kuojm káckmus.

18. 1 cilkij Isus ck jsince: топ', i koyt tón vierjiy, nitt i 
t о giné leanó.

14. Pkoij Isus Piedar po,rhte i ujnij són' vuonnagn liesmen 
pkjle-kobest.

15. I  kkskij són' hitte, i pujle-kopp kkdij son'. I  són koccaj i 
sluzij sijje.

16. A gojt sontij ieknanó, so-nne puhtié ienney cuorhtliri- 
ced i són vujeht vvjnsijt sqnijn, i iirryojtj pkkijt ko l la jt;

17. Sto nitt éontajió, koyt leaj sárnmanó pajjel prórok Isajja, 
hu sóim : són vq jtij ijjes eV mién' uojnajitmuéijt, i kuyntgudij 
kobijt.

18. G olt ujnij Isus p irr  ijjes ienney olmnejted, pákaj (uop- 
suvjijt) vkjjed pajjel nugnp pealla.

19. Tonna eyt kirj-kitt pkoij ajtla i cilkij soy n e : Uopsej! 
mun vuolkam tön' miit, yos tón koz' men'niy.

20. I  cealk sognne Isus: rimnijn He T mienk i ajm  loyntijn 
lie l' pie{ss ; a olmo ajgest illeay koz' uojv’ niklajiteő.

21. A nugnp son' uopsuvjijn cilkij soginé : Gospodi ! Ilijét mun' 
ovtel vk jked i rkhked ióóan a,g'.

22. A Isus sojiine cilkij: puoiie mun' miit i кщде jágnjejt cik
ked ijjes jágnjejt.

23. I  kuOjSS són monij vense ; son' miit vktjken son' uepsuvvej.
24. I  kió tonna sontij ékrr sörül mierCjSt, nitt sto pajjel von- 

nas moginén nomp ; a són koij.
25. Tanna son' uepsuvvej pkijten sogine, coyrnen son' i C i l i i 

kén: Gospodi ! piCiSt mienijt, mqjkjesgkdém.
26. Sárii són : mejt tij тика liepped polcé, vágin-vierla ? Ted' 

rajest són koccaj? kiltij p inkijt i mier' i sontij ékrr kuejhk.
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27. A olmo toctassén i Ciliikén: Ide to-lajite, go ping’ i mién: ■' 
jakyolleS sön' 1

28. I  kuojs són nugnp pealla püdij, Gergesin iemnja; pü jtén  i 
sogine mosta kü /t cuoghtla, rafjjn li/tina, éecta küjkes, nitt što ij \ 
tüstma tá jik  vqrded ni kié.

29. I  kié, sij kukyolsgiijtén: mi li tonst tujijt mién' varas, 
Isus, Jimmel ajk? F á jté / tlye ovtlest qjkij müliced mienijt.

30. A sienest kujiken piíinés šajiked sfirr éücco.
31. 1 cuoyrt qnnun sónst: go tón vuje/inči/ m ienijt; to cül- 

geht mienijt sajik-éücja.
32. I  són cilkij sijje: menned. I  si j li/tén i vajkén sajck-éüeja.

I  Idő, pakk sajk-éuoge suohpjodij peack-sajest m iejre, i mqjk- 
jén éacca.

33. A plánej' időién; i kiiOjSs sij pü jten  latina, sqrnan pukk 
táj' i tonn lik, ко/ t  cuorhtlaj táj' sontij.

34. I  kié, pukk la gin vidij vuosta I s t i j e ; i gojt ujnén son', 
qnnun, sto són ruolkajié sieti' iemnest pqyo.

A ceant qlk/os.
Tanna són iiionij vonse, vTdkij mást pajjel i püdij latinaj.
2. I  kié, pujiteš sogine luostané la jv ' koh'la, ka leaj pijmané 

tülj' a jn . I  gojt Isus ujnij sieti’ vier’, són cilkij koh'linée: tón lek
éi/ rqvas, párnám ! kuotjcft’ t о giné tön' cieji.

3. Ttinn pa je  kuojea kojn kirj-kldijn dilikén iééés: són Jim- 
mel lajht.

4. A go Isus ujnij sieti' jurtgijt, cilkij; monn guojk t i j ju j t -  
bejted nao-jes jurtgijt ljanit küjkest 1

5. Tonn guojk sto ml li kiehpsamp cielhked: kuotje j  tön 
cityk, ili cielhked: kocco, vöt tód ?

6. A sto tij tiedéipped, sto olmo ajgest li vált iemnej ajn rl- 
kijt kiejted (tanná saru kob’linée) : l:occo, vá j t  Ijant tü j j ’ i inon' 
koatsant.

7. I  són kocogj, vq jtij ijes tü j j ’, i vülkij koattaj.
8. Olmo, ко/ t  sij ujnén tonn, tortájáén i klhtén Jimmel, kü leaj 

antané olmijt тика vált.
9. K uo js Isus tiijd' gogrén vöttodij, són ujnij olmo ormon i 

pošlin kópémén, nőnemed miit Majitvej, i saru sogine: puode mim' 
miit. I  són kocogj i cülgij son’ miit.
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10. I  kiiOi-ss Isus istej pörred portéit, ienney mitta (red i reak- 
linéed püdij, i istnén sönijn i sori uopsuvjij guojm.

11. Ко fa r  is ej' tonn ujnén,, sij dilikén són' uepsuvjijt: monn 
guojk tieri uopsej porr i jukk mitta(Hj guojm i reaklaj guojm ?

12. Isus tann kuli) i sijje cilkij: tirvas olmijt p ú p  nej' ij bed', 
a kopp-olmijt.

13. Menned, uopsuvved, mi tiitt l i : laiWedvv.de tatain, a im tat 
lajyijt. Tonn guojk što тип püjtcm  kojiéeb im vüjk olmujt a reaklajt 
kqjdottem varas.

14. Tanna puojte.fi sogine Övvan uopsuvvoj', i sarué f i : monn 
varas mij i farisej' pa^syep ienney, a tön' uopsuvvoj' iefi 
pa^elit 1

15. I  cilkij sijje Isu s : uojjefi vaj iefi peacluššed najm-kuod' 
ajg, koun sienij guojm li vüntem ? A puottefi piejv', kuOjSs sieneyst 
ápisctt vüntem, i tanna ajké fi pa^yed.

16. I  ni kié ij tűn ивутт qssey püfitnajitem lijn in ; tonn 
guojk ütő öttest tünmané kišk и о (mm asyest, i ra ji veal suyreamp 
leané.

17. 1 nitt-se ie jt valló vors véri uognm vierc size,- a ieres nulla 
uojjefi' vierc kiskjed, i vinn pukk kőik, i vierc pukk törmjefi'. A vors 
rinn valett ott viercij size, i sij küyto Vincén dohon.

18. KuOjSs són sijje tann sarnaj, püdij soynne surr olmuné, 
kommordolij sogine i cilkij : muri riijt a jt  jaymesyüdij; a puode, 
péje sön' о Г ki dánt, són leané ielmen.

19. Koccaj Isus, vülkij són' miit i sori uopsuvvoj'.
20. I  kié, nizan-olmuné, hu leaj küytemployye éjeked pücmev 

vorr-kolkmuzest, püdij sicjg'-kiejt i küskij sori qze-reavna.
21. Tonn guojk sto són sarnaj ijes varas: ütő küsknem sori 

qsyijt, to tanna mun tirvyuvam.
22. A Isus kövvés, ujnij sori i cilkij: iel' rqvsinne, nijtnam ! 

tön' vierr tón' pistij. 1 nizan-olmuné ted' vnorest šondij tirvas.
23. I  gojt Isus püdij surr olmo porhte i ujnij úurkej nurgem- 

mürijn i olmujt suohpdottem ;
24. Cilkij sijje: liyted olgus ; tonn guojk sto ij ja  maiié nijt, a 

oatt. I  sij lünnun són'.
25. A kuOjSs lijjén olmo vülkyané; són monij size, vq jtij sön' 

kidest, i nijt koccaj.
26. I  vülgij sakk tonn hajas pukk tonn iemne miit.
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27. Kliens Isus tnonij iup goprrén ; sön’ miit püjtén  kir/t 
čajm ’/emmes i kuk/o jlén : lé/с ё / mijje laycveb, Isus Dávid a jk  !

28. A kliens són pTibij po/hte, čajnl/emmes püjtén sopinr. 
I  saru sijje Isus: oskbejteb, ieppeb, sto mun oajam tojt tájseb ? S ij  
sarnejf sopine : ősképp, Gospobi!

29. Tanna sori küskij sieti’ čejmijt, i c ilk ij: tierí vier’ miit i 
learié tijje.

30. I  dvnén sieti ča jtn '; i Isus cilkij korsinne sijje: kik ved, 
što ni kié ij tieb’ce.

31. A sij go li/ten, vulk/en sqy pukk tón iernne miit.
32. A kuo^s sij vujkén, tanna pujités sopne nu/émajitem  

oltno, cuorhtla.
33. I  kuOjSS cuorht leaj vuj’/anč, nu/čtna Jitem qlgij sdrneb. 

I  oltno tovtiozosgiijtén, Ciliikén: ij linó ni kliens тика ittnus 
IzraileiSt.

34. A farisejf sqrtiun : són vuj'/alcii-rtájt cH /tij šup'eniuz' samaj 
guojm.

35. I  vottobij Isus piikij lopnij i sijbij miit, uopCjSt sieti sina- 
yóyijn, sqrnint carstva jevanyeli i tirv /o jtij jujkke költést i uojnaji- 
temvubest olmujt.

36. GoJt són ujnij lenne/ olmue Jteb, són šqlišt sienijt, što 
sij léjjén vismané i pibknané, gojt lámpás, kojn ie-lca/ pitítíej’.

37. Tanna saru ijés uopsuvjijt: lejp-süjneb ienney, a cüpjejteb 
vdnas.

38. Tomi guojk dnneb jávv-süjnij /Oizjén’, sto són vülk/ajic 
cüpjijt Ijés jdvv-süjnijt.

Loyant qlk/os.

I  són koččaj ijes kü/tem plofk uopsuvj ejted i ojitij sijje vált 
törhkmas vujnsij oV sienijt vuj’/em varas, i lohceb ju fk e  köb’ i ju fk e  
uojnaJitemvUbe.

2. A tokk lie j  kü/teniplojkkeb apostolija n e tt!: vüsmus Sim- 
man, kohčmanč Piebrén, i Uoptrej, sori vllj, Jak Zevedejj a jk  i 
Gvvan sót! vilj,

3. Illip i Varfoloméj, Fotnm i mittar Mdjitvej, Jak A jfe j  
a jk  i Levvej kohčmanč Fabijén,

4. Simman Kananit i Inba Iskariot, kit i oyntij sön’.
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5. Tájt kUytemployy' vulkeht Isus, kiltij sienijt i sárnaj: tij 
ielled menned tórtmas olinujt vár’ miit i ielled menned Samarij' 
lanna.

6. A menned eetel Izra il port' kátmané lámpsij porra.
7. I  kliens tij vöttedbejted, sárned, sto a jm  cárstvo püoij

ajtla.
8. Kopp-olmujt leliced, prokás-keb'lajt puttcsmajhted, jqmm- 

olmujt ealyekked, cártijt vuj'yekked. UojStyanna vq jtijt, uOjStyanna 
i apited.

9. Ielled vájted mieldant ni kojl', ni silp', ni viešk', ni poak- 
nijdant,

10. X i vásijt varró, ni küyt qssey, ni kqmgijt, ni suopnp'.Tonn 
guojk što tuj' sej-olmuúé qpieaht jiorttemmv^üse.

11. Konn tij lanna ili sijte monbo jted, kefióed, kié tátd' páj- 
kest li qyneyej, i toy' kuetjejcked tenn raj ja , konn tij vüjg' iepped.

12. A kueps tij monbe jted peghte, tirvyotted sönijn, sárned : 
tirv tánn pophte.

13. I  gojt tátt porht leané qpieyej, tanna poatt tien' mirr són' 
e l ': a illinée qyn'yej, tanna tien' mirr kqvvas tijje most.

14. A gojtt kié tienijt ij vá jt ne i ij kültlince tien' sqgijt; tanna 
liyted tenn pertest ili lapinest i pu^ted jü jk ijdan t vüntsest.

lő . Vujkest tijje sárnam : kiehpsamp leané Sodom i Gomorra 
iemnja sütt-piejvest, menn tenn lanna.

16. Кгс тип vülkyelam tienijt go lámpsijt корке éolpij: i nitt 
lehcbejLted juprtej goft küvd', i majkyemme ;-jing' go gölujb'.

17. A vapduvved olmujn; sij linóin a pitéd tienijt sTittettem 
sejijt, i ijés sinagógijn tienijt киЪоруиоуИе[3.

18. I  linóén vikked tienijt surr olmijt i cqrijt mun' yuojk, 
uepesvüd' giepéen sienij i tórtmezij ovdest.

19. A kuops tienijt aptesyuOjdett, ielled peacluz, koyt ili mejt 
cielhked; tenn guojk sto tenn p á j' antané leané tijje, mejt cielhked.

20. Tenn guojk što iepped tij linée sárned, a tien' aLf  vujnas 
leané sárned tienij sisn.

21. A vilj ant viljes sorma, i ajé a jg e s ; i vüjkeS párna ijes 
sontejij eV, i jágn de[3 sienijt.

22. I  pukk küintesguedett tienij el' nien' mun' nem' guojk; a 
kü kiršij k i é r a g ja ,  leané peastané.

23. A kiiops ájkétt vuj'yeo tienijt eyted' la,nnest, viééed nupnp
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latina. Vajkest tijje ш т а т : iepped hír ken Izruil lepinijn p irr men
ned, a gojt poatt ólma pápa.

24. Uopsuvvoj illea supeamp uopsejjed i sluššej ij šupeamp 
ijés surred.

25. Leatiő uopsiuja, gopt són Irlie uopsejjijnis őrt nulla, 
slušja, gOjtt són léhő i j  és šurijn őrt nulla. Gopt porht yopjin kopsis 
Vielzevülin, tonn veaV őüptamp nomsolétt són kuojlajt.

26. N itt ielled pollen siem jn: illea ni mi peajht tüjijt, kü rélxő- 
jehőé ij, i őikjuvma illea ni mi, kü ij léhőé tiettanő.

27. Mojt sarnam tijje sierndozest, tonn sarned cür baj', i 
mejt pealja hulbétted, sarned luyij ajn.

28. I  ielled polled tojn, kokk rogi’ koptéi, i jin k  ie j  nőj' 
köp ted; a polled ienamp test, kü oajj i jin k  i ropk máj- 
ked doest.

2 9 . Vaj’ mikje j  küyt upc lont a őrt mire teanga m o sta ? I  ij 
jo r ni oyt sienest iernnja tien' u j j  раку a ima.

30. A tienest i rüpt uojrest pukk Hej lokmanő.
31. I  iejled polled: tij liepped pug-eamp ienney upc logxt- 

nejted.
32. N itt ju,kja, kié mun tomtsall olmij érdest, tonn i тип 

tomtsolam icőan a jm -agj ordest.
33. A kié peahtodinő munest olmij ordest, sonst i тип peahto- 

dam ajm ареал ordest.
34. I  iejled jupted, sto mun pügtem pujited mir' iemtie e l; im 

poattanő m b ’’ pujited, a mik.
35. Tonn guojk sto mun pügtem olmo rag Led a-,jsés pgyo, i 

nijd iensés, i magié ruenmestes.
36. I  euestlihőén olmne linőén ijés kuotla.
37. Kié sqjast a,jés ili iennes ienamp munned, ij qgieht mun' 

ordest ; i kié sqhast njges ili nijdes ienamp munned, ij qgieht mun' 
ordest.

38. I  kié ij ra jt ristes, i ij rü jk  mun' miit. tott ij qgieht 
migme.

39. Kü jifikOjS rqpéd, kadaht sbn ; a kü kad'yane li jikiköp 
■тип' guojk, pitin sün'.

40. Kié tienijt vált, i ralt i тип' : и kié ralt mun', i tonn 
vált, ku mun' vülgeht.

41. Kié ralt prorok, prörok подите, sogme leatiő prörök lajy-
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inaš; i kié vált vujk-ohno, rujk-olmo nognest, soginc linóén rnjk 
olmo lajy’.

42. I  kié jugaht ért tdjn v-fi/ajn ortijn nqpijn keim cdfijj, uop- 
suiTof nem est; vujkest tijje sdrnam, ij kddye igés Iqjyijt.

Oytomployant qlkyek.
I  kuOiSS Isus jeskij igés kü/temploty’ uepsurjejted mdjyein- 

men ; rülkij tognpe пидпр sajja uopsed i saruéi) sien logmijn.
2. A Orván, kliens són siernés sajest kulij Xristoz tüjijt, 

rülgeht kuehtas igés uopsurjijn,
3. deklikéi) sogine : Tón lény afii ikk, kn hitt puejted, raj’ 

mijje hitt nugnp viipted ?
4. Cilkij sijje Isus mosta : menned, cielhked] Огне, mejt kid

be jted i ujnbefited.
5. C ajm ’yemmes kente fi ujnjen i lohkoz edgicefi, prokdz-kehla 

puttesmefi i kul’na fitem kulesyuojtefi, jqmm-olmo eahellefi i vajras 
sdrnefi kiy sqyíjt.

6. I  tett li oazles, kn ij linóé maii hajas víer'yanc.
7. Nu kliens sij гй^кёп, Isus q jg ij sünied olmijt Orrán ha

jas : mejt tij rqrdijt pilist sajest ki hómén / Vaj’ olk-sujn, pifigin lik- 
yollemm ?

8. Vaj’ mejt vqrdijt Miiemen? Vaj’ olmo, tor’najitanó sü:p- 
pés qsgij guejm í Kekk qgrineh sü,ppé; qsgijt, lirtjeh cqr’ kürr 
portija.

9. Vaj' mejt vqrdijt kihómen ? Vaj’ prórok? Da, sdrnam tijje, 
i kapeamp prorokked.

10. Tenn miit kto són li tett, koun varas li kirjyanó: kió, 
mun rulkyelam ióéan ienkal tóm’ kdsr’ o.vte, kit rqlmakt tön’ var3 
tön’ e{rte.

11. Vujkest sdrnam tijje: nizan-olmijn kentjijn ij óuonólanc 
ni kié киуеатр Orrán ristjejted ; а ugtmus afim cdrstvest li su - 
reamp sönned.

12. A Orván ristej' pijvijn  tdnn rqjja a fim cdrstva vqltaj sd- 
maj guojin, i kokk q giné fi sdmajois, rojjefi sön’.

13. Tenn guejk kto pukk prörók i zakón sqrnun értél Or
ván rajja.

14. I  gojt tij tdtnépped vdfited, són li I l j ’, köz hédij puojtcd.
15. KiejSt liefi pielj’ kulled, qynn kuli !
t;gor füzetek. 1. 3
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16. A kiejti mun péjam tdnn pülvdoy ovt nulla ? Són h evt 
nulla parnaj guojm, кокк orreb jotksést, i kóvseb ijés to-vruzij gorra,

17. I  sár ne (1: mij tijje nurgajm nurke m - mürij n , i tij iepped 
sir mán č : mij lavlom tijje peacluššem lavlajt, i tij iepped reakmané.

18. Tomi miit sto piidij Övvan, ij por da ni juy ij ; i sdrnejt 
són sisn li cuoirht.

19. Piidij olmo pdirn, porr i ju k k ;  i sd rn e jt: kié tűtt olmunč, 
kü porr i ju k k  vén’, mittarij i rcaklaj tomdas olmunč. I  millevvütt h 
vujkjanc ijés parnaj guojm.

20. Tanna són q jk ij sietted loginijt, kqjn leaj són ’ sámmed 
ienamp vu,zyané, tonn guojk sto sij ieT  kqj dót maiié.

21. N'uoiss togxne leanč Xorazin! nuOiSs to,nne V ifsaida! 
Tonn guojk sto go,tt Tirest i Sidonest vüzyané likkus savi , kokk 
lie.j tienest vüzyané, to tula sij likkus kqjdotmané viercijn i 
kunrjn.

22. A tijje sdrnam : Tirre i Sidona kiepsamp lenné süttem 
piejvest, gojt tijje.

23. 1 tón, Kapernaum, kü leay p a jj’nané a jm  rajja, tón joray 
volas ad’ ra jja; tonn miit sto, go likkus Södomest vüpyané sdm’, 
rokk Hej! viíjZyanc tön sisn, to són kütjané léké tdrmjené piejr’ 
kajja.

24. A sdrnam tijje, Södom iemnja lenné kiehpsamp, go togine.
25. Tonn pd j '  Isus veaV sdrnaj i cilk ij: Tón’ kitam, Ajééan, 

ajmejSt i iemnjest su y ’mus ! gojt tón pihtiy tdnn milvijn i jugljijn , 
i  vüiZyiy tonn Uicc pdrnajt.

26. N itt, Uijnam, tonn guojk sto nitt leaj tön’ šiy tdhtmns.
27. Pukk li antané mi giné тип átfest, i ni kié ij tid’ ajg , 

gojt a jc ; i a tf’ ij tid’ ni kié, gojt a jk , i kiez tdht a jk  vu,zyed.
28. Puojted mi giné pukk tujla i kokk liepped IdjSsés kügidej’, 

i mun mondani tienijt.
29. Vdjted mun’ keassas ijan t édpye, i uopsuvved m unst: tonn 

guojk sto mun leam Idyvved i suonn küjkijnan ; i kovnbejted svy 
ealmuz ijan t jinkijt.

30. Tonn guojk što mun’ keassas li šiy, i nuojt mun li 
kieppés.
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К  и / te mp l oya nt ql kyes.

Terin p á ll menij Isus pajjel kalvanč peald' sápét; a són' 
uopsuvvoj' léjjén nealkmané i ajkén kisked su jn -lq fv ijt i pörred.

2. Farisef kueps sij ujnén fenn, Ciliikén sogxne : kié, tön uep- 
survoj tü j'sef tenn, menn ij sít tüjsed sápét.]

3. I  són cilkij s ijje : raj’ tij iepped lokmanc, mejt tiíjist Dávid, 
kueps són leqj nealkmané iéé i tekk, kokk léjjén sönijn evtest?

4. Koyt són menij éjimmel pepit te i pörij vüpyané lijbijt, kojt,
ij éiehtmané sopine pörred ni tejt, kokk léjjén sönijn, a evtijt 
p q p ijt! \

5. Ili tij iepped lokmanc zak'nest, sto süpyij miit pap cierk- 
vest iellefi süpett mosta, paj-se sij ie j  leay viepe ?

6. Nu sarnam tijje, tatst li tett, ka li šupeamp cierkv etted.
7. Go tij tied’éépped, mi tött l i : lapvedvüd tatain, a h n lq j-  

yijt, to iepped rier'yeh éhejted viepyemmes olmujt.
8. Tenn c/uojk sto olmo a jk  li éurr süpvett a jn .
9. I  kuops són vulkij tapnpet, menij són sien’ sinagöjike.
10. I  kié, tapipe leaj olmuné, kon olmupt leaj ko,sk k i t t ; i 

kopcés Isusest, sön' rier'yem’ varas: oajj, ij leyced sü p 'y ijn ?
11. Na sonn cilkij sijje: kié tienest kiest li eyt lapipes, gojt 

non süpvet jorr dvta, ij vá j t  di ni kiep ij sön !
12. A menn vie.pt h olmuné pupeamp lampsejted ! I .n itt  oajj 

süpyij miit táj'séd papé.
13. Tanna són sara tenn olm úe: vujke ijan t kid' ; i són vuj- 

gij, i sondij kitt tirvas gojt nupnp.
14. A fa r i  sej' liytén olgus i kosknés juptén sön' vuesta, koyt 

non majked. A Isas iidist i viilgij tognpe.
15. Sön' miit vulkij ienney olmnejted, i són tirvyejtij si- 

nijt pukk.
16. I  kildij sinijt saramén ijes hajas.
17. Sto leané nitt, gojt li sdrnmané pajjel prörok Isajja, 

ka. sa rn :
18. K ic, mim' palikém-papn, konn vql'sém, šqft'šanc mun' 

papa, koz тип j i  fik ájast püpijt. M un péjam iééan vujnas sön eV, 
i són tiijast sqy' síid' hajas olmijt.

19. Són ij saru mosta, ni kukyol ij, i ni kié ij kul' jetksijn  
són jin '.

3
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20. Kosk-muptem sujn són ij m upd’, i süvv-pilvsijt són ij nte
kéd, konn ij pUjt oajhtmuz süjte.

21. I  són’ подите törtmos olmo oskešguojte[l.
22. Tanna pujités sopne cuorhtla cajmyemm.es i nuyómajitem ; 

i tirvyojtij sön’ 7iitt sto óajmyem i nügyómajitem eíjgij sörned 
i ujned•

23. I  tivtuséén pukk olmo i sqrnun : vaj’ tdtt li Xristos, D ó
rid a jk  ?

24. A fariséj’ kuofis sij kujlén tann, dilikén : són ij rujeht 
cüptijt iepes nulla, go VielzevuV, сир tij šup'muz samaj guojm.

25. A Isus, kü tidij sien jurtkijt, cilkij sijje : jujeke carstva, 
kü rqtkij ičnis, leanó kuras; i jujtke lopn ili porht, ka rqtkij icnis, 
ij linóé cuonóed.

26. I  go j t  satana satana viijaht, nitt són rqtkij icnis: koyt 
tanna cuonó sön carstva ?

27. I  gojt mun VielzevuV samaj guojm vuj’yam cüptijt, to tien’ 
a jg ’, kienn sij samaj guojm vuj’yeft ? Tomi miit sij linóin tijje 
sUidjen.

28. A go mun Jimmel samaj guojm vujeyam cüptijt, to tanna 
püdij tijje Jimmel carstva.

29. Ili, koyt oajj kié menned sqmjés olmo pophte i sön ealqjt 
vdjted, go Jt ovtel ij kor sqmm-olmo ? i tanna q pest sön’ porht-sisko.

30. Kié ij leay munijn, tott li mun’ mosta, i kié ij köpő mu- 
nijn, tott pidgaj.

31. Tdid miit sdrnam tijje: jujike riehk i lajhtmus kuotjefi 
olm ijt; a lajhtmus vujnas mosta ij linóé kuottanó olmijt.

32. Kié ceallik sá p ’ olmo ajg el’, kuotjeS sopne tokk rieji ; 
a kié ceallik Pafis-vujnas oV, tokk rieji ie.3 linóé kuottanó ni ta,d 
ajmest ni tu p .

33. Ili tann m ür’ lokbétted šiy mürren i sön’ šantajt šiknen ; 
ili lokbétted m m ’ nuofisen i sön’ šantajt nuofisen; tonn guojk sto 
murr tidett santaj miit.

34. Küvd’ sontus: koyt tij uojbétteo sarned šiy sqyijt, go tij 
liepped pakk ? Tonn guojk što k ü jk ’ tivdasvüdest najm  saru.

35. Siy olmunc pulit šiy ealajn s ik n ijt; i nuOiZés olmunó 
poht nüjZijt nüopes ealajn.

36. A tijje sdrnam : jujike pupt sdpest, konn cielhkei olmo, 
sij a pite fi sdpe mosta süd’ piejv .
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37. I ja n t sqgijn vujkduzaу i ijan t sqnijn linéiy vier’yuvma.
38. Tanna kuolea-kokk kirj-klnijn i fariséjijn cílhkin: Uopsej! 

Tátcép mij tonst ujned vügyernuz.
39. A són cilkij sijje vuosta: nuoizes i riehk-tuj’sej pülvdokk 

occ rüiZyemuí, i ij antod sopine leges пщгуетиз, go prörok Iöna 
гЩгуетий.

40. Gojtt Zóna leaj vállas éovj’ sisn kőim piejv’. i kőim éj', 
vitt i olmo a jk  leanc iemne küjkest kőim piejv i kőim éj'.

