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Popov András: „Keresztyén jámborság példái.“

Röviden így nevezünk meg egy zűrjén könyvecskét, mely 
1861-ben Vologdában jelent meg: Избранный мкста изъ книги 
Училище благочестии На русскомъ и зырянскомъ языкакъ. Съ на
зидательными нравоучешями, приспособленными къ понятаямъ 
зырянъ. Переведены учителемъ Андреемъ Поповымъ — vagyis : 
«Válogatott helyek a Jámborság iskolája czímű könyvből. Orosz 
és zűrjén nyelven. A zűrjének értelméhez alkalmazott épületes 
erkölcs-tanitásokkal. Fordította Popov András, tanító.» — E köny
vecskének zűrjén textusa fordítás ugyan, de nagyobbrészt oly sza
badon bánik el a mellékelt orosz eredetivel, hogy csaknem eredeti 
nyelvmutatványnak tekinthető; hiszen a fordító született zűrjén 
vagy legalább a zűrjének közt nevelkedett s köztük működő ember 
volt. Tökéletes nyelvbirása egyébiránt egyes sajátságos kifejezé
seken is látszik meg; ilyen pl. a birtokosragok használata: 
«melyikünk . . azunknak a hite (kodnim . . sinimliin vera)» vagy 
«melyiktöket czáfoljátok», azaz: «melyiktök czáfolja meg a mási
kat» (kodnite venannid).

Nyelve a vicegdai zűrjén dialektus, a mely a szóvégén és 
consonans előtt a sisolai dialectusnak eredetibb /-jét övei váltja 
föl (pl. lov, niv, vert = sis. lol, nil, veit). Wiedemann F. J. pétervári 
akadémikus, (kinek szívességének Popov könyvecskéjét is köszö
nöm), meg is jegyzi imént megjelent zűrjén szótára előszavában, 
hogy «das wenige, Avas in syrjänischer spräche gedruckt ist, ist 
im vycegdischen dialekt verfasst.» Mind a mellett a Popov hasz
nálta zűrjén nyelv némely oly hangalaki sajátságokat is tüntet 
föl, melyekben specialis táj-színezetet kell látnunk, s melyeket
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2 ZŰRJÉN NYELVMUTATVÁNYOK, I.

ezért á tírásom ban  sem akartam elenyésztem. A sisolai és vícegdai 
zűrjén nyelvben széltiben uralkodó ö hangot, melynek az izmai ä 
felel meg, Popov rendesen (az első szótagon túl) e vagyis orosz 
э-vel írja, pedig másutt csakugyan ö betűvel is él. Nem hiszem, 
hogy az csak helyesírási sajátság, vagyis hogy mégis csak ö-t 
jelent az ő э-je; inkább az ti (magy. e) felé közeledő hangot, 
azaz é-t ismerek föl benne, s azért átírásomban helyette az e betűt 
vettem föl, mely kettős pontjával még a közönséges használatú 
ö-re emlékeztet. Más ilyen sajátság az i, mely bizonyos szókban 
és alakokban f helyett áll (pl. borin, sömin). Csak helyesírási 
sajátság nála, hogy az í-t az első szótagon túl rendesen bi-vel 
(nem ы-vel) adja. — Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy a 
de, fc-féle írást, mely cc-féle hangot fejez ki, átírásomban meg
tartottam, a hol az egyszersmind a szóalak keletkezését tünteti 
föl (pl. reflexiv igetőkben : velédci- e h. veléd-si-, veléd-si-; setéi- — 
set-si-, set-si-). — Itt ott sajtóhibát is kellett javítanom, mely 
részint a kívánt értelemből, részint az orosz író- és nyomtató
betűk alakjából biztosan, fölismerhető volt.

Magyar f o r d í t á s o m  lehetőleg szorosan a z ú r j á n  textust 
követi, többnyire még a szórendre nézve is, s úgy vélem, hogy e 
hűsége mellett sem vált valami nagyon nehézkessé.

1.
Vetikopermskij Stefan mijanes komi jozés pernaalié.
Svjatéj Stefan rödinanas völi rocis Ustjug karié, batis silén 

voll Seinen nima, sitié sobornéj vickoin, a mám Maria nima. icetisan 
setisni sijes relédéiül, i zev sana velalis, mij-ponda régid i cöktisni 
siti liddisni sobornéj vickoin. seni öligen bidsénés as-cöcjajassé jané- 
dis búr olémnas i nedirmiét muni Rostov karé i puksis monoké, kor 
bur-ovmés kuéa puktisni sijes popé, seki zev okota lói sili komi jozés 
pernaavni, agis ved sija, mij na ja  jurbiténi idöljasli, i zev cikédceni 
d'avelsa cinén i tunjaseni, a nincm-tor oz t'ádni praméj jen jilis. si- 
mogis velédcis sija vojdör komi kilé, a sessa giéis kimin-ké vicko- 
kniga komién; mecl-börin kőris bursijem Möskuvasa mitropolitéan 
libé pernaavni komi jözés libé kiírni naja ki-pomié mucitémön ; 
aésé-z'ü rigem mogié sija Möskuvaié bostis gizéid gosudarsan. sessa 
bostmist svjatéj mosci törj as, antiminsjas i vegedéin mir'ó, mödédcis 
komi jozés réledni i vojpédm.
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Nagypermi István, a ki minket, zűrjén népet, megkeresztelt.
Szent István születő helyére nézve az orosz Ustjug városból 

való volt. Atyja neki Simon nevű volt, énekes az (ottani) székes- 
egyházban, az anyja pedig Mária nevű (volt). Kiskorától fogva 
adták őt tanúlni, s igen jól tanúit, a miért is csakhamar megen
gedték neki, hogy a székesegyházban olvasson. Ott lakván (élvén) 
a vele egykorúakat fölülmúlta (tkp. megszégyenítette) jó életé által 
s nemsokára elment ő Bosztovba s beszegödött szerzetesnek. Mikor 
erényessége (jó-élete) miatt öt pappá avatták (tkp. tették, helyez
ték) volt, akkor neki nagy kedve lett, a zűrjén népet megkeresz
telni. Mert ő látta, hogy ezek [a zűrjének] bálványokat imádnak (bál
ványoknak fejet-hajtanak) s nagyon boszorkánykodnak ördögi 
erővel és bűbájosságot űznek, de semmit sem tudnak az igaz isten
ről. Azért megtanúlta előbb a zűrjén nyelvet, meg aztán írt néhány 
egyházi könyvet zürjénül (azaz: fordított zürjénre), végre áldást 
kért a moszkvai metropolitától, hogy vagy megkeresztelje a zűrjén 
népet vagy az ő kezük által kínozva meghaljon ; maga oltalmazáza 
végett pedig vett ö Moszkvából egy írást a fejedelemtől. Azután 
magához [vevén] szent ereklyéket, antimins-ekét (ereklyetartó oltár
kendőket) és szentelt korosmát (krizmát), elindúlt a zűrjén népet 
tanítani és oktatni (adhortálni).

vomist na dine, med vojdör jona kevmis jenli, vied otsalas sija 
ijid  milestnas pernaavni komi jozcs. sessa pondis vöjpedavni jöz'és i 
vistavlini, mij vaja Halé'ma és, i kőris vélni nalis pez veras'é jen vera 
vile, medvogin komijöz zev divujtcis taja velüdé'm vilin, no börti bur- 
gikjasis gőgör-voisni, mij dert-pii verais Stefanien jensan i perna- 
usisni. seid verujtiéjasisli puktis i veíedis vicko Jemva vom dóré, 
Jemdine, Blagovescenne presvjatej Bogorodicali, i seki pondis voj i 
lun bördemiin kér mini Stefan, med otsalas silijen  velödni bidsé'né's 
vosemjözes (ötikeg).

Hozzájuk érkezvén, először buzgón (erősen) imádkozott isten
hez, hogy nagy kegyelménél fogva segítse őt, a zűrjén népet meg
keresztelni. Azután kezdte a népet oktatni és bizonyítani, hogy ők 
eltévedt emberek, s igyekezett az ö utálatos hitüket isteni hitre 
változtatni. Legelőször is a zűrjén nép nagyon csudálkozott ez új 
tanításon, de azután a jobbak belátták, hogy az István hite való
ban istentől való, s megkeresztelkedtek. Akkor a hívőknek épített
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4 ZŰRJÉN NYКL VMUТАТVÁNYOK, I.

és beszentelt egy templomot a Ylm (Jemva) folyó torkolatánál, 
Usztvimban (Jemdin), (Boldogasszony üdvözletére» [nevével], s 
akkor kezdett István éjjel nappal sírva imádkozni, hogy neki isten 
segítsen az egész elveszett népet tanítani (egyig).

ütőid éivsemmist Stefan mödüdcis sotni nalis jensü (k ij-pu ); 
naja ved sili jurbitlisni i vajlisni kozinjas, bidsama-tor, kod mij 
vermis. Stefan öztis síje pusi: nalis i puksis dinas vigedni: mij pon- 
das kérni fáz, kor a j  as sotcem. kaíavmiét-ze naja uskedcisni stavnis 
cerjasen i zorjasé'n i vajasén kusüdni, no ezi nin süni, puis ved 
pörema nin völi. seid agisni svjatej Stefanüs, a sija-ze duke k'ósjisni 
sijes vini, no sija ütik kiv nali vocca ez su, a kevmis siimin jenit 
bördümiin, mecl jen vijas kij-ke taja duki; tok jözis ; i drug si ju rb -  
tiim kuéajözlün dumnis veísis, agisni ved naja, mij sija nali ütik kiv 
vesig oz su ; a si-ponda jandisni kutisni, a mödnogen bara i polisni 
vini Möskuasa mortes kürti:j i jeséi: carskej grametaen; a setce-ze 
hara i jen vigis Stefanüs. si börti dugdimist Stefan jurbitaninsis, 
vazié jóna pondis eukürtcem jözse vijpedni i velüdni bidsama nogeu, 
mij jenjds nalün abu pramejes i oz vermint ninümis najaüs vigni ; a 
med-bivrin suis: so-рё i assü soti i ez vermi acis mezdisni, a sotcis 
pomüj. sijejas kivmist pörisjas i tömjas, gütirajas i götirtümjas Ind
erin suisni: kilannid-ü taja mortlis kirjassü, ajannid-ё talis mirsümsü 
■mijan ponda ? ajannid-ё, mij mi og kéri: sili, bidsama nogün geskü- 
dam, a síje mijanii ütik kiv vesig oz su, a siimin teledé' bura óvni ; 
ez-ke vrskidüs mijanii vistav, mila veske si-dira ez diizmi í dert taja 
mórt pramüj jenien, kodi keris mu i va i bidsama-tor. sornitiim- 
mist-$e sigi as kostanis bidsünün i cel'adjasnanis i götirjasnanis 
voisni S te f in dini: i korisni, med najaüs pramüja veliidas i pernaalas. 
Stefan bai moz nskedcis nali pánid i biirdemün blagodaritis jenmüs, 
mij sija esimda jiizüs ötpirjen mintis pomtüm mukais.