41. Ninevitla koccolle(3 sud’ varas tájn pulvdoyin i són’ südes- 
guo jte fi; tonn guojk što sij kajoojtén Ióna sqgijn.

42. Sóvj’-доУ carica koccall süő' varas tájn pulvdoyin i südes- 
goatt sön';  tonn guojk sto són püdij iemne rqjijn kulleo Solomon 
millovvüda; i kié tágt li suyreamp Solomonned.

43. KuöiSs lieyt törtmas vujnas ohmigt, tanna vöttatt čatf’- 
yemmés pqjkij miit, occ vuonnem-saj’ i ij kovn.

44. Tanna sárn: mun máccam mqst iččan porlite, kopt mun 
vu jkém : i kuogs són poatt, kávn sön' kuras, i li gasmané i rievk- 
lahtanc.

45. Tanna vuolk, i vált mildes kiččem nuymbijt vujnsijt, nuo - 
zeamp iččedes, i čqkkeh sij toy i iejlefi taymped; i li tonn olmnje 
magi’murié пиодеатр agtmunced. N itt leariő i tátin nuOiZés pülv- 
do,kke.

40. Nwkuogs són veal’ sárnaj olmijt, sön’ iegin i v ilj’ éunéun 
olkem-hiejt, i tahtun sönijn sárned.

47. I  mutam cilkij soynne: kié tön' iegnn i tön' vilj’ éuonéeft 
olkem-piejt i táhteS sárned tönijn.

48. A són cilkij vuosta, sárnja: kié li mun’ iegin 1 i kiekk 
m un’ vilj’ ?

49. I  vüiZeht kídijnis ijes uopsuvjij el’, i c ilk ij: kié, táigt li 
mun ieynn i mun’ vilj’.

50. Tonn guojk što kié alk iejled mun’ a jm -a if  táhtmuzij 
vált, tott li migine vilj i uoyrpén i yegin.

Kőim о mploya nt qlkyos.

A tonn piejv’ livtij Isus portest i ištij mierr-güyrre.
2. I  koakkagi зодте ienney olmnétted, nitt sto són monij vau

sé, i rstij ; a olmo pukk éunéun rindest.
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3. I  són uo,pest sinijt icnney ágvdussij guojm, sár n ő j: kiér 
livtij кUjlvej kdjlved.

4. I  kuofis són kojrij, muta kogéij rüh ко luz’ ; i pultén  lopd’? 
i nuhkun tonn.

5. Muta virij kié dg sajja, kong' leaj vánas iemnjétted; i rak- 
tinne sondesgüoij, tonn miit sto leaj iemne siegtk.

6. Na kuofis pajjen piejv, koskesgüdij, i ко/ t  sonst ij link 
uogides, koskij.

7. Muta kog'éij éöhkej mistkij kofike, i sogitén éöhkej mistey’, 
i sön’ tehpén.

8. Muta kogéij šiy iegnnja, i p u ji j  santajt; oyt sondi 
éuotsinée, nugnp kuttlogyelinée, a ieges kolmlogyelinée.

9. Kiefit linkén p ie jj kulled, ágin kuli.
10. I  p ü jtén  uopsuvvoj’ i nlhkén sognne: merni guejk ág’vdus- 

sij guejm sárnay sijje 1
11. Són sijje cilkij vuosta: tonn-gnojk, sto tijje li antaríé fitted 

ajm-cárstva peajhtozijt, a sijje illeay antané.
12. Tonn guojk sto kiefit li, sognne ágiiéit i sonst leané ienney; 

a kié fit illea, sonst rá éltéit i tonn, mi li.
13. Tonn guojk sárnam sijje áigrvduzij-guojin, sto sij u jnej i 

ie j  vjn, i kulled i ie j  kid' i lej! qnt. ét.
14. I  sijje leané Isajja prorok sárnmuz miit, kü sdrn : kulmu- 

zijn kulbétted i iepped qnteét; i éehnij guojin lincbétted kihéed i iep- 
ped ujn.

15. Tonn miit što tojn olmrjn kü-Jtk' sogitén korras, i p ilj ij 
guojm poan nulla kullef.?, i cejmijdis ognpyén, tonn-vdras sto ie j  
ujnée éejrnij guojin, i ie j kul’ée p iljij guojm, i ie j qnééhéé kü{tkijnis, 
i ie j  mácée, sto mun sienijt tirvyatée.

16. A oazloz Hej tin’ éa jm , go^t ujnej, i tin pielj', go kulié j .
17. Vujkest tijje sdrnam: ienney prörokegtteö i vujk-olmnejted 

tqhtun ujned, mojt tij ujnbejted i ie j ujnané, i kulled, mojt tij kul
bétted, i sij ie j  kulmané.

18. Te tij kulled mi li árvdos kajvej' bajas.
19. Jujkjénée, kü kulij sági cárstva bajas i qntsanc ij, pöttall 

törtmas i kiék tojt iers sajja, mokk léjjén kalrané sön kü jk e s t: tátt 
li tott, mi leaj kalrané éuokas gügrre.

20. A kü leaj kalvané kiedk-pájkest, li tott, kü kuli sági’ i  
rámmofit vált sön’.
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21. A illeay sonst uegites, i són illea rqvas ; kue-fis sant peac- 
cel ili vuj’yemué sajt guejk, són vaktinne rier’yuvv.

22. A kü leaj kalvané óöhkem-mistkij kotske, li tett, kü kuli 
sági, a tátin a jm  rali i váptegvüd’ vaj’yelmuk tahp sági’, i són li 
santajyá.

23. A kü leaj kalvané ily  iemnej a jn , li tett, kié kall sági’ i 
untáét, kü i li éantaj-guojm, nitt sto muta poht kantajt éuetlinée, a 
ieg'es kuttlogf linóé, a ieg-es poht kolmlogg’linóé.

24. Nugnp árrdez són sijje sárnaj, i cilkij: ajm-cárstva li 
ovt’-nálla olmijn, ka ké je ij šiy kalvrnuzijt if,és pilto.

25. A kliens olmo ajtón, padij són’ vuestlané i ke jrij nuofiés 
ráfi’ péenicaj kecske, i pgyo vujgij.

26. Kliens kendig sajti i ioij sutit, tanna idij i nuofiés
ráfis.

27. Nu püjtén yOiZjen pqkelrez, i Ciliikén sogine : sarr olniunó /  
Ikk tón šiy kalcmušijt kalvané ijan t pilto 1 Koxst sitt püjtén toy 
rín в fiés rá fi 1

28. Nu són cilkij s ijje : vuestlané tüjist tenn. A pqkelrez 
sogine dilikén: tátniy, iiiij vüjkep, rájtep sinijt pqyol

29. A són c ilk ij: im tá t; sto tij, kuefis tij vájtbétted nuofiés 
rá fi’, iepped rqd’ée psenica értést sinij guejm.

30. Küjteo értést kented sijje tett i nugnp óüypetn rqjje; i ókli
pem bá j’ maii cealkam éühpjijt: köpced ertlest nuofiés ráfi i körten 
sinijt tohken, pue jtem város ; a psenica köpced mun ájhta.

31. Ieg'es árrdez són sijje pijij, cilkij: ajtn cárstva li ovt’- 
nálla goréica siemajn, kötni olmuné vqldij i ke jv ij  ijés pilto.

32. Ka li iifitnns pukij siemaj, a pajdékke, knofis són kant, li 
sugravip pukij éontjij, i éünéyuv marren, nitt sto p u o jte j a jm  Jogid’ 
i kot óét te j són üvsij vuella.

33. Ieg-es árrdez sijje cilkij: a jtn  cárstva li evt-nálla vá jn  
tqjknin, komi nizan-olmuné vq jtij i p ijij kölni tucatra jávred, kőim 
rajja ie j  pukk kücyané.

34. Pakk te-lajte Isus sárnaj olmujt árvdessén, i árvdezijya ij 
sál nanó sijje ;

35. Sto leanö tej)’ miit, mi li sámáné pajjel prörok, kü sárii: 
тип árvdezijn agt’dam ióóan tíájm ’, sárnekyoádam tenn, mi leaj 
peajhtanó tátin a jm ’ siejtem rajest.

36. Tanna Isas lüjétij olmijt i menij pog-hte. I  püjtén  sogine
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son’ uopsuvvoj’ i cílhkin: ciejk mijje arc de z peald’ nuOjZes гаде, 
varas.

37. A són sijje cilkij m o sta : kü kalv siy kálvinitzijt, h 
olmo ajk.

38. Pealt li tátt a fim ; siy kalvmuz Hej cárstva aj.fi’ ; a tinó 
zés ráiSS ll törtmoz’ a jg ’ ;

39. Vuostlané, кй sinijt kojvij, lí cuojrht; éühpmus U tana 
ajm ' putmuš, a éühpoj’ Hej ienkal.

40. Tárni miit go jt kópé é jt nuoizés sujnijt i tölijn puojtett, 
nitt leané tátin ajni puttem páje.

41. Vülgaht olmo a jk  ijés iefiklijt, i sij köpéej sön’ cárstvest 
pükk vuj’yolmuzijt i kokk iellcj zákon mosta ;

42. I  sn oh p e j  slnijt toll-kivkna ; tajnhet leanc reakmm i pá
ti ij-guojm káckmus.

43. Tanna vujk-olmo éüvneJ,go piejv, ijés a j)  cárstvest. Kiest 
H ej’ p ie jj kulleo, ágin kultal!

44. Veal: ajm-cárstv U ovt nálla peajht-ealajn, kü П pcaldcst 
kálitaiié, konn olmuné kovnij i pijtij, i rámmest sön’ váras mami i 
miekk pukk, mi sonst li, i oast tonn pealt.

45. Veal: li ajm-cárstva ovt nálla kájipjozin, kü occ šiy 
zemőuyijt;

46. K ü, kliens kovnij ovt kqlsés zeniéuy, vülkij, miyij pukk, mi 
sonst leaj, i ügtij sön’.

47. Veal: li ajm-cárstva ovt-nálla nütijn, kü li siiolipma 
miegrre i vált jujcke-nalsem külijt ;

48. Komi, kliens són šondij tivt, kissié rintu, di istié i köpéis 
siy (külijt) ejiStja, а г'шод suohpjén pqgo.

49. N itt leanc tárni a jm ’ putm en: v ü jk e j Ienkal i r á jk e j  
pqss-ohnijt vujk-olmijn pqgo;

50. I  suohpjej toll kévkna: i tajnpe lentié luojhkmuš i kágk- 
vitis panij guojm.

51. I  kogij sitiest I su s : qntsijt, iepped tárni pukk? S ij sá ni eb 
sogine : qntšim, Gospodi !

52. A són cilkij sijje : tátin miit li jujeke kirj-kitt, uopsané 
ajm-cárstvo, ovt-nálla yozjenijn, kü kiiont olgus ijés call-ajtest ott i 
uomm.

53. I  kiiogs Isus lüptij tájt árvdozijt, vüjgij tagnbet.
54. I  kuOjSs són püdij ijés a^e-icmnja, són uopést sinijt sín



sinagogin, nitt što tov’yufisén, i sqrnun: kofit sojine тика milvás- 
rfitt i savi’ ?

55. Vaj’ són porht-éiep’ a jk  ll? Vaj’ sön’ ie-nn kohcaj M ari- 
jenn, i són’ vilj’ nommed miit Jak  г Iosij, i Shnman i Inda ?

56. I  vaj sön иорреп pukk lic3 minij koskest? Kofit tanna 
sojine takk pukk pajtán ?

57. I  vier'yuvvén sonst. A Isus cilkij sijje : illea prörok iers 
sajest cist/a, go ijes a ^ ’-iemrijest i kuogj’ses.

58. I  tajnpet són ij tü j’sanő ienney ujnajitem tüjijt sin’ viere- 
yemvud’ guojk.

Nieljémployant qlkyoš.
Топи püjle nielj’-valdlanč írod kulij sqyijt Isus hajas,
2. I  cilkij ijes pqkolvozijt: tdtt li Övvan ristej; són eallqj 

jdinjij gojrán, i tonn guojk vjnajitem tü j’ tv j’suvvep sönijn.
3. írod vqjdij övvan, körij sön’ i péjij sievnás sajja Irodiada 

guojk, Illip, ijcs vilj’ kqppeg guojk.
4. Tea miit s!o övvan sdrnaj so jine: ij šit tojine iejled 

sönijn.
5. I  tutaj kojited sön , a polij olmijn • tonn guojk sto sön’ 

lojkkcs prörok sajja.
6. A kuofis prdznjufiščš írod éontem-piejv, Irodiada nijt sirij 

küjSsij ha j ’, i mildij írod sogtne.
7. Tonn guojk són Jimmel-sanin о fi tij sojine agnted, lišša són 

mejt dnajic.
8. A són iennés majyemmeo miit c ilk ij: atnt m ijtne tdfit jü jd’ 

a jn  öv van ristej' uojv’.
9. I  virij cqrr peacla ; a Jimmel-sagn guojk i toj guojk, kokk 

orrun sönin, són pakaj ajited sojine.
10. I  vülkeht övnest uojv' éühped sievnés-portest.
11. I  pu jitiš  sön uojv’ jiijT  a jn , i ojitiš nijte, i són viyij 

eannafi.
12. A són’ uopsuvvoj’ pajtán, vqjtén sön rojig, i rüjikén 

són '; i vüjkcn i vikkán sqy’ Isuse.
13. I  kuofis Isus kulij, vü jyij tojnhct vonsést pufit pajhka 

oyto ; a olmo kuofis ka jlán tonn, vüjkán lojinijn vdjngnálle sön miit.
14. I  kuofis Isus livtij olgus, són ujnij ienney olmnejted; i 

šqlišt sinijt i tirvyojtij sin’ uoj’najitmijt.

m á t é  EV. ( 1 3 , 3 6 —- 1 4 , 1 4 )  3 3
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15. Nu 1)16,SS sendij ielmané, püjtén sogine .sori uepsurre,
i dilikén: pdjhk tdist Гг pu,st, i p d jl li mafin ed : lügt olmijt, što sa
ruéig’cen sijdijt, i oastcén ijijd is pormué.

16. Nu Isus cilkij sijje: ülea monn guojk sijje rü jked ; t\\ 
ágit ed sijje porred.

17. A sij sdrneb sognne: mínest fenn viegi li tagat vitt lej 17 
küyt k u j \

18. Són cilk ij: pojited migme ilye sinijt.
19. I  pakaj olmijt isted ráfi oV i kliens són vq jtij vitt lejb’ 

küyt k ü j’, kirést alma, són loslávij, lijhijt mug'dij i ogitij uopsuvjijw 
a uepsuvroj’ egitén olmijt.

20. I  pogrrén pukk i sogitén kallas • i kópéén kuotjané kujskij \ 
küytegnplojck tirt kdr'hétted.

21. A por jeped  leaj a j  de vitt toafent olmnejted, niznijyd 
parnajyd.

22. I  raktinne pakaj Isus ijés uopsuvjijt menned vense i suk
kra ovtel ijés nugnp pealla, konn són olmijt luošt.

23. I  lüiStij olmijt i menij tiegrm eV kommerdelled eyto ;  о  

iekna eyto kuettij top'.
24. A vons leaj uze kaska miéi-', i són' nombij guejm jievgj 

tonn miit sto p ink leaj mosta.
25. A nealjant vdlvmuz-pdje ikka püdij sijje Isus, vettedi j \  

mier’ miit.
26. I  uopsuv.voj’, kliens sdn ujnén mier miit vdgncemm, sark- ■ 

nén i sqrnun: tdtt li dm vgrdej;  i pelmén kukyeVsküjtén.
27. A Isus raktinne sinij guejm sdmesyüdij i cílk ij: rar’nur- 

Ved ; mun leam, iejled pelled.
28. Piedar sognne cilkij m osta: Gospodi! go leay tón, i pák 

mun puojted togine éd,g miit.
29. A són c ilk ij: ривдУ. I  livtij Piedar vensest; vülgij éa ,g 

miit tonn varas, što puojted Isuz gorra č d miit.
30. A kliens són ujnij ienney pinked, sarkén, i gojt édcca oaješ- 

yüdij, són kukyolsyüdij: Gospodi, pie^st mun !
31. Isus raktinne sognne ojdint kides, tujjestij són, i sarn 

sognne: tón vd gin-rierlané ! Mos tón pufitjurtey jugrtéy?
32. I  кие fis sij pü jtén  vonse, te šonn küjhkij.
33. A kokkléjjén vonsest, tokk püjtén  a jtla , kognmerdén sognne, 

i cilhkén: vujkest tón leay Jimrnel ajk.
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34. I  кие fis sij pajjel терпен, pufiién Gennisaret iemnja.
35. Tenn pajkos iefiej’, kuofis sij tittén són , vülkyén pukk fönn 

iemne pirr, i pofiit és sopne pukijt keb’lajt.
36. I  qnnun sonst, nitt küsked són’ qz’-reavna ; i kokk küsk- 

nén, sij tirv'yupvén.

Vittepiplöyant qlkyos.
Tanna puefitef Isuz' gorra Ierusalim kirj-kid ’ i fariséj’, i 

sár ne 3 : ,

2. Mez' tön népemmé)' iefilef poar’saj vier’ vuesta í ie f  sij 
jieze kidijdis, kliens porreg lejb\

3. Nu són cilkij sinij vuesta: mez’ i tij tü j’seppéd pajjel Jim- 
mel pdhkmiiz г jan i vier’ guejk?

4. Tenn miit sto Jimmel p d ka j: loy’ a pánt eannant surrén ; i 
kié ap  ienn dfk, q p n  sormás jdmm.

5. A tij sdrnbétted : kié cilkinč apca, ili eanna: íqjy Jimla li 
tett, mejn tón oajcéy murist viefityuvved ;

6. Tett oajj apés iennés küfited loyyanna. Tej nqfiij tij pqyo 
cejlijt Jimmel pdhkmuz ija n t vierijn.

7. T ij küytla ! pnerest Isajja sdrnaj tön hajas prórok sqyijt, 
kuofis són c ilk ij:

8. Tdkk olmo puefitef m ipne afitla nqfimis guejm, i aptefi 
mipne cist nüyémin ; a sin’ küfik li kufiiken murist.

9. A pufitijt mipne cist aptefi, gofit uepseft mdfiyemuzijt, olmij 
pdhkmuéijt.

10. I  són koccaj olrnijt, cilkij sijje : kulled i ont sekked !
11. Í j  tett, kü marin ndlma, tüjest olmo tórtmussen • a tett kü 

cuelk ndfimest tüjast olmo tórtmussen.
12. Tanna són uepsuvvej’ pufiién i saruim sop n e: tieday, 

ikk, što fariséj’, kuofis sij kufilén tdnn sdipe, vier у  uv ven l
13. Nu són sijje cilkij vuesta: jufiike šentmuš, korín ij mun’ 

afim-ajc istyanő, Ivarié rófijanő odntsis guejm.
14. Küfited sinijt, sij Heg cafimyemij cafimyemes odhpas ; a go 

cafimyemm vikk éafimyem', to kuyto jorrefi dvta.
15. A Piedar sopne cilkij vuesta: ciefik mijje tdnn drvdez.
16. Isus c ilk ij: vaj’ i tij veal’ iepped qnteši?
17. Vaj’ epte tij iepped tófihke, sto pukk, kü poatt ndlma, 

marin coavja, i suehpjuv olgus !
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18. A nafimest vufikej lieyt kufikest • tett törtmaht olmo.
19. Tonn guojk sto M ikest vüfikefi pass jurtey, koritmuz, rieo 

veres kqpkij guojm, suolnomuz, kilés ujnej’-sdp, lajhtmuz.
20. Tatt törlik olmo ; a posyanenc kidij g ojm porrcd, tett 

topk olmo.
21. 1 livtij Isus tapnpe i viilgij T ir ' i Sidon iemnja.
22. I  kié, nizan Xdnanlané livtij tejn sojijn i kukyol'' 

so p n e: pufit m ipne Idpvedvüo , Gospodi, Dávid afik! mun ni ] 
lósoinne kopst cüptij mdjnest.

23. A són ij sámáné so(nne ni ovt sdpe mosta. I  són uopn 
suvvoj’ püfitén, qnnun sonst: lufit són', tonn guok sto kukyoll mi'S 
nij miit.

24. Nu són cilkij vuosta: Mun Icám vülkyanc, lm nupnbi] 
varas, a Izrail port' mqjkjané Idmbsijt.

25. A són püdij afitla, kommordoli sopne, i sdrnaj: G ospodi:. 
viefikelit m un'.

26. Nu són cilkij vuosta: illea siy vdfited lejb', i suohped'\ 
piengijt.

27. Són cilk ij: nitt, Gospodi f a i  pienney pörrefi éuvkyOiZijt, , 
кокк ко fi ne! sin yopjénij tuofiest.

28. Tanna Isus cilkij sopne vuosta : oj, nizan-olmuné, surr 
li tön’ vierr; qpn  topne leané tón tdhtmuz miit. I  tirvyuvij són' 
nijt tefi' vuorest.

29. KuOjSs Isus vüfigij tapibe, són püdij Galiléj’ mier' luz'; «ц 
monij tieprn ol’ i ištij toy'.

30. I  püdij sopne ienney olmnefited, kokk pufiiten mildes lolik- 
éijt, čafimyemijt, nüyémafiitmijt, kob’-murtanč olmijt i earsijt ien
ney, i ojkjén sinijt Isus jüfigij vuolla • i son tirvyofitij sinijt ;

31. N itt što olmo tovtufiéén, go ujnén nüyémafiitmijt sörnem, 
köb’-muptem-olmijt tirvesn, lohkéijt vottottem, i éafirnyemijt ujnem ; 
i sij kihtén Izrail Jimmel’.

32. A Isus kofiéaj ijes uopsuvjijt, cilkij sijje: mun šql'šam 
olmijt, sto sij uze kőim piejv' ie fiié fi тип lupn, illea mejt sijje por
red ; a mun sinijt por'у anna im tat lüfiteo, sto sij iefi sontée varest 
loanéas.

33. I  sdrneb sopne són uopsuvvoj': kopt mijje pu^st pdjkest 
li tonn viept lejped vdfited, sto pórtteo tonn viept olmnetted !
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34. Sára sijje Isas : monn viegi tinest l i  lejped ? Na sij C i l i i 

kén : kiččem, i vánas kuolnejted.
35. Tanna pákaj ólmijt istned iemnja.
36. I  són vűiloij kiččem lejped, i ku jijt, pdppuzij, murtehc, i 

ogitij ijés uopsuvjijt, a uopsuvvoj’ olmijt.
37. I  pop vén pukk, i kalnén ; i kópéié kuojjané kUiSkijt kié

rem tivt kTijééeo.
38. A pör’jejted  leaj nielj tö f  nőtted olmnétted, niznijyá i 

párnajyá.
39. Són kuOiSs olmijt liiftij, són monij vonse i pádij Mag

dali éorro !

Kuttemployant alkyoé.
I  pü jtén  fa r isé f i saddukéj’, i són’ kihélém varas onnan vap - 

yed iééés vüpyem uz ajlmest.
2. A són vuesta cilkij s ijje : iekna tij sárubétteo: leané siy 

éonn, tonn miit sto li ajlm rüpsed ;
3. I  incekk : tápm leané afr-éonn, tonn miit sto li a jm  rap- 

sés-éqlipés. T ij küytla ! ma pite li a-jlm, ti tonn uojbétted rájked ; vaj’ 
p q jij  titijt iepped vidít ?

4. N'uOizés i riehk-tujsej pulvdoy occ titijt;  i tiht ij onto 
sijje, löna prörok tityd. 1 küoij sinijt i vüjgij.

5. I  kiláss sij viliikén nugnp pealla, són uopsuvvoj’ oaj’lohtén 
vájtam lijbijt.

6. Cilkij sijje Isus : kihéed, vqp’davved' fariséjij i saddakéjij 
vdiénest.

7. Na sij jágién kosknis i saruim : tdtt li, sto mij lijbijt iep 
v áltané.

8. Go Isas tánn tidij, són cilkij sijje: mojt iésant japrtbétted, 
vágm-vierla, sto lijbijt iepped váltané ?

9. Veala tij iepped qntest i iepped műjét vitt lejb' vid’ toafant 
olmij varas, i тонн viegrt tij küjésed köpéijt ?

10. I  kiééem lejped nielj’ tófant eV olmnétted, i топа viegrt 
küiséed tij köpéijt ?

11. Kóyt iepped töjhke, sto im lijbij májnest cealhkané tijje : 
vág-’davved fariséjij i saddakéjij vdiénest ?

72. Tanna sij öskan, són pákaj sijje vqp’davved i j  lejp-váp- 
nest, a fariséjij i saddakéjij uopsemest.
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13. A kuotss Isus piidij Illip Kesarej' iemnja, són kojij ijés 
uopsuvjin: kienn ovtel olmo qp  ne 1 тип, ólma ajg' ?

14. Sij dilikén : ovt Orván lis te f ovtel, earas Ilj ovtel, muta 
leremeje ovtel ili ovt prörok ovtel.

15. Són saru sijje : a tij kienn ovtel lökhetted mun' !
16. Nu Simman Piedar cilki sopne sápé vuosta: Tón leay 

Xristos, ieillej’ Jimmel ajk.
17. Tanna Isus cilkij sopne vuosta: oazlos tón, Simman Iöna 

a fik, tonn guojk sto ni lisk ni vorr icfit. vüp'y ane topne tann, a mun ’ 
a jő, kű li Uilmijn.

18. lm u n  topne sdrnam: tón leay Piedar, i tdnn коДе ol' 
mun seadam iččan cierkev, ad' uvs ied uojt són’.

19. I  antam topne аДп-cdrstva lohk őüvtgijt; i mojt kör'niy 
icmnej üjln, tott leanő i ormija körmané; i mojt tón iemnej ajn  
eoavday, tott leanő őoavdanő ojinijn.

20. Tanna Isus kilóij ijes uopsuvjijt, sto ni kiez ie3 eealkőe, 
sto són li (Isus) Xristos.

21. Ted’ pd jest Isus q jg ij ijes uopsuvjijt apted tietmuz, sto 
sopne hitt vüjked Ievusalimma, i ienney vajved vdjted poarsemu- 
zijn i sup'mns petpijn i kirj-kidijn, i kontjed; i koalmant piejv' 
ealjed.

22. 1 kocőaj Piedar sün' lopta, i sörnasyüdij sopne vuosta : 
lehőiy tón lapved ijan t varas, Gospodi; sto tdtt illinőe topne.

23. A són kövvuis mást i cilkij Piedré: mon pqgo munst sa- 
tana ! tón kopcay mun' pqss lihko ; tonn guojk sto tón jurday, ikk 
tonn /ifi li Jimmel', a tonn, kit li olmij.

24. Tanna Isus cilkij ijés uopsuvjijt: kié tatanő тип miit 
vRilkéd, peahtod’ ij'sant, i ra j t  ristant, i puop mun miit.

25. Tonn guojk sto kié talit ijés jink vqp'ded, tott kadaht 
són'; a kié kadaht jinkes тип guojk, tott kavn són'.

26. M i leanő olmne viehk-vüdijt, go són kqv'sinő pukk mór', 
a őügaht jin kes ? Ili mapte oastmuz ant olmunő ijes jink' ovtel í

27. Tonn guojk sto poatt olmo a jk  ijes aLje  koargest ienklij- 
dis guojm ; i tanna ant jujkjinőe són' tüjij miit.

28. Vujkcst tijje sarnam: lie f  kuolea-kiekyenn taist őuonejijn, 
kokk ieft' ujn sopmés ovtel, komi sij ie j' ujn olmo papn vgrdemm 
ijes carstvest.
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Kitfémployant qlkyoš.

M anna kutted piejvest, Isus vq jd ij Piedar, Jqhko i Orrán, 
sön' v ilf, i vigij sinijt oll tiegrm ol' ortijt.

2. I  sendij ie,res nálla sinij ovdest; i éuvvén sön' kasf go 
piejr, a sóid qssey segít én pukk vilked, go éüvv.

3. I  kié éfitén sijje Mojsej i I l f ,  i sqrnun sönijn.
4. Tdnn háj' Piedar cilkij Isusse: Gospodi! S iy li mijje tdist 

ieД еЗ ; tdtniy, tüféép tiye kőim porhted: őrt togine, i Mojsej' ovt i 
ílja  ovt.

5. KuOjSs són reál' sár na j , kic, éugcvés polv sinijt kopsyoüij ; i 
kié, jinn  polrest sárnesyüoij: Tá tt li mun' sah'sem a jk , kit li mun' 
miiled m iit;  sön' kultlekked.

6. I  kiiOjSS uopsuvvoj' kujlén, sij котта{д' ojkjejtén kasrajdis 
ol'; i euovta sürknén.

7. A Isus püdij, liksejtij sinijt, cilkij: kocjejtked, i iejled 
]>olled.

8. Nu kiiOjSS sij apóén cejmijdis, ie j  ujnané ni kienn, earas 
go fit őrt Isus.

9. I  kuoiss sij nijjén tiefinnest volas, Isus kildij sinijt, sárnaj: 
iejled sarned ni kiez tánn ujnem hajas, копи olmo págrn ij eallo 
jqmjijn.

10. I  kojécén sonst sön' uopsurroj': koyt sitt kirj-gid' sár ne fi, 
što Hja hitt jmetted ortlest!

11. Isus cilkij sijje mosta : tátt li rujkedrütt, Ilja hitt puotted 
ovtel, i siejted pukk.

12. A sárnam tijje: Ilj püdij, i ie jt tid'yané sön', a tüj'sés sö
nijn koyt taktus; nitt i olmo a jk  vált vájó' sinij giccéén.

13. Tanún uopsurroj' qntsén, sto són sárnaj sijje Orrán ris- 
tej' hajas.

14. KuOjSs sij püfitén olmij gorra, püdij sogine olmuné, кв,с- 
éij pülvij ol' són' ordest,

15. I  cilkij: Gospodi, sql'suv тип afig'; són ott mánaj miit 
vuorr, i éuovta mühksur; tonn guojk što tövj' suohpdatt tojle i 
tóvj' cácca.

16. Mun politlém són' tön' uopsuvjijt, i sij iefi oajjané sön' 
tirvyajited.

17. Nu Isus vuosta cilkij: oj, vier'yemmes i mást máhcané



pulvdek ! копи rajja mun linóéin tinij guojm? kujckea migme leanó 
kiršed tinijt ? pojited sori migine tiye.

18. I  cevgij Isus sön’ ; i cuerht vüjgij sonst pqgo ; i papit 
tirvyuvvij testyanna.

19. Táti na uopsuvvoj' p a jtin  Isusse iónis i dilikén : menü 
gtiojk mij lep oajanó sön' vuej’yed 1

20. Nu Isus cilkij sijje : tiri r ie f  yemvtio guejk / vujkest sar- 
nam tijje: go jt tinest leanč vierr gorčica siema suvad, i cielhkbét- 
ted tdnn tearma: mén’ táp goprén toy’; són maiin ; i illinée ni ml 
tijje májtnajitcm tüfsemest.

21. A tátt pTdvdokk ij ni mayt iepes nálla vufynv, go ina jec- 
sqpiij guojm i pepin.

22. Kueps sij lejjen Galiléjest, Isus cilkij s ijje: olmo a jk  
lenne antanc olmo-kidijt •

23. I  koyntett sön'; i koalmant peajva eallaj. I  sij čuevta peac- 
luzesgüittén.

24. A kliens sij pufién Kapernaume, püjtén Piedra didray- 
inaj kópé ej' i dilikén: vaj' ant fin' uopsej didrayma?

25. Són sárii: ant. I  kuops són menij perhte, Isus, kü evtel 
monij tóy', cilkij: koyt tön' milest li, Simman 1 Iemnej cq,r’ kiest sij 
vájt ed pošlen', ili čoang' ? ijés ejgin ili vérés olmujn?

26. Piedar sogine sárii: vérés olmujn. Isus cilkij soрте : uitt 
Hej a jg ’ Iwps.

27. A sto mij sinijt ie,pp viy'ée realika, mén mier' goira, lüpt 
vünk, i aptmus kü j', kü popaht, vájt m iit; i kueps tón qp'day sonst 
nájm ', kövnay s ta tir '; vá j t  sön', i ágit sijje mun' evtel i ijan t evtel.

К ávcemploya n t q Ikyes.

Tomi vuor’ uepsuvvej' püjten Isupse i dilikén: kié li sup'mus 
ajm-cárstvest ?

2. Isus kopcaj pápn, i cienkeht корке sinij,
3. I  cilkij: vujkest tijje sárnam, gojt tij iepped kovsince i iep- 

ped linóé тика, koyt párna ; te lp ed  cqy' ajm-cárstva.
4. I  nitt kié uhcninó gojt te-lajite pápn, tett leanó sup'mus 

ajm  cárstvest.
5. I  kié vált evt тика pápn тип' подите, tett i mun’ vált.
6. A kié vikk realika evt tájn ucyajn, kokk vier’j e j  mi giné •
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tos' lek e piig-eamp, go köreié sо gi né mielnehc rájk-kiedg' p irr óápojt, 
i kockáén sön' mier éifdetsse.

7. Pojé lead'-sülje reeih ka - vikmuzijn ; tonn guojk éto biti puoj- 
teö reahlca-vikmuzijt, а род: tonn olmiie, pajjel komi poatt reahka- 
vikmué.

8. A gOjtt tön' kitt ili tön jü jk  vikk tön reahka, cüp iers sajja 
i suojipe pqyo ij'san t: pug'ea togine menned еактщёёе kid'/a ili 
jü jkya , go kuglin kidin i kuglin jü jk in  suohpjuvved agyé tOille.

9. I  gojt tön' cajm vikk tön' reahka, rojte iers sajja, i suohpe 
ig'sant pqyo: pugea togine ovtin óejmin menned iejlem-sajja, gojt 
kiigctin óejmin uojktuvved toll-qtto.

10. Kiliced, iejled lokkeo ueyinóén ni ovt tajn ucyajn ; sarnam 
tijje, éto sinij iefikal ojm ijn jujkke vuor' ujneS mun' ajm- ai5e

11. Tonn guojk sto olmo a jk  püdij occed i piegted tonn, kü 
mqjkuj.

12. Koyt li tin' ujnmetted miit t Go kiest lélic óü jt lampsétted 
i oyt sínest cqjjed ; vaj' són kuott ayclojk ayc tirmijn i vuolk occed 
hajdani: lámpás !

13. I  gojt són kövninó sön ; to, vujkest sarnam tijje, són rom
ináé són' guojk ienamp, monn ayc lojcked ciyced, кокк iegl linó 
cqjdané.

14. Kitt illeay tin' ajm -age tahtmué, sto mqjkjahó oyt tajn 
ug-yajn.

15. A gojt reahktuv tön' vuosta tón' v i l j : inon , i vügelit sön’ 
vierasviitten ija u t koskest i sönin oviin; gojt són jalryall tön’, tón 
tanna kögvniy viljant.

16. A gojt són ijjakyol' tó n ': vá j t  mieltant veal' ovt ili kiryt, 
éto kuyt ili kőim čorr olmo nqjm ij guojm rqvnuvajic jujkke scigiu.

17. A  gojt ij jákyol'ne s in ijt: ciejk ciegrkva, a gojt ij jak- 
yol'ne i ciegkev', tanna qgtn leanc togine kolit törtmas i mittam

18. Vujkest tijje sarnam: mojt tij körhétted iemnjést, tott leanč 
ajmest kor maiié ; i mojt tij éuovtbétted iemnjést, tott leanc óoavtanó 
ajmest.

19. Vujkest nitt-ёе sarnam tijje, éto gojt tijjed kiijtas oyted 
milest anoéguo jbétteö ju jike tü j ': tanna, mojt tij ánoégoad'cepped, 
leané tijje mun' ajm-atfest.

20. Tonn guojk éto kogt küjtas ili kölmas koaknanó mun' 
подите, tagnpet mun linóé sinij koskest.

U G O R  F Ü Z E T E K . 1 . 4
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21. Tanna Piedar sógme pudij, i ctlkij: Gospodi! menü inéért 
vuerred hitt küjted rikijt vilfsan, ka li reahktuvmané mun’ vuesta? 
Vaj’ kiččem vuer’ rajja ?

22. Isus sogme saru : im eleik togine : kiččem’ rajja, a kiérem 
vuerreo kiélő у e rajja.

23. Tdnn miit a jm  cdrstva li evt ndlla cqrijn, ka tataj lüktet
ted ijes pqkelvezis guejm.

24. KuOjSS són ajkig lüktetted, pohtané leaj sogme eyt, ka leaj 
sogme vealglané lőjek toafnetted talanted.

25. A koyt sonst illiné mejn máysed, tanna sün’ cqrr pákaj 
mikked sön’ i són’ kqppef , i  parnajt i pakk, mi sonst leaj, i mdysed.

26. Tanna tett pakelves virij sogme juelka, kommerdelij sogme 
i c ilk ij: cqrr! kirseV mun’ guejk, i pakk t о giné mavsam.

27. Cqrr tenn pqkelvez šal’šuvij, lügtij sön’, i kUglij sogme
viejk.

28. A tett pakelves kuegs són olgus livtij, kovrúj evt ijés togr- 
ruzijn, ka leaj sogme vealglané éü jt dinarejjed, tábatt sön’, kákselij, 
i sár n a j: ágit migme menn tón leay vealglané.

29. Tanna sön’ togruš virij sön jü jk ijt , ándedij sonst, i sár- 
naj : kirseV mán tájikén, i pukk togme andam.

30. A tett ij táhtané, a vü jk ij i išteht sön’ sievnés-sajja, konn 
viejk ij aprít.

31. Sön’ togrúz, kuegs vjnénm i leaj šentmanč, čuevta siegitén • 
pájtén  i sqrnun ijés cqgre pukk tánn, mi leaj sentmané.

32. Tanna sön cqrr kópé sön’ i saru : pqss pakelves ! pukk  
tenn viejk t о giné küjtém , tenn varas sto tón munst ándejtéy.

33. 11 о giné bédij táj’séd lágvedvüd’ ijan t togrugše, koyt i mun 
togine tüj’sém lágvedvüd’.

34. I  sientij cqrr i egidij sön’ mühejijt, tenn rajja kuegs sori 
ij ágit viejk pukk.

35. N itt i mun' ajm-ajé tüj’sesgoatt ti ujj guejm, go jt jujejané 
tinest ij  kügj’ ijés küjkest viljses sön’ rikijt.

Aycemployant qlkyeš.
Kuegs Isus lüptij tájt sqyijt, tanna són vüjgij Galilejest i 

pudij Iudej’ corro Iordan tuekka.
2. Sön’ miit ienney pudij olmnétted i són tirvyejtij sinijt 

tagnbet.
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3. Ip íi j te n  sognne jarisé j’, i són’ kikelem varas diliken sognne: 
Ujja olmne vált jujeke késest rqjkjed ijes кару est 'I

4. Són cílkij sijje vuosta: ieppeda tij lokmané, što kü sidij 
ájkej ajgest, qlm-ohno i nizan-olmo sidij slnijt í

5. I  c ílk ij: tann miit kuott olmuné a ijes i iennes, i ayt Ijes 
kqpka, i linóén küyt ovt liska.

6. Nitt sto sij uze ie j  leay kuoytajSt, a oyt lišk. I  nitt, mojt 
Jimmel oyted', tonn olmne ij hódi rájked.

7. S ij sognne sárnej: nu mer n  guojk Mojsej pákaj ágú ed rqtk- 
jém-kirj, i rqtkjed sonst ?

8. Són sijje sárii: Mojsej th í  korr kü jk ij miit tijje agidij vált 
rqtkjed Ijan t ajiijn ; a ájkmen illiné nitt.

9. A mun tijje sárnam : kié rqtkaj Ijes кару est iepes tüje.st go 
reahktuvmuz guojk viersij guojm, i nqjhtlatt numpa, tett ll viersij 
guojm reaklané; i kié najhtlatt rátkané kqpka, ll viersij guojm 
reaklané.

10. Sárnej sognne són' uopsuvvoj':  koyt olmuné nitt leanc kor- 
maiié Ijes kqpka, to pugreamp s о giné ll ij nqjthlotted.

11. A són sijje cílkij: ij pükijt tátt ságui éqy', a kiez ll 
antané.

12. Tonn guojk što Hej káckarié olmo, kokk iegnnes éóvjest šegá
tén n i t t ; i Hej káckané olmo, kokk Hej káckané olmij giegééén; i 
Hej káckané olmo, kokk íja  kqckén Ijés ajm  cárstva guojk. Kü oajj 
éág'ned, qgm éágjeant.

13. Tanna pohtané lejjén sognne párna, sto péjahé slnij oV 
kioijdis, i kommordolajié ; a uopsuvvoj' slvtén slnijt.

14. Nu Isus cílk ij: lüjted párnajt, i ielled cagvced slnijt pót- 
lemmen mun' gorra ; tonn guojk što tele-mnkmij ll a jm-cárstva.

15. I  péjij sinij ol' kldijdis i vü jkij tagnpe.
16. I  kié, padij oyt olmuné i cílkij sogme : siy uopsej ! mojt 

migine hitt tüj’sed slknijt, tonn váras što mignne leké agyé 
ealmuš í

17. Nu són cílkij sogine: mojt tón koééay mun' síkúén ? N i kié 
illeay šiy’ gogtt oyt Jimmel. A gojt tón tátay menned agyé ealmujse, 
tüjjod’ (Jimmel) páhkmuzij miit.

18. Sárn sognne: m ojm ilt?  Nu Isus cílkij: iej' kogit, ie j ' 
reahktuv viersij guojm; ie j’ suolent; ie j’ sárn kiejes cqrr-olmo- 
sqyijt;

4 *
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19. Agie afjCint eannant šurren, i šqbešt гу т t ajtm us', gojt 
ičč igant.

20. N urr olmunč sognne sarn : tann pukk тип pinném iččan 
nürvüdest; mi munst veal ij oaV ?

21. Isus cilkij sognne: go tón tátniy lied’ tivtnálla ; m en ',m iy ' 
?j ant ealmuz , i jugye vájvsijt; i togine leanc eall a limest; i puegle, 
vágnc тип' miit.

22. KuQjSS kulij nürr olmunč tann sági , són vqgicij tugnpla 
peaclest; tömi guejk éto sonst leaj ienney ealled.

23. A Isus cilkij ijes uepsuvjijt: vujkest sarnam tijje, lossed 
li váptekke menned ajm-cárstva.

24. 1 veal' sarnam tijje : kiepsamp li verblütte menned nivU 
jiettas čeo', go váptekke menned Jimrnel cárstva.

25. Gogt sön’ uepsuvvej’ tárni kujlén, sij cuovta sürknén i d i 
likén : kié oajj sitt piegstyuvved ?

26. A Isus kičist sin' eV, cilkij sijje: tátt olmujt illeay mayt 
tuj’šed, a Jimrnel pukk oajj.

27. Tanna Piedar cilkij sognne vuesta ságié : kié, mij küjdim 
pukk, i vüjkim  tön' m iit; mi sitt leanc mijje ?

28. Nu Isus cilkij sijje : vujkest tijje sárnam, éto tij, кокк тип' 
m iit vüjkijt, á Jt est šentmušest, kuofis г ét olmo a jk  igés slágv' iétem- 
sajja, i tij iétbettcd küy’templogy' iétem-sajja, sátted Izrail' küytemp- 
logy’ pulvdekked.

29. I  jujijanc, kü kuett ijcs pertijt, ili viljijt, ili uerpnijt, 
ili (i-ijes, ili iennes, ili kqpkes, ili párnajdis, ili iemnijt mun' nem’ 
guejk, són oané éitjde vuerred ienamp, i leanc sognne agyé ealmué.

30. A ienney leanc agvtmussed magnemussen, i magfíemuz' linóin 
agotmussén.

Kirytloyant qlkyes.
Tenn guejk éto li ajm-cárstva evt nálla pert yoizjenin, kü Incék 

ajgelt livtij pájhkteő tüjj-olmijt ijes vénn-mwj-qjto.
2. I  levess són sinij guojm sitij árvajn evtij dináréjij peajva, 

-són vulgeht sinijt igjes vénn-mürj-ajto.
3. Kliens són livtij olgus koalmant ceags báj', són ujnij nugn- 

bijt čuencmen káhp-sajest táj’ya.
4. I  sijje cilkij: menned i tij mun' vénn-ájta,i mi tijje vüjginé  

antam tijje. S ij vüjkén.
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5. Va fit llvtij kndant éeayss p a j ', i avcant éea-tss p a j ’, i tujést 
tenn-ée.

6. Keačča kiwtss són livtij oytemployant éeaps p d j', són kor- 
nij nugnbijt tiij'ya č nőnemen, i sarn sijje : mejt tij tüj’ya én ott ehet
tek! tdjSt keajas piejv' ?

7. S ij sav n e j sogme: ni kié ij pdjhktané minijt. Són sijje 
sarn : menned i tij тип vénn-djta, i mi tijje vujkinc linéhétted 
ra jt ed.

8. Nu kliens sondij ieknané, cealhk vinn-djd' popján ijésvirm a  
olmne: köp tüj'sejijt, ágit sijje p d jk , qlkeht magimuzijn apdmu- 
z ij rajja.

9. I  kokk pu jten  oytemployant čeass p d j ’, vqjten ovtij di- 
ndréjij.

10. A kokk püjtten apdmazij, jugrtén, sto vdjtep ienamp ; a i 
sij vqjtén ovtij dindréjij.

11. I  kiiOjSS sij vqjten, ajkén port -popján oV art ed.
12. I  sarnun: tdkk mayjimus' tüj’sén őrt éeass, i tón pijjiy  

sinijt ovt rajja minjj guejm, kokk kupidéin piejv' lossedvüd' i pqstey.
13. A són vuosta cilkij oyte sínest: v i l j ! тип im viereht tön* 

loyest; ikka tón siehtmanc munijn oyted dindréjest 1
14. V d jt i ja n t , i mén’ • a mun tatain aynted to-lajne majic- 

mUiSse tenn-se, komi i tо giné.
15. Ijja  mun' Ica vált iécan likest tüjsed, mejt tatain'! Щ U 

tan' éajm dgies véres eal' eV tenn giepéén, sto mun leam siy?
16. N itt linóén magi'muz ayvdmussen, i ag'dmuz linóén ma n -  

mussen • tenn guejk sto li ienney kohóinamé, a vdnas li vql’sané.
17. I  vü jk ij Isus pajas Ierusalimma, i var est koééaj kuytemp- 

lojck uepsuvjétted rearna evtijt, i cilkij sijje :
18. Kié, mij mennep Ierusalimme, i olmo a jk  lenné antané 

suyr'mus pqpijt i kirj-kidijt, i südesguedett sön sorma ;
19. I  ayntet són törtmos olmijt öknajitem varas, kuppem va

ras, i riste-sagitem va ras ; i koalmant peajva són eallaj.
20. Tonna püdij sogme Zevedéj' ejgij légin ijes ejg ij guejm, 

kommordelij i mejt leané dnaj sonst.
21. Són cilkij sogme: mejt tón tdtay! Són sarn sogme: cielk, 

što tdkk küyt mun’ a jy ' istéén tön' luz' eyt uejgés pealla, a nugnp 
ein j healla tón cdrstvest.

22. Isus cilkij vuosta : iepped tid’, mejt dnhétted. Uojbétted
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iepped jukked tonn nap, hon mun jugeékoadam, ili ristnotted tejn 
ristnetmuzijn, hója mun ristnodam? S ij sopne dilikén : nejjé}).

28. I  saru sijje : тип п а р  linčbetted jukked, i ristnetmuzijn, 
kojn mun ristnodam, lincbétted ristnotted ; a isted uojgés pealla i ciné 
pealla mun’ luz', illea тип’ aptmest, a kiez mun' apó vqImist.

24. KuOjSS lépés lőjek uopsuvvoj’ kujlén tanú, sij siepitén küjt 
vilj' eV.

25. A Isus koccaj sinijt i cilkij: tij üthetted, sto olmij cqr' 
sinij a jn  qgined cqrvud’, i surr-olmo vált qgine 3 sinij ajn.

26. A tinij koskést ij béd' nitt lied '; a kié tdht tinij koskest 
éupemussen lied', sopine hitt t i je  slusjen lied'.

27. I  kié tdlit tinij koskest aptmussen, sogine hitt iijje lied' 
pqkelvessen ;

28. N itt gojt olmo a jk  ij tonn varas poattane, sto sogine slus- 
éés, a sluššed piioij, i a pitéd ije s jin k , iengij lop' sem varas.

29. I  kuOjSs sij vüjkén Ieriyonest, sinij miit püdij ienney 
olmnejteo.

80. I  kié, kü'/t cajmyemmes, kekk orrún éuokas giirest, kuOjSs 
sij kujlen, sto Isus mami ra j’, ajkén kukyolled : šqlošt minijt, Gos- 
pocli, Dávid a jk .1

31. A olmo palik un sinijt orred jin 'y a ; a sij veal éüptamp 
kukyelsgüjtén: šq, lest minijt, Gospodi, Dávid a jk !

32. Isus jeskij, koécaj sinij ajtla, c ilk ij: mejt tij tdhtbétteo 
munst ?

33. S ij sdrne j  sopne: Gospodi, sto dvnéhcén minest čajm'.
34. Nu Isus sqlestluvij, küskij sin' cejm ijt; i testyanna ujneé- 

gűjten sin' cajm ’, i sij viíjgén són' miit.

Kuyt-loyant eyt qlkyes.
I  kue,ss sij altnén lerusalimme, i püjtén Viffagejja, Jeleon 

tiepm lu z; tanna Isus vülgeht küyt uopsuvvoj',
2. I cilkij sijje: menned sijte, ku li vujkest tinij ovdest; i tede- 

yanna vuovest kovnbetted nifilos opsol' kormanő i niirr öpsol sö- 
nijn ; ellepted i pujited mipne.

3. I  go j t  kié cilkiné tijje mejt n i : cielhked vuosta, sto sinijt 
hitt éupre ; i vaktinne vulkaht sinijt.

4. A pukk te-lajite leaj, sto leané tonn miit, kü leaj sdrnmanc 
pajjel prörok, ku sdrn :
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5. Cielhkeő Sión n ijte: kit-tón' cqrr poatt tön goira, suone, 
orr tiifdes öiSSoV a jn  i nürr öjSSoV ajn, tqvas öiSSol' ajg' ajn.

6. Uepsuvvoj' viliikén, г nitt likkosgujttén, koyt pákaj sijje Isus.
7. S ij piijhtén nirilos öiSsol’ i nürr öiSsoV, i pijjén sinij eV iges 

qsyijt, i són istij sinij oV.
8. A ienney olmnejted sittén qsyijdis cühko m iit; a muta óüji-- 

pén üvsijt mürijn, i sittén cühko miit.
9. A olmo, kokk vqgncén evöest i kokk sqjitén, lo-fikén: Osanna 

Dávid alka ! Blavoslovmané li tett, kü poatt Jimmel подите! Osanna 
paj’muzest!

10. I  kuoiss són menij Ierusalimme ; omp lagnn liknesgüdij, i 
sár n a j: kié tatt ?

11. A olmo sqrnun : tatt li Isus, prórok Galilej' Nazarietest.
12. I  soanaj Isus Jimmel ciepkva, i m jéht pükijt mikjijt i 

uostjijt ciepkvest olgus i kögnéht vqj'/ej' tü jijt, i golup mikjij 
istem-saj'.

13. I  sarnaj sijje : li kirjyanč: Mun porht kohčaj mq jéc-sagi 
porhten ; a tij tüj'sijt sön' olmo-óüg'yeljij vuonken.

14. I  jiüjtten sognne терки est éajm'yemmes i lelik uš; i són 
tirvyejú j sinijt.

15. X и kuoiss sugrtnus pap i kirj-kíd’ ujnén ujnajitem tüjijt, 
kojt són tüjist, i pdrnajt, kok кикуоДёп cicirkrest i sqrnun: Osanna 
Dávid alka! tanna sij sie pitén.

16. I  cilhkén sognne: kulaya tón, mejt sij sár ne 1 í Isus saru 
sijje: küblin ! Ieppeda tij lokmanó ni kiiOjSS : и -fi parnaj i ragnt-pár- 
naj nqjtnijn tón tüj'sey láhtinuz ?

17. I  küdij sinijt, livtij olgus laginest Vifdnejje, i tqgnpeí ijjed'.
18. A Incék, kuo,ss són inast malicél latina, porsuvij.
19. I  són itjnij cuokas gürest ért smokva-mür' i püőij sogine 

a j t ; i доД sonst ij kovnma ni viojt go ovtijt lesújt, saru sogine : 
illinóe tonst ovöus ni kueps šant ajkk pajas. I  smokva-mürr testyanna 
koékij.

20. Kliens uopsuvvej' tátin ujnén, sij tov'yiíjSsén, i sqrnun : 
koyt tenn vaktinrie koškij smokva-mürr ?

21. Nu Isus cilkij sijje m osta: vujkest tijje sárnatn : qgiesyüd'- 
nippeő vier', i ieppeő pUiStijt juptesyuede, tanna ieppeő linóé evt' 
tenn tüj tüj'séd, mi li tüj'sanc smokva-mügrre ; a go tij cielhkbetted 
tátin teartna: pajjen i jár mié gr re ; nitt i leanó.
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22. I  pukk, mejt tij ám’ népped vierajn mqjec-sqnijn, vá jt-
betteo.

23. I  kueps són püoij ciepkva, i uopest, püjten sopne sup'mus 
pap i poar'semuz olmijn, i dilikén: kienn tón váltajn tánn tüj’sa y ■ 
I  kié topne op iij тика vált 1

• 24. Isus d lk ij sijje ruesta: kopjam i mun tinest őrt pajas :
д о tij cilknipped mipne, nitt i mun tijje cealkam, kojn valtajn tánn 
tüj’sam.

25. Kopt leaj Óvván ristmus: ojm ijn a ji  olmijn ? S ij kosknis 
juptén : gojt dejhkep ojmijn, to són cealhk mijje: monn gieécen tij 
tanna ieppeo virmanč sopne?

26. A go itt ciejhkep: olmijn ; pollop olmijn, tonn guojk st<> 
pukk loyöjtt Orván prórokken.

27. I  dilikén Isupse vuosta : ie,pp tio . Cilkij sijje i són : i 
mun tijje im ciejk, kojn váltajn tánn tüj'sam.

28. A mayt tin ’ milest l i ! Oyteo olmupt léjjén kTryt ajg ; i són 
püoij aptmus’ luz , d lk ij: a jk, mon’ i tüjest tápm műn vénn-ájoest.

29. Xn són vuosta d lk ij: im tá t; a maplest táTyuvij i vülkij.
30. I  monij numpa, d lk ij tonn-še. Tát d lkij vuosta : vnolgam, 

su rr; i ij vuolkanč.
31. Kü kuoytsest jákyolij a,-jes páhkmuz 1 S ij sárnej sopne : 

aptmus. Isus sijje sá rn : vujkest sárnam tijje, što mittap' i oakkojj 
nizan ovtel tin monnej Jimmel cávstva.

32. Tonn guojk sto püoij tijje Orván vujlceovüo várajn ; i tiJ 
ieppeo virmané sopne: a mittap' i oakkoj' nizan virrén sopne; a 
tij yošše i ujnijt tánn, ieppeo kqjdotmané manna sto virrco sopne.

33. Kuliért nupip árvooz: leaj muta port yopjén, ku išteht 
venn-ájo', p irr ceangaj ájdajn sán , rábaj sonst vénn-ápo , tüjest 
bápn; i opdij són’ vénn-ájtnikijt i vü jg ij pqgo.

34. A kuops püoij santaj pá jl, sonvülgeht ijes páhkam-olmijt 
vénn-ájtnikij luz', vájted ijes santajt.

35. Vénn-ájtnik tá j'у  én són páhkam-olmijt, muta kuppen, 
mutam koptén, a muta kidgij guojm kutppén.

36. Óvta vülgeht nupnbijt páhkam-olmijt, ienamp ovtlinčed ; i 
sinij guojm tüj'één nitt-še.