Egyszer éneklés (isteni tisztelet) után István elindúlt elégetni 
az ö istenüket (egy nyírfát); ők ugyanis azt imádták s szoktak 
neki ajándékokat vinni, mindent, ki mit bírt. István meggyújtotta 
azt a fájukat, s leült mellette nézni: mit fog a nép tenni, ha az 
égést látja. Mihelyt észrevették, ők mindnyájan oda rohantak fej
székkel, karókkal és vízzel oltani, de már nem érkeztek, mert a fa 
már ledőlt vala. Akkor meglátták sz. Istvánt s azonnal meg akar
ták ölni; de ő egy szót sem szólt ellenök, hanem csak imádkozott



POPOV : К. JÁMBOESÁG PÉLDÁI.

buzgón (sírva) istenhez, hogy isten őt e pillanatban valahogy a 
gonosz néptől megóvja; s rögtön, az ő imádsága miatt, megválto
zott a népnek a szándéka, mert látták, hogy ő nekik csak egy szót 
sem szól; azért pedig kezdék a dolgot restelleni (szégyenkezni), 
másképen (másrészt) megint féltek is megölni a moszkvai embert, 
a még czári levéllel [bírót]; de azután meg az isten is megóvta 
Istvánt. Azután István elállván imádkozásától, a réginél erősebben 
(e. mint előbb) kezdte az összegyűlt népet oktatni és tanítani min
denképen, hogy az ő isteneik nem igaziak s nem bírják őket sem
mitől sem megmenteni; de utoljára így szólt: íme elégettem őt 
magát s nem tudta magát megmenteni, hanem odaégett egészen 
(tkp. végig). Ezeket hallván, öregek és fiatalok, nősök és nőtlenek, 
mind azt mondták : halljátok-e ez embernek szavait, látjátok-e az 
ő fáradozását (gondviselését) mi érettünk? látjátok-e, mit nem 
teszünk mi neki, minden módon szorongatjuk őt, de ö nekünk 
csak egy szót sem szól, hanem csak tanít jó életre (jól élni); ha 
nem mondana nekünk igazat, miért nem bosszankodott meg oly 
soká ? Bizony ez ember az igaz isten embere, a ki teremtette a föl
det és vizet és mindent. Miután így beszéltek maguk közt, mind
nyájan gyermekeikkel és feleségeikkel jöttek Istvánhoz s kérték, 
hogy őket igazán tanítsa és megkeresztelje. Akkor István, atyaként 
eléjiikbe sietett s könnyezve adott hálát istennek, hogy annyi népet 
egyszerre az örök (végtelen) kíntól megmentett.

sessa vií pirté'm jöz pondis zugé'dlini i sotni assis va í idöljasnise 
(jenjasnise) bidlais; no med zev zugedlis najaes síi. Stefan ; sija 
ceriin keravUs i sotis i idöljasse i vajazem emburse nali. völi ved 
vera komi jözlen vajavni idöljasli: ur-kujas,.södbö£-kujas, ruc-kujas, 
os-kujas, i bidsama ku kucemes asms kijlisni vilisni, i sijejas öslilisni 
na vile, i dörajasen jeseé vevtilisni i cisjanjasen gartlilisni i bidsen 
síje enovtlisni setce velc-kezle. a kodi völi setis listás bostni, secemlis 
na dumé'n daveljas cukirtasni kise i koksüi dragleje vostdsni. no sv. 
Stefan ninemis ez povzi i nincm-tor setis ez bőst ni aslis ni muké'dli 
ez cókti. a idoljas pidd'iis Stefan puktis nali jescena kik vicko. ta- 
подёп i pondis page niken komi jöz p'ávsin paskavni Kristoslen verais. 
no drug, kis-ke vois med ifid  tunnis nalen i ciké'dcisis, kodis bidsen 
polisni i ködös ldvzisni bates moz. sija pondis vitpirtem jözes iledlini 
bidsama подёп, börvezni rerasö, i s ij  kóködis najaös.: ,,mil'a ti eskan-
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■nid jöz mortli, Möskuasali ? sija ved nekitcem búr oz dumajt tijanli. 
a me úján rödié, tijan műié i tijan kilen tőm it a, n si-ponda i tijanli 
kolii menő kivzini porié mortes i bat pidd'i pukiin i; me ved tijanli 
bid bur dumajta.“ Песета ilödlemön i kozinjasiin mukedes hara ber- 
gödis vaí (pe£) veraas ; a burgikjasis sili suisni: „mun, venzi sana 
Stefan-ked a ne mijan-ké'd; a mi hutám kivzini tijanlié, kodnite 
vcnannid.“ sija kivjas borin tun uékedcis Stefan vile i bidéama na
gen si-köd vcnzis, i stav d'aveljassö si vilö kőris, i pocni kösjis éör- 
II inas, no ni nem ez vermi pösöbitni, bid kiv vile ved Stefan agis mij 
vocca süni. med-börin tun suis ijid  gölösön: ,,vaj-zj kiknanniin ти
пам bi pir i va jiir, i kodnim og sotce i vöje, sinimlön i Sangi к vera, 
a sija verae,n i jözli óvni“, taja kivjas silön komi jözli zev sölöm vilas 
vote i viaja oskisni serem éörni. a svjatöj Stefan suis tun li: ,,te cók- 
tan menő kérni secem ug, ködös mortli nótcid oz рог kérni ; по те 
puktiéa jen vilö, sija ved bid-tor vermas kérni jözös mezdem ponda.“ 
i bergödeimiét jözlan suis: ,,vuje tatce bi i öztö esíje tirtem kerkasö ; 
me i tun kiknanniin kutcisemön pirambije.“ régid vajisnibi i öztisni 
tirtöm kerka; seki prepodobnöj Stefan bördömön pondis kevmini jenli 
i suis : „zev milöéta batmkoej,te bid-tor ver man kérni; jözös lubitem 
kuéa petködli assid vint'é, med kutasai tödni, mij tenad veraid pra- 
möj.“ ajurbitöm bimas gorödis gögör sulalisjasli: „sövet da l'ubov 
tijanli, vokjas i pijanjas, próstitö i kevmö те vösna; a me das i 
kuvni svjatöj vera vösna“. sessa bergedeis tunlan i su is: „rnunarn 
eoe kutcisemön, kigi acid kösjisin.“ seki Stefan boétis síje pölaödis i 
mirdön pondis kiskini as-ködís bije ; no pörjasié tun povzis i pondis 
görzini tok gorsen, i süni : „mij me pö bijin sotca tw in moz ?“ a jöz 
lakié pondis cöktini sije pirni bije ; acid pö ved sisi vilö pirin. sig-ze 
pörjasié tun i va dórin povzis i janödis jurse assis setön ротёп, a 
sent völi suema öti jukmesö náli pirni, a mödöd petni.

Azután az újonnan megkeresztelt nép kezdte összetörni és el
égetni a maga régi bálványait (isteneit) mindenütt; de legbuzgóbban 
rombolta azokat sz.István; ö össze vagdalta fejszével s elégette mind 
a bálványokat, mind a nekik vitt jószágot (áldozatot). Mert a zűrjén 
népnek úgy tartotta vallásbeli szokása, hogy áldozzanak (vigyenek) 
a bálványoknak: evet-bőröket, hölgybőröket, róka-bőröket, medve
bőröket, s mindenféle bőrt (minden vadnak bőrét), a milyet magnk 
szoktak elejteni, s azokat ráaggatták ö reájuk, s még vásznakkal is 
takarták őket meg kendőkkel göngyölték be, s mindazt ott hagy
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ták örökre. De a ki onnan mer vala elvenni [valamit], az olyannak, 
az ő véleményük szerint, az ördögök kitekerik kezét lábát s nyo
morékká teszik (tkp. vesztik) vala. De sz. István semmitől meg 
nem ijedt s semmit onnan el nem vett, sem magának, sem másnak 
nem engedte meg. De a bálványok helyett állított István nekik 
még két templomot. Ekképen kezdett lassanként a zűrjén nép közt 
a Krisztus vallása elterjedni. De egyszerre jelentkezett valahonnan 
az ő legnagyobb (legfőbb) javas-emberük és boszorkány-mesterük, 
a kitől mindnyájan féltek s a kire hallgattak mint egy atyára. Az 
kezdett mindenképen az újonnan keresztelt népet csábítgatni, hogy 
hitét visszacserélje, s így intette őket: «minek hisztek ti egy ide
gen embernek, egy moszkvainak ? Mert ő semmiféle jót nem akar 
(nem gondol) nektek. De én a ti nemzetetekből, a ti földetekből 
való vagyok s a ti nyelveteken beszéllek; azért nektek kell engem 
hallgatnotok, öreg embert, s atyátokúl tisztelni; mert én nektek 
minden jót akarok.» Ilyen csábítással és ajándékokkal némelyiket 
visszatérítette a régi (utálatos) hitére; de a jobbak neki azt mond
ták: «eredj s szépen vitatkozzál Istvánnal, de ne mívelünk; mi 
pedig fogunk titeket hallgatni,hogy melyiktök czáfolja mega mási
kat (tkp. melyiktöket czáfoljátok).» E szavak után a javas-ember 
oda rohant Istvánhoz s vitatkozott vele mindenképen; s vala
mennyi ördögöt idézett ő ellene s be akarta keríteni beszédével; 
de semmire sem mehetett, mert minden szavára István megtalálta 
a felelelet (tkp. mit ellene szólni). Végre most a javas-ember 
mondta nagy szóval: «hadd menjünk mindketten tűzön és vízen 
keresztül, s melyikünk meg nem ég s el nem sülyed, annak (tkp. 
azunknak) is külömb a hite, s azon hittel kell a népnek is élni.» 
Ezen szavai igen megtetszettek a zűrjén népnek (tkp. szívére jö t
tek) s ők megdicsérték az ilyen beszédet. De sz. István mondta a 
javas-embernek: »te fölhívsz engem olyan dolgot tenni, a melyet 
embernek soha sem lehet megtenni; de én bízom istenben, mert ő 
megtehet mindent a végett, hogy a népet megmentse.» A nép felé 
fordulván, mondta : »hozzatok ide tüzet s gyújtsátok meg ezt az 
üres házat; én és a javas ember mindketten egymásba fogódzva 
bemegyünk a tűzbe.» Rögtön hoztak tüzet s meggyújtottak egy 
üres házat; akkor tisztelendő sz. István könnyezve kezdett imád
kozni istenhez s mondta : «igen kegyelmes atyám te mindent bírsz 
megtenni ; annálfogva hogy a népet szereted, mutasd meg a ma
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gad hatalmát, hogy tudják (tkp. tudni fogják), hogy a te hited 
igazi.» Imádság után kiáltott a körülállóknak: «béke és szeretet 
nektek, testvéreim és fiaim, bocsássatok meg nekem s imádkozza
tok érettem; én kész vagyok meg is halni a szent hitért». Azután 
fordult a javas-emberhez és mondta: «menjünk együtt, egymásba 
fogódzva, a mint magad kívántad.» Akkor István fogta őt a ruha
szélénél fogva s erővel kezdte őt magával a tűzbe húzni; de a 
csalfa javas-ember megijedt s tele torokkal (tkg. gonosz t.) kezdett 
kiáltani s mondani: «mit égjek én el a tűzben, fű módjára?»De a 
nép haragosan ráparancsolta, hogy menjen be a tűzbe, mert hiszen 
magad arra ajánlkoztál. Épen így megijedt a csalfa javas-ember 
a víz partján is s megszégyenítette ott magát (tkp. a maga fejét) 
végképen; pedig ott az volt mondva (úgy volt megállapítva), hogy 
egyik léken bemenjenek s a másikon kijöjjenek.

■Janiidmist times prepodobnéj Stefan suis s il i: kösjan-ё eskini 
Jisus Kristosli ? пи k ii  tun ninöm vilii ez kösji veini as verasii, seid. 
prepodobnej Stefan suisjözli: „asnid agilinnid, kigi med-vogin táj a 
kőris méné' híjé i vaé, a acis-ic i pörjalis; vistalé-ie rnij artalannid ti 
kérni ta-kéd?“ seki ütik kilén bidsén jöz suis: „slcd sije ríni.“ no 
svjatéj Stefan pondis jözés ramédni i kökédni i suis: ,,mejam ki med 
oz lo tója kok mórt vilin; Kristosved ez isti méné vini no velédni, i ne 
kokén no búrén ; a med ze taja as corid sölömnas oz-ke eski; sili das- 
tema ved mödar jugidin pomtém Ы“. med-biirin íe cöktis síje tutéj 
vötlini komi muis, i komi jöz kostié med muné kitce gazis ! sigi i 
kerisni.