37. M ap'm upse vülgeht ijes ajg sijje, sáirnaj: sij oknussej 
тип' a jg ’.

38. A vénn-ájtnik, kuops ujnén ajg', ciejhkej nugnp numpas:



tátt lenné eall-qpnej; vuolkep, kontaka sori i váltaka sori kuot- 
jej eaV.

39. I  t á j ’yen sori, vikkén olgus vénn-ájdest i koptén.
40. Terin guojk, kliens püoiné vénn-ájd’ /о tzjén, mejt són ieješ- 

yoatt táj vénn-ájtnikij guejm ?
41. Sárnej sopne: tájt pq:s-olmijt ant pqss sorma, a vénn- 

ajd’ són ant nupribijt vénn-ájtnikijt, kokk linóén apted s о giné šantajt 
sin pq j i j  miit.

42. Isus sárn sijje : ieppeda tij lokmané ni kuops kirjijn : 
kiedy, komi táj’sej’ olmo sujipjén, tett sondij iigl-uojven ; tátt li Jim- 
lest, i li térvén min’ éejmijn ?

43. Terin miit sárnam tijje, što lenné váltadé tinest Jimmel 
cárstva i lentié antané olmjjt, kokk p u jite j són’ sandajt.

44. I  tett, kü jorr tánn kiedy el, m urtlat; i kienn eV sonjorr, 
tonn papé.

45. I  kliens sij kujlén són árvdezijt, suprnus pap i fa r i sej’ 
ágvoen, sto són sinij hajas sárn.

46. I  sij tqhtun sori t á j ’yed, a pejlén olrnijn ; tenn guejk što 
qpnes són’ proroken.

Küytloyant nupip qlkyoš.
Isus veal sárnaj sijje árvdozij guejm i cilkij:
2. A jm  cárstva, li ért' nálla cqrr-olmrie, kü táj est nájm-tuoj' 

ijés a jg ’ váras.
3. I  vülgeht ijés pqkolvozijt kojiéed ko hó-marié nájm-toalla; i 

ie j  táhtmaric puojted.
4. Óvta vülgeht nugnbijt pqkolvozijt, cilkij: cie Ilikéd kojié- 

marié olmijt: kié, muri vqlrnše iééan kups-veor , mun vág i mi leaj 
párttané, li kontané, i pukk li vqlmos ; puojted nájm-toalla.

5. A sij ie j jákyolma tenn, a vüjkén, kié íjes pilto, kié ijcs 
kqlipo.

6. A earras t á j ’у én són’ pqkolvozijt, öknehtén i koptén sinijt.
7. Kulij cqrr tonn i sientij sinij eV; i vülgeht ijes viy’, máijgaj 

pukk tojt kopdjijt i p ü jd ij sin’ lapu.
8. Tanna sori sárn ijes pqkolvozijt: nájm-tuo j l  li valmos ; a 

kojiémaríé ie j  űrié qgi’yéj'.
9. Tonn guojk menned éuokas-ratkloyijt, i pükijt, kienn kocn- 

hétted, kohced nájm-toalla.
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10. I  tekk pa keltez liytén éühksij eV, koptén pukk, kiejt lissa 
kopnén, i pqss olmijt i siy’ olmijt / i ndjm-tuejl koakkagt tívd or'jij- 
guejm.

11. Cqrr kue.ss són püdij kihčed ištnanč ndjm-tuejnikijt, 
ujnij tagnbet olmo, kü illiné tev’netmané najm qsyij guejm.

12. I  sarn sogme : v i l j ! koyt tón püjtéy tiye ikk najm-qsyij 
guejm! A són orajjin'ya.

13. Tanna cílkij cqrr pqkelvozijt: korred sonst kioijt i ju j-  
kijt, ra jt ed sön i suehpjejiked olgnius sievndepse; taympet leané 
lujhkmuš i pqnij guejm kdckmus.

14. Tenn guejk sto ienney li kohčmanč a vanas li vqVšanč.
15. Tanna fa r  is ej’ vüjkén i kesknis jurtán, koyt léhő sön’ sil- 

led sqnij guejm.
16. I  rulkyellefi so.nne ijés uepsuvjijt iroclidnij guejm, sarneft: 

Uepscj! mij tittep, sto tón leay vujked, i vujkest uepsay Jimmel 
keajn i ikk vidleht ni kién miiled miit ie jled; tenn guejk sto ikk kié 
ni koj kasraj eV.

17. Nitt cielk mijje: koyt tón kiőay, li, illeay fuestanő ágit ed 
coafig’ Kesayrre ?

18. A Isus,ku  ujnij sin' pqscüo , cilk ij: mez mun’ kihőlépped, 
kfiytla !

19. Vüjz’yékkeo mi giné tiefig’, köjn coarik mdpsett. S ij pujiten  
sogine dináréj’.

20. I  sarn sijje: kienn li tatt kövas i kirj kirjyané !
21. S ij sár ne j  sogme: Kesagr'. Tanna sarn sijje: nitt aguted 

Kesra, mokk lie j K esar’, a Jimla, mekk lie f Jimmel’.
22. Kiieps kujlén tanú, sij ter’yufsén, kujten sön de vüjkén.
23. Tenn piejv' püjtén sogme saddukéj’, кокк sdrnef, što 

illeayjq,mm-olmijt eal’jemuš, i keféén sonst:
24. Uepsej ! Mojsej cilkij: go kié janim, i sonst ie j  leay párna ; 

te sön' vilj ágin vált son' kqppey' iőéis, i éuenclalit siegnea viljes.
25. Leaj minest kiőcem viljed ; ag'dmunő nqjhtledij i jqmij, i 

go sonst ie f liné parna, són kiidij kqpkes ijes vilje.
26. Ovt' nőiig i nugnp i koalmant i kicéant rajja.
27. A manna pükij i k q f jqm ij.
28. I  nitt ealjem-pdj', kienn leané sijjeo kiémest són ka fi', go 

sij ágimén pukk sön' 1
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29. Isus cilkij sijje vuesta: seaknontbetted, go ieppeo tide 
kirjyemuz ni Jimmel sdmajt.

30. Terin miit sto eaVjem-pdj' ie jt nqjhtlettut i ie jt  monnuj 
kujjo, a ielej gojt JimmeV ienkaV a limest.

31. A jqmm-olmij eaVjem hajas ieppeo a tij lók manó mi li tijje 
cealhkané Jim m ’lest:

32. Mun ham  Ábrám Jimmel, i Issak Jimmel i Jqhko Jim 
mel? Jimmel illeay jqmm-olmij Jimmel a iejjij.

33. Kue^s olmo küjlen tdnn, tev'yufsén són uepsemuz.
34. A fa r i s e j , kue,ss sij kujlen, što són tvj est sadclukejijt jin 'ya  

orred, sij koaknén evt sajja.
35. I  eyt sínest, zakonnéhk, són’ kikelem varas ко jij, sarnaj:
36. Uepsej! кй li šiiir’mus páhkmus zakonest ?
37. Isus cilkij sogine: šqhešt Gospod’ ijau t ,Jimmel' pükijn  

i  jan t küjkijn , i pükijn ija n t jinkijn , i pükijn qntšemuzijnant.
38. T dtt li ayvdmus i surmus pdhkmuš.
39. A nugnp li tdnn ndlla: šqbošt ija n t a ltmuz’, gojt iéő

ijant.
40. Táj kiryted pdlikmuz eV pestuv pukk zakón i prorok.
41. A km  ss koaknén fa r ise f, Isus kojij sínest:
42. M ejt tijjug'tbetted Xristoz’ hajas? Kienn són li a jk?  S ij 

só meg sogine : Dávid a jk .
43. Saru sijje : a koyt Dávid, vujnas miit, kojié sön’ surran, 

kliens són saru :
44. Cilkij surr mun' šu,rre: išt uojgés peallamun , korín rajja 

péjam tón' vuostlajt tón ju jg ij vuella.
45. I  nitt, go Dávid kojié sori' šurren; koyt sitt li sori 

són' a jk?
46. I  ni kié ij oajjané sogine cilhked ni sági’ vuesta; i tonn 

piejvest ij tüstmané ni kié keféed sonst.

Akkalai nyelvjárás (23— 28. fejezet).

Koyt-lo ji-kolmat algtes.

Tanna Isus algtij sarnod olmej i  ijes vuohpnadejit,
2. I  c ilkij: Mgjsej istarn-sajje ištiš kirj-kid i farisej.
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3. I  n u j púk, mejt sij p á ke j tijjit rukkeded, rukk’déppe i tujje- 
sékke ; a sij tujje mié j t  jelle menned: ten-det sto sij sár n e j i je t 
tujjed.

4. S i kuor'det lotsses i kupidetemes nuofldit i pijjet ojgi el 
elm ej ; a i j  jé  tat ni surmen likkastatte sijjit.

5. A púk ijes tujjit tujjet ten-det, štohi írj n é  iš sijjit olmu; sij 
yerreset ijes perveskit i suyredet ijes asseji sojjit.

6. I  n u j savv'set venn'jed vus-sajjin p irin  i árred parrasamus 
sajjiri sinagögin,

7. I  cestatmuz olme éonkmuiopi, i stábé olmu koféiéié sijjit: 
vuopistij ! vuopistij !

8. A tij jépped nem'ded vuop'sten, ten-det što e /t li tist vuo
pistij Xristos ; a púk tij lépped viliéi.

9. I  éjin igát jelied, nemin e j  ni evt marid ejti : ten-det sto e /t 
li tist ic, ka li ojmest.

10. I  jelied nemmede,d vuopeston; ten-det sto e /t tist li 
ruop'stij, Xristos.

11. So-rmus tist api lené tijjit pakalcles.
12. Ton-det što kü elleneit ijes, tét vuojledamané lené; a ku 

vuojlead ijes, tét pajjan.
13. Kevr tijjit, kirj-kid i farisej, liemieri, ten-det što kdtvette 

ejm  carvut olme j  ; ten-det sto i f  jépped éafided i tattejit m ennej/ 
jépped luštej.

14. Kevr tijjit, kirj-kid i farisej, licrnpr, mejt porvette lesk 
p erte j i licmfir-nalla kulik’ ajjesteppe: ten-det rajtvette ten jénap 
sudmuz.

15. Kevr tijjit, kirj-kid i farisej, liemier, mejt p ir  menvette 
mier i ко ék marni moacetem hajas yo j e v t; i koj tat sental, tujjevette 
sü ad ejgin, koyt vieprt keaynabeji tijjit.

16. Kevr tijjit, sokkes lajtij, kok sár navett e : leééi ki hóidat 
cerkven, tét ellea ni mi ; a leééi ki hóidat cerkov kojlin, tét vier li.

17. Miltemes i sokkes! M i li jénap, koj ili cerkov, mi pop 
zeat koj?

18. N u t-ie :  leééi ki hóidat oltarin, tét ellea ni m i; a leééi ki 
hóidat layyimin, kőkorié li sü ejn , tét li vier.

19. Miltemes i sokkes! mi li šoreap, layymus, ili oltár, kőkorié 
éuvvat layymus ?

20. I  nu j hozdettej oltárén, hóidat i pukepi, mi li sü ejn  ;
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21. I  boádottoj cerkvin, boádat sujn i sUfSt illijin •
22. I  hozdottoj ojmopi, boádat Jumrnol oltaropi i sü ojn  

árrojin.
23. Kovr tijjit, kirj-kid i farisej, licmier, mejt о pite ette lógat 

vuOjS meatest, anisest i tminest, i kugldin mi li zdkonest kallašomuš, 
sudmuš, sig-kuojkvut i v ier: tan gojked leaj tujjed, i tón ellen 
kuodded.

24. Sojkkes lajtij, kok čedvette čuškoj, a nilvette verbljud!
25. Kovr tijjit, kirj-kid i farisej, licmier, mojt bistvette ná-pit 

i juodit olgojt, a siskelt sij lie tivd keškmuz i kiellesvüdet.
26. Sojikes fap-sej ! bist vü^t ndpp i ju o d  sisklas, ton-det lenci 

sij olg-biel pujtes.
27. Kovr tijjit, kirj-kid i farisej, licmier, mojt lepped ovt nálla 

pajnam jámij-kuodij-vujm, kok leb olgojt kiččed mocbed, a sist sij 
liet tivd jdm ij-tartit i jujkke torkmuzot.

28. Niijt i tij olg-biejt lepped olinogl kiččed vujk olmopi, a sist 
tivdotam licmervüdet i zdkonotemesvüdet.

29. Kovr tijjit, kirj-kid i farisej, licmier, ton-det tujjeseppe 
jdm ij-kuoj prorokit i mobideppe vujk-olmoj janiij-kiedjijt.

30. I  sár navette: lenjim  mij iben ječčin pejvid, jep len fim  
ovtsaiíb sijji prorokij vorr vdllojest.

31. Nujt tij if, ija n t pwtt lepped svettel, mojt tij lepped tojd 
ojgi, kok kopitis prorokit.

32. Tij tivdotiepped i f i t  j ie jit  miepr.
33. K updi, kácklas kupdi) sontmuá! malit tij urbsteppe átta 

sűdokeanna ?
34. Ton-det, nu j, mon vulg'talam tijji gára prorokit, i mili

őimé j  i k irj-kid it; i tij earrasit kopit'vette, i poannaseppe, a earrasit 
a jkvette tákkeo tij sinagogin, i vuojtet vienest vienna ;

35. Ágin ponttá tijje ol púk vnjk vorr, vállamané marnia ojn  
vujk Avel verest Sdkri, Varayin o jk  vor rajja, kon tij kópiáit cerkov 
i oltapr koskest.

36. Vujkist sárnam tijjit, tát púk pont tájlan šond ol.
37. Jerusalim, Jerusalim, köbonb kondonb prorokit i tákk 

kidji-vujm, kok lev vulgotamma tupme! momet varr táttom mon 
éuopiked tű párna j ,  mayt londanč borik ijes ojgit sojji volla, i tij 
jieppe tátoskoatmarib !

38. Xu j  tijjit kuddastal tij port körasen.
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39. N u j sarnam ti j j i t: jiepped ujnest mu anyaié rajest, kon 
jiepped linké : laoslovmanč puojtij Jummel трипе !

Koyt-lojc-neljat algtes.
I  vujgij Isus olgas i vdpgij cérkvest; i p a jtin  supne sü vuop- 

nattij čojetet supne cérkov, mayt leaj tujaéamané.
2. Isus cilkij s ijjit: ujneviette, jiepped púk tájt ? Vujkest tijjit 

sarnam : ij kuddu tapt kiedj kiedje e jn  ! púk lene murtstalmané.
3. A köp són arij Jeleon térin e jn , tanna pa jtié  vuopnattij 

supne ovtsest, koččiliš: celk mijjit, köp tat lene, i meptem li tii pöt- 
mns i éggé kéj tomtmué.

4. Isus cilkij sijjit vuosta: vdredikke ton-det, n i-кг ij kezed 
tijjit reált ka.

5. Ton-det éto jenneji pnoplet mű nini vojn, i ajget saruét: 
тип leam Xristos, ijennojit sij kezet reahka.

6. N uj-ze kullovette tormuzi hajas i tormuzi sdyi hajas. Kiččed, 
jielled supkestal: ton-det éto toz puked galgeé leajd ; a tat reál 
elleak kieé.

7. Vijlijet olmo olmo el, i carvut carvud o l; i lenget nealgasto- 
mué, i oh i madd-torjestomué pajki melt.

8. Tat veal púk li koh algot.
9. Tanna lenget opteled tijjid pieysemuze i kopideékuoylet tij

j i t ; i tij lengvette jieppe savaéamanépükep ölnie p  mű nemest.
10. I  tanna jennoje kézvüdet reahka; i каре kapges ajget ent- 

led, i jé  sdvvoéeékuodet каре kapges.
11. I  jennej kéles-prőrokit koccojet i kezet jennejit reahka.
12. I  zakontemmesvud lasnamuz-det jennojin éoackat sdv- 

éamué.
13. A ki kuondeékoat кеде rajja, lené pasmanč.
14. I  tat carvud Jevanjeli lené sdg’tamaúé púk maiid ejn , si:i- 

dételvüden puked olmod, i tanna pont kéé.
15. I  nu j, köp vjnvette körasvüdduinuz keaynvüd, mi leajsarn- 

mané pejjil prörok Tannil, éoanémen pop sajest (lokkij a p  tomt) :
16. Tanna kok li leamané Judeest a p  uréet termit;
17. I  ki li kdt ejn , tét jeallas luoétlat vajteo men-ni iges 

pertest;
18. I  ki li picid’ e jn , tét jeallas ponlat m dsaj vajteo iges 

assejit.
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19. A kevr járassa j  i čič-portijit tojd pejeid.
20. Ajjestékke, i kendéiéi tijji urémus falva ili -savét.
21. Ten-det što tanna lené sur kap, mepte.m elmeiné miéi'’ ké

jest einjené reijja i i lené.
22. I  ko j jé  uonnadaččiš tok pejv, ij pastedeéi ni eyt lešk’ ; a 

vall’sajne-det tok pejv uonnedet.
23. Tannei le jj i  ki cealk tijjit: kié, tapt li Xristos, ili tömbe; 

jelied askod.
24. Ten-det sto kocc’je t kéles-yristi i kéles-pröroki, i epidet 

sur őoajetumuzit, i éiiyl- riidet, reahka késsem-det, köp rajét, i vállo- 
šammet.

25. Nud, mon oedest cilkim tijjit.
26. I  пир, lécéi eejket tijjit : kié, són li pup t pajkest, jélled  

menned; kié, són li pejt-porté yn, jélled ask.
27. Ten-det mayt termes-ka,sk maim nuyrtjest i kostej ja  zapad 

reijja, n u j lené elme ejg  pojtem-nal.
28. Ja  kopt lenéjdmmij lešk, tojnbe éonk’dedet kopkem’.
29. I  aytnas manna tejde pejveel kebest, pejv sevnad, i maii ij 

apad’ ijes énvva, i tűst kópéét ejmest i e jm ’ viy sojjeteškuodet.
30. Tannei ett edmo e j j ’ éojjetomus o jm est; i tannei reagaskuo- 

elet púk manel-roel, i ujnestet olme e jg ’ potmen ejm  pelve e jn  jen
né ,n vigepi i ell-nemeyn.

31. I  vulgat ijes eingelit jinsoné trubbin, i cogiget sü váll’- 
somrnej nellen pingeji e jm  éoarast i sij éoar rajja.

32. Smokov-műrest vajte mokamvűel: köp sü ovp šepideškuojte 
snpjied i lušt'let lestet; tanná tiette, sto kiess li e jt.

33. N u j köp njnviette tan púk, tiette, sto e jt li, uvze pút.
34. Vujkest seirnam tijjit : ij pűd tát pulv-sant, kon tát pák

lené.
35. Ojin i maiit p ú d é t; a mu ság jé  pűd.
36. A ten pejrest i éássest ni ki ij tied, ni ejm  anjel, eyt 

mű jéc.
37. A mayt leaj Nőj pejvej, n u j lené i olme ejg pojtem  

nájest.
38. N u j mayt erd-belt kockom-báj poyrris, ju j;  kiš, najtlejtis i 

vejtiš knjje ten pejv rajja, kops Nőj menij kovéegi;
39. I  je t jortmané, kon ij poatmarié keckmus i loptmaiiépukeyl: 

n u j i lené olme ejg pojtem najl.
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40. Tan na lenget koytest pield’ ojn ; ovt v altlat, a nump kud- 
dastal.

41. Koyt meldattij zornovo lu n ; őrt valtlat, a nump kud- 
dastal.

42. I  mijt valvotékke, ton-det sto jeppe tied kon cds tij Hos- 
pot pött.

43. No tan tij tiette, što lenéi kuot-yopjin tied’éi, kon vartjem- 
hdj sül pött, tanna són valvocij i ij andoéij kojvO:d ijes kuoyl.

44. Ton-det i tijjid galk leajjed valmosit / ten-det sto kon cas 
jépped juopd, pött ölnie ojk.

45. Kü li rujk i milmdnas pakaldos, kon yoyjin pijij ijes 
pakaldozo ojn, onted sijjid pormuš vujk báj ?

46. Vuozes li tót jmkaldos, kon sü yozjin, poajmen, kain nu j 
tujješemen.

47. Vujkest sarnam tijjit, púk ijes jelmuz o jn pej sü.
48. A lenji tét pakaldos keayn, i cealk ijes kuojkest: ij tovda 

poiifd mu yozjin ;
49. I  alk takkoid ijes tovruzoj, i pörred i jukke d jukkoj-olmo-

rujm :
50. Tanna pött tón pakaldoz yozjin, kon peje són i j  vuopd, i 

kon cds ij juoprd ;
51. I  cuop sü i pej sü ovt vössa licmer-vujm : topd) lené lojk- 

muš i papin-yirraš.

Koyt-lojk-vidat algtos.
Tanna ojm  carvut lené ovt ndlla login nijdin, kok ra jt is ijes 

tuvsnik’ i vijtiš vuosta vuntme.
2. Sist lejjiš vit milmanos a vit miltomes.
3. Miltomes vajtis ijes tuvsnik’, a je t valtmané mieldes vaj.
4. Milmdnos-ze ovtest ijes tuvsniki-vujm va jtis vuj ijes 

aptiji siz.
5. I  киор vuntam kujik ij potmaúé; tanna púk nokkaskü jtiš  

i uOjddeškiijtis.
6. A kosk innept šondoj éorvmus: kié, vuntam pött, vijted 

vuosta supine.
7. Tanna kocjiš púk tok nijd, i vujkijiš ijes tuvsniki.
8. A miltomes cilkiš milmdnnoso j : в pitéd m ijjit tijji vuj; 

ton-det što mij tuvsnik’ édckododet.
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9. A milmdnes cilkiš vuosta: štobi ij lečči pütmué i mist i tist, 
menned puoreap migejid'gdra i vuopte icsant.

10. Kop-ze sij vu jkiš vuoisted ; püdij vuntam, i valmuš megí
rná snjn najm-vearra, i uvz kattejiš.

11. Manna poapiet i jares nijd, i sarnet: Hospodi, Hospodi, 
öjVved mijjit.

12. A són cilkij sijjit vuosta: vujkist sarnam tijjit, im tied
tijjit.

13. I  mid valvedekke; ten-det sto jepped tied ni pejv, ni cás, 
kon patt olmu ejk.

14. Nud són tujjaj, mayt elmed, vulkál vieres mantu, kočij 
iges pakaldezit, i askedij sijji kitté iges jelmus.

15. I  evte són egidij vitt tdlantet, numpa koyt, motrne ev t,ju -  
kikanče sü vig m elt; i tovda rudgij.

16. Ku vaddij vit tdlantet, vu.lgij, egiij sijjit tnjji el, i vdlleŠij 
numbit vit tdlantet.

17. Niijt nuyl-ze i tét, ku vajdij koyt tdlantet, vdlšij numbit 
koyt tdlantet.

18. A ku vajdij ért tdlant, vujgij, i kojvej sü mantu i kd jij  
ijes yozjin silp.

19. K ulik ajkin pött tejt pakaldezit yozjin i kačč sist lúg.
20. I  pudij tét, ku va jd ij vit tdlantet, puvti numbit vit tdlantet 

i  saru : yozjin! vit tdlantet tón építik mupine ; kié,numbit vit tdlan
tet mun váWsom sijji el.

21. Su yozjin cilkij sumne : риор li, šiy i vujk pakaldes ! vd j i • 
nest tón lejik vujk ; jennej e jn  tu pijam ; mén tu yozjin rdmse.

22. Püdij nuj-ze, ku vajdij koyt tdlantet, i c ilk ij: yozjin ! koyt 
tdlant tón egűik mupine; kié, veal koyt tdlant mun vdlVsem sijji el.

23. Su yozjin cilkij sugnne : puop•, siy i vujk pakaldes ! vdginest 
tón lejik vujk ; jennej e jn  tu pijam ; mén tu yozjin rdmse.

24. Püdij i, ku vajdij ért tdlant, i cilkij: yozjin! mon tittim  
tu, tón leak kér olmeš, cüppak, kotst ik puštam sim, i éofigak, kost 
ik kognetamanc ;

25. 1 pejtim , vujkim, kdijtim tü tdlant m antu; tá j tugine tü.
' 26. A sü yozjin cilkij sugine vuosta: venne-juprdij pdlkaldes i

Idskcs! tón tittik, mun éüpam, koiStjim puštmanč, i éoangam kopt 
jim  kuometam.

ÜÖOR FÜZETEK. 1.
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27. Ton-det tugine gojked leaj elitet mu silp kavpjazit;  i mon, 
JiOiS puttim , lejm ra jt ed iččan logsin.

28. N u j vajted sugt tdlant, i ogited, kölest li tojik’ talantet.
29. Ton-det stojoksence, kölest li, о(ntlat i lassan; a kölest 

elleak, sugt valtlat i tót, mi li.
30. A keayn pakaldos suji'p’jekke olgas sevnesvujte ; tömb lenő 

lojkmuš i papin-; őrs. (K os cilkij tallgn, cuprvij: kiest lie piell kul
log, api són koll!)

31. Код-se olmu o jk  pött iges ol-nomest, ip ú k  род a.gijel sujn: 
tanna est iges ol-nom préstől o l;

32. I  őofikdodet pút su púk olmu; i juoggest ovtet numhin, rnayt 
varredij jógač lampsit kogzin ;

33. I  őunőlat lampsit vojles-pielt iges éoar, a kozlit 
őinz kitté.

34. Tanna cealk cár tojt, kok lel vojles-lelt s u : puerjte, mu 
jég laoslovmanő, monnet carstva, ku li tijjit váll’sámáné mand i ojm  
tujjem rajest.

35. Ton-det sto nealg’tem m un,i tij ogidin тщппе porret: jug- 
stovim, i tij jugoten mü ; lejjim jákk-olmopi, i tij va ld in  mii ;

36. Lejjim pieota, tij tievv’ten m u; lejjim kölest, tij kiőcin 
mu ; tupmest lejjim, i tij pűdin тщппе.

37. Tanna vujk-olmu cejket s и giné mosta: Hospodi! kos mij 
ujnim tű nealgostam, i portéin ? ili jug ’stovom, i jug ’tem ?

38. Ko s mij ujnim tű jdkk-olmogi, i vajdim ? ili pieotemes, i 
tievv’tem ?

39. Код mij tű ujnim kölest, ili tupmest, i pudim tupine ?
40. I  cár cealk sijjid vuosta: vujkest sarnam ti j j i t: mommet tij 

tujješin tan ovte ta jlin  mű ockoii viliin, tón tujjin mujine.
41. Tanna cealk itojd, kok lev őing-helt: vapiced mu st, proklet 

tij, eg'senő tojle, ku li vallosam lisse i sű anjelit.
42. Ton-det što porstovvem mun, tij jepped antmanő тщппе 

porret; jugstovvem, tij jeppe jugtam mű ;
43. Lejjim jakk-olmopi, jeppe voltam mű ; lejjim pieota, jeppe 

tievtam mü ; kölest i tupmest, jeppe kiőmanő mű.
44. Tanna i sij cielket supine vuosta : Hospodi / Код mij u j

nim tű , porstovmanő, ili jugstovmanő, ili jakk-olmopi, ili pieota, ili 
kölest, ili tupmest, i jep laza maii é tu.nne ?

45. Tanna cealk sijjit vuosta: vujkist tijjit sarnam : momet



tij jepped fújjam tan ovte tajn ocmuzop; fon jepped tujjamanő i 
mupne.