Miután a javas-embert megszégyenítette, mondta neki sz. 
István: akarsz-e Jézus Krisztusban hinni? De a mint a javas 
semmi áron nem akarta a maga hitét cserélni, akkor sz. István 
mondta a népnek : «magatok láttátok, hogyan hívott ki először ez 
engem tűzbe vízbe, de ugyancsak maga meg is csalt; mondjátok, 
mit gondoltok (szándékoztok) vele tenni?» Akkor egy-szóval (egy- 
hangon) mondta az egész nép: «illik őt megölni». De sz. István 
kezdte a népet csillapítani és inteni:» az én kezem ne legyen rajta 
e gonosz emberen; mert Krisztus engem nem ölni küldött, hanem 
tanítani, s ne roszszal hanem jóval. De hadd ez, ha a kemény szí
vével nem hiszen, — *); mert neki készítve van a másik világon 
az örök tűz.» Utoljára pedig parancsolta ötét egészen elkergetni a
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zűrjén földből, hogy a zűrjén nép községéből hadd menjen liova . . 'neki tetszik. így tettek is.

Se ki Indiain pondisni zugcdlini idüljas i puktavni na piddi 
vickojas, i svjatéj Stefan agis, mij komi vickojas vilin kott aslas torja 
arkerej. a si-ponda bidsé'n-ked (krestjanaja sis-ké'd) sornitemen istis 
(jized Möskuae, velikej knaz Dimitrij Joannovicli i mitropolit Pi- 
mcnli, i gizis mij star komi jöz nin pirtema, a si-ponda i hole tatce 
aslinis torja arkerej. книг г mitropolit artavmiét, nekodes Stefanie 
kinéa ez agini sexem igid ciné, i si-ponda korisni sijes Möskuae' i 
puktisni ar kér kje (Jemdin'é). vomistas arker'éjcn komi jöz pövsas, bid 
jözis rades Unni, a acis Stefan pondis tözdisni vickojas ponda, ipon- 
dis veledni i puktavni pop-d'aké's komi jöz pövsis-ze. i sigi sv. Stefan 
olis pörismitée'g; a med-börin ротёп lösedmiét ricko delejas, mog 
suis sijes munni bara Möskuae. no seni nedir vismist i setis lovse 
jenli, i gebisni síje setce Möskuae Spas monastire, kiteni i öm'é'ég 
kujle sismitög.

Velődem. Pravoslavnejjas 1 kevmise svjatёj Siefanli, med sija 
aslas molitvajasnas mezdas mijanös (assis pirtem jözes) pomtem 
mukais; по епё minődé i síje, mij kig sija bids'én terpntis i ninőmis 
ez dözmiv; si-moz-ze i mijanii tani kole óvni. secema olisjas ved 
sömin voasni rajé, Stefan dinő.

Akkor mindenütt kezdték a bálványokat szétrombolni s 
helyettük templomokat állítani. Sz. István látta, hogy a zűrjén 
templomok (egyházak) fölött egy külön főpap (püspök) kell, s 
mindnyáj okkal (a keresztyénekkel) beszélvén, küldött egy levelet 
Moszkvába, Dimitrij Joaimovics nagyfejedelemliez és Pimen met- 
ropolitához; megírta, hogy az egész zűrjén nép már meg van 
keresztelve s azért kell is ide nekik egy külön püspökjiik. A feje
delem és a metropolita meggondolván [a dolgot], senkit sem talál
tak, Istvánon kívül, ilyen magas tisztségre [méltót], s azért hívták 
őt Moszkvába s avatták (tették, helyezték) püspökké (Ustvlm-ba). 
Hogy mint püspök visszajött a zűrjén nép közé, az egész nép 
megörült; de maga István kezdett gondot viselni a zűrjén templo- *)

*) A zűrjén textus itt elejtette a med-zc taja-val kezdett mondatot. Az 
orosz eredeti így szól: «hadd legyen ő, lia keményszívűsége miatt nem hiszen, 
átadva a másik világon az örök tűznek».
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mokra (egyházakra), tanítani és avatni papokat ugyancsak a zűrjén 
nép közül. S így élt sz. István megöregedtiglen; de utoljára, hogy 
az egyházi ügyeket egészen rendbe hozta, oka lett neki (tkp. ok 
érte őt), hogy megint Moszkvába menjen. De ottan nem sok ideig 
beteg lévén, átadta lelkét istennek, s eltemették öt oda Moszkvába 
a Szpasz (Megváltó) klastromába, a hol is mostanáig nyugszik 
rothadatlanúl.

Tanítás. Igazhitíiek! könyörögjetek sz. Istvánhoz, hogy a 
maga imádságaival minket (a maga keresztelt népét) az örök kín
tól megmentsen; de ne felejtsétek azt sem, hogyan tűrt ő mindent 
s nem bosszankodott meg semmitől. Épen úgy kell nekünk is itt 
élnünk. Mert csak az ilyképen élők jutnak a paradicsomba, sz. 
Istvánhoz.

2.
M ij artmé kodalémis, libé vina-juémis.

Kodaliim, libé vina-juém cikédé mortis vir, misténimélé stlis 
euíem-roéasé i lizmédé silis vinsé, torke jur-vem, veié mivkid i cor- 
zedё sölöm. vinajuis rosté assis lovs'é i razgé em-hurse lók kerémén 
aslis-ze. Mortlén koddlém em sogsan-lun götirislén i bördan-lun 
celadislén. sija mortes voste pon v ise li tala-dorinna serem mórt jen - 
més lögédé i mödarin si ja r  vile use jen jorém vek-keSe. So, vokjasé, 
öt-kimin oméí torjas, lidtém cottém omet torjas pickis, kodjas art- 
m 'éni kodalemis (libé vina-juemis) vuzjis moz.

Velődéin. Búr pu jilin  oz artmini őrnél koljas, io m é lp u jilin  
oz artmi búr ko l; kol éörti ved poéas tödni pu (M atf. 7, 18. 20.) 
sigi vokjase i búr mortjassan oz artmini őrnél deléjas, i őrnél' mort- 
san, vina-juissan, oz artmini búr deléjas, a deléjas sörti ved sömin 
poías ági ni mortés. no mij-Se gospod' suis őrnél pu vösna ? sija suis: 
kerav sijes, mila pé vescöré i mesta tirté ? (Luk. 13, 7.) Sij-ze vokja- 
séj suas jen i őrnél mórt vösna, kodi jilavek vina jué, aslas angelja- 
sisli: kér álé pé i silis sönjassé őrnél' pués moz, med i sija tala-dorin 
vescörému oz talav. peruiamé-ze volcjasé viccisni vlna-juémis, med vespc 
gospod' oz cökti mijanlis lov bostni kod ju rén ; kod jura kulisli ved, 
kigi assé vijiéli, oz nin lojensan mödarin nekucem prösca. vigedlété, 
kivan mórt nin, mijan nemin, kulini drug, kodjurén, i naja ved. esko 
(konerjas) síje ez cajtni juiganis ; viccis, med i tenéjen oz mizdi na
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moz ze ; vicéié i öti parta vina vösna en vosti assid lovte ; kogilan 
ved öti dali-keze, a lovte assid vostan vek-keze. en vuncde kivjas 
apostolin: vina-juiéjas рё jen carstvoe oz vont.

Mi ered (származik) a részegségből vagy a bor- (pálinka) - 
i vasból.

A részegség vagy a bor-ivás elrontja az ember vérét, elrú
títja arczát s gyengíti az erejét, megzavarja az agyvelöt, változ
tatja az eszet s megkeményíti a szívet. A borivó elveszti a maga 
lelkét s elprédálja a jószágát, épen magának tevén rosszat (árt
ván). A férfi részegsége feleségének szomorúsága s gyermekeinek 
f-írása. Az lealacsonyítja az embert a kutyáig (tkp. veszti kutya 
színig) s már e világon az ilyen ember megharagítja istent s a 
más világon az 5 fejére esik az isten átka örökké. íme, atyámfiai, 
egynémely rosszak a számtalan rosszak közül, a melyek a részeg
ségből, mintegy gyökérből, erednek.

Tanítás. Jó fán nem teremnek rossz gyümölcsök, s rossz fán 
nem terem jó gyümölcs ; mert a gyümölcs szerint meg lehet 
ismerni a fát (Máté 7, 18. 20.). így, atyámfiai, a jó emberektől 
sem erednek rossz cselekedetek, s a rossz embertől, a borivótól 
nem erednek jó cselekedetek ; pedig csak a cselekedetek szerint 
lehet az embert megitélni. De mit mondott az Úr a rossz fáról ? 
0  azt mondta: vágd ki azt, minek is tölti (foglalja el) hiába a 
helyet (Luk. 13, 7.). Ugyanígy, atyámfiai, szól az isten a rossz 
emberről is, a ki mindig bort iszik, a maga angyalainak: vág
játok az ő inait, mint valami rossz fát, hogy ő e világon hiába ne 
tapossa a földet. Fogunk tehát, atyámfiai, óvakodni a borivástól, 
hogy az Úr ne parancsoljon lelkünket venni részeg fővel (mikor r. 
f. vagyunk); mert a részeg fővel meghalónak, mint öngyilkosnak 
(magát ölőnek) már nem lesz istentől a más világon semmi bocsá
nat. Nézzétek (vegyétek tekintetbe), mennyi ember halt már meg 
csak a mi életünkben (mi emlékezetünk óta) hirtelen, részegfő
vel, s ők szegények bizony (tkp. hiszem) azt nem gyanították, 
mikor ittak; óvakodjál, hogy isten ne büntessen meg téged is 
ezek módjára; óvakodjál s egy negyed borért ne veszítsd a magad 
lelkét; mert részeg vagy csak egy pillanatig, de a lelkedet elve
szíted örökre. Ne felejtsétek az apostol szavait: a borivók nem 
jutnak isten országába.
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3.
M ij artmé sad'a olémis.

Viccisem bidsama poles kogedan torjis (bibe sad'a ölem)  mort- 
lis koknedü i viímedé vir, vige miclunsé i vinsé silis i sodté mivkid. 
sija tujdé mortes bur ovmes vile, sija cm hurlun aslad Midién, i 
emburte vige bur vile aslid-ie i mukedjasli. sad'a olein em gaialun 
gotirlen i sudalun cetad'lén. sad-jura mórt koknidgika jen herdé kut- 
cise i kivzé bur vile velédém, « si-vbsna i olé' tani vivti töMisteg da i 
mödarin lóé suda. sad-jura mort cm bur dumajtis bidsama mortli. 
sija kevm 'é jenli jöz gon-vig vösna da i assis vige, sone-unabur- 
torjas, lidtem cottem bur-torjas pickis, kodjas artmeni (vuijis moz) 
sad'a olémis.

Velédé'm. sad' mort, pu moz, kocli puktema va vizivtan-iné, kodi 
horse lege as poraas, i kodiert korjis oz kel'déd : secern ри-moz £e, 
bid-tor, mij sija here, bur pom age (1 psal., 3.). asnid artale vokjase 
si jilts: кисет mort burgika olé sad-jura ali kod-jura? id i к is pir as 
vezera, bid-tor zavodité kérni dum aj temen i bur pom age, i olé is- 
lovzitég; bidsén síje oskéni: i nacal'strois — rotis ved síiért mintéma, 
i burjözis; da i jenmis sije l'ubité-gik — tirmé ved síién i korisjasli 
i pop-dakli. a inöclislén (kod-juraislén)  bidsén mod пода: ninein sija 
oz put'mi, i mij zavoditas, niném oz artmi. dengasé assis (kodés kotier 
cukartis voj i lun mirsemén) juas i razgas öti dákén, a dengais-köd 
rostás assis zdorovjesé i mivkidsé; kvatitcas, a vöt mintitém : ■—- 
si-vösna l'ógasas si vilé i nacal'stvo i gosudar; i abu niném setni ni 
korisjasli ni vickojasé ni pop-dakli, — a si-vösna i tala-dorin míza 
sija jöz vogin, da i mödarin jen mizdas sijes pomtérn mukaén.

Mi ered a józanságból (józan életből). Az óvakodás minden
féle részegítő dologtól (vagyis a józan élet) könnyűvé teszi és 
megújítja az embernek a vérét, megőrzi a szépségét és erejét s 
növeli az értelmét. Az vezérli (útba igazítja) az embert erkölcsös 
(jó) életre. Az a magad lelkének üdvössége s megőrzi a vagyono- 
dat magadnak s másoknak hasznára. A józanság a feleségnek 
öröme s a gyermekek szerencséje. A józan (j. fejű) ember könnyeb
ben ragaszkodik istenhez s meghallgatja a jóra való tanítást, s él 
is a miatt itten (e világon) aggódás nélkül, meg a másik világon 
is boldog lesz. A józan ember jóakarója minden embernek. 0 imád
kozik istenhez másnak egészségéért s a magáét is megóvja. íme
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néhány jó-dolog (haszon) a számtalan sok jó-dolgok közűi, melyek 
a józanságból, mintegy gyökérből, erednek.

Tanítás. A józan ember olyan mint egy fa, a mely víz-folyó 
helyre van ültetve, s a mely levelét ereszti a maga idején s a mely
nek levele el nem hervad; ugyancsak olyan faként minden dolog, 
a mit ö teszen, jó véget lát (1. Zsolt. 3.). Magatok gondolkodjatok, 
atyámfiai, arról, mely ember él jobban, a józan-e vagy a részeg ? 
Az egyik mindig maga eszű (maga eszénél van), minden dolgot 
elkezd tenni meggondolva s jó véget lát, s él sóhajtás nélkül, mind
nyájan őt dicsérik: mind a hatóság — mert az adója meg van 
űzetve, mind a jó emberek (nép); meg az isten is szereti őt job
ban — mert telik nála a szegények és a papság számára. De a 
másiknál (a részegfejűnél) minden másképen van : ő semmiben 
sem boldogúl, s akármihez kezd, semmi sem ered belőle. A maga 
pénzét, a melyet szegény éjjel nappal fáradozván összegyűjtött, 
megissza s elveri egy pillanat alatt, s a pénzével elveszti az egész
ségét és eszét is; föleszmél (tkp. kapja magát), de az adója neki 
fizetetlen, azért megharagszik rája a hatóság és a fejedelem; s 
nincs neki mit adni sem a szegényeknek, sem a templomokba, 
sem a papságnak: — azért pedig ő bűnös e világon az emberek 
előtt, s a más világon megbünteti őt isten örök kínnal.

4.
S i jilis, mij zev omeí lögedni bat'-mames.

Ötcidprepodobnej Parfenij dini; (Lampsakijsa atkerej dinejvaje- 
detna völi zon, kodes zev jönainuéitísni omütjas. a Parfenij voll secern 
bur sölöma, mij ez kovli sili nekucem kevmisem, a ági mi sít secema visis- 
jases, acis,pirze г burdedavlis aslas molitvajasnas. no tajezonmiis ági
m ét vezsis sijacuzem vivejis. a, bafmam silen b'órdiimen i kok vilas uské'd- 
сетёп kevmisisni Parfé tájit, med kig-ke mezdas pise mills omeÜjasis. 
no sija suis na li: „tijan pi siminda oz sulav, omelis ved si picke 
pirema si-ponda, mij sija porti baisc vijis“. bat'-mam povzisni. no

x) így («nem boldogul») fordítottam az oz put'mi-1; a put'- 
mi-ni ige -m képzős denominativum, s alapszavának az orosz 
put (út) szó látszik, mely több szólásokban a «siker, haszon, bol
dogulás» kifejezésére szolgál (pl. v put ne időt tkp. nem megyen 
paí-ba =  nem sikerül, nem tehet előmenetelt); v. ö. finn menesty- 
«succedere» (mene-töY).
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Parfenij jua lis: „taja pi unais lögédlis tijanes!“ sig, vistalis bat', 
a Parfenij bara voge jaalis : ,,ti kevmislinnid dözméin poraas gos- 
podli, med sijes jen mizdas?“ ,,mi£aés sijen jen vogin“, suisni kik- 
nannis ötpirjcn. seki Parfenij snis nali: „sij-ke pinid tijan acis 
miza, i med-ze novlédlas, simdais kőié“. no bai-maml'én zev dojmisni 
sölömjasnis, i si-ponda ez dugédcini naja bőrdni i kevmisni arkerejli, 
med koras sija ki j-ke prösca jensan pinisli. sómin nin naja koréin 
kuéa Parfenij blaslövitis zon més, i jurbitmist jenit burdédis. — Velé- 
dém. cetad'! viccise, pole bai-mamés dözmédémid; naja jorem kuéa 
ved jenjoras tijanes ; i naéan pröscatég jensan oz lo tijanli prösca.

Arról, hogy mily nagyon rossz szüleit megbosszantani. — 
Egyszer tisztelendő Partheniushoz (lampsakusi püspökhöz) egy 
ifjú hozatott volt,a kit nagyon erősen gyötörtek a gonoszok. Par
thenius pedig annyira jószivű vala, hogy nem kellett neki semmi 
könyörgés, hanem meglátván az olyan betegeket, maga mindjárt 
gyógyítgatta a maga imádságai által. De mikor ezt az ifjút látta, 
megváltozott az ő arcz-kifejezése'). De szülei sírva és lábához bo
rúivá könyörögtek Partheniusnak, hogy valahogy megszabadítsa 
az ő fijukat a gonoszoktól. De ő azt mondta nekik: «a ti fiatok 
nem érdemel (nem ér) annyit; mert a gonosz ő beléje azért tért 
be, hogy ő majdnem atya-gyilkos». A szülék megijedtek, de Par
thenius kérdezte: «ez a fiú sokszor haragított meg benneteket?» 
Igen (úgy van), felelt az atya. De Parthenius megint tovább kér
dezett: «ti könyörögtetek bosszúság idejében az Úrhoz, hogy őt 
isten megbüntesse?» «Azzal vétkesek vagyunk (vétkeztünk) isten 
előtt» — mondták mindketten egyszerre. Akkor P. mondta nekik: 
«tehát a ti fiatok maga bűnös, s hadd viselje el, a mennyit neki 
kell (tkp. annyia kell). De a szüléknek nagyon fájt a szivük s 
azért nem szűntek meg sírni és a püspöknek könyörögni, hogy ő 
valahogy istentől a fijuk számára bocsánatot kérjen. Csak az ő 
kérésük miatt végre Parthenius megáldotta az ifjút s istenhez 
imádkozván, meggyógyította. — Tanítás. Gyermekek! óvakodjatok, 
féljetek, hogy a szüléket meg ne haragítsátok mert az ő átkuk

J) Az orosz textusban: «mutatott elégedetlenséget». Csak 
sejtés szerint fordítottam cuzcm vivejis-1 «arcz-kifejezés»-nek; a vív ej 
szó, mely zűrjén szótárkészletünkben nincs meg, orosznak látszik, 
noha igazi mását még ki nem mutathatom.



POPOV : К. JÁMBORSÁG PÉLDÁI. 15

miatt isten is megátkoz titeket, s az ő bocsánatuk nélkül istentől 
sem lesz nektek bocsánat.

M ij artme jenit kennem kain.
Óti porai; Armenia Miletina karín sulalis dir kos povodd'a, a 

si-ponda zevpolisni nan votümis. i jódén hints lnne sölömjas nor- 
misni. med-börin bidsén loktalisni Akakij arkerej diné' (taja arkerej 
olis mu vilin vited éovoin, Kristos röditéem borin, pametis silcn aprel 
t'ólisin, das sizimöd lnne) — i kevmisisni sili, med koras sijajenlié 
milestse zer. arkerej 2c (Taker tiniét jözes munis svjatej mucenik Jevsta- 
fej vicko dine (a sija vicko ez vöv kar pickin, a hokin) ; seténi arkerej 
jurbitis i svjatej Jevstafejli, med i sija cöc otsalas aslas molitvajasnas 
jenlis zer komi. a sessa börjimist vicko dinsis med búr in, cöktis 
setce vájni vickois préstől i idic-tllain nekucem vevtté'g, b'órdig tirji 
porulis kérni öbedna. puktisemen bid-tor vermié i mileéta jen vile, 
Akakij vicko-vinase dari-dozjas ez sorhív vám, k ij  vöclé'ni öbedna 
sajin, no stav dumnas leptisis jen dine, sölömsis kevm'émcn, med sija 
acis sorlalas vicko-vina aslas zernas i med kuté'das cöc sijen koémé'm 
ma. i secema kevmisis, mij sija Se dáké jona i zermis, i vicko-vina 
dari-dozjin sorlasis zeren, i kos mu kötasis.

Velüdcm. Pravoslavncjjas! kor mu koémas i nan pondas sotcini, 
cukertcimiét ötlae pop-d'ak-ked kevmise bőr de тёп jenli, i jen kivzas 
tijanes ; libe, kor vivti zera lóé i on cajtce nanli róni, bara sij-ze 
kevmise gospod'li, bid-tor ved sija keras éölömis i sin-raön koréin 
kuza.

Mi haszna van az imádságnak (tkp. mi ered az istenhez kö
nyörgés miatt).

Egy időben Armeniának Miletina városában soká állott szá
razság, meg azért nagyon féltek rossz aratástól (tkp. gabona-ter- 
metlenségtől) s a népnek napról napra szomorúbb lett a szíve. 
Utoljára mindnyájan elmentek Ákos (Acacius) püspökhöz (ez a 
püspök élt a földön Krisztus születése után 5-öd száz-évben); 
emlékezete április hóban, 17-dik napon) — s könyörögtek neki, 
hogy kérjen istentől irgalmat, esőt. A püspök csakugyan össze- 
gyűjtvén a népet, elment sz. Eustathius vértanú templomához 
(az a templom pedig nem volt a városban bent, hanem mellette); 
ottan a püspök imádkozott szent Eustathiushoz is, hogy az is egy
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szersmind segítsen neki imádságaival istentől esőt kérni. Azután 
megválasztván a templom közelében a legjobb helyet, oda vitette a 
templomból az oltárt, s nyilt mezőben minden fedél nélkül, könye- 
zés közt kezdett nagy misét tartani. Támaszkodván (bízván) a 
mindenható és kegyelmes istenre, Ákos a templomi bort az áldozó 
kehelyben nem elegyítette vízzel, a mint mise alatt szoktak tenni, 
hanem egész gondolatával (leikével) emelkedett istenhez, szivéből 
kérvén, hogy ő maga elegyítse a templomi bort a maga esőjével 
s hogy azzal égyszersmind a kiszáradt földet áztassa. S oly annyira 
könyörgött, hogy azonnal erősen esett az eső, s a bor az áldozó 
kehelyben elegyült esővel, s a száraz föld megázott.

Tanítás. Igazhitiiek! Midőn a föld kiszárad s a vetés (ga
bona) oda kezd égni, egybegyülekezvén a papsággal könyörögje
tek könnyezve istenhez, s isten meghallgat titeket; vagy midőn 
szerfölött esős (idő) leszen s nem reményltek termést (tkp. a vetés
nek érni,— hogy a vetés megérhetik v. meg fog érni), ismét szint
úgy könyörögjetek az Úrhoz, mert ő mindent megtesz a szívből 
és könynyel való kérés miatt.

G.
Mortes l'ubitém manaklen.

ötcid prepodobnej Agafon formst karé v и zavm assis kipod-tujsé 
agis visis tuj-mortés, hódi kujlis eza vilin i nekod si vili; ez vigedli. 
sili zev Sat lói i si-ponda suvtis si dini; i kutis juaéüi: rnij si-küd 
lói ? sessa medalis sili pödvörja i vuzavmist assis и g-torse, mintisis 
si piddí köéainisli ; a sessa mij koli AgafonUn dengais, sijevigis sijes 
verdémé i lecitémé i olis seien prameja burdtéégis, kujim tölis; a 
si-börin radlig tirji (búr kerümis kasa) bergédcis aslas vörin olani- 
nas. — Velédém. Sigi koli; óvni i bidsénli, kodi jenmés lidd’e, kigi 
Iceris i prepodobnej Agafon ; korises i visises nótcid oz kov enovtni, 
najes-ke ved enovtan i asté jen enovtas.