46. I  vujget tak egsanő pieysmuzc ; a vujk-olmo egsanő jalloje.

Koyt-lo k-küclat algtes.
Köp Isus k e f  tij pukod tajd sünit, tanna cilkij igen vuopnat-

tijjit.
2. T ij tietvette, pojjil koyt pejv lene jej-pejv ; i olmo o jk  lenő 

antam poanšemme.
3. Tanna čonkdottiš šopmus pdp' г kirj-kid’ i parr’ samus ói

m éi šopmus pap ’ dvor siz, nomm m iejt Kajjaf.
4. L pijjiš sarn muzest vajted Isus mudroj nalla i köpted.
5. A sarnuš: ij gal pa s-pejv, ij lečči seag’tamuš olmo sist.
6. Kop-ze Isus leaj Vifanijest, Semman yurrij portest;
7. Pűdij sünné niezan-biej alvastr aptijin kallosin mir-vujjin, 

i vallodij supne lesmen ojv ol.
8. Ujnis tan síi vuopnattij i je t sávraseskötman6, i sdrnuš: 

mon-det токкат anmuš?
9. Oj leőői mikkop tann mir-vuj šurr arvopt i aptcd jummel- 

nom-annojit.
10. A Isus, köp tomdotij tan, cilkij s ijjit: mojt seag’teppc nie- 

zan? són po r tuj tujij mű hajas.
11. Ton-det sto Jummel-nom-annojit jujkk' h a j’ tijji miéit He, 

a mon jim  leakku ju jck’ h a j’ tijji-vujm.
12. Köp valőj tan mir-vuj mű liešk ol, són vall’sestijmű rukk’- 

dűmmuze.
13. Vujkist tijjit sarnam : ко st i lene tűt Jevanjeli sag’tamanő 

omp ojmest, cealkinanő lenő sü muptme i tón hajas, mojt són tujij.
14. Tanna oyt koytamloga sist, nőm miéit Inda Iskariot, 

vapőlij sopemus papo garra,
15. I  cilkij: mojt tij aptvette munne, mon tijjit sü andam ? 

Sij tarr’šeškujtiš supne kőim lője' silp-pilpijit.
16. I  tori ha lest són ögoj popmus haj о nted sü.
17. A rus resk-pejv, p u jtiš  ropnattij Isupse i cilkiš su p n e ; 

kopt pákák mijjit ralisét tu nnc jeje-pejv ?
18. Són cilkij: rapced ven siz mokme, i cejked su p n e : Vuopes- 

todoj saru: mu hal li o lt;  tű gapn fújjam jeje-hejv mű vuop- 
nadij-vujm.

m á t é  E V . ( 2 5 , 2 7 — 2 6 , 1 8 )  5 6
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19. Vuopnattij tvjjiš, mayt pakoj sijjit Isus; i va ll'ü l jege-
bejv.

20. Kop-ze sondoskűdij jekkis-pejv; són vonlodoj koytamlop 
vuopnadoj-vujm.

21. I  ko^ sij porriá, cilk ij: vujkist sarnam tijjit, oyt tij kos- 
kest ant mű.

22. S ij čotta lopvudoskwjttiš, i alg’tiá sarnot supne, joksoné 
s is t: imma mon, Hosjiodi?

23. Son-ze cilkij rosta: kuobonč mujn luost kid’ jód siz, tót 
ant mu.

24. Ja nud mán olmo ojk, mayt h kirj tamanč su bajas: a 
kovr tón olrnoge, köhögi olmo ojlk ontlat; pöreap lečči tón olmoge 
sondekeanna.

25. Tón bd l i Inda, sü o,ntij, cilkij ; imma mon, Ravvi ? Isus 
saru sugine: tón cilkik.

26. I  köp sij poyrris, Isus vajldij lejb, laoslovoj, mugrtlij, ontlij 
vöpnattijjit, cilkij: vajteo, porred, tat li mű lešk'.

27. I  vajdij ndip, papbuzij, kejkij sijjit i c ilk ij: jukkod sü 
sist púk;

28. Ton-det át о tat li mű vorr odd zavet, jennoji det vall’ta- 
mané, relikit kuddostalme.

29. Cealkam-ze tijjit, anj enő raj estim  a jg ’ jukkod tan vin-murj- 
šontmest tón jjejv rajja, köp algam tijji-vujm jukkod odd vin mu jég 
car-vud’ sist.

30. I  kos lavlotis, vu jkiš Jeleon térin ol.
31. Tanna saru sijjit Isus: púk tij reahkduv vette mű bajas tan 

in ;  ton-det sto li kirjetam : tdklam varredij, i ra,tkedodet tűk 
lampaz.

32. A mon igán pajjenam bajas sdg’tam tijjit Galilejest.
33. Piedar cilkij sü nné m o sta : lenget púk reahkvüdet tű bajas, 

mun jim  reahk’ded ni köp.
34. Isus cilkij sugine: vujkist sarnam tugine, tan in, ovd-bielt 

kon opes-kagi lonkeaj, kolmoest sarndodak mupt.
35. Saru sugine Piedar: lécéi тщппе galgoč ijam m ed tujn : 

jim  sarndodr tupt. Out nulla sarum i púk vopnattij.
36. Manna-dóst póttal sijji-vujm Isus sajja, sarntamanc Gef- 

simania, i saru vuopnattijit: arrostekke tapt, kon mon vuolgam, 
ajjestastam tömbe.
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37. I  vciildij miejdes Piedar i kuytod Zevedej ojgit, lo-sviideé- 
küdij i tuzoéküdij.

38. Tanna saru sijjit I su s : ma jin k  lopvüdus sopón nalla, 
vuojrtlékked ta,st, i valvodékke mujn.

39. I  vanclaptij krecr/a čorlakše, ronlodij ijes muod ol, ajjestij 
i sarnoj: Eéée m ű i lécéi ojjam nalla, api mán raj ma tat nap: a ij 
nud mayt mon tdtam, no mayt tón.

40. I  puoittál vuopnaddojjit garra, i kcivnaé sijjit uoylmen, i 
saru Vedre: nud jéppeo vájj’marié valrded őrt cas m ujnI

41. Valv’dékke i ajjestékke, ton-clet sto jéppe vir’éi küttalmuze. 
Vvjn va lv ; a lešk’ vig’temes.

42. Veal ujtlastij numh var, ajestij i sarnoj: Eéée m ű i leééi ij 
vaj tat nap monnod raj mű, mű juykeanna, api lené tű vált.

43. I  kots püdij, karn sijjit das uo dinen : ton-det sto sist éelm
losnis.

44. I  kudij sijjit, vjdij das, ajjcstastij kolmat var, i cilkij 
ton-še san.

45. 'Panna puo Ital ijes vuopnadij garra, i sárn s ijjit: tij paj 
veal Ofdvétte i onnodékke ; kié, altnasküdij cas i olmu o jk  ontlat reahk- 
olmoj kiélő t.

46. Koccojékke, vapnclekkep: kié, altnij mű opitij.
47. I  kots veal són sarnoj, kié, Iűda, oyt koytamloga sist, püdij, 

i sujn jennej olmoj mikki-vujm i éoltni- vájni éoprmus pdpopi i olmo 
pdrr'samuzOiU.

48. I  sa opitij opielij sijjit tietted, cilkij: kon inon cuklam, tót, i 
lij, vá jt ed sű.

49. I  tón cas püdij Isus garra, i cilkij: raméod, ravviI i 
cuklattij sa.

50. A Isus cilkij supine : pa ts-vil, mon-clet tón pa jt ik  I Tanna 
p a jtié  i pijjis kidoj Isus ol, i vci ltié sü.

51. I  kié, oyt sist, kok lejjis Isuso n, vujkij kid, kizij ijes mick', 
éickij éopmus pap pükalelas, i éupoj s ú jt  p iej.

52. Tanna saru sugine Isu s : p ijm d sa j ijes miek’ sa sajja; 
ton-det sto pák, kok vajelet miek’, miekin majkojet.

53. I li  jordak, mun im vaj api ajjestatteel ma Jeééan, i són 
pej mu ovte jénap koytaplögit légió nit api jelit I

54. M ayt jéres nalla sondoéoclet kirji, sto nu j goik leaj ?
55. Tón cas cilkij Isus olmo t : nu j mayt olmu-kopitij ol vu j-

6 1
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gin új mikij-vujm i óoltnij-vujm, mű ra jtéin hajas ; jujcke pejv tijji- 
vvjm árrum mon, vuopestemcn cerkvest, i tij jepped valtlam mű.

56. Tát-ze púk leaj, sto éondoóié prörökít kirji. Tonna púk 
vuopnattij ku delié sű i ufóié.

57. A Isus vaj tij víkkié sű Kajjafe, éofmus páppe, koz óonk- 
clottié kirj-kid’ i parrsamuz.

58. Piedar-ze vagigelij sű miéit kukeldagost, éo rmus pap  
dvor rajja; i óánnolij siz iétij pákaldezo-rujm, éto ujnocij kiege.

59. Sormus pap i parr'samuz i jmk sinedrion occié kielles-sá- 
go j Isus mosta, su sarma в -ütem hajas ;

60. I  jet kavnmanó : i, y o t  jennej kielles-sarnejit puotlié, je t 
kavnmanč. Xo majimusse putteé koyt kielles-sarnej.

61. I  cilkié: Són sár nő j: vajjam mu rted Jummcl cerkov, i kol- 
mogi pejvest tujjed sű.

62. I  óunódodij éofmus pap i cilkij sugine: mon-det ik saru 
ni mon ? mojt sij tű vuosta sarnadet ?

63. Isus arij inta. I  éo,rmus pap cilkij su jine: pákám tugine 
jillij  Jummelin, celk mijjit, tón leak, jik Xristos, Jummel ojk?

61. Isus sár nőj sünné: tón cilkik • ja  sarnam ti j j i t : anjenó 
rajest vjnvette olmu o jk  ütmen vuojles-hielt v i g i  puotmen ojm  
polvo ojn.

65. Tanna éopmus páp keélctij iges asjit, i c ilk ij: Són Jummel 
ya vk; mez mijjit reál ság-olmot ■ kió, api tij küllő,n sű Jummel- 
yavkmué.

66. M ayt tijji miéit li ! Sij-ze cilkié vuosta: sorma li vier.
67. Tanna óolkué sugine muod vuosta, i pel-mantojc takkué: a 

muottam peakkostoé su kajbo vuosta,
68. I  sarnué a rved mijjit, Xristos, ki táklij tű 1
69. Pieclar-ze árij olgojt dvörest; i pűdij sugine oyt nezan- 

pákalclas, i cilkij: i tón lejik Isuso n Galilejlangin.
70. Xo són pácdodoj pűkogl pűt, c ilk ij: jim  tied, mojt tón 

savnak.
71. Ко s-ze són vujgeékűdij uvzo tokka; ujnistij sű nump, i 

saru tömb árrijit: i tat leaj Isusogi Xazorejin.
72. I  són elás pácdodoj boizdotmogi, éto ij tied tan olmo.
73. I j  jennoj ma nlakoft puotlié, kok tömb cunóié, i cilkié 

Piedre: vu kést i tón s is t; ton-clet éto i tű sarnam-naj óojat tű.
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74. Tanna són klendadosküdij i bo zdadosküdi , ij goi tied 
tan olmu. I  ayton lavlosküdij ogres-kagt.

75. I  mustlij Piedar sági, kon cilkij sugine Isus : ovd-bielt kon 
lavl o res-ka n, kőim varia pacdodak mu st. I  vujgij olgas i loj- 
kgj éötta.

Koyt-lojk-kijat algtos.
KoLs-še püdij ides-pejv; púk šognnuz' pap' parr'samuz olmogi 

sarndottos Isus hajas, о inted síi serma.
2. I  kog-ris sü, vikkiš i ogitiš sü Pogitij Pilate ojtije.
3. Tanna Inda, sü ogitij, kots vjnij, són li sudmanč, kgjdados- 

küdij i ogidij masat kolm-lo к silp-pilpijit šormus papoj i parr' - 
samuzogi,

4. I  saru: mon reahkadogn, köp ogitem viertemes ver. A sij 
cilkiš sugine : mi mijjit li tuj tón rajja ? kié iő.

5. I  suppij són silp-pilpijit cerkva i vojdoj, monoj kahksodoj.
6. Sognnus pap' valtis silp-pilpijit i cilkis: ellea mayt pijjit 

sijjit cerkov kasn siz ; ton-det što tat li ver arv.
7. A pijjis sarndotmuš i iiiStiš sist kietk’-a stij čepsest maiid.
8. Ton-det tót maiit i nom’dat ror-mandogi tan pejv rajja.
9. Tanna sondoj sarntamaš pejjel prörok’ Jermij, köbonc saru : 

i va jtiš kolm-loji silp-pilpijit, arv'dam arv, kon Izrail o jg’ arvodos,
10. I  ogitiš sijjit kietk’-a stij-ciep mandost, mayt cilkij mugine 

Jummel.
11. Isus-ze čunčlottij o jtij ovte i koclij sust о Itij: Tonna leak 

Iudej cár ? Isus cilkij sugine: tón savnak.
12. I  kois sognnus pap’ i parsamuz’ vieretiš sü, són ij sarn- 

mané ni mon.
13. Tanna saru sugine P ilat: jika  kul, momet svidetelvut sar

uét tü vuosta ?
14. I  són ij nom’damané sugine ni ovt sági vu-iSte, n u j sto o j

tij čotta divjušoj.
15. A jeg-pejv pop-peje о Itijest Icaj matt’jam -naj lustlcd olmoj 

ovt agrstant, kon sij tattuš.
16. Leaj tanna sist tietmané agrstant, nőm miéit Varavva.
17. I  n u j, köp sij conkdottis, Pilat cilkij sijjit: kon tatvette, 

stob mun luošt’čim tijjit, J агата, ili Isus, kóboné nomdat X risten i
18. Ton-det, sto són tidij, sij ogitis sü zavidutmuz-det.
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19. Koskoj ten, köp són arij suddam sajest, sü kdv vulg'tij 
sugine cielked : jel tajjed ni mojt tón vujk-olm ze ; ton-det sto тщппе 
ад1 ndlikrest éotta leaj lossod sü hajas.

20. A éormus pap' i parsomuz’ pajjidiš olmoj koččed Va
raira, a majkod Isus.

21. Tanna ojtij koééilij s is t: kon kuofest tatvette, stob шип 
luoštačim tijjit ? S ij cilkiš: Varavva.

22. Pilat saru s ijjit: mon kot mun fújjam Isuse, ku nemdat 
Xriston I Sarnej supine púk : api lené poann’sámáné.

23. O jtij c ilk ij: mOintem kea/nvüd són tujjij ? A sij veal éö,- 
teap éurvué : api lené poann'sámáné.

24. Pilat, köp ujnij, sto ij viekket ni mi, a seagatamuš lo.snat, 
vajd ij éag i pozoj kidet olmo pút, i c ilk ij: im mon leakku vier tan 
vujk-olmu verest; kiéred tij.

25. I  sár и ás púk olmu vuosta i cilkié; sü ver mij el i m ij 
parne el.

26. Tanna lustij sijjit Varavva, a Isus sontdgej i opidijpoanrí- 
éemme.

27. Tanna ojtij vu fé ij vajtik Isus pretőrij siz, i čupikiš su el 
púk polk.

28. I  jdksiš sü i cdkkiš sü ol rüpses assoj.
29. I  papid dié vienc cokkoj razest, pijjis supine ojv ol i építik 

supine vojles kitté trost; i éunélojtis sü vuosta pulv el, luopidottiš 
sü ojn, sa rn o j: ramšod lü d e j cár.

30. I  éolkus su ol i ra jt is trost i takkus sü ojv vupte.
31. I  köpi luopidettis sü o jn ,jd /s is  sü ejnrupses a ss jiti tevv- 

nattis sü sü dssje, i la jtjeékujtis sü poann éemme.
32. Ko,s rojtos, vuosta püdij e /t Kirine-olmes, nem miéit Sem- 

man ; sü pakkest eé kupit ed sü rist.
33. I  köp p a jtié  pajka, nem miéit Golgofa, mi l i : Kal-saj,
34. ögites sü nné jukkopl uksuz, seagetamané seppepi; i köp 

kuttoloj, ij tatmoné jukkopl.
35. A su poann sottoj juojikis su assojit i soppuš vnph it;
36. I  arruš, vartjiš su tömbe,
37. I  pijjis su ojv ol kirj, kopt leaj sü vier kirjtamané: Tat li 

Isus, lüdej cár.
38. Tanna poann’’sis sujn kuo/t olmu-ko-ntijit; őrt vuojles- 

hiejt, a nump éinj-biejt.
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39. I  raj-monnoj yavkis sü, kejvik iges ujvij-vujm.
4 0 .1  sarnuk: cerkov murtlottej i kolmopi pejvest tujjclattij! 

Viekket ié Tcsant. Lengak JummeJ ojk, lustlad ristost.
41. Nap šot i sopmius pap' kirj-kidi-vujm, parr samuz -vujm i 

faprsej-vujm luopndottik i savnak:
42. Numbit viekkitij, a ié icses ij vaj viekk’ted. Lenéi són Izrail 

cár, api api, luo^tlat ristoist, i 'ask’kkuoptep supine.
43. Pijj'dodoj JummeJ o l; api api peast sü, lenéi són sittel 

sáriié. Ton-det sto són cilk ij: Mon Icám JummeJ ojk'.
44. Niip-ze i olmu-kopitij poann'kamoz sujn, lajtuk sü.
45. A kádat cdssost leaj sievri púk mond’ ója avcat cas rajja.
46. A avcat cds baj le pl kij Isus kar innopi: Ili, Ili, lama 

sava/fani; tót l i : müJummel, müJummel, mon-det tón ma kupldik ■
47. Mattam sist, kok tömb éunéus, köp ka jlák tan, savnak: 

III kőé són.
48. I  tovda urc'stij о/ t  sist, va jd ij mier’-sopt, tivd'tij uksu- 

son, p ijij trost kieééa i OjUtlij supnne jukkod.
49. A mottam savnak: arest; kicstep, pott, ij, III sü peasted.
50. Isus ze éUjr’vij das kar j i  fin epri i hiiStij vujn.
51. I  kié zdves cerkvest lcieskdodoj kupvten,pajlest i vuoj rajja, 

i marit p aktiad e j ; i kietk' lantпор ;
52. I  jdmmij kuoj am is; i jennoj pop jdm m iji liskit pajnos;
53. 1 rejtik jdm m ij kuodin manna su pajnamopt i mopnniš 

pOiS vienna i cojjetottis jennojit.
54. A éuopnik i tok, kok sujn vartjis Isus, köp ujnis maiid'- 

pustmuz ip á k  kondi camuí, sarkaik éotta, i savnak: vujkist són leaj 
JummeJ ojk'.

55. Tömb lejjik пар-le i kiécik olg'-gap'n jennoj niezanot, kok 
vapigetik Isas miéit Galilejest, i luzzik supnne.

56. S ij koskost lejjis Marj Magdalina i Marj, Jak и i Iosia 
jepnn i Zevedej olgij jepnn.

57. A kos padij jekkis-pejv, padij boytes olmok Arimafejest, 
nőm m iejt Osk', koboiic nup-ze vnopestadoj Isas lupi.

58. Són padij Pilat gdrra i dnnoj Isus lekk'. Tanna Pilat pd- 
koj о inted lekk'.

59. I  va jd ij Oisk' lekk’ i kizoj sü puptes lijnogi.
60. I  p ijij sü iges add jdm m ij kuoyld siz, ka siíjSt leaj éupmanc 

ka jlij s is t; i jorr'tij kar kietk' jdm m ij кипр ayse i vjdij.
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61. Leaj-ze tömbe Marj Magdalina i nump Marj, kok arrué 
jam m ij kuoj mosta.

62. Numb pejv, ka li manna peatnicest, éonkdottis sognnus 
pap ’ i farisej Pilat luz,

63. I  sarnuš: /e r  ! mij muétjim, tót kiélés, kOjS veal leaj jillij, 
cilkij: manna kőimen pejv est jiajj inam.

64. Ten-det, pák rukkeded jammij part kolmat pejv rajja, teli
det sto sü vuopnattij je t lejjis puojted i solVded sü i sarnod olmepi: 
són pajjinej jámmiji keskest. I  learíé magimus mantamus keapnap 
vusmuz.

65. Pilat cilkij s ijjit: tist li vartjam -naj; menned, rartjékked, 
mapt tietvette.

66. Sij vujlkiš i p ijjiš kajm  luz vartejit, i pijjiš keatka pečat.

Kopt■ loji'-kavcat algteš.

A manna suvvet menmest, kots nietlest vus-pejv čuvvan, püdij 
Marj Magdalina i nump Marj kiested jam m ij part.

2. I  kié, Šendoj šur mand-puštmuš; ten-det sto Jummel anjel 
lustledej ojlmest, piiidij i jortij kietk’ part uvz-najlmest, i ároj 
sü éjin.

3. SiíjSt leaj ujnem-naj mapt termes-tol i sü ássoj lejjiš vilked 
kopt műt.

4. Vartjij surkniš sü i törj est asküjttis, i čunčliš mapt jammij.
5. A anyel pogilij sün niez'nij gárra, cilkij : jelied p e l ; tiedam, 

sto tij ocvette poanríšam Isus.
6. Són elleak tUjSt: són pajjinij, mapt cilkij. Menned, kics- 

tiekke saj, kOjSt Jummel vennej.
7. I  menned viktap, ciCjlked sü vuopnadejit, što són pajjinij 

jámmijin, i ovcl-biclt calk tijjit Galilejest: tömb su vjnvette. Kiééed, 
cilkim mon tijjit.

8. I  tovda vejtis jammij-kiiOjdest i pelmuzen i šur rámme-n 
upc’stis ciCjlked su vuopnaddejit.

9. I  liOjS sij гадкаš ciejked sü vuopnaddejit, kié Isus püdij 
sijjit vuosta, i cilkij: ramšette ! I  sij pajtié, Iámét ott iš sü ju jg it i 
kojmmerdis sugnne.

10. Panna saru sijjit I s u s : jelied p e l ; menned ciejlked mü 
villizin étobi vagicetis Galileje: i tömbe sij ujn’let mü.
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11. A köp sij vapc ié ; tanna mottam vart'jin те (tinié vienna 
i sarnatiš sopmus pap e j  púk mi li leamané.

12. I  tdleak čonkdettiš parr'samuz'-vujm i tujjiš sarndatmuz, 
i jenney ep tiš  tienkit vuččijit.

1 3 .1  cilkiš: ciejked, su vuolipnattij p u jtiš  jelika, soldiš su, 
ko^ mij Uiddim.

14. I  lenéi sdk tan hajas man o jtij rajja, mij sarnatep sü, i 
tijjit viekketep keaynviidest.

15. S ij vajtis tinkit, tujjišpnaytvuopestam le jjiš; i kund’ éedij 
tat sak Iüdej koskost tan pejv rajja.

16. A o'/taplo jk' vuopnadojit vapcliš Galileje, tcrm ol, koz pd- 
koj sijjit Isus.

17. I  ujn’stiš su i kognmerdis sii(nne, a mottam juptlastiš.
18. I  altnij I s iis i cilkij sijjit: М ирно li antmaríé púk vált 

оilmest i mandoiSt.
19. I  nu j, menned, vuop'stiekked p ü ke j ölniej i risteyl sijjit 

E j ,  i Öjg' i Р вр-vujn nemme.
20. I  vuopestiekke sijjit пир jelied, mayt inon tijjit pakkum  ; i 

n u j тип leam tijji-vujm púk pejeid eg ki e j  rajja. Amin.

Тег-lapp nyelvmutatványok.

A) Lumbovszkból (Limhes).

1. Sdihplifike porij lejpe, kari porij, tagazi vaus lejpe-karr-paj- 
kest. Són jisti vanzi, japre milte v ijk i vanzel. No va j ti són toavruzi 
сиди, vd jti són pijtegijt, vd jti són naptijt, piengijt ja  rimnijt, kimét 
ja olknekijt; lopdijt vdjd ij, kiockemijt ja  édfapkijt vanzis. -Te vi jk i 
són, vanzes lattani, sij lcommanin; vijjin rinti, pik popalin rinti. 
— Sdjiplifike sievtéatta, éto muni vans lej, kuV, éltté jiennij jistnijt. 
Sij каре kdpces toarragiettin, napte napte pealla, lopte lepte piealla. 
Sij tierrin kölni jige. Mattam lopta tagazin poncta, napte taga- 
zin kišksolmijin tilji giejm. M apnelest šičkantkiotten napte ja  lopte.

2. a) Jiellin kalnca, kijj kdpkijnes. Sist lej nijt ja  ajké. Piejve 
jioatta, són vielka vanécet, sillet mi popdia. Kdpkis sdrna, sto jo jtki 
viertapt jiel kinté. Muttamast kdpkes jojeki viertapt kintéi. — Kulit, 
kuV, kijjím ji Hét viertapt kintcet jo jiki ! — Pijjas jogi vijke éutte, ét о
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„viertazi liev, tobelt jielle liev.“ — No ja  viertaz milte piottin, kap
uin jiellijt sist. Cutte piottin koatta, čutte supremis sdgne kappije 
a skálái • karaulgiottin, sto kiops kijjis poatta. Kijjis piodij miecest, 
sij kijs korrin, čude tájiké, kiyt kit siejge healla, kastin nupnpe 
loajta-healla. J i oattijin. J ij tagazi. Jikka nijdij olkuzi v ijkk io d i; 
tajte sdpnmelaj cealhka, sto piot nijtnim, piest kit k i j t  sijja. N ijdij 
cealhka : ott dcni sdrnam ; nijt ji éíhpmajn. Alkanis olkuzi vijk- 
kiodij: alkatúm, piest kit k ij t  sijja ! Alkanis nirijt cippi, són j i  kpc- 
caj, kijjis sdpnmelaj. No són koccaj. Cutte liev p ik  iottemen. No són 
va jti čude-čiorve sajtié j i  iojvijt p ik  éipipiti éudijn. ÁJies vdjti, 
peacca pieli, nijtis tapsé, jienijnes avt sijja. Alkap jiččis va jti, v ijk i 
közi vioji jieres sijja alkajnes. — No pik.

2 .  h) Kdjes i djike jiellin künkké; sijje sápiti ajké ju  sijje 
s a piti nijt. Nu sij jiellin kujclce, kdllazaj sdrna, usta jiel kint vier- 
tapt jojiki, viertaz tájiké manniv mietta jogi, viertapt dmazev 
ciiide, tdk piottev viertap tajje milte, pijas jogi piottev. — Kdllazaj 
vllgij meahca. AJikes viertapt kindij jojiki, ju  són piodij mdzit koat
ta, g. Jielij kőim piejve, kdllazanc li miecest. Ju  piottin dhka tapsi 
ciiide; són é u jij  giojm porra ja  jukka piejve pijas. Ju piejve jiejk- 
kenljij, són, dkaj kommá Jij c iijijn  ; a sist cujtet akca, afcant éur  
dijn kommá Ji dkaj. I  iottin éu jijn  tájn ; jiellin kőim piejve ; ju  dkaj 
tajte cealhka, usta tdpine piejve kdjes poatta. Nu sij tovvalin nlpe 
uksi, jié  iodsojlin. Kdjes piodij, ju  poppá Jij niorra ; sij én je  tájiké 
snni koprin, kastijin tapsi. Nu jié  éuple tájiké iodsojlin. N ijt tajte  
liktij olkuzi, jieéées cealhka, sto p i j  mipmi nijpe. N ijdij tajte ceal
hka, usta mun ott aééani sarnaza. Pdgi v ijk i. Avta algaj liktij, kal- 
la zaj tajte cealhka: alkatúm p ij  nijpe! Algaj tajte sopini api díj 
nijpe; són nijpe tapnme vdjdij, éipij nirijdes pikas, mealgaj altinij 
ju  čú jest tapt iojve v ijn  vdjdij sdjole jiééis. Tájiké iottin, кас
са j  in, ju  kdllazest tapt kaččiv : тот nikkuk nakkareasant ? Kdlla
zaj tajte cealhka, usta mun tagnme tíikku nakkareasan, usta akt kdr- 
nas akce ka,mást éajme ronka. — Ju  tájiké, én j e  tájiké sdrnev, 
usta akce kdrnassijt afti kdrnast éajme ronkiv. — Ju  éujtelaj ta jte  
kdvvizi, occili iojv-violap, a kdllazaj tajte sajtié pijjinti, ceahkaji 
éupiest tapt iojve kaskit. Tujti éu jijn  pik éippi iojvijt kaskit; dkkap 
ju nijtis vdjdij, vigij, pielij kissi jiellemen, ju  p ik sieni poafkajti.