Egy remetének emberszeretete. — Egyszer tisztelendő Aga- 
thon, hogy a városba jött a maga kézi munkáját eladni, meglátott 
egy beteg utas embert, a ki a pázsiton feküdt s senki reája nem 
ügyelt. Igen megsajnálta s azért megállóit mellette s megkérdezte, 
hogy mi lett vele ? Azután bérelt neki szállást s eladván a maga 
munkáját, fizetett érette a gazdájának; azután pedig, a mi maradt 
Agathonnak pénze, azt elköltötte őt eltartani és gyógyítani, s
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lakott ott, míg igazán (tökéletesen) kigyógyúlt, három hónapig; 
azután örülvén a jótettének, visszatért a maga vadon lakóhe
lyére. — Tanítás. Úgy kell élni mindenkinek, a ki istent tiszteli, 
a mint tisztelendő Agathon te tt ; a kérőt és beteget soha sem kell 
elhagyni; mert ha azokat elhagyod, magadat is elhagy isten.

7.
Кисет hur kaétivni röditel'jases öbedna sajin.

Ötcid kik niv bar rödié köijisisni jen vogin vigavni i kevmini. 
fiija pöraéan amise i olémnisé köt zev söstéma nuedisni, da, konerjas, 
ez gögör-voni kivnise assinis hatni: divitni, modes pörjavni i una 
jöz jilié éornitni, veékode naja puktisni. kor kilis prepodobnej Vene
dikt nalié seéem ölem, naroéne istis na dine assis veledcisse i si pír 
batmoz vöjpedis najaes, med kutasul kig-ke naja assinis hívse; a 
oz-ke kivzini, Venedikt ez kósji setni nali svjatej dari. no nivjas 
dugedcem piddí nösta seram vile leptisni Venediktes.

Régid si-börin naja kidini i kig zev jona vig kutiéjases gebisni 
vicko-gog ule. no öbedna sajin ved préstől vilin pukalü acis gospod' i 
terpitas-ё sija as dinas ima éornitiéjases jöz jilié  ? mij íe lói nivjas- 
ked ? kor sivlisni öbedna sija vickoin, hiten kujlisni nivjasís i kor 
diaken goredlis: Елицы оглаш ении изыдите (kodi рё abu na 
pirtemaéé, pete), seki ötkimin sulaliéjas pickis öbedna sajin agilisul 
petém kik nivlié gortjis i vickois, i secern diuese agilisul bid öbednain. 
med-börin ta jilié kills i svjatej Venedikt i bördemen zalitís sija 
nivjasé's ; sessa istis assanis pröskur sija vickoé, i cöktis sija pröskur 
rilas kaétivni najes i jurbitni, med jen nali setas mesta. sija кегёт- 
miét nekod sessa ez agiv nalis petem, pröstitis ved jen nali una sor- 
nisinis svjatej Venedikt molitvajas kuia i öbedna sajin kaztilem kuza.

Véledem. Ni nekucem don vile jen oz pröstit kulem vojtirli 
grekjas, no kaítileni kuéa, öbedna sajin, próstitas. a si-ponda kodi 
niv-pi pickis lubitis i l'ubite assis bat-mamse, sili castegik kőié kaé
tivni najaes öbedna sajin, i naja adis vermasni raje voni.

Mily jó emlékezni a szüleiről misében (azaz gyászmisét mon
datni). Egyszer két jó családbeli leány megfogadta isten előtt, hogy 
böjtölnek és imádkoznak. Azon időtől fogva habár magukat és éle
tüket igen tisztán viselték is, de szegények nem tudták nyelvüket 
féken ta rtan i: gáncsolni, másnak hazudni, s az embereket meg
szólni (rágalmazni, tkp. sokat a népről szólni), azt ők semmibe

2Ugor füzetek. 2.
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sem vették (tkp. ingyen gyanánt tartották v. állították). Mikor 
tisztelendő Benedek az ilyen életükről hallott, szántszándékkal 
(v. különösen) elküldte hozzájuk a maga tanítványát s általa atyai- 
lag intette őket, hogy valahogy a nyelvüket féken tartsák ; de ha 
nem hallgatnak reá, fenyegette, hogy nem adatja nekik (tkp. nem 
Ígérte nekik adni) a szentségeket. De a leányok, a helyett hogy 
megszűntek volna, még ki is gúnyolták (tkp. nevetésre, gúnyolásra 
emelték) Benedeket.

Csakhamar azután meghaltak ők s mint igen erős böjt-tar
tókat eltemették a templom padozata alá. De mise alatt hiszen 
maga az Úr ül az oltáron s megtűri-e ő magánál a rágalmazókat ? 
Pedig mi történt a leányokkal ? Midőn misét énekeltek abban a 
templomban, a hol ama leányok feküdtek, s midőn a diákon föl
kiáltott : «Блицы stb. (a kik még nincsenek megkeresztelve, 
menjetek ki)», akkor némelyek a misénél jelenlevők közül látták, 
hogy a két leány kiment (tkp. a két 1. kimentét) a koporsóból és 
a templomból, s ilyen csudát láttak minden mise alatt. Utoljára 
hallott erről szent Benedek is s könnyezve megsajnálta azokat a 
leányokat; azután küldött magától fölszentelt áldozó kenyeret ama 
templomba s rendelte, hogy azon áldozó kenyér fölött emlékez
zenek róluk (tartsanak emlékező misét, halotti misét) s imádkoz
zanak, hogy isten nekik helyet adjon. Hogy azt tették, senki az
után nem látta kimentüket, mert megbocsátotta isten nekik a 
rágalmazásukat (tkp. sok-szólásukat) szent Benedek imádságai 
miatt s a misebeli emlékezés miatt.

Tanítás. Semmi áron isten meg nem bocsátja a halottaknak 
bűneiket; hanem a misebeli emlékezésért megbocsátja. Azért pe
dig, a ki a gyermekek közűi szerette és szereti a maga szüleit, 
annak gyakrabban kell értük emlékező misét mondatni s ők po
kolból bírnak a paradicsomba jutni.

8.
Zev grek jenli kösjisem tor enovtni i vunedni.

Kor igumenalis prepodobnej Feodosij Pecerskej Kievin, seki 
ütik bojarin, Sudislav Gedevic nima, munigen vojna vili? velikej kimé 
Izjaslav-ked, éuis je n li: jon-vigaen-ke рё bergedca gorte, pukta 
monastire kik zarnia denga i zamiis 2e kista venec ábráz vile Bogo- 
rodicali. vojnapomasi-s lösida, vragjas razalisni i piéjisni. no Kliment
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(Sudislavlen kristianskej nimis)  bergedcimistgon-vigaen Kieve aslas 
saldatjasis-ked, vunedis assis kősjisemsii. — Otcid, mijke-minda ovmist, 
Sudislav uhed borin vodis sojtcini i ojbirtis; drug kilis gimistem 
kod'göles i jesce sijes nimen i£dede. Kliment sadmis i agis as vog 
vivsis öbraz presvjatej Bogorodicalis i kilis somi öbrazsanis: „mita, 
Kliment, en set, mij kösjisin ? no so imi sua tenid, tirt assid kösji- 
semtü“. i sije sumist öbraz gebsis, a bojarin povzem jívsis sija-íe 
duke uskedcis denga viganinas i dröízitan kijasnas bostis siminda 
zárni mijtém volt kole, i munis manastire kérni i tirtni kösjisem 
torse.

Ta ja  gizema bid'tene narosne mijan vösna. kor suas mijanes 
kuéemke pritca, seid mi zil'es bid-tor jenit kösjisni ; no kor polan tor
sié minam, seid i vunedam jenmes i kösjisemnimils, ozir mórt kösjise 
jenit ezié i zárni, götgik mórt kösjise sis puktini, отёка olis mórt 
kösjise ovmesse veíni. no ki'g-ze tirtlam kösjisemjas i jorsemjas assi- 
nim ? ödvanajur vilié rnunle bedanim, mi bidsen i vunedam / о vok- 
jase, sija hódi bid-tor keris i bid-tor önt kuté, sija kodli préstől pidd'i 
nebesa akok-uv pidd'i mu, sija, oz jönni птёт-torjis i oz kor mijanlié 
ninetn; a koré sömin síje, med mi, kig sil'énpijan, völim búr éölömaes ; 
по кисет nin búr sölöm pörjasislen ? burgik gus vör jilavek pörjasis 
doris, no kiknannis adö voasni. no sija, kodi oz kér aslas suem kiv 
kuzais, sija cöc i gusasis i pörjasis. pörjasis si-ponda mij kösjisem tor 
abu nin aslas, asilen kodli, kosj'.sis. i si-vösna grek-ke mortespörjavni, 
jenmes dertnin zev grek. tirtame-íe vokjase regidgik sijejas, kor mij 
kösjislim jen it; zev ved grek vunedni jenit kösjisem tor.

Nagy bűn, az istennek tett fogadást elhagyni és elfelejteni.
Midőn tisztelendő Theodosius Pecserszkij Kievben apát volt, 

akkor egy bojár, névszerint Szudiszlav Gerevics háborúba indúlván 
Izjaszlav nagyfejedelemmel, azt Ígérte (tkp. mondta) istennek : ha 
ugyanis egészségesen haza térek, ajándékozok (tkp. leteszek) a ko
lostorba két arany-pénzt s ugyancsak aranyból öntetek egy koszorút 
(v. koronát) Boldogasszonyunk képére. A hadjárat kedvezően végző
dött, az ellenségek szétverettek s megszaladtak. De Kelemen 
(Szudiszlavnak keresztneve), hogy egészségesen a maga katonái
val Kievbe visszatért, elfeledte a maga Ígéretét. — Egyszer, némi 
idő múlva (tkp. némennyit élvén), Szudiszlav ebéd után lefeküdt 
pihenni s elaludt; egyszerre hallott egy menydörgős szózatot, a 
mély őt még a nevén is szólítja (tkp. tiszteli). Kelemen fölocsú-

2*
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dott s látta maga előtt fölülről a szent Boldogasszonynak képét s 
hallott szózatot a kép felől: «Minek, Kelemen, nem adod meg, a 
mit Ígértél ? De íme most mondom neked, teljesítsd a te ígérete
det», s ezt mondván a kép elenyészett; de a bojár ijedtében (tkp. 
-ről) azon pillanatban a kincsátárába rohant s reszkető kezekkel 
vett annyi aranyat, a mennyi kell vala s odament a klastromba 
megtenni és teljesíteni az Ígéretét.

Ez a történet i  mintha különösen a mi számunkra volna írva. 
Mikor minket valamely váratlan eset ér, akkor ml serények va
gyunk akármit istennek Ígérni; de mihelyt a veszélytől menekü
lünk, akkor el is felejtjük istent és Ígéretünket. A gazdag ember 
Ígér istennek ezüstöt és aranyat, a szegényebb ember Ígér egy 
gyertyát állítani, a rosszul élő ember Ígéri az életét változtatni. 
De hogyan teljesítjük Ígéreteinket és esküinket? Alighogy fe
jünkről elmegyen a bajunk, mi (már) mindent elfeledünk. Atyám
fiái, az a ki mindent teremtett s mindent most igazgat, az a kinek 
trónul az ég meg zsámolyúl a föld (van), az nem szenved szükséget 
semmiből s nem kér (kíván) tőlünk semmit, hanem kívánja csak 
azt, hogy mi, mint az ő gyermekei, jószivüek legyünk; de már 
milyen jó szive (van) a csalónak (szószegőnek) ? Jobb a tolvaj az 
örökös csalónál (szószegőnél); de mind a kettőjük pokolba 
jut. De az, a ki nem teszen mondott szava szerint, az egyszers
mind tolvaj és szószegő. Szószegő1) azért, hogy odaígért dolog 
már nem az övé, hanem azé, a kinek Ígérte. S azért ha bűn 
embert megcsalni, istent (megcsalni) bizony már nagy bűn. Tel
jesítsük tehát, atyámfiai, rögtön azokat, ha valamit istennek Ígér
tünk: mert nagy hűn elfelejteni az istennek Ígért dolgot.

9.
VeUdcem okota tóm mortlen.

Svjatej Feodor, kodi börti v'óli arkerejin Jedeskejsa vickoin, 
icet dirjiis völi jwrsadtém i ez vöv sus veledcini a nözmid; si-ponda 
jona terpitlis síja seramjas tövarisjasislié i corid videmjas velüdis- *)

*) A fordító itt átugrott egy soron; az eredeti mind a «szó
szegő» mind a «tolvaj»-nak adja okát: «Szószegő (hazug), mivel 
nem tartotta meg szavát; tolvaj, mivel másnak ígért dolog már 
nem a miénk».
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jasislis. no media jona sölömsé silts kosiig seggem hat'-mamién, naja 
ved nekucem búr es viécisni si pomis. — Köt' kig, a Feodor ez vöv 
secern tom őelad kod', kodjas velavtém kuéa nötik oz nin i radejtni, no 
nadejtcis sija si rile (jen rile), kod vile nadeja nötcid os rosli. ütik 
lnne, jen nuédém kuéa, rój ceccimist vois sija Некое i ági mist mij 
ne kod sijes oz nögjav, gebsis préstől ide; seténi kevmis bördémcn, 
med jen vostas silis an-tiij velédcini; a jurbitigas sessa i unmovsis. 
no si-kosti cukarmisni popjas, vois i acis arkerej i zavoditcis öbediia. 
— sej at éj silém kosti uzigén Feodor agis as-kédis cöcja zonmés, 
angel kodes, kodi bid’té verdis síje таёп. radiem kuéa, a gaske i pov- 
zem, kuéa, Feodor sad'mis i p ir un jivsis ze i petis préstől ulis. taja 
vicéi stem préstől ulis petemis ponda arkerej i bidsün, kodi seteni lösa- 
lis, pondisni senzini; a si-vösna ijualisni sijes, kodi sija i mij ponda 
setce gebsis ? Feodor vistalis bidsen, pomis pome, a med-börin i vöt se 
assis, arkerej ez enovt vés taje radenjese zonlis veledcem vile i si-ponda 
gi&is sijes pop-d'ak stave, sija pora sati Feodorlen zev saría tőik r ossis, 
i regida i sanaa veledcemen panovtis i kolis bidsenes as ar-lidajasse.

Velődéin, cetad/ régedé sv. Feodor vile i kigi sija radejtis veléd- 
cini, sig-ze radejté i ti. a kodi on velale, si-moz £e gusenikén bördemén 
koré jenlis i jen vostas tijanli gized.

Fiatal embernek tanulás-kedve.
Szent Tivadar, a ki későbben püspök volt az edessai egy

házban, kis korában nehéz fölfogáséi volts nem volt ügyestanúlni, 
hanem lassú; azért nagyon szenvedett ő nevetést (gunyolást) a 
társaitól s kemény feddéseket a tanítóitól. De legerősebben bán
totta (tkp. szárította) az ő szivét szüleinek szomorúsága, mert ezek 
semmi jót nem vártak tőle. — Akárhogy, de Tivadar nem volt 
olyan fiatal ember, a kik nem sikerülés miatt már semmit sem 
iparkodnak, hanem bízott ő benne (istenben), a kiben vetett re
mény soha sem vész (meg nem hiusúl). Egy napon, isteni indítás 
miatt, korán fölkelvén ő a templomba ment s látván, hogy senki 
őt észre nem veszi, elrejtőzött az oltár alá; ottan könnyezve kö- 
nyörgött, hogy isten nyissa meg az ő képességét tanulásra; de 
imádkozása közben azután elaludt. A közben összegyűltek a pa
pok, eljött maga a püspök is s elkezdődött a mise. — A szent 
éneklés alatt aluva látott Tivadar egy magával egykorú ifjút, 
angyalhoz hasonlót, a ki mintha őt mézzel etette. Öröm miatt, de 
talán ijedtség miatt is, Tivadar fölébredt s csak egyszeriben álmá
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ból (tkp.-ról) ki is jött az oltár alól. Hogy ily váratlanul az oltár 
alól kijött (tkp. «e váratlan oltár alól kijövése miatt»), a püspök 
és mindenki, a ki ott talált lenni, kezdének csodálkozni; de azután 
meg is kérdezték, kicsoda ős mi végett rejtőzött el oda? Tiva
dar elbeszélt mindent, végről végre, s utoljára a maga álmát is. 
A püspök nem hagyta figyelmen kivűl (tkp. nem hagyta hiába) 
az ifjúnak ezen iparkodását tanulásra s azért beírta őt a papságba. 
Attól az időtől fogva Tivadarnak nagyon szépen nyílt meg az ér
telme s gyorsan és jól tanulván, megelőzte és elhagyta mind a vele 
egykorúakat.

Tanítás. F iaim ! Nézzetek sz. Tivadarra s a hogy ő iparko
dott tanulni, úgy iparkodjatok ti is. De a kik nem értetek (jól föl 
nem fogtok), épen úgy titkon könnyezve kérjétek istent, s isten 
megnyitja nektek az írást.

10 .
M ij keris svjatej Spiridon gnéasiéjas-ked.

ütőid arkerej kér ka ё s v. Spiridon orde piremaes guéasiéjas i 
bős tini ét kimin-ke iz kösjemaeé munni bőr. no jen Tubitem kuéa assis 
bur niortsc i med vigni silié i siteg eca emburse, körtalis nnjaes (aőis 
jen tiklas кисет nogén), sig mij naja ez vermint vesig vörzedcini 
niesta vivsinis i sigi sulalisni asiv vogog. prepodobnéj Spiridon jug- 
digén petis kell'asis i agis mij konerjas oz vermint vörzedcini; sija 
seki vöjpé'dis najaes, med voge-keíe jözlis ninem oz vörzedni, no med 
koréasni jiötlun as trad pomsinis ; sessa aslas molitvanas razis nalié 
tidavtem körtedse i legis.

Velődéin, kodi velalema gusen mödlis boétni, mij éure, med 
velalas tátié, kigijen mizde secemjases ; secem med ricciéas, vermas 
ved kortavni jen sinsé' berdédémén samej guéasigas. zev grek morta 
mortlié gusen boétavni. a kole libe trud puktini, libe komi micaa, 
kilen, a ne guéaéni.

Mit tett szent Spiridon a tolvajokkal.
Egyszer a püspöki házba, szt. Spiridonhoz, bementek volt 

tolvajok s elvevén nehány birkát megint el akartak menni. De 
isten, mivel a maga jó emberét szerette s hogy neki az a nélkül 
is kevés jószágát megmentse, megkötözte őket (maga isten tudja 
mily módon), úgy hogy ők nem bírtak ingyen sem a helyükről 
mozdúlni s úgy állottak kora reggelig. Tisztelendő Spiridon vir-
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radtakor kiment a czellájából s látta, hogy szegények nem bírnak 
megmozdulni; ő akkor megintette őket, hogy ezentúl idegentől 
semmit el ne tulajdonítsanak (tkp. el ne mozdítsanak), hanem 
hogy keressék kenyerüket (tkp. j ól-lakottságot) saját munkájuk 
á lta la z u tá n  a maga imádságával eloldotta róluk a láthatatlan 
köteléket s eleresztette.

Tanítás. A ki hozzászokott, hogy titkon mástól elvegyen, 
a mi találkozik, az tanulja meg éhből, hogyan bünteti meg isten 
az olyanokat; az olyan óvakodjék, mert isten meg bírja kötözni, a 
szemét elvevén (tkp. enyésztvén) épen lopás közben. Nagy bűn 
egymástól (tkp. ember embertől) lopni (tkp. titkon elvenni). H a
nem kell munkát tenni vagy szépen kérni szóval, de nem kell 
lopni.

11.
Guéasem oz ozirmód, no pomaló.

Ötik kupec, törgujtigas ötaró-mödaró setaéni, caste uSdirlilis 
denga sv. Spiridonlié ; a kor bergódcivlis vumsaninsis vajlis sili bőr 
assis ujjözsó ; i sv. starec vek sili éöktivlis, med sija acis as kinaspuktas 
sija jascikas, kitis i boétlis. Spiridon ez i liddivli, stav dengasó-ó vaj
lis kupec, ez ved sija una dumajt tatces ölem jilts, unaié kupéi jualó- 
тёп svjatójlié bostlis i bőr puktilis denga, i jen bursilis sili lósida 
vuzaéni. no ötcid ilavmist, ez pukti vajem dengasó jascikas, i p'órjav- 
mist sv. Spiridonós, költs síje dengase as ordas, mij-Se lói ta-bórin ? 
kupec régid kőrise p ó r i; guéa dengais ved silón baris vajem pidd'i 
bijen moz sotis i stav váz embursó. pögibe romiét kupéi bara vois sv. 
Spiridon or de i kőris silis denga и jen. Spiridon, kigi i vogin keríts, 
tstis sije uzlan gornicaas, med acis bostas jascikis; no k ij  kupéi voj- 
dor ninem ez puktiv, siponda i bostni volt ni néni. kus kién b ‘rg ideí
rni ét vistalis sija sv. Spiridonli, mij jascikin denga abu. sv. starei 
micaa sili suis : ,,tejad ki kinza öneej nekuiem ki setie ez pirav ; 
tónzi-ke veske te puklin denga, önt i hoétin ; nekod vile en nőmé, aiid 
mi Sa.“ janzim kuza kupec uskedcis kok vilas sv. Spiridonli, i svjatej 
próstitis sije tajamiSis i legis gortas, no dengatig nin, denga ved silón 
ez nin vóv, no zev noraa velódómón, med voge-keze ez peSav assis 
lovsó taiem pörjasemón. — Velódóm. so kigi, pravoslavnójjas, i tani 
jen misdó guéasemié; no mödarin, kitóni ne keróm kus, no i bid dum 
mijanloó jen sin vogin, кисета nin setié mijanós mizdas? dert, 
guéasiéjasli luó sija mesta, kitóni bi oz kusli i nomir oz lantit.
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Lopás nem gazdagít, hanem tönkre tesz.
Egy kereskedő, hogy adás-vevést folytatván egyik-másik 

felé adogassa (azaz : hogy forgassa), gyakran pénzt kölcsönözge- 
tett sz. Spiridontól; valahányszor visszatért eladásától (tkp. el
adóhelyéről), visszavitte neki az adósságot; s az öreg mindig neki 
parancsolta, hogy ő a maga kezével tegye oda a ládába, a honnan 
ki is vette. Spiridon nem is olvasgatta, hogy az egész pénzét hozta-e 
a kereskedő, mert ő nem sokat gondolt az itteni élettel. Sokszor 
vett (így) a kereskedő a szentnek engedelmével (tkp. a szenttől 
kérdezvén) pénzt és vissza is adta, s isten megáldotta, (úgy) hogy 
kedvező alkúkat tett. De egyszer eltántorodván (tkp. tévedvén), 
nem tette az elvitt pénzt vissza a ládába, s megcsalván sz. Spiri- 
dont, magánál hagyta a pénzt. De mi történt ezután ? A kereskedő 
csakhamar koldussá lett (tkp. esett, bukott); mert a rejtett pénze, 
a helyett hogy hasznot hajtott volna, mintegy tűzzel elégette az 
összes régi vagyonát is. Miután nyomorúságba jutott, a kereskedő 
megint eljött sz. Spiridonhoz s kért tőle pénzt kölcsön. Spiridon, 
a mint azelőtt is tette, küldte őt hálószobájába, hogy maga vegyen 
a ládából; de minthogy a kereskedő előbb semmit bele nem tett, 
azért nem is volt mit vennie. Üres kézzel visszatérvén, elmondta 
sz. Spiridonnak, hogy a ládában nincs pénz. A szent öreg neki 
szépen (nyugodtan) felelt: «a te kezeden kivűl eddig semmi kéz 
oda be nem nyúlt (tkp. be nem ment); ha a múltkor oda tetted 
volna, most el is vehetnéd; senkire ne panaszkodjál, magad vagy 
a bűnös». Szégyenletében a kereskedő leborúlt szt. Spiridon lá
baihoz s a szent ember megbocsátott neki e bűnért s haza eresz
tette, de pénz nélkül, mert neki már nem volt pénze, hanem igen 
szívrehatóan figyelmeztetvén (tkp. tanítván) öt, hogy ezentúl ne 
szennyezze be a maga lelkét ilyen csalással. — Tanítás. íme hogyan, 
igazhitüek, már itt (e világon) büntet isten a lopásért; de a más 
világon, a hol nem csupán (minden) cselekedetünk, hanem minden 
gondolatunk leszen isten szeme előtt, már hogyan fog azért min
ket büntetni ? Valóban, a tolvajoknak az a hely jut (tkp. leszen), a 
hol a tűz el nem alszik s a féreg nem nyugszik.
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12.
Költi-In: medjen tenii kivzas, acid kivzi korisjases.