3. Jieli kiops Tiűla, Tdlapt lej surr éiogaj; jielij Idhptest 
ogaj olmij, nammip lej Ucc Idingij. Són popali, Tdlla cucciji тара.
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P a ji pi{remis jierke T a la jt. K lpti pik avtl móllá Tála jierke. Tállá 
ámmazíji, Át о jierke pallamajn li Ucc lángij. Tállá Ucc Ián ki vlytol- 
glodij. Ucc lángij vanzijn javra sukkili. Tállá milte sukkili jlss van- 
zijn. — Ucc lángij ujna, sto Tállá jukskiod i; pjoalagli vans éuhp- 
keačča aplijt, kiytlas sukklottin, éto koamhaj oajja rlntl suktet. 
Kiytlas sukklottin, T á la it vans kasklt rottlni, Tállá kapki, ja  
majns plk.

4 .  JieliÁc, sóst Un kőim nijt. Són slolagiti ajké, ajké jieltaggi, 
кщкке jieli sóst, klyt-loige jige rajja. Són títteglodi láhptest jienes. 
Jienijnes sárnajtin, što najhtlattlt pitta. Són silki pujkijn , plodi, 
jienes vá jti pulhka. Jienes p ijti Ácclje klotte-gug’ri. Ác olkuzl 
liytij, sto mlolda pitta koatta v lk k lt: jilc i coalamci, p lpre áivve la 
takmljn, káliaga áka,st alka la niitelajn, Klolli korstakk-kieőce 
luícma ?

Akaj pujkest ničkedi, nieskmnel kovta iocce capki. Ackest lls 
seahka slnaj. A jgesjiccis vájdij. — Plk.

5. Jieli tu j  klo:ss ákaj kallasajnes. Sagiti sijj’ a jk  i ságit sijjj 
nijt. Na ákaj, kallasaj jógiimén kukt, viljiné kiofta kuttijen. Nijt 
sóim, sto viljlm várrit, a klorkl jiel.

No viljis v ijk i, kópéba plodi}. Ká rebest k a jta tó  m ajn já lak!- 
— A kt lorpncin jálam . — Mom jálak lorpnant? — Munst törpén 
li moééd. — M gjle moééd ? — Klovt loc piejv pást, klpte rittest 
kikt klovsa-tájSt, néske-mántkest máim, klpte kidl-sijest kojte, klpte 
plolm-sijest sélp, cet áskes léskes klost, cot távtest atmes kiest. —

Koattats plodi. N ijt касса viljses : тот toskjatk ? — Tagnme 
toskjadlm, lorpnam, sto violkap kópéba. — I  vljken.

Piojteklojten kópéba ; són lorpnes páilika tuvned teres áskijt. 
J leves nijt, áppulaj, najhvlnehc piodij, pákaj cácca ničkted. — Cácca 
ničkedij. Kópéba plodi i kopcéb kápebest, što koLst li lorpnat ? Các
ca ničkedij. Jieres nijt cielkj što mun lám són’ lorpen. — A jcila, 
kid, mun’ lorpen. Olmuj va jteš, vikkes són', óvta ráppus kiččem 
sollecl.

lorpnes klornij, kópéba piodij, касса : ko st li mun ’ vilj ? 
Magined, pihtcd son'. I  viljis pihteš. Karabelsehk sóm, sto mánk 
menne kápken? —  Poafkahted тип' izmenšik, ta jjie sk ’ mun kápken 
manlm. —  Poafkahteš izmenšik, i karabejsehk vált moččed nijtim  
kápkenes. Plk.

6. Jielij tu j  klo,ss olmuj, i són najhtlaylij. Ju jiellin, sijje
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šapdij ajké. Nu sij jiellin kujcke, ka,lles tojte jdiini, djikes tojte  
v ijk ij mierjijt nssít. A jkes tagnme vdjdij mildes. Nu mierjijt uskio- 
dij, alkas tagnme kulij tajse. Jiéc ajike v ijk ij tupipeld. Uzij són 
mierjijt, uzij ja  kirkenij. A piejve jiekkenijij. Són v ijk ij mdzit 
alkas. No piodij mdzit. A ajkes jillak. A táp ne sijja piohtamajn 
Accije nijt. A són nijti tagnme vdjdij, ju  vdpcelij koattas ; piodij 
koattas, šanttiškiodij nijti tapime, jiellegiedij nijdn tajn. Ju jiellin, 
nu nijtis tajte šurrini. lettin , koccajin, Accije nijt tajte tuvvaniškie- 
d ij ,ju  dkaj p ijij kimnes. Ju  kiptekiedij, kiptin, ju  porrin, ju  v ijk in  
varra. Vdpest tökeit niéktin kőim Accije, ju  akka tagnme numstin, 
ni varijt jiemneja jieb kiettamajn.

7. Jielij kdjes ajcijnes, jiellin sij kujcke. Nu sijje šagulij 
ajké. Ju  jiellin kujcke, ajkes šurrini. Kallazest tá j t  li sdjble pijmijn  
iejves vije ; sijje piettekiedij toarra jekka ; ajkes vdjdij jiejes sdJAe 
ju  vijg ij jiejes rozijn viesta tierru ; toarrakiedij, čihpkiedij, éipij 
kujike. Toaraj tagnme j i  viej lieptet tu-Jcke, vikk tajte rdppin sogmi 
köbe i nupipe ju  koalmant. Nu ju  són silgij toara tagnme čihpit. 
Cipij ju  alas silgij pijjele kobij ja vijij köbe pijjele ju  nupipe pijjcle. 
Koalmant koppá karkidi, rojses ujd'ij mdzit koattaj, són kittij 
koppá tUiSsi, soní čuvklin; a són papaiét je viejkoattamajn ko- 
best tá jt.

Jieččes silgij ajges tagnme occit, vijij kujcke, ajgcs kapnij 
köbest. Ajges tagnme vdjdij, piestij, ajgijnes toara tagnme p ik  éih- 
pin kujcke, ioneje, lieptin pikas. Vilkin magit, koattaj piettin, i 
jiellekiettin, ajte veala jiellev.

8. Lignpezest, Uekka a jn  iejje l i ; tagié iejest tioss-aJ-kiojs 
Un olmi, č u j’, sist Un tdllikine. S ij oajja poptekiejtin  tdlhknijt. 
Poglin éitta jiennije, a tievtet jieb iej. Akt olmuj vélsulij čdcca, oajja, 
tujte kiesta olmuj edzést. Són cealhka toavriššis : тип, gul, niji, 
čdcca cafii, valta olmi tapime, són magié mini tdlhknijt porra. Nu  
ju  čapij čdcca, ockiodij edzést. Ogij kinkké, kavnit j i  oajjamajn, 
juhtligij čdcca.

9. Tioss-aJ-kiojs lin olmi, ču J, sij jiellin kujcke i tuvvakiottin 
parti d ssit; ju  dskiottin ; d js in  lajcke raj ja ; ju  vdjtin  parht-miri, 
pijjin miri, a miris tajté vienej; ju  sij vanttiškiottin. Vanttin 
kujcke; akt olmuj cealhka, ušte mist m in im  kuhkana, veala jieg/ye 
vanlahtap, list són kuhkana. Ju pijjin, a tujte m ir ij tajte aj'ti tagine 
kukioj.



T E R -L A P P  NYELVM UTATVÁNYOK. 71

10. Találós mesék.

Must tá l te wíí li: V^rr j a ivre pittiemes olmi vijneh '!■ — 
T ijje  ; pirr tijje  sajt ke ceakkamajn.

N ' ikémdjitem ndjmest jin n  kullaj, j i  ujn ni kié-jen. — 
Pdjkte, pdkta poadak i savnak, jin n  kullaj pdjktest.

Ndéajnehke piodi, éltté pa fvit: kdznioj pujhci afti v ie jt  
konca. — Samvar pihtiš, i kaznioj piekkara jcki afti viepte konzolt.

Olmij kiosta, kidi andak, a kitti j i  paššan. — Kérhkem- 
kd j’re.

Must tajnme, lista,: la jtij  kiskdda, kdznij vijšada. — 
Торпе dvvdna, kdznij vijsáela, sto kié tolla.

Ptokk kajle a jn  leašša. — Kijle-iorhke, pastdja jin- 
kizi a jn .

Kiella-dlta oakka. — Pielje-vieske sdjne djeest.
N'ielje kallas aktis vastav toavvat, aktis jiev vioj poppá jet. 

— N'ielje kiette-vattog.
Ajges Ideje miit kietkijt ki on t; ni kozi-gen j i  olgan. — Rajté.
Kdvnas kvvta, éieles kujgejdev. — Kiejtést dple, dplest 

kimne tiolt.

B )  Jokongából (Jofkuj).

1. Jieli tu j kio js kdllasaj i dkaj. Sijje šajiti a jké ja  nujnpe. 
Kdllasaj ja  dkaj jdjnm en. A jkes cealhka : mun violkam jeaéan jea- 
nan Uhte-mljrt pio ltet. Vdgici, vő, pici són, tatgi cigi, sojini kdjes 
viosta p io d ij: köz tón, éalmanim, v ijk ik  ? — A m un, kul, vijkim  
jeaéan jenem lihte-mij't piojtet. — Són sdrna, sto rdbast mimi 
pielje-pieje ! — Tujte sojini popaji surr kimne. — Nu, tón rdbapt 
тип г nujnpe pielje-pieje ! — Nu sojini popaji kiojte. S ij kepte- 
giotten ionéc ja  pijte šuvv kimncst ta-jst. K djes vd jti, oattaj, tajte  
kepta, a tu jte  vd jti, pijtegaj kavnta, són napié tdkkajij vapri pljte- 
ga,st. K dles vdjti viokajlij, kdllapt nujiest varv, a són kaéca : ajja, 
kuk, nunest mást li varr ? — Nu tajte sopme sdrna : mun nakkareas- 
tan šiznim. — Kiptin ja  povrin, kirknin. Pdrnaj kaééa, što ajja, 
közi oattep ? — Ajjas sdrna : vdbajst muni pielj'-pie je. Sojini popcdi 
roavva ja  tiolje ja  iojv-healas. J i sij oattijin. Ajjenes lőttemen sonni 
tagazi p ijle . Nu mun, gul, ajja, jim  vioj iottet, p ijle  ; mun, ajja, kun 
sizn, j i l  sizn oaclam. — Ajjas sopme sdrna, što jim  tiojle, koht tón
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tatok. — Sori dánná kun siz, j i l  siz. Iedi, iedi, koccaj kun sizn, j í l  
sizn, ajges jillak, ni kiette jillak, ni mi-gen jillak. Són vá p ce li; váp- 
$ij, vángij, sijti priottegiodi. Talle soni ujnis [netteme, viččis, sági 
tOjkkis konagOjSsi: no várlaj tolla, vaj toll-čiockanas jorra. — Ko- 
nagas pákaj : viččet kohčat soni tiege. — Són piedij konagapsi, 
konagas sopni tieje  éitteli j i  portteskiodij soni j i  jihtigiodij soni ji 
kačkiodi sonst sáigt: tonst mi li riemeslijt tiokkanant ? A munst li 
nijtst kojte-bápne; vaj kiölni tón oajak muni nijtst kojte-bápe lin- 
tit ? — Sori sárna, éto oajja, konagas, ajte. — A són sárna, éto тин 
nijtim  kocám, tón viped riemeslijdant. — N ijtip  kaski porrimen, 
Hej; tüjtte konagas nijts p ltij, són vá jti, kaski porrimen, pejas kán- 
daj violas iojve: tá j  p ik  murist riemeslam. — Konagas vá jti 
iojve čipij j i  pašk aV ciekkeli.

Nugnpe vilj virdij, viljis j i  poattamajn; sori v íjk i toyo-ze, közi 
vijjis  vilyij. Váync, váync, soynne cigi tatgij, sori v á jt’ cajjedi. Sori 
sajlüijij, j i  tid koz vá nced, sori ristkiodij cejmides: ayrnt Jimmel 
mi,ríni vierta! — No sogmi popalij kájes kaski cajm-risttajne. K á r 
les sárna, éto тот, čalmariim kiorejatk? — Közi mariim, ajja, kojt 
mun jirn kiorejad, kojt li m inn i kiorja. — Ajges so nni sárna, éto 
m i^n i popalik, tak topni kiorja j i  piode, ajja toni vikka sijti. — 
No mun lám, ajja, éickantmijn, mun lám, ajja, porstlcmijn. — Ajges 
so nni sárnaj : poadak tori pormijn, j i  poadak tori jukmijn, ko jt tón 
muni kapuik ; tón rába,st muni pielje-bie le. — Sori rábait prielje- 
bieje : éurr kirnne sopni poprali prielje sizn. — R ába it muni nupipe 
pielje-bieje. — Sori rábapt, sonni popali kiojte, a p ielle livte, a 
nupipe p iejle kiolicev kio,dses tapt. Sori ajgeses касса, uéte morn 
porgiojtep, ajja ? ■— Ajges soni pákaj keptet ionče ja  prijte, j i  són 
keptegiodi; ajges sárn, éto tori, čalrnanirn, kipt, a inun oattam. — 
Son jičč  m apij kiolice-bealani, a ajges kőmáli livte-bealla. Sori kep- 
tegiodij, kimnes sonst tiltij, són jičč li porstlcmijn, sori vá jti ioríce ja  
pijte, копка kipternajn, kaski tiltime, sori porskiodij; sopni pijtegaj 
jitteli, són vá jti pijtega portted kalnern rajja. Sonst vá jti kimnes 
kirkeni, són ajges pokta : ajja, kocca porrid ! — A ajges ríupne vij- 
tijn. Són касса: ajja, tonst ríupne m a^t li v ijtijn ? — Ajges sonni 
sárna : nakkáreastan la siznajn. — Sij poprin, kirknin ,ji sij oattaé- 
kio ttin ; a sori касса: ajja, mij közi oattep ? — Ajges sopni i sár
naj, ušta rába it muni pielje-bieje. — Sopn i popali ott roavva ji 
ott tűje ji ott iojv-bealas. S ij oattijen, iottin, koccajjin jintsiejke.
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К  eptegiojten ajgijnes a v ta ju ;  képűn sij, porrin  ja  kirknin ja  sij 
vápcelin ajgijnes. Vá picin jieb kukkiz, ajges sopni ccalhka, üst a po
ra it  vinni éalmanim! Aj ja fonni kiostnic anta. — Ajges sopni 
a nti vipse, són ajgijnes porustaggi, ajges soni ma fedi : vángak, van
nak, ám  a na topni sijt, poadak sijti, konaga st li nijt kojte-bápne 
santmijn ; poadak sijti, toni konagas kohca. Na tón riemeslijdant 
avtíle jie l v íg é t; kiess ko tt nárot éionkoaja, tanna tón ja  oajak 
cijZeded. — Són ajgijnes por listáéi ja  vágiceli.

Vágici, vá nci, vágici, am a ni sopni sijt, soni v á lt iz ja  ujniz: 
pi ej сада pásta, vaj várlaj tolla? — Konagas soni pákaj jicéés kők
ént, són piodij konagapsi, sopni vá jti konagas kápe p ijij, j i  soni 
portteškiodi j i  sonst vá jti sápt kaééit. Són sárna, sto mán lám poat
tamajn j^orkkeana ja  juhkkeana, tid im тот mán, jim  tieda, tájimé 
piejv jim  ioj topni тот sárnet. — Konagas soni portti ja  j u j i j  ja  
iojdedi. Jintsiejke són pákaj národn Hetiket. Konagas národn éiefiki, 
són pákaj konagaz nijti národn siz pihtet. Són piodij tapsi, a visriis 
li sonst Í0 jlk a ja . Són vá jti ja  vipsis honimat luvvaji, vipsises k a p 
jam karkidi, ta jte kapper vá jti káznoj oajva, kién oajva poatta : 
kük ja  šlak, kük ja  šlak. Soni viss sizn karkidi kurj(a)-oal(a)-(t)ap- 
te, tapne apti karrab: sár, sár, sár, muttagn a,vti karrab: sár, 
sár, sár, káznoj apti. Áksa karkidi avta : ta-ssi /očč, tapne jelnazi 
/očč, mutt’ sijja у očč. Nárot p ik sij ni z j  a konagaz nijt sij nij toyo-ze, 
kojte-bápne kuvtit. Són konagazi nijt kávpkencs vájdij, konagas 
sopni a p ti tapne giecéen, što són citte millas li.

2. KiOjSs tu j j ie l i  kállazaj ja  ákaj. S ij jiellin, jiellin, jiellin, 
sijji šentin kőim nijt. Na sij jiellin, jiellin, jiellin, sijji piodi vintim. 
Akaj iodij, koccaj; cealhka, sto kájes rá jke, kájes, kárnazi sioje 
koarikazev. — Majt sárnak, ájhke, vintim poattamajn, kopt Jimmele 
jiengil. Nu sij nijts á p tin . Nttgnpe, vintim sijji avta piodij. Ákaj 
sárna, sto kájes r á jk e , kájes, niorje vicca vanniv. — No sij nijts 
agitin tapsi-gas. Koalmant-kas vintim piodij ; ákaj án ia zljij: kájes 
rájfke, kájes, rievta éiopve veampap. .— Majt tón ájike sárnak, vin
tim poattamajn kojt Jimmele jiengil. — Tagnme-gas nijts agitin tapsi.

Kállazaj vápcili nijtis várane. Piodij piorziembis nijtis. 
Nijtsest éajme ronkmijn. Párnap tájiké reakkap, korktev. N ijtis 
cealhka jeacéap, sto várrit m ázit! Kárnas poatta, tak toni porra. 
— Nu vijg ij mázit ja  kávvizij kaskliembis nijtis. Piodij, niorje 
párna kiogV a jn  kirstolliv. Soanaj koatta. Nu nijtst kitt-piejle por-

UGOR FÜZETEK. 1 . 6
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mijn, nijtijS li ompi vijst. NijtifS cealhka, ušta váirrij mázlit, niorje 
poatta, tak tora porra.— Na són Vijgij rnázij. Vápci, vápci ja  kávviiZi 
nirmmis nijtis. Piodi, mientuzi párna И о $  a jn  kirstolliv, ciejlún, 
usta ájja tolla. — Piodij koatta, kiodest kopté tilje šiottamajn. — 
PáriuijS reakkiottin jeannaiS, sto áééa tolla. N ijtits jeačča^ cealhka, 
ušta lieyta olkis, vijšeakka ! — Nn liktin olkiz, viliéin : aštu tujte  
kopte-sapves tolla. Nu ja  piodij, vips tirvti, tijjes jápsij, tagazij 
olmij ja  vips porttiškiodij. Vihpip vijkkiodij rnázij áhkap. T ujte  
vivvis sopne apdij ionče miit-e, ionée són a p ti jienn ije: kiedein- 
pijte, tájkte-vij, éiov-vij, patt-čioje, hiockas, ciné, káihcatd m apem ij.

Na són piodij ákanis. Akarás kiesčiškiodij viss sizn vilktuv- 
zijt. Ákanis kačkiodij kállazest sapt.

3. Jieli kiOiSs tu j ákaj ja  kállazaj. Jicllin, jiellin ja  ákaj kál- 
lazes vilktolla košk kije kiojk ja  vijj-guttu kiojk. Kállazaj mieltšat 
vijg ij. Nu piodij ajht-uks-nálmaiS, sopni kulloaja ajt sizn: vitt, 
kutt h i ! Nu váijti són palgiodij ja  v ijk i mázit. Piodij ákka- 
ríis. Ákaj jičč vijkkiodij ja  silki, vijnel piodi ájhta-gipris. Taje  
kulaj ajt sizn pa lttuvš: vitt, kutt jiemenioj hi ! Nu ákaj ajhtu soah- 
naji, vij-gujte tábori, košk kiolajt vájdij. Sájiplink pujci sizn. Són 
vá jti, kist-nunna copki, mázit s ilk i; piodi kállazarícis. Ussi ápedif 
k a jtij sájiplinka kállazancis: ti-la, gul, toni sopme ! Kállazaj ničkidi 
ja  ciojve kuvtij, jápnij. Ákanis n ičkid ij: apo-po-pop! Ciojves kuvtij, 
mieltšat jápnij. N u majns pik.

4. Találós mesék.

Must tajte m i: huvci mapne tivtist mapn-sijest. — N'ajme 
sizn pápa.

P irr javra vikk ránca, kápc káipges jieh kiskipt. — Sába 
pirr toll-sije ceakkamajn.

N'eazm-jikt-mogn, lajike roskit, nupipe lajike vilkit. — 
Nijtst perevieske.

Vilkis ka-pper ja cá jipis. kagiper. — Kiesse ja  tájve.
R a jté  mieri tierm-jiks santáda. — Kimne-kievle ra jté  kim ne 

santáda.
Must tapime, ušta olmijej vánca ruškis kiojpegest. — 

Lim ep.
Ajike li kassig, nijtis roskit, ajkes udaj li, ajme v i j  vár- 

rida. — Toll-sijje ájike, nijt avr, ajkes suvv.
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Mun tognne muštteškoada m ušttiz i: kállazaj rapte ódra 
vánca, kictke-niode kionta. — Ra,tte.

Kuhkana ja  oanndna, káznij pajkanas kiesta. — Podzornij 
tugrpe.

K ijte  piellele pájtke kikt kiella-alta oakkav. — Pielje- 
vieške.

M i tantit pik ajmest ? — Riessaj.
Kukemis alm-mándaiSt? — Ciokas.
Ciné éionéála, ajme kidles váldac. —- Ciokas.
A jt’ a jn  lejp-pielle. — Ajhta li iojve, vienc-lijn' li iojv’ a jn .
Tost tilpsaj, must éoksaj, ajlit-uks-nalma rajknatkiottep. — 

Lohk-ávaakk ja  lohk.
Tá jve  poatta, sem piiojta; kiesse poatta, són nealka. — 

Cájcce-kintem-kukse.

C) Kuroptyovszkból (Kiottem-jag-re sijt).

Találós mesék.

Rirte-rOjSse, lion-sinn-siejpe, tuvta karra. — Nivle ja sinn.
Ucc kivki tuvnev ku jtijt. — Vink sieptamajn.
Ucc Tioryemaj nicka pijjele all síje, iéé tője šilleš. — Со,де.
K iyt rievne vantta, kaska сопка. — Kámgijt сопка.
Piejveaga livjála, jikka  rajke ánna. — Ussi zaloš.
Iojvedem ájic-logite krrta : y/iz, у  az, у  az. — Nieskem.
IЛтеп-lágnpc oarra pajke nálla, ussij jilla  тот, must fajta 

mi. — A jmest tájSte.
Civjis éukka sizn moccis keatka. — C ajmc-éáhptaj.

K ildin i nyelvjárás.

Lovozerszkból (Lu-japr sijt).

1. Kállas ja  ákaj illin, illin, cilhkin : magi mijji i  ságit ajké ? 
Sijji šagiti a jk é : lajike olmu, lajike td ll; vei j t i j  sirred, párnapi 
oajvajt rótt. Acces iennes mgksin, mejksin ja tienk p a jtin . Són párna 
monij jávra, járdán jui-sti, kukyojli cátf-ielle. Cáig-ielle p ü d ij: magié 
kukyolk manó ? —  Tinkijt pitta. —  Tón mánk tan geaééa jagjr 
ovtel manó, tay untam tinkijt, ik moneni ovtel manó, tay тип рогат

6*
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tono. — Sori, ságnla pdrn ovtel moni tun geačča ja p r, vá j ti isti, 
köbe rábaj, ka pper péjéj k ü j jü jkes kopki ja  raj к pukkij ka;pri. Nu 
tájé éátf-ielle püdi, ságnlinéi cealhka : oho, ovtel типе p u j t i k ! — 
Sápilea cealhka: puhtik tinkijt?  — Puhti. — Cátf-ielle ka,pper sis 
liskij tinkijt, кщррег sisn rajk, púk kolkin koppá. Olmvj cealhka, 
što nn leak tón vikk-olmojt, ik oajje типе ka,pper tievted. — Tajte  
veala vü lki tinke górva, ságnlané orr, tinkijt vuort. Cá g-ielle püdij, 
tinkijt i p u fii  sápilirici, kaypper siz liskij, ka,pper laji sapti. No 
le a né a itt, kul, minni tinkijt, i  bid ienamp.

Cátf-ielle mqzo javra éqfii; olmoné tajte mqzo vápcel koat- 
ta,s. Monij koattaj. V q jtij sqnijt, vidkij rnürijt sakko. Tá l táll, 
són tál uojvest koccist, vá jtij pajiked. Táll cealhka : óra, iel papé ! — 
Són i alka paL ked, vá jtij tálo keassaitti mHr-sq.no vuolla, koattaj 
vápcel, táll mür-sqnijt i keass. Püdij koattaj olmoné, lüsti tál 
lámpas-puvra ; táll vá jti lámpás púk porij.

Inciejk koccijen kállasané ja  álka ;  tá j táll li lámpás por maiié 
púk. S ij alkes koéson : tonst mi li pampelijt Mostarié, púk lámpsijt 
p o r i? Són р а д и vq lti pumpelis, v a lti  ja  vápceli várra,, köze uojv 
kuont. Vápci várra, tá j vilkis kietke. Són vájt, kietke likyolskoatt, 
tá j  ittin tienk kietke vujn. Són jurt, sápiioné: idea koyt sakkod. 
Vq.pceli косШар, monij koattaj, rupt-koajv tágajt. Pnjten, rupt- 
koajv küjtes küptin . Són tábajt koajv ovtin kidin, éecki, koz’ kitt 
kuont, pákaj avta koajv tákkod. TaJjm Jitinkolm as rupt-koajv s á r i
iméi. Són tábajti koajv ovtin kidijn, cealhk: kiehpsehke veala li. — 
— Tűkké cilhkin: vaj mojt, earras p itt ? — Sori c ilk ij: i bi. — Són 
vq jti koajv, vápceli rilgis kietke koajvoo. Koujvgüdi, ja koajrcs i 
m u pti; di mqz’ vápceli, moni koattaj. Avta koajva tqkkoš, pujitin  
vits koajv. Sori tábajt, cealhk: óho ! tel iesk manó miit i li. — Avta 
viijki rilgis kietke koajvod. A jja j eala occ ; koajvaj, koajvaj, di sági 
tinkijt, tá j  ju s  li a jja j eall. Nu rnqst vápceli, monij kuotte-gurris. 
'Tájé olmmié orr, cealhk: kopté vqrdik ? — Aj jón eal ocmen ; pájhk- 
tuv mirinc kázyen. — No són ošte pá jhktup . Monnin koatta, p ijjiš  
sijji porro ; porrin, kirknin, liytin olkos, mopniri pilto. T a jli éokk- 
éán pielk, nielj-lojck puttó. No sápielarié cack alma, sori marin, 
marin, éajmest kátt di mqzo poatt. Nu cealhk kázyes: éa jk  tori! 
Tett vált kittis, táht éajcked, orr, alma kiehé. Sápi la cealhk: mojt 
kiéay ? — A éqhpis polc, kai, poatt, ion triókká paštyed p itt. — Nu 
sori ošto éecki, éeckij : polv tuokka pássáp. -—- No púk.
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2. Találós mesék.
Táti mi li árvyezijt: lupt-peakaáe kaska japr kobl. — N'uy- 

cem nájmest.
Vd{r a jn  lejp orr. -—- Mami.
Tárj ja  M arj orreb, каре kápces ujneb, a tirvet ieb. -— 

Pert lakk ja sajt.
Apved mi l i : vilgis nuyéed kivkap tivt. — N'djm est papé.
K upt kázno čuokas-mgc kuerr. — Valiik kg jtij milti maiin.
Oyt obmerič vittas körij. — Incejka koejak, tuvnotk, vöt vitt 

ciep i kork, go jt koam-biele cáyak.
Kiiyt ещдда k ü j piciéi šarj kirteb. —  K üyt éajm k ü j p ic

iéi пире.