Ötpir munigen vickoü milcsta Joannes suvtedis őtik kőris baba, 
i bbrdiimé'n norasis áss ti obiditemis ütik as ródna vilas i kevmisis, 
medim mezdas kij-ke setis svjatej patriark. no k ij  pora nin volt zavo- 
ditni öbedna, síponda kottisjasis Joannes cöktisni sije enovtlini i kiv- 
zini silis norasemse börti, kor bőr gortas voas. no jenien mórt Joann 
suis: „a menü kivzas-ё jen öbedna sajin, од-ке те taje korises önize 
kivzi I“ i ez vörzüdci mestasis sijes ppm'éj kivziteg i juktegsili paj. — 
Veledem. PravoslavnUjjas ! tijanli, kodjasli jensan setema last, vés- 
kida suditni i raditni jöz kolasin, nötcid enc pisjale korisjasis, kivzi- 
tög nalis norasemse; zev ved jöna grek'é voc, hódi ozlrjik'és kivze, a 
gölis pisjale, i kodi ozirla-dor suditü a göl'es vinite; no jilavek kole 
radejtni suditni veskida, кисет suden ved taladorin suditan, secemen 
i aste suditasni mödar jugidin.

Ha akarod (ha kell), hogy isten téged meghallgasson, magad 
hallgasd meg a szegényeket.

Egyszer a templomba menvén Irgalmas Jánost megállította 
egy szegény (koldus) asszony s sírva panaszkodott, a neki tett 
hántásért, egyik rokonára s könyörgött, hogy a szent pátriárka 
őt valahogy attól megszabadítsa. De minthogy már ideje volt a 
misét elkezdeni, azért János kísérői ajánlották neki, hogy hagyja 
el s hallgassa ki az ő panaszát későbben, mikor haza jön. De az 
isten embere János azt mondta: «de fog-e engem isten meghall
gatni mise alatt, ha én e szegényt most meg nem hallgatom?» 
S nem mozdúlt meg a helyéről, míg őt végig [nem] hallgatta s 
[nem] osztott neki részt1). — Tanítás. Igazhitüek! ti,2) a kiknek 
istentől és emberektől adatott hatalom, igazságosan ítélni és ren
delést tenni a nép közt, soha se fussatok el a szegényektől, meg 
nem hallgatván az ö panaszukat; mert igen nagy bűnbe esik, a 
ki a gazdagot (gazdagabbat) meghallgatja, de a szegénytől elfut 
s a ki a gazdag félnek ítél oda, a szegényt meg elitéli; hanem 
mindig igyekezni kell igazságosan Ítélni, mert a mily ítélettel e

x) Az orosz textusban: «elintézte az ügyet s meghagyta a 
bántónak, hogy a szegény asszonyt kielégítse». — 2) A textusbeli 
tijanli («nektek») helyett nyilván ti kell.
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világon ítélsz, olyannal tenmagadat is fognak ítélni a másik vi
lágon.

13.
Korisjasli coridalémis mizdém.

Svjatej Jonalén, vserossiskéj metropolitan völi öti ekonom 
(sóján juan setalis), Pimen nima ; sili völi cöktema vigedcini pögreb 
vilin i juktavlini btdsama tujviv jözés. ötcid göl", i visis baba kőris silis 
mijke-minda ma tor zell'a vile visemsis. no Pimen tolás gorédis si 
vile: „тип те dinis, jescé oz na vo lead tijanli setavni.“ kotier sija 
kivjasis kőris baba muni si dinis' jursé osedémén; no svjatitet (Jona) 
tödis tacem ug Pimenlis. i sija si-ponda kőris Pimenes i búrén suis: 
„te on töd, kodes lögédin; döva, kodes te vótlin, mijan doris musajik 
jen it; zal veske te menim, no gospod' istis te vile kulan c'as, i me 
pösöbitni og vermi; mun i önize vistas popli (grek assid). mód aski 
svjatej Jona cöktis aslas dukovnikisli pirtni sije ijid  pöstrizennee 
(syimae) i sijaze lnne Pimen kuli. — Veledän. so lági jen mizdis 
Pimenes, öti goredemis kus göl' mórt vile! viccise, pravoslavnejjas, 
koriújases vötie mis i dözmedemis libe na vile goredemis; jen bara 
mizdas. on-ke ninein acid vermi setni, micaa i síje zalitemen su s il i: 
„jen setas“, a nekig en list sije sogé'dni, sili ved teteg nin sog i jen 
tené oz prostit.

A szegények iránt való keményszivűség (tkp. keménykedés) 
büntetése (tkp. -ért büntetés). — Szent Jónásnak, oroszországi 
metropolitának, volt egy ékonomusa (étel-ital adogató), Pimen 
nevű; annak meg volt hagyva a pinezére ügyelni s itatni minden 
utasnépet. Egyszer egy szegény és beteg asszony kért tőle egy kis 
(tkp. egynémennyi mézet) orvosságúl betegsége ellen. De Pimen 
haragosan reá kiáltott: «eredj én tőlem, még nem jött az idő, hogy 
nektek adogassak». A szegény koldus asszony e szavak után el
ment tőle fejét lecsüggesztve; de a metropolita (Jónás) megtudta 
Pimennek ez ilyen dolgát. 0 azért (magához) kérte Piment s jó 
szerivel mondta : «te nem tudod, kit haragítottál meg; az özvegy, 
a kit elkergettél, mi nálunknál kedvesebb istennek; noha téged 
sajnállak, de az Úr rád küldte a halál-órát s én nem tudok segí
teni; menj s most mindjárt gyónd meg a papnak a bűnödet.» 
Másnap reggel sz. Jónás meghagyta a maga gyóntatójának, hogy 
őt a nagy tonsurába fogadja, s ugyanaz nap Pimen meg is halt.

26
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— Tanítás. íme hogyan büntette meg isten Piment csak azért,, /
hogy egyszer szegény emberre rá nvallott. Óvakodjatok, igazhitüek 
a szegényeket elkergetni és bosszantani vagy rájuk rivallani; 
isten ezért megbüntet. Ha magad semmit sem adhatsz, tehát szé
pen és rajta sajnálkozva mondd neki: «ád isten»; de sehogy se 
merd őt szomorítani, mert neki már nálad nélkül is van búja, s 
az isten neked azt meg nem bocsátja.

14.
Mi&dém seralémis svjatéjjas vilin.

Ötcid arkerej Kristoslén Grigorij Neokesariskej vetlis Komana 
karé arkerejes £e puktini, no bőr bergédcigas gortas kujim zid Ibsed
éiül si vilin jona tesitéini i si-ponda tuj vile, kit kőié v'óli munni 
arkerejli vövjasén, naja vodtédisni ötikés as kostsinis, bid’té önina 
sómin kuléma; a asnis puksisni si dine i kutisni narosné sogsini. — 
Odra na svjatéj Grigorej na vesté vois, a Sidjas i pondisni kevmisni 
sili, med keras kucem-ke milést kidéin mortli, med vevtt'as silis jajsé 
i setas mijke-minda gebéin vilé. bur-keris arkerej pörtéis vilis plattese 
as vivsis i jescé mijke-minda denga sodtis i setis sije zidjasli, acis 
bara mödédcis годе. íidjas bostmist pondisni vaksini divejas-keris 
mórt vilin, a asnis suisni: ,,völi-ke veske si-picicin jenién duk, t'ódis 
veske seki, mij si vogin kujlé lovja mórt.“ si-börti cukéstisni tóvárié- 
nisé, no sija ez sias. naja cajtisni mij sija unmovsema i pondisni 
sad'médni; no sija niném ez gorédci, unmovsema ved völi vek-keée! 
sig gospod!miniis nali tesitcemsis svjatéj mórt vilin i si-vösna seramsé 
nalis bergédis b'órdéme ! i so konerjas med-voginradlisni si-vösna mij 
tlédisni arkerejes, a borii kovmis aslinis lösédcini i praméj vilé mor
tes gebni. — Velédém. Pravoslavnéjjas ! viccise seralémis, ne öbrazjas 
vilin kicsijén giZcdjas vilin, no i búr mortjas vilin i pörisgikjas 
vilin, med eske i tijanés jen oz mizdi fulés moz !

Büntetés a szentek kigúnyolásáért.
Egyszer neocaesareai Gergely püspök Komana városába 

járt püspököt installálni, de a mint hazatért, három zsidó össze
beszélt, hogy rajta derekasan mulassanak, s azért az útra, a hol a 
püspöknek el kell vala hajtani (tkp. lovakkal menni), lefektettek 
egyet maguk közűi, mintha csak most halt volna meg; maguk 
meg leültek melléje s kezdtek szántszándékkal gyászolni. — Alig 
találkozott velük sz. Gergely, már a zsidók el is kezdtek neki könyö
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rögni, hogy tegyen valami irgalmat a halott embernek, hogy fedje 
he az ö testét s adjon valamit a temetésre. A jótékony püspök le
oldotta magáról fölső ruháját s még hozzátett egy kis pénzt s oda 
adta a zsidóknak, maga meg tovább utazott. A zsidók ezt kapván, 
kezdtek kaczagni a csoda-tevő férfiún s maguk közt mondták: «ha 
ö benne isteni szellem volna, tudta volna bizony, hogy előtte élő 
ember fekszik». Azután kiáltották a társukat, de az nem felelt. 
Gondolták, hogy ő elaludt s kezdték fölkelteni; de ő egy hangot 
sem ejtett, mert elaludt volt örökre ! Úgy fizetett nekik az úr azért 
hogy mulattak egy szent férfiún, s azért az ő nevetésüket fordította 
sírásra! S íme szegények legelőször örültek, hogy a püspökét rá
szedték, de végre kellett maguknak hozzálátni s igazán az embert 
eltemetni. — Tanítás. Igazhitüek ! Óvakodjatok gúnyolódni, nem 
csak a szent képeken és isten Írásain, hanem a jó embereken s az 
öregeken is, hogy máskülömben isten ne büntessen titeket is, úgy 
mint a zsidókat.