Notozeroi nyelvjárás.

1. A jké párna pallin sirret, korra sij vatta-pali. Puodi rinxne 
eorast, palló vá jt kitt sis, eleik : oh tij parna, tij sirvettet čevte-pal
lója, mij nuorrenen sirim vátta-pállejn ! — Sij párna cie jkc  : máttat 
mijjit, koara mijje vátta -páll. — A són eealk: iannij li tujjit mupne 
poapesvuodest, eo jviitcmesvuodest; üttisit mupne pujte-ronn pallo- 
koarremest. — Ujtep. — Alji palló koarreő, palló vojješkuodi, koa- 
raškuodi, eelk: sevnet, euovet tol, jim  vuejn co jmitemesvuodest, poa- 
resvuodest. — Supne uvs ave, són oajna, sto uvse melt eayom, són 
poakkan körij, poakkan vuolV pej váttijt, són vuolji olgas, tierlij. 
Tűk ciejke: rimáé kajles, mapnik !

Són ajta menij, purskuodi kosk kulit, pijje supne sujlemit. 
Rimáé proppej ajt vuolla. Puette sirdi, sij c ie jke: vilié rimáé proh- 
pam li, kos pijjip kon kerres el, i paššan. — Ciejke s i j : p ijjit kosk- 
kno jl-kerres el. — Són i paššinij. No sij vuejjile ; seddij pork-e jm . 
No són juojjines koac, éoav poac koaddijeskuodij, vőrse koaddijij. 
No són voaldij yimjilij, tejle poagg’ pelloyuodij, són tierralij, corro 
menij, johk-lájij koa-fikij, poaggj tierralij, košk-kuo jle-kerres paccij. 
Riemá pöraskuodi, paraj, paraj i púk paraj, p á fc  ucciáes. Són 
vájde kuetted, menij, m enij; tept lie ajjiyam, cicciyam, k ia jk , cevres, 
ááll, pujtij ja  juojíke zevaj : kiíjSt tonrimn vajdiy tájt košk kuojlijt ? — 
Мои valdem, sijd galdijest vuokkum, sejbinam vuokkum. Vej tón, 
riemá, mijjit mattak ? — L i mözno matt ed: keik puoleš inn. Seddij 
puoles inn, sij vuojgc sijd galdijest vuaggad. sij pijje sejbes eahea, ne 
di sij öraskuette ; rimái pedas vuolla sejbes p ij. S ij ciejke : men-dieht,
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rimn, toav rj ? — I j  evcllest toava go iedesin. — Pejv šedškuodi ; 
poahtaőacc-kuodclij, rimn cealk: poaht elm-olmaš. — Són vuoljij, 
tierlij. Так pdhce: sejb lie kelmam. Kuepč vuoljij: rosta sejbes ; 
кщтр vuoljij: rdsta sejbes; mdjij vuoljij: lojik poatknij; cevrcs 
vuoljij, sejb nuopsij. Puojdiješ kaldijest pork; puodij uajk-muorin, 
són eáck kiehp-uajk-muorin sejp kiahée, són tierlij, kiehp sejp- 
kiajješ. Tierre, tierre, puodij ajjiyam, cicciyám, k ia jk  ovt sajje, sij 
карпе rimn ka jle s: oj tón, rimn kajles, mijjit m a p n ik ! — Sij 
ajké porreo rimn, rimn cealk: iele tapt por, kuotte purrom-sajje. — 
Xo valde kuetted, són cealk rimn kajles čdšn’je :  tol laj puorr ajk, 
kua-iSS mon tü sialga kirjtem. — M ejt rimn kajles sárnak? ajjiyam 
cealk; voj kirjtak mü síelj rimn kajles?  — Jennaj li tuojjed tű síelj 
kirjted : kőik čuold navlijed ja peastag ponned, keik topv-kuacknas. — 
Öze rimn-gajles, mon jiehé tuojam tejt. — Xo són p ij púk, euoldijd 
navljij, peastagijd ponij, i jijjes korij; no cealk: te rimn-gajles kir- 
jaht mü síelj! — Sori kirjteškuodi, šeddaj kirje. — Rimn-gajles, 
mon pueleékuettem! — Kierde, kierde, rimn-gajles cealk, čdšnaš 
uckaš Ica, tett kirdij, tón j ik  kiérd. — Xo jim  kierdeškoattam, siejk  
puoll. — Són vdld, tapv-kuacknasit pej, puallejij, jes tiarlij, ajjiyam 
puo ji j . Són oaycij, oayéij, másat puodij, tájt tártejt nörlij, p ij siekk 
siz, vá jd ij kuejted ; kuoddij, kuoddij, kar naj párna, pallojn sierre. 
Són siekk' sist puštač. — M ekk tust ta.pt ? — Ajjiyan árba. — Vej 
tón, riemn, mijjit karpsak ? ■—- Udizit mugine puojt-rön. — Uttép.
—  Xo són vá jd ij puojt-rön , nu vuoljij són, porstovskuedij, kojted 
aljij, i uejt kojted; són éuervjej: cicciyám, ajjiydm, poahted veahka! 
Puehte tok i köjteste, pörskuette. Són oajn, što púk poapre; cealk: 
cicciyám, ajjiydm, elm-olmuš poaht'. —  Sij tierle, són eyto páccáj, 
són pörij, pörij, расе eyt puejt-kupk. Vuolk són pasted tan puejdes, 
menij коahta, són p ij tol', són pásteékuodij, puejt puejeskuodij, són 
éáck, puollij keaclga cáck, celmes puo jd ij, sodclij cejmijta. Menti són 
ku.OjSse, kuozest kahéa: mi lealik tón muorijt ? —  Mun leam kuoss.
—  Üde cejmijd mugine. —  Lehőe must cojin, da lea pihk. —  M enij 
peahca : mi leahk tón muorijt ? —  Mun leam piehe. —  Üde тщппе 
cejmijd. —  Udehnm mon, lie mupt pihk-čejme. —  M enij soahka : 
He Hifit cejm?  —  Lehée mupt cojmc, lie mu;st kurč čalma, odam 
mon tájt calmajt. —  Són üdij calmajt, supt sejte karc ralin a .
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2. Oj oappam, oj oappam Joyymi n i j t :
, ,Vuolkap, vuolkap, Vatsk vilj-pealjam, 
Vuolkap, vuolkap tev-mier se Дед, 
Kuehc öplehk toys’ porved,
Tev-mier silij kuehc toys’ pörij.“ — 
Kliens mij monim, kliens mi) monim 
Eakkadoy Jearmey sdhtkze,
■Je mij küjik leamma:
T á j  puedij cugunoj ruvt vonn’ses 
Kirehč vajkes jiennines.
,, Vuolkap, vuolkap vilj-heall’ jam  
Cuguna-vonn’sa u e j n s t a j S t e d  ! “

Iepp küjik leamma,
Vuelk, vuelk vilj-bealV jam  
Kujces Oro-vuona kiejj miéit 
Ságes ujic koales tieht.
Mónim mij Kojcovoj pdp t vuolla, 
Porrep kiejk-stoala ojn,
Mon Ojjeneš tamtam  
Cievr ujic kiadga:
Kiiléhk logdojje. 3

3. Ojjiš Kotraht niejt 
Nelj ее leasken iellim,
Vilit leask-vuottem kiejtim .
Jim  vajjam vueyrted yolostoj vuottem, 
Puedij Ivanka Kvvan ojk, 
Leask-vuottem, poZittoj leask-vuottem. 
Ichkejd торпед sier'škuodim,
Kua h keneškueh te šürest ohckiz,
Nuorhest poarr su.hh sier'ja, kiéli ej a. 
Siercp, űréep,
Iehkild торпед űr сер, jorep.
Lečč sierr mén, vuolkahp másat. 
Portsen monim vuordškuodijm kojjejd, 
Iehp küjik leammeš, puedij Sap'tij, 
Uhtrea ojk, éilmeas risttij.
Tierv Kvvan Mihkal ojk,
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Ohkmij Jav-far niejt,
Ojjiš Kotraht niejt! 
SaWjehővehted va,cced mij ajtest 
N 'ea jjah t juhkcd, pörred ! — 
Ohkmij Javfar niejt otftuzzij : 
Mü nea j i š  illea nuoriš niejdiš 
Vojj'depp' jiehc vapced, juhkeo, 
Porred jijjis uejv.

I g a z í ta n i  v a ló k  az «Eredeti textusok» alább következő fordításában 
idézett l a p s z á m o k

A 87. lapon olv. (lásd 71—75. 11.)
A 91. « « Találós mesék (75. 1.)
A 92. « « Lovozerszkból (75—77. 11.)
A 94. « « Notozeroi nyelvjárás (77—80. 11.)



Az eredeti lapp textusok (67—80. 11.) fordítása.1)

Ter-lapp nyelvmutatványok.

AJ Lumbovszkból (Limbes) (Lásd 67— 71. 11.).

1. Egy egér evett kenyeret; a héjat ette, s alakúit egy sajka 
kenyérhéjdarabból. Beleült a sajkába, s a tavon elindúlt a sajká
val. No, vett magához czimborákat i s ; madárkát, hölgymenyéteket; 
vett állatokat, kutyákat és rókákat, medvéket meg farkasokat; 
m adarakat vett, sasokat és baglyokat a sajkájába. És [azután] 
elindúlt; de a sajkája túlterhelödött, ök felfordúltak; úsztak a 
parthoz, mindnyájan eljutottak a parthoz. — Az egér szitkozódik, 
hogy, az enyém volt a sajka, azt mondja (tkp .: halljad); szer
fölött sokan beültetek. (Ok) kezdtek egymással verekedni: állat 
állatra, madár madárra. Verekedtek három esztendeig. Néhány 
madár tollatlan lett, az állatok szétszaggatott bőrökkel lettek. 
Utoljára fázni kezdettek az állatok és a madarak.

2. a) Élt egy házaspár, férj a feleségével. Volt nékik egy 
leányuk meg egy fiuk. Nap lesz, s ő indúl kóborolni, fogni a mi 
kerül. Feleségének azt mondja, hogy «a folyóba forgácsokat ne 
hordogass». Egyszer a felesége a folyóba forgácsokat hordogatott. 
— Hogyan, azt mondja, férjem nem engedi, hogy forgácsokat 
hordogassak a folyóba? — A folyón fölfelé indúltak csúdok2) [azt

*) E  fordítás lehetőleg szószerint híven követi az e red e tit; a hozzá 
pótolt összekötő szók [ ] zárjelek közé vannak rekesztve.

2) LpOr. č u t te ,  IpS. č u d e . E  néven a lapp néphagyom ány egy ellensé
ges rabló népet emleget, m elynek tám adásaitól valaha sokat szenvedhettek. 
Lindahl szerint a k a r je l e l i  (azaz к a r j d i a i a k  v. k á v é in k )  nevezet is fordúl elé.
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mondva v. gondolva], hogy hiszen «forgácsok vannak, ott lakosok 
lesznek». Nos, a forgácsok után jöttek, megtalálták a lakosokat. 
A csúdok jöttek a lapp-házba, s a csúd fejedelem a lapp asszonyt 
m egölelte; kezdtek őrt állani, hogy mikor jön a férje. A férje el is 
jö tt az erdőből, s a csúdok őt megkötözték, két kezét hátrafelé, s oda 
dobták a ház másik felébe. És lefeküdtek. Ej lett. Éjjel a leány ki 
akart m enni; a lapp ember azt mondja, hogy «gyere leánykám, 
oldd el a kezet (a kezemet, tkp. oldd két helyre). A leányka azt 
mondja: [majd] [meg] mondom új atyának; a leány nem vágta el 
[a köteleket]. Ki akart menni a fiacskája; «fiacskám, oldd el a 
kezemet». Fiacskája elvágta a köteleket, ő fel is kelt, férje, a lapp 
ember. No, ő felkelt. A csúdok mind alusznak. Tehát vette a csúd 
fejedelem (tkp. csúd-szarva) kardját és a csúdoknak mind levágta 
a fejüket. Azután fogta a feleségét, egy fenyüfára feszítette, ugyan
arra a leányát is, anyjával együvé; a fiacskáját magához vette, s 
elindúlt vele a hová tudott, más helyre. — Vége (szószerinti: no 
mind).

2. h) Egy öreg ember és egy asszony éltek sokáig; nekik 
egy fiú[k] született és aztán meg nekik egy leány[uk] született. 
No, ők éltek sokáig, az örege azt mondja, hogy «ne hordj forgácso
kat a folyóba; a forgácsok, azok mennek a folyón lefelé (folyó 
szerint, f. mentiben), a forgácsokat észreveszik a csúdok, azok 
jönnek a forgácsok után, a folyón fölfelé jönnek». — Az öreg el
ment az erdőbe. A felesége forgácsokat hordott a folyóba, s vissza
jö tt házába. E l volt (élt) három napig, az örege az erdőben van, 
[akkor] már jöttek az asszonyhoz a csúdok; ő a csúdokkal eszik, 
iszik egész nap. Már a nap esteledett; ő, az asszony, lefeküdt egy 
csúddal; de csúd van náluk kilencz, s a kilenczedik csúddal feküdt 
le az asszony. És aludtak ezen csúddal; éltek három napig, már 
az asszony azt mondja, hogy ma az öreg jön. Tehát tőrt vetettek 
(tkp. kötelet tettek) az ajtóba, s maguk lefeküdtek. Az öreg jö tt és 
belekerült a tő rb e ; ők, a csúdok, őt megkötözték, s oda dobták. 
No maguk a csúdok lefeküdtek alunni. A leány, az kifelé jött, 
mondja neki az atyja, hogy «hozz nekem kést». A leány azt

A NyK. X II, 164, 165. közölt svéd-lapp elbeszéllések (1. és 4. szám) csak 
p a h a ta h k e j e '  v. v e h o la č e ' («gonosztevők, rablók» és «ellenségek») kifejezéssel 
élnek. Szerk.
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m ondja: «majd új atyának (atyámnak) mondom», s elment. 
Megint a fiú indúlt, az öreg m ondja : fiacskám hozz k é s t! A fiú 
adott neki egy k é s t; ő vette a kést, elvágta mind a köteleit, hal
kan közeledett és a csúdnak a feje alól ki vette magának a kar
dot. Amazok aludtak, fölébredtek és az öregtől kérdezik: mit 
álmodtál álmodban ? Az öreg feleli: én azt álmodtam álmomban, 
hogy egy holló kiássa kilencz hollónak a szemét. De már amazok, 
a csúdok, azt mondják, hogy kilencz holló kiássa egy hollónak a 
szemét. Akkor a csúd megfordúlt, kutatta  a feje alját, de az öreg 
emelte a kardot s ketté vágta a csúdnak a fejét. Ama (a többi) csú- 
doknak is mind ketté vágta a fejüket; fogta a feleségét meg a leá
nyát, vitte, fölfeszitette egy fenyüfára elevenen és őket mind 
agyonlőtte.

3. Volt (élt) egyszer egy Tállá *), a kinek nagy nyája volt ; 
mellette egy merész ember lakott, neve Ucc lángíj (Kis Sógor) 
volt. Ez oda került, Tállá nyájába ment. Megölte a Táliának leg
jobb ökrét. Megfőzte mind egy evésre a Tállá ökrét. Tállá észre
vette, hogy Kis Sógor megölte az ökröt. Tállá Kis Sógort üldözni 
kezdte. Kis Sógor sajkával kievezett a tóra. A Tállá szintén evezni 
kezdett saját sajkájával. — Kis Sógor látja, hogy a Tállá szinte 
már utolérte, [ő tehát) a sajka orrához lánczot kapcsolt, [s azutáni 
kétfelé eleveztek, hogy melyikük bír a parthoz evezni. Kétfelé 
eleveztek; a Táliának a sajkája ketté hasadt, a Tállá belefúlt a 
vízbe és a mesének vége van (tkp. a mese mind).

4. Volt (élt) egy Acz1 2) s annak volt három leánya. Egyszer 
egy fiút lopott, s a fiú élt nála sokáig, húsz esztendős koráig. Ez 
megtudta ott közel az anyját. Az anyjával összebeszéltek, hogy 
házasodni kell. Ö azután elhajtott pulkán (azaz fedett szánon), 
megérkezett, anyját a pulkába vette s elhozta az Acz házához.

1) T á l l á  a finnrnarki lappok S t a l l o -jának és a svéd-lappok S tá l u -  
ján ak  felel meg. Képzelték óriásnak és nagyon gazdag s erősnek, de egy
szersm ind ostobának, úgy hogy egy kis ravasz ember meggyőzi (v. ö. a 
NyK. X II, 166. közölt SíaZo-mesét).

2) A c z  ugyanaz m int a finnm arki lappok H a c c e c a n - ja, s nőnem ű 
gonosz lényeket jelent, kik kisebbek voltak az embereknél (L ásd : «Orosz 
lapp utazásomból». [Értekezések a nyelv- és szépt. köréből V III, 2 sz ] 
32. lap).

UGOR FÜZETEK. 1. 7

/
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Az Ácz kijött, hogy a menyecskét a házba vigye. [Itt következik 
az Ácz üdvözlete «Ácz nyelven», valami komikus badarbeszéd, 
a melyből félig meddig ennyit lehet é rten i: Lábam elgyengült 
(örömtől), jó — (?) van csinálva, az öreg ember(?) feleségétől fiacs
kája el van lopva. Hol van a zsinór-vég —-? (Hadd oldjam föl a 
pulka borítékát.))

Az asszony a pulkából kiugrott, s egy húsoló késsel keresz
tü l vágta a homlokát (az Ácznak). Az Ácztól csak a haja(?) ki- 
ment(?). F iát magához vette (az asszony). — Ennyi volt.

5. É lt hajdan valamikor egy asszony az öregével (férjével). 
Született nekik egy fiuk és született egy leányuk. H át az asszony 
meg az öreg meghalt mind a kettő, a testvérek ketten maradtak. 
A leány azt mondja, hogy «bátyám utazz [el], de ne dicsekedjél».

A bátyja tehát elutazott, egy hajóhoz került. A hajón kérde
zik, hogy mivel élsz ? — Egyedül nőtestvéremmel (húgommal) élek. 
— Minek élsz húgoddal? Az én húgom szép. — Mi által szép? — 
Homlokán át a nap fénylik, két halántékjárói két hajnalcsillag, 
nyakáról (tkp. nyak-tőről) a hold, két kézcsuklójáról arany, két 
lábszáráról (tkp. czipőszalag helyéről) ezüst, ruháján keresztül a 
teste látszik, csontján keresztül a veleje látszik. —

Haza jött. A leány kérdezi a báty játó l: m it búsulsz ? — 
Azért búsulok, aggódom, húgom, hogy a hajóra kell mennünk. — 
S el is mentek.

Közeledtek (tkp. kezdtek jönni) a hajóhoz; ö a húgának p a
rancsolja, hogy más ruhát vegyen föl. Egy más leány, szolgáló (vagy 
segéd), cselszövő(?) jött, parancsolta, hogy a vízbe ugorjék. — Bele 
ugrott a vízbe. ]A bátyja] a hajóra jött és kérdezik a hajón, hogy 
hol van a húgod ? — «A vízbe ugrott.» A másik leány azt mondta 
hogy «én vagyok az ö húga». — De nem, azt mondja, ez nem az 
én húgom. Emberek fogták, vitték őt, verembe ásták hét ölnyire.

A húga följött (v. fölmerült), a hajóra jött, kérdezi: hol van 
az én bátyám ? Menjetek, hozzátok őt. S a bátyját elhozták. 
A kapitány [azt] mondja, hogy «jössz-е hozzám nőül?» — «Lőjé
tek  meg az én csalómat, csak akkor megyek hozzád nőül. — Meg
lőtték a csalót, és a hajóskapitány elveszi a szép leányt nejéül. — 
Yége.

6. Tolt (élt) hajdan egyszer egy ember, s az megházasodott. 
Azután éltek, született nekik egy fiuk. Sokáig éltek, s az öreg meg-
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halt, a felesége meg elment bogyót szedni. A fiát, azt magával 
vitte. Hát kezdett bogyót szedni, a fiacskáját ott hagyta. Maga az 
asszony odább (messzibbre) ment. Szedett ö bogyót, szedett és 
végre kész lett vele. De a nap elesteledett. Elindult vissza a fiához. 
H át visszajött, de nincs meg [ottj a fia. Hanem annak helyébe hoz
tak egy Acz leányt. De ő csak fogta azt a leányt s ballagott haza
ifelé] ; haza érkezett; kezdte azt a leányt nevelni, s élt a leánynyal 
együtt. És éltek, s a leány fölnőtt. Aludtak, fölkeltek : az Acz 
leány öltözködni kezdett, és az asszony rátette (a tűzre) az üstjét. 
És főzni kezdett, főztek, és ettek és elindúltak az erdőbe. Onnan 
az erdőből kiugrott három Acz, és az asszonyt megették, még a 
vért (vérét) sem hagyták a földön.

7. É lt egy öreg a feleségével, éltek ők sokáig. H át született 
nekik egy fiuk. Sokáig éltek, a fiuk felnőtt. Az öregnek a kardja a 
feje alá van téve. Eájok tám adt (kezdett jönni] éjjel egy ellenség 
(tkp. liarcz); a fiú vette az atyja kardját, s elindúlt atyja paripájá
val az ellenség ellen ; kezdett harczolni, vágni, vágott sokáig. Azt a 
harczát nem tudja elvégezni; amazok, az a sereg, ástak neki egy 
vermet, és egy másikat, meg egy harm adikat. No, s ő [csak előre] 
hajtott, az ellenséget vágni. Vágott és föl általszöktetett a verme
ken, hajtott egyik vermen át és a másikon át. [De] a harmadik ve
rembe bele ese tt; lova elszökött vissza haza, ő ott m aradt a 
veremben, s [ott] bezárták; ő már ki nem tudott kerülni abból a 
veremből.

Az atyja elindúlt a fiát keresni, hajtott sokáig, a fiát m egta
lálta a veremben. Vette a fiát, kiszabadította, fiával együtt mind 
azt az ellenséget vágták sokáig, rövid ideig, s mind végig ölték 
(tkp. végezték). Visszamentek, haza jöttek s [megint] éldegéltek, 
hogy még most is élnek.

8. Lumbovszkban, egy hegy alatt egy patak van; ezen pa
taknál valamikor (tkp. akkor vagy mikor) emberek voltak, csúdok; 
nekik volt zablisztjük (oroszul tolokno, azaz megfőzött és aztán 
őrlött zabból készített étel). Ők a toloknót bele kezdték tenni a 
patakba. Betettek nagyon sokat, de meg nem tudták tölteni. Egy 
ember belenézett a vízbe, a patakba, s íme egy ember (tkp. amaz) 
látszik ki a vízből. [Oda] szól a czimborájának : én, azt mondja, 
lemegyek, a vízbe merülök, hogy kifogjam azt az em bert; minek

7*
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eszi a mi toloknónkat. Bele is m erült a vízbe, kezdett keresni a 
vízben. Keresett sokáig, meg nem tudta találni, belefúlt a vízbe.

9. Valamikor voltak emberek, csúdok; éltek sokáig és hozzá 
fogtak egy házat építeni; már építeni kezdték, építették félig; 
azután vettek egy házfát (gerendát), föltették a f á t ; de az a fájuk 
rövid volt, s ők ki kezdték nyújtani. Nyújtották sokáig; egy ember 
^azt) m ondja: már a mi fánk hosszabbúl (nyúlik), csak még m in
dig nyújtsuk, hadd legyen hosszabb (hosszabbúljon). Azután föl
tették ; de íme az a fájuk csak olyan hosszú volt.

1 0 . Találós mesék.

Találd ki, az micsoda: egy tó körül mezítelen emberek 
futnak ? — Egy száradás végett kifeszített (rénszarvas-)bőr; a bőr 
körül (azaz szélébe) a (feszítő-) czövekek beütve ( tk p .: állítva).

Nyelvetlen szájból hang hallik, nem látja senki. — Egy 
szik la; a sziklához jössz és beszélsz, a vissz-hang hallik a 
sziklából.

Egy tisztviselő jött, nagyon goromba: minden hordóba 
ugyanannyit hugyoz. — A tea-üstöt (szamovárt) hozták, és m in
den csészébe ugyanannyit töltenek be.

Egy ember látszik, kezet adsz, de a kezet meg nem fogja 
(tkp. kézbe nem ragad). — Tükör.

Találd ki azt, hogy : egy levelecske megmozdúl, mindenki 
oda néz (tkp. pillant). — Az ajtó megnyílik, mindenki nézi (pil
lant), hogy ki jön.

Egy tengeri kutya a köszirten fekszik. — Egy halpástétom  
sül a (tűzhelyet képző v. bekerítő) kőlapon.

Egy kolompos öreg rénszarvastehén szaladgál. — A lapp 
asszonynak fülbevalója (tkp .: fül-réz).

Négy öreg ember törekszik egymással (tkp. egybe, össze) har- 
czolni, nem tudnak összekerülni. — A négy lappház-gerenda.

Életkora végéig köveket h o rd ; sehová se mozdúl el. — Ke- 
lepcze (finnül: rita).

Egy holló röpül, belei függnek. — A lappházban az üstláncz, 
a lánczon az üst-fő.
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В )  Jokongából (Joíkuj) (Lásd 143— 147. 11.)

1. É lt hajdan egyszer egy öreg ember meg egy asszony. 
Nekik született egy fiuk és egy másik. Az öreg meg az asszony 
meghaltak. Fiuk azt m ondja: én elmegyek atyám anyám áldo
zat-fáit (fabakok, a melyekre az áldozott rénszarvasok bőrét húz
zák rá) megégetni. Járt, járt, köd lett (tkp. im personaliter: es 
machte nebel); neki ellenébe egy öreg ember jö tt (azt mondva]: 
hová indúltál szemecském ? — H át én, azt mondja, indúltam 
atyám anyám áldozat-fáit megégetni. — О azt m ondja: vakard 
a fél fülemet! íme került neki egy nagy üst. — No, vakard a m á
sik fülemet! — H át került neki (v. lett) egy lappház. Főzni kezd
tek húst és zsírt abban a nagy üstben. Az öreg fogta magát (tk p .: 
vett), lefekszik; [az] (a fiú) főz, de amaz (az öreg) fogta magát, 
(mint) bölgymenyét futkos, ő '(a fiú) a liölgymenyétnek az orrát 
véresre (tkp. vérbe) verte. Az öreg fölébredt, az öregnek az orrán 
vér (van), de ő (a fiú) kérdezi: nagyapa, azt mondja, mitől van az 
orron (orrodon) vér ? — H át az neki feleli: én álmomban szer
teszét jártam . — Főztek és ettek, elvégezték. A fiú kérdezi : 
nagyapa, hová feküdjünk l e ? — Nagyapja azt m ondja: vakard 
a fél fülemet. Került neki egy bőrtakaró és rénbőr és fejal. S ők 
lefeküdtek. Nagyapjával alvásakor neki melege lett. No én, nagy
apa, azt mondja, nem tudok alunni, meleg(-em v an ); én, nagyapa 
a hamuban, a szénben aluszom. — Nagyapja neki fe le l: nem tart- 
lak, tégy] a hogy te akarsz. — [Hát] bemegy a hamuba, a 
szénbe. Aludt, aludt, fölkelt a hamuból, a szénből; nincsen se 
nagyapja, se lappház, semmi sincs. [Aztán] útnak indúlt; járt, 
járt, egy faluhoz közeledett. Akkor őt látták jönni, futottak, bírt 
adtak a királynak: no, egy utazó jön, vagy egy tüzesbasábfa 
forog. — A király parancso lt: fussatok, bíjjátok őt ide. — О a 
királyhoz jött, a király neki asztalt rendezett, s kezdte őt etetni 
itatni és bírt kérdezni tő le : neked micsoda mesterséged van (tkp. 
mi m. van mögötted) ? Dg az én leányomnak van egy aranyfoga ; 
vájjon tudod-e az én leányomnak az aranyfogát hasítani ? — О azt 
mondja, hogy lehet, király, most mindjárt . ü  meg azt mondja : 
eléhívom a leányomat, te m utasd meg a mesterségedet. — 
A leánya evés közben v o lt; a király elhozta a leányát, ő meg 
fogta evés közben, sarokkal fölfelé, fejjel lefelé (fo rd íto tta? ); az
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mind az én mesterségem. — A király levágta neki a fejét és szarra- 
állította.

A másik testvér várt, testvére nem jö t t ; elindúlt [hát] ugyan
oda, a hová testvére indúlt. Megy, mendegél; [egyszerre csak] 
köd lett neki (előtte), eltévedt. Megzavarodott, nem tudja hová 
menjen ; imádkozni kezdett (szószer.: keresztezni kezdte szemeit) r 
adj Isten nekem derűt (v. tiszta idő t)! — Hát hozzá került egy 
öreg ember imádkozás közben. Az öreg azt m ond ja : mit búsulsz 
szemecském? — Hová menjek, nagyapa, hogy ne búsuljak, mikor 
bajban vagyok (tkp. ínségem van) ? — Nagyapja neki azt 
m ondja: hozzám kerültél, hát neked nem lesz bajod; nagyapa té 
ged faluba visz. — No, én, nagyapa, megfáztam, megéheztem. —  
Nagyapja neki azt m ondta: majd jól lakói (szószerint: leszel a 
ki evett) és majd inni [is] kapsz, minthogy (tkp. mikor) engem 
ta lá ltá l; vakard [csak] a fél fülemet. — О vakarta a fél fü lé t; egy 
nagy üst került neki a fülből. — Vakard a másik fél fülemet. — 
О vakarta; lett neki egy lappháza, de annak a házának fele deszka, 
másik fele [pedig] fenyűág [volt]. Kérdezi a nagyapjától, hogy 
m it együnk, nagyapa ? — Nagyapja neki parancsolta, hogy főzzön 
húst és zsírt, és ő főzni kezdett; nagyapja azt m ondja: te, sze
mecském, főzz, de én lefekszem. — О maga ment a fenyűágas 
felébe, de nagyapja lefeküdt a deszka félbe. Főzni kezdett, üstje 
neki fölforrt; ő maga éhes [volt], kivett [hát] húst és zsírt a 
mennyi meg van főzve, [s] főlés közben kezdte enni; [akkor] 
neki egy hölgymenyét jelent meg, kezdte a hölgymenyétet etetni 
jóllakásig. Neki az üstje megfőtt, nagyapját kelti: nagyapa, kelj 
föl e n n i! — De nagyapjának az orra be van zsírozva. О k é rd i: 
nagyapa, neked az orrod mitől van bezsírozva? — Nagyapja azt 
feleli: álmomban szerteszét jártam . — [Azután ettek, készek 
lettek, és le akartak fekünn i; de ő kérdezi: nagyapa, mi hová 
feküdjünk le ? ■— Nagyapja megint] azt mondta neki, hogy vakard 
a fél fülemet. — Ott term ett neki egy új bőrtakaró, új rénbőr és 
egy új fejal. Lefeküdtek alunni, aludtak, fölkeltek reggel. Megint 
főzni kezdtek nagyapjával; főztek, ettek és készek lettek és ú tra  
keltek nagyapjával. Jártak nem messze, nagyapja neki azt 
mondja: isten áldjon, én szemecském! Nagyapa neked vendég
ajándékot ád. — Nagyapja adott neki egy zsákot, nagyapjától 
elbúcsúzott; nagyapja őt oktatta: jársz, jársz, megnyílik neked
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egy fa lu ; elérsz a faluba, [ott] a királynak egy aranyfogú leány [aj 
született; érkezel a faluba, téged a király meghív. H át a te m ester
ségeidet előbb ne m u tasd ; mikor a nép összegyűl, akkor már meg
m utathatod. — Aztán elbúcsúzott nagyapjától, és útnak indúlt.

Járt, járt, járt, megnyílt neki egy falu; őt m eglátták: nap 
süt-e vagy jön egy utazó ? — A király őt magához hivatta, ő a 
királyhoz jö tt; neki a király egy tálat te tt eleibe, etette és tőle 
kezdett h írt kérdezni. Azt fe le li: én jöttem étien i t la n ; [ha] tudtam  
valamit, most már] nem tudom ; ma neked semmit sem mondha
tok. — A király őt etette, ita tta  és lefektette. Heggel parancsolta, 
hogy a népet gyűjtsék össze. A király a népet összegyűjtötte, s 
parancsolta, hogy a király leányát a nép közé hozzák. О oda jött, 
de zacskója van neki a vállán. A zacskóját felfordítva megrázta, 
zacskójából egy sipka esett, az a sipka kezdett minden fejbe, a 
kinek fejébe jön (kerül), (így tenni vagy szólni): ,kúk és slak, kúk 
és slakü A zsákjából kiestek nyúl-állcsontok ; az egyiknek eleibe 
futnak : ,sar, sár, sar‘, egy másiknak eleibe fu tn ak : ,sar, sár, sar‘, 
[s így mindenkinek eleibe. Megint egy fejsze esett k i : ennek meg 
annak a fatörzsöknek ,hocs‘, meg máshová ,hocs‘. A nép mind 
nevetett és a király leánya nevetett szintén, az arany foga ketté 
[hasadt . A király leányát nőül vette; a király neki adta azért, 
hogy nagyon okos.

2. Valamikor hajdan élt egy öregecske és egy asszonyka. 
Eltek, éltek, éldegéltek, (nekik) született három leányuk. No ők 
éltek, éltek, éldegéltek, (nekik) jö tt egy (leány)-kérőjük. Az asz- 
szony aludt, fölkelt; azt mondja, hogy szegény öreg, öreg, a 
holló szárnyai görbülnek. — Mit beszélsz, asszony, (olyan) kérő 
jött, m int Isten angyala. No ők egy leányukat odaadták. Megint 
egy másik kérő hozzájuk jö tt (tkp. nekik). Az asszonyka azt 
mondja, hogy szegény öreg, öreg, a tengeri kutya hátulsó lábai 
nyúlnak. — No ök egy leányukat adtak annak is. Egy harm adik 
kérő is jö t t ; az asszony fölébredt (azt m ondja): szegény öreg, öreg, 
a vad rénbika szarvai függnek. — Mit beszélsz te asszony, (olyan) 
kérő jött, mint az Isten angyala. — Azt a leányt is odaadták  neki.

Az öreg elindúlt leányaihoz látogatóba. Eljött a legidősebb 
leányához. Leányának a szemei ki (vannak) ásva. A gyermekei 
kiáltoznak, kárognak. Leánya azt mondja atyjának, hogy utazzál 
vissza ! [Ha] a holló jön, hát téged megesz. — Hát elindúlt visz-
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szafelé és befordúlt középső leányához. Eljött, a tengeri kutya 
gyermekei a házon csúszkálnak. Bement a házba. Hát a leány(á)nak 
fél keze meg (van) éve, leánya egészen be van zsírozva (szósze- 
r i n t : zsírban). Leánya azt mondja, hogy utazzál vissza, ha a 
tengeri kutya jön, hát téged megesz. — H át indúlt vissza. Ment, 
mendegélt és befordúlt a legfiatalabb leányához. Oda jött, a 
mientus (azaz a vad rénbika) gyermekei a házról csúszkálnak, azt 
mondták, hogy nagyapa jön. — Bejött a házba, a házban vad 
rénszarvas-bőrök ki (vannak) terítve. — Gyermekei kiabálni kezd
tek anyjuknak, hogy az apa jön. Leánya atyjának azt mondja, 
hogy menjünk ki, nézzük. H át kimentek, néz tek : igazán ama 
vad rénbika jön. No és eljött, köszönt az ipjának; bőrét levetette, 
ember(-ré) lett és ipját kezdte etetni. Ipja elindúlni (kezdett) 
vissza a feleségéhez. Ama veje neki adott húst vele, húst adott so
kat : hátfaggyút, csontvajat, gyomorzsírt, végbélt, lábszárt, rénso- 
dart, hát véget utoljára.

H át haza] jö tt a feleségéhez. Felesége kihúzta a zsákból a 
küldeményeket. Felesége kérdezni kezdett az öregtől híreket.

3. É lt hajdan egyszer egy asszony és egy öreg. Éltek, éltek 
és az asszony küldi öregét száraz halért és zsír-övért (azaz egy 
halzsírral töltött csukabőrért). Az öreg el is indúlt. H át érkezett 
tárháza ajtó-nyiladékjához, neki úgy liallik a tárházból: öt, hat h í ! 
H át ő megijedt és visszaindúlt. Eljött a feleségéhez. Az asszony 
maga indúlt útra, hajtva érkezett tárházához. Akkor is h a lla t
szott a tárházból az ijesztés: öt, hat, házasszonyka, h í! De az 
asszony belement a tárházba, a zsírövet megkapta, száraz h a 
lacskákat vett. Egy egér (van) a hordóban. Fogta, a kesztyű 
végébe (hegyébe) beledúgta, vissza in d ú lt; eljött az öregéhez. Az 
ajtót megnyitotta, (oda) vetette az egeret az öregéhez: nesze 
(azt mondja) a te halálod! Az örege felugrott és hasa ketté m ent , 
meghalt. Felesége felugrott (azt mondva): a po-po-pop! Hasa 
ketté [ment , szintén meghalt. H át a mesének vége.

4 . Találós mesék.

Találd ki, ez micsoda: hattyútojásokkal tele (van) a m adár
fészek. — A szájban a fogak.

Tó körűi nép jár, egymást nem érintik. — Sába nevű halak 
(Coregonus lavaretus) a tűzhely köré állítva (hogy megsüljenek).
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Egy füves domb, fele piros, másik fele fehér. A leánynak a 
fejkötője.

Fehér sipka és fekete sipka. — Tél és nyár.
Tengeren át a szivárvány görbül (ívformán) ? — Üstfogantyú 

az üst fölött görbül.
Találd ki azt, hogy egy emberke vándorol sárga sipkában. — 

Mocsári szeder (Rubus Chamaemorus).
Az asszony vastag, leánya vörös; fia bátor, az ég alá jár. — 

A tűzhely az asszony, a leány a láng, fia a füst.
É n veled ki akarok találtatni egy találós m esét: egy öre- 

gecske a hegyormon át vándorol, kőterhet hord. — Kelepcze.
Hosszabbodik és rövidül, minden darabka látszik. — 

Látócsö.
E gy hegynek mind a két oldalán két kolompos vén réntehén 

futkos. — Fülbevalók.
A mennyi csillag az egész égen (annyi lyuk van benne). —

Szita.
Leghosszabb a világon ? — Út.
(Ha) egyenesen (tkp. állva) föláll, kezével az eget fogná. — Út.
A tárházon egy fél kenyér. — A tárház a fej, a fejkötő van a

fején.
Neked egy kis laposod (van), nekem egy kis hegyesem, a tá r

házajtónál (tkp. -hoz) hadd szúrjuk egymást. — Kulcs és lakat.
Tél lesz, ő zsírba; nyár lesz, ő éhségbe. — Vízhordó merő

kanál.

C) Kuroptyovszkból (Kiettem-japre sijt).

T a l á l ó s  m e s é k  (147. 1.).

Egy vas paripa, lenfarkú, sebesen fut. — Tü és czérna.
Egy kis görbületre raknak v. adnak (tkp. öltöznek) zsír-öve- 

ket. — Horog megrakva csalétekkel.
Kis Trofimka ugrál egy magas helyen át, őm aga (szószerinti 

maga az-van) jó vadász. — Fésű.
(Mind a) két szélét kinyújtja, közepébe dúg [valamit]. — 

A czipőket felhúzza (az ember).
Nappal lefityeg, éjjel lyukat kér. — Ajtózár.
Egy fejetlen madár ( tk p .: asszony-madara, vmi madárfaj) 

rö p ü l: hazs, hazs, hazs. — Húsolókés.
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Egy szedermocsár áll (szószerint: ül), (magas) m int egy 
hegy (? ta lá n pajke e helyett: pájte), nincs m it szedni; találd ki, 
micsoda az. — Az égen a csillagok.

Egy fényes szekrénykében szép kövecske. — Szemgolyó.

K ildini nyelvjárás.

Lovozerszkból (Lu-japr sijt). (147— 149. 1.)

1. Egy öreg ember és egy asszonyka éltek, éltek, azt 
mondták : miért nem születik nekünk egy fiú [nk] ? — Nekik szü
letett egy fiuk ; félig ember, félig medve; kezdett játszani, a gyer
mekekből) fejeit leszakítja. Atyja anyja fizettek, fizettek és a pénz 
kifogyott. О, a gyermek, elment a tóhoz, felvágott egy léket, 
kiáltva h ítta a vízi tündért (szószerint: víz élőjét). A vízi tündér 
jö t t : minek kiáltasz u tánam ? — Pénz kell. — Te (ha) előbb oda 
érsz (tkp. mégy) a tónak ama végéhez, nálamnál, akkor adok 
p én z t; (ha) talán nem érsz előbb [oda] nálamnál, akkor megeszlek. 
0 , a lapp ember fia, előbb ért a tó másik végéhez, leült, egy ver
met ásott, a sipkát két lába közé tette és lyukat fúrt a sipkába. 
H át akkor a vízi szellem jött, a lapp embernek azt m ondja: 
oh, előbb jöttél nálamnál! A lapp azt m ondja: hoztál-e pénzt? 
— Hoztam. — A vízi tündér a sipkába hajított pénzt, a sipkában 
lyuk (van), [a pénz] mind a verembe folyt (hullott). Az ember azt 
mondja, hogy milyen erős ember vagy te, nem tudod az én sip
kámat megtölteni. — Az még (megint) elment a pénzhez (pénzért), 
a lapp ember ül, pénzre vár. A vízi tündér jött, pénzt hozott a 
lapp embernek, a sipkába hajította, a sipka félig (tele) lett. H át 
lesz most, azt mondja, nekem (elég) a pénzem, nem kell több.

A vízi tündér vissza m erült a tóba; azaz ember vissza vándo
rolt haza. Ment haza. Vett egy szánt, elindúlt fáthozni. Ott van egy 
medve, ő a medvét fejénél fogta, kezdte rázni (v. tépászni, czibálni). 
A medve azt m ond ja : légy csendesen, ne rázz ! — De ő csak 
neki fog a rázáshoz, meg a medvét befogta a fás szánba (szósze
rin t : szán alá), hazafelé járkál, és a medve a fás szánt húzza. 
Hazajött az ember, beeresztette a medvét a juhistállóba; a medve 
meg a juhokat mind megette.

Reggel fölkeltek az öregecske és az asszonyka; akkor a 
medve a juhokat mind megette. Ok a fiukat kérdezték: neked
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micsoda vadállatod van eleresztve, a juhokat mind megette ? 
0  fogta vadállatját, fogta és elvándorolt az erdőbe, a hová a feje 
viszi (azaz : kedve vezeti). Ment az erdőbe, ott van egy fehér kő. 
Kapta a követ, megmozdította, akkor pénz látszott a kő alól. 
О gondolkozik, a lapp em ber: nem lehet (tkp. nincs miképpen) 
megkapni. E lindult [hát] hazafelé, hazament, egy vas ásót ková
csoltatok. Jöttek, a vas-ásót ketten vitték. О megkapta az ásót 
egy kézzel, felhajította, a meddig a keze v itte ; parancsolta, 
hogy egy (új) ásót kovácsoljanak. Akkor hoztak hárman egy vas- 
ásót a lapp embernek; ő megkapta az ásót egy kézzel, (azt) 
m ondja: kissé könnyű még. Amazok azt mondták: vájjon mit, 
más kell(-e) ? — Azt m ond ta : nem kell. — Vette az ásót, elment 
a fehér követ ásni. Ásni kezdett, és ásóját e ltö rte ; tehát vissza 
indúlt, haza ment. Megint egy ásót kovácsoltak, elhozták öten az 
ásót. О megkapta, azt m ondja: oh, csak most van hozzám (ne
kem) való (szószerinti szerintem van is). — Megint elindúlt a 
fehér követ ásni. Nagyapja jószágát keresi; ásott, ásott, és meg
kapta a pénzt, ott van már nagyapja jószága. H át vissza indúlt, ment 
háza közelébe. Ott egy ember ül, azt m ondja: hol já rtá l?  — 
Nagyapám jószágát keresni; szegődjél el hozzám szolgának.— 
Hát ő valóban elszegődött. Bementek a házba, adtak (szószerint: 
tettek) nekik enni; ettek, elvégezték, kimentek, a szántóföldre 
mentek. Ott van az ördög ujja, negyven pudos (nehéz). H át a lapp 
ember felhajította a levegőbe, az megy, megy, a szem elől eltűnik 
és visszajön. H át azt mondja a szolgája: hajítsd te! Az a kezébe 
veszi, akar hajítani, csendesen van (v. ül), a levegőbe néz. A lapp 
ember azt mondja: mit nézel? — H át egy fekete felhő, azt 
mondja, jön; arra reá (tkp. a mögé) kell ragasztani. — No ö va
lóban hajította, h a jíto tta : a felhőre reá ragadt. — No vége.

4 . Találós mesék.

Ez micsoda rejtvény: egy deszkadarab a tó közepén úszik.
— A nyelv a szájban.

Az erdő fölött egy kenyér van. — A hold.
Daria és Maria ülnek, egymást látják, de nem köszöntenek.

— A pallós szoba födele és pallója.
Találd ki, (ez) m icsoda: fehér hattyúkkal a kemencze tele 

(van). — A szájban a fogak.
Egy kígyó az útnak minden tekervényét egyenesíti. — A há-
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lórúd (azaz : hosszú rúd, melylyel a kerítőhálót a jég alatt egyik 
léktől a másikig taszítják) egyik léktől a másikhoz (szószerint: a 
lékek mentében) megy.

Egy ember megkötött ötöt. — Reggel fölkelsz, fölöltözködöl, 
hát öt lábujjat megkötsz, mikor fél czipőt felhúzol.

Két kis madár egy hegyoromnak mind a két oldalán röpül. 
— A két szem két felől az orrtól.

Notozeroi nyelvjárás. ( 1 4 9 — 1 5 2 . 1.)

1. Labdával akarnak gyermekek játszani, varranak egy 
posztó-labdát. (Oda) jö tt egy róka oldalról, egy labdát vett kezébe, 
azt m ondja: oh ti gyermekek, ti bőrlabdával játsztok, mi fiatal 
korunkban posztólabdával játszottunk! — Ok, a gyermekek azt 
mondják: taníts bennünket, varrj nekünk egy posztólabdát. — 
De ő azt m ondja: sok fáradságom van nekem vénség(em)ben, 
vakság(om)ban; adnátok-e nekem egy kövér meddő réntehenet a 
labda varrásáért. — Adunk. — Kezdte a labdát varrni, a labdát 
szabta, azt mondja: sötét (van), gyújtsatok világot (tkp. tüzet), 
nem látok vakságomban, vénségemben.— Kinyitják neki az ajtót, 
hát látja, hogy «az ajtón kiférek» ; az övét megkötötte, az öv alá 
tette a posztót, [azután1 kiindúlt, elszökött. Amazok azt m ondják: 
róka öreg, megcsaltál!

О a tárházba ment, enni kezdett száraz halakat, tesznek neki 
étető eleven kénesőt. A róka megdöglött a tárházban [tkp. alá]. 
Elmennek előtte, azt m ondják: róka bátya megdöglött, (akái-) 
hová teszszük, (akár) melyik lapp-szánra, nem marad. — Azt 
mondják ők : tegyétek a száraz-hal-szánra. — [Ott meg is m aradt. 
H át ők hajtani kezdtek; hófergeteg tám adt (tkp. lett). H át ő a 
lábaival visszatartotta (a szánt), (tkp. akadályoz v. ellenszegül), a 
szabad rénszarvas hátra kezdett maradni, egészen hátra maradt. 
[A róka] m egijesztette; akkor a rénszarvas megijedt, ő (a rén 
szarvas) elszökött, félre ment, (a róka) a násfa-hurkot (azaz azt a szán 
elején való hurkot, melybe a húzószíj végén való násfát, vagyis 
átfácskát teszik be, mikor befogják a rénszarvast) átrágta, a rén 
szarvas elszökött, a szárazhal-szán hátra maradt. A róka enni kez
dett, evett, evett és mind megette, megmaradt egy kevesecske. 
[El] kezdte hordani, ment, m ent; ott vannak atyácskám ( — a 
medve), anyácskám ( =  a farkas), a rozomák, vidra, kövi róka,
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hölgymenyét és minden állat; (azt m ondják): liol vetted, te róka, 
ezen szárított halakat ? — Én [hol] v e ttem : a falu lékjéből k i
horgásztam, farkammal horgásztam. — Vájjon te róka bennünket 
tanítsz(-e) ? — Lehet tanítani (tan ítha tlak ): [de] hideg éj kell 
hozzá]. — L ett hideg éj, ők elindúlnak a falu lékjéből horgászni, 

farkukat a vízbe teszik, no és várni kezdtek; a róka [meg] segge 
alá tette a farkát. Ok (azt) m ondják: miért nem pedz a hal, róka “?
— Nem pedz előbb, csak reggel. — Nappalodni kezdett; jön egy 
vízhordó, a róka azt m ondja : jön egy férfi. — [Avval] indúlt, 
elszökött. Amazok m aradtak : a farkok be vannak fagyva. A medve 
in d ú lt: 'letörött a farka (szószerint: keresztül a farka); a farkas 
indúlt: letörött a farka; a hód indúlt: [farka] fele eltörött; a vidra 
in d ú lt: megnyúzta a farkát. A kis hölgymenyét a léktől eligyeke
zik : jött (az ember) a csöbörrúddal (tkp. vállrúddal), [rá] ü t a 
kormos csöbörrúddal a farok végére, ő (a hölgymenyét) elszökött, 
megkormosodik a farka végecskéje. Szöknek, szöknek, összejött 
atyácskám, anyácskám, a rozomák, megtalálják róka p a jtás t: oh 
te, róka pajtás, bennünket megcsaltál! — [Meg] akarják enni a 
rókát, azt m ondja: ne itt egyetek, vigyetek az evőhelyre. — H át 
kezdik (tkp. veszik) vinni, (azt) mondja a róka pajtás a harkály
kának: akkor volt jó idő, mikor én a te hátacskádat megczif- 
ráztam. — Mit beszélsz, róka pajtás ? atyácskám (azt) m ondja : 
vájjon megczifrázod(-e) az én hátam at,róka pajtás? — Sok fáradt
ságba kerül a te hátad megczifrázása: karót kell szegezni és vesz- 
szőkötelet gyártani, kell szurkos forgács is]. — Majd magam 
iineg]csinálom azt, róka pajtás. — Hát ő (oda) tette mind, karó
kat megszegezett, vesszőköteleket gyártott, és magát megkötözte; 
hát (azt) m ondja: most, róka pajtás czifrázd meg az én h á ta m a t!
— Kezdte czifrázni, lett czifra. Róka pajtás, ón égni kezdtem ! — 
Tűrd, tűrd, (azt) mondja róka pajtás; a harkály ka kicsinyke, az 
eltűrte, te nem tűröd. — Hát nem tűrtem , megég a hátam. — 
[A róka] veszi a szurkos forgácsokat, rátette, m eggyúltak; maga 
elszökött, atyácskám megégett. Kóborolt, kóborolt, visszajött, 
azokat a csontokat összeszedte, betette egy zsákba, kezdte hor
dani ; hordta, hordta, talált gyermekeket, labdával játszanak. Ő a 
zsákban megrázza (a csontokat). — Mid (tkp. többes szám) (van) 
neked o tt?  — Atyácskám öröksége. — Vájjon, eladod-e nekünk, 
te róka ? — Ha adtok nekem egy kövér meddő réntehenet. —
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Adunk. — H át ő vette a kövér meddő réntehenet, no, elindu lt; 
megéhezett, megölni akarta, nem bírta m egölni; ő k iá lto tta : 
anyácskám, atyácskám, jöjjetek segítségre! — Jönnek amazok és 
ham ar megölik, enni kezdenek. Látja, hogy mindent megesznek ; 
azt m ondja: anyácskám, atyácskám, egy férfi jön. — Ezek (ők) 
elszöktek, ő egyedül m aradt, [aztán] evett, evett, marad egy darab 
zsír. Elindúl ezt a zsírját megsütni, bement a h ázba; tüzet rakott, 
sütni kezdett, a zsír égni kezdett, ő megüti, a tüzes kőre üti, szemét 
megégette, szem nélkül lett (világtalan). (Oda) megy ő a jegenyefe- 
nyühez, a jegenyefenyűtől kérdezi: micsoda fa vagy te ? — Én jege- 
nyefenyű vagyok. -— Adj nekem szemeket. — Volna nekem sze
mem, de szurkos. — (Oda) ment a lúczfenyűhez: micsoda fa vagy 
te? — Én lüczfenyü vagyok. — Adj nekem szem eket.— Adnék én, 
(de) nekem szurkos szemeim vannak. — (Oda) ment a nyírfához: 
vannak(-e) neked szemeid? — Volnának nekem szemeim, vannak 
nekem kicsiny szemecskéim, (oda)adom én ezen szemecskéket. — 
Oda adta a szemecskéket, neki (a rókának) kicsiny szemecskéi 
lettek.

2. Avdotja nőtestvérem, Avdotja nőtestvérem, Jefim-leánya : 
(Azt mondja) Menjünk, menjünk, Vasilij mostoha fitest-

vérecském,
Menjünk, menjünk a mély tengerhez halászni,
Savanyú ép toys halat enni,
A mély tenger halászai savanyú toys evői. —
Mikor mi mentünk, mikor mi mentünk 
A sok nép Jearmey (nevű) kikötőjébe,
Nem sokáig vo ltunk:
Akkor jö tt az öntött vas hajócska (azaz : gőzhajó)
A kirehé (nevű madár) éles hangjával.
«Menjünk, menjünk, mostoha fitestvérecském 
A vas hajóba egy kicsit p illan tan i!»
Nem sokáig voltunk,
Elment, elment mostoha fitestvérecském 
A hosszú Oro öböl végéig 
A ságes kis halacskáért.
Mentünk mink a,Koílcovoj szikla alá,
Eszünk egy kőasztalkán,
É n Avdotjácska megfogok
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— (?) kis kövecskét:
(Hogy) az ököl nehezebb legyen.

3. Avdotjácska Kondrat leánya
Négy esztendeig m int özvegy éltem,
Öt özvegy kérőt megtagadtam (visszautasította m). 
Nem tudtam  megvárni egy nőtelen kérőt.
Jö tt Jánoska János-fia,
Özvegy kérő, koros özvegy kérő.
Este későn játszani kezdtünk,
Össze kezdtek gyűlni a nagytól (kezdve) a kicsinykéig, 
A fiataltól az öregebb játszóig, nézőig.
Játszunk, futunk,
Este későn futunk, leesünk.
Eleget játszottunk (tkp. elég játszva), menjünk vissza. 
Házunkba mentünk, várni kezdtünk vendégeket 
Nem sokáig voltunk, jö tt Szavvatijx)
András-fia, keresztet vetett.
Udvöz légy, János Mihály-fia,
Eufemia György-leánya,
Avdotja K ondrat-leánya!
Méltóztassatok járni a mi tárházunkban,
Anyád is — inni, e n n i!
Eufemia György-leánya válaszolt:
Az én anyácskám nem fiatal leányka.
Mehettek ti magatok — inni,
Enni, nálunk nélkül (tkp. saját fej == maga [tok]).

Ь Szavvatij jö tt m int János részéről küldött kérő v. szószóló (finnül 
p u h e - m i e s ) ; meghívja «tárház-nézni» Avdotját (az öreg özvegyet, ki m in
den áron megint férjhez akar menni, s így végre kénytelen egy özvegy 
emberrel, Jánossal megelégedni) s ennek leányát Eufem iát, a kinek férje 
János Mihály-fia.
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