15.
Sog sem dari panda.

Útik kiprsköj manastirin, kadi susis Filoksenlen, völi starec, 
rödinanas Miletina karis, Sidör nima, i kodi dugdivteg bördlis ; i 
kor muköcl manakjas vöjpedlisni sijes, med köt icetika dugdilas bör- 
dé'msis, sija vek sulis nali: „me secern greka, кисет ez na vövli med- 
voja mortéan (Adaméan) önija luneej“. — Ötcid vois si dine 
mamik Julian as veledcisjasis-ked, i med vcske bárdié stareces kij-ke 
pal'edni, működ somi pövsin suis s ü i : „eski musa vokö, mij jen  
kinía bidsiin grekaeé.“ a „kié bara! suis starec: abu nekuéem giSe- 
din i résig on kivit secem grek, kucemön me mi Sa. kivze, mij те 
tijanli viétala i kevme cöc те ponda. jöz pövsin öligen mejam völi 
götir, i kiknannim veritim Sevir veledemli (mód pöles verae, a ne- 
prameje). ötcid, romiét gor tő, me eg su assim göthös i tödmiét mij 
sija muni pódruga ordas, med si-ked ötiklain darjaéni pravoslavnéj 
vickoin, me kotörti setce, agimiét-Se mij götir mejam boétema nin 
vomas dari, me kvatiti sijes gorsedis i setcej cabrali (og liét taja 
grek i süni), mij sija bor biliktis dari. jöjlun hazaim me kvatiti dari 
i sibiti najtc. no sija-Se cluke cardistis i darisö boétis card-bi. K ik  
lun borin me agi zev miétem mortes, kodi tapkedmiét menőpelpomöd, 
suis: „mi drugjas te-köd i nntcid ogö loö jansödömaeé.“ — „a te

28
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hódi secern1}“ janii me. — „me sija, suis, hódi Jisus Kristoses mu- 
citcigas kuckis pel'-bokas“. verma-ё si-börin, bördzimist, goredemen 
suis starec, verma-ё те mijke-minda pal'efjcini ?“ — Veledem. Pra- 
voslavnéjjas ! zcv jöna sögresitis taja mórt síbitemen sv. dari líajte ; 
no secema-ze greke vöjam i mi, kor darjasam pe í sólömcn nótik vi- 
gavtcg i lösedciteg ; secema-ze greke vöjeni naja, kodjas dari bostigen 
oz praméja miritcini i éölömsinis oz pröstitcini rmja-köd, kodjas vile 
lögalisni.

Bánat az oltári szentség miatt. — Egy Cyprus-szigeti kolos
torban, a mely Philoxenusról neveztetett, volt egy öreg, születése 
szerint Miletina városából való, névszerint Izidor, a ki szakadat
lanul s irt; s mikor a többi barátok (szerzetesek) unszolták, hogy 
csak egy kicsit hagyjon föl sírásával, ö mindig azt mondta nekik: 
«én olyan bűnös vagyok, a milyen még nem volt a legelső ember
től (Adámtól) fogva a mai napig». Egyszer jött hozzája Julián ba
rát a maga tanítványaival s hogy a síró öreget valahogy vigasz
talja, egyéb beszéd közt mondta neki: «hidd meg kedves testvé
rem, hogy istenen kívül mindnyájan bűnösök [vagyunk]». «Jaj 
nekem!1) felelt az öreg: nincsen semmi írásban, sőt nem is hal
lasz olyan bűnt, a milyennel én bűnös vagyok. Hallgassátok, a 
mit nektek elbeszéllek s imádkozzatok érettem. A mint a nép kö
zött éltem, volt nekem feleségem s mindketten hittünk Szevir ta
nításának (másféle, de nem igaz hitvallásba). Egyszer hazajővén, 
nem találtam a feleségemet otthon, s megtudván hogy egy asszony 
barátjához ment, hogy azzal együtt az igazhitű templomban ál
dozzák (úrvacsorához járuljon), én oda szaladtam; látván pedig 
hogy a feleségem már szájába vette a szentséget, őt torkon ragad
tam s addig szorítottam (nem merem e bűnt csak ki is mondani), 
hogy ő a szentséget megint kiköpte. Veszettségemben én megfog
tam a szentséget, s a sárba dobtam. De ugyanazon pillanatban 
villámlott s a szentséget elvitte a villám. Két nap múltával láttam 
egy igen rút embert, a ki engem vállon ütve azt mondta: «mi 
teveled barátok vagyunk s soha sem leszünk [egymástól] elválaszt
va». «De kicsoda vagy te?» kérdeztem én.— «Én az vagyok, úgy 
mondott, a ki Jézus Krisztust, mikor kínoztatott, arczúl (tkp. fül-

:) így az orosz textus szerint. Nem értem a ziirj. kis bara-1, 
mely szóról szóra: «honnan megint.»
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oldalába) ütötte». Lehet-e az után, szólt sírván ordítással az öreg, 
lehet-e hogy valamennyire vigasztalódjam?» — Tanítás. Igazhi- 
tüek! igen nagyon vétkezett ez az ember, hogy a szentséget a 
sárba dobta; de ugyanolyan bűnbe esünk (tkp. sülyedünk) mi is, 
ha az úrvacsorához járulunk szennyes szívvel, semmit sem böjtöl
vén és készülvén; ugyanoly bűnbe esnek azok, a kik a szentség 
vételekor nem igazán kibékülnek s szivükből meg nem bocsátkoz - 
nak (azaz: egymásnak bocsátanak) azokkal, a kikre haragudtak.

16 .
Pröskur jilts.

Prepodobnéj Zösima Sölöveckéj ötcid Sölöveckié voiiin kupecjasli 
setis slug item pröskur ; no naja vickois muniganis kucem-ke nogen 
tödlitég síje i uskédémaés tuj vile, börti ótik manók Makarij, muni- 
gcn kitce-ke mögen, agis ponjes, hódi voll bergalé pröskur gögör i 
nurse bidsama nogen kvatitni síje pinjasnas, no bid zavoditcemé 
ciskalis sijes bi, kodi petis pröskur pickis. Makarij matégik vois 
pröskur dinas i bi ez lo; perna-pasén leptis sija pröskur i vajmist 
prepodobnéj Zósima ordc vistalis sili agilem divésé. kodjas sen völini, 
zev bidsén senzisni, mij Kristos kutis pe£ ponjes söjemis sluzitem 
pröskur. — Velődéin. Pravoslavnéjjas! tatis pozas gögör-voni, mij 
pröskur, kodés ti bostlannid gospod' öltar is, igid, i si-ponda söje sije 
söstém sölömén i polig-tirji jenmis. mod подёп-ke viccise, med oz 
sót tijanés bi i sudjenlén.

Az áldozó-kenyérről (pröskur= prosphora). — Tisztelendő 
Zosimas Szoloveczki egyszer Szoloveczkbe jött kereskedőknek 
adott istenitiszteletben használt áldozó-kenyeret; de ők a temp
lomból kimenvén valamiképen tudtuk nélkül azt leejtették az 
útra. Azután egy szerzetes-barát, Makárius, valahová iigygyel 
menvén, látott egy kutyát, a ki az áldozó kenyér körül forgolódik 
s mindenképen igyekezik vala azt fogaival megkapni, de minden 
hozzákezdéskor perzselte őt tűz, a mely kijött az áldozó-kenyér- 
ből. Makárius hozzá közeledett az áldozó-kenyérhez s a tűz eltűnt 
(tkp. nem lett) ; keresztet vetvén magán (kereszt-jellel) fölemelte 
a kenyeret s oda vivén tisztelendő Zosimashoz elbeszéllte neki a 
látott csudát. A kik ott voltak, mind igen csodálkoztak, hogy 
Krisztus a tisztátalan kutyát az áldozó-kenyér megevésétől visz- 
szatartotta. — Tanítás. Igazhitüek ! ebből meg lehet érteni, hogy
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az áldozó-kenyér, a melyet ti az Úr oltáráról vesztek, fölséges (tkp. 
nagy, magas), s azért egyétek azt tiszta szívvel s isteni félelem 
közt. Küllőmben (tkp. ha más módon) óvakodjatok, hogy titeket 
az isten tüze és Ítélete meg ne égessen.

17.
S ijilié , mij zev búr óvni log kuttüg i divittég mukedjases.

Otik manak ez ov götör lad ni; ustavjas kuza i voll povodnéj dis 
i víg kutni i molitvajas liddini. med-börin vois síiéit i kulan kad, i vi- 
gedisjas aslas vokjasis, kodjas cukértcisni votpas gög'óris, zev divujt- 
cisni, mil'a sija, naja dumis dis manak, ez povzi i smertis, no jescé 
i radlis. a si-ponda i jualisni silis: „mij vösna te, kor k'ósjan suvt- 
ni jen sud годе, nötik on pov ? mi tödam tensid stav ovmé'ste i одё 
verme gögör-voni, mil'a te nötik on töMis. Kristos vinen eca vin- 
zedci i vistav mijanii, med i mi cöc oskam Kristoses.“ —• , ,S ij  ba- 
t'uskojas i vokjas! me greka mórt diéa öli, i so öni menim bid emetes 
assim petkedlisni jenien angeljas i me nekucem torjis eg sossis, a vic
cisi corid sud gospod'lis. no drug angeljas suisni menim: ,,köt‘ te i en 
zev vijavli i en dir kevmiv jenit, da módare nekodés íe bara en i 
divitli i nekod vile nötcid en lögavli“, i taje sumist kosalisni mensim 
grek gizedjasse. si-vösna so me öni i ga£a.“ taje vistavmist manak 
pir jenit lovse i setis.

Епё divite, tried on loe divitemaes ; enovte, i tijanli enovtcas, 
suis gospod'. kodi oz vermi prameja vigavni (sue sv. -Anastasij Si- 
najskij) i oz vermi kötni mirskéj ovmes, sija med nekodés oz dirit, 
muked as göt-lun vösnais oz vermi setni miléstina, ali aslas ujjas 
vösnais oz vermi caste vickoe vetlini, — sija med enovtas mortjasli, 
med próstitas mukedjases i sili enovtcas (jensan grekjasis). ötnas 
ved Kristos stavnim vilin em suditis, одё-£е kute sili jő  zés dirit ётёп 
vogsasni ! mi ómét deléjas köt' agam mortlis, a agam-e silis bur jussé ? 
адат-ё silis kajitcemsé ? una javé дгекё vöjlisni, no gusen kajitciv- 
lisni. rózbojnik, kodés röspinajtisni veskida doras Kristos-ké'd, v'öli 
i mort-vijis, a Juda völi Kristoslé'n apostol: no rözbojnik rajin, a, 
duda adin. abu-ё seséa pravda, mij divitni i suditni vermas sömin 
sija, kodi tödé mi janiié sölöm pickés. — Velődéin, zev jona дгекё 
vöje, kodi mödes divité, libé kodi lóg к úté mód mórt vilé.

Arról, hogy mily jó élni haragot nem tartva és másokat
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meg nem szólva. — Egy szerzetes barát nem élt egészen1) illően 
a szabályok szerint s eléggé lusta volt böjtöt tartani és az imádsá
gokat elmondani. Utoljára jött neki is a halál ideje s az ő reá 
ügyelő társai (fratres), a kik az ágya körül összegyűltek, nagyon 
csodálkoztak, hogy miért ő, a lusta barát az ő véleményük szerint, 
nem félt a haláltól, hanem még örült is. Azért kérdezték is tő le: 
«mért nem félsz te semmit sem, mikor az isten itélőszéke elé 
akarsz állani ? Mi tudjuk az egész életedet s nem bírjuk megér
teni, hogy semmit sem aggódok Krisztus erejével egy keveset 
erőlködjél s beszélld el nekünk, hogy mi is egyetemben magasz
taljuk Krisztust». — «Igenis, atyáim és testvéreim! én bűnös em
ber lustáúl éltem s íme most minden rosszaságomat fölmutatták 
az isten angyalai, s én semmit sem tagadtam, hanem vártam az 
Úrnak kemény Ítéletét. De egyszerre az angyalok mondták ne
kem : «habár te nem böjtöltél is nagyon s nem imádkoztál hosszú 
ideig, de másrészt megint nem is szoltál meg senkit s senkire soha 
nem haragudtál» s ezt mondván szétszaggatták az én bűn-írásai
mat. Azért íme most víg vagyok». A mint ezt a barát elmondta, 
mindjárt át is adta lelkét istennek.

Ne gáncsoljatok, hogy ne legyetek gáncsolva (elitélve, meg
szólva) ; bocsássatok s tínektek is megbocsáttatik, mondta az Űr. 
A ki nem bír igazán böjtölni (mond sz. Anasztáz) s nem bírja el
hagyni a világi életet, az csak ne gáncsoljon senkit. Egy másik 
meg a maga szegénysége miatt nem adhat alamizsnát vagy a 
maga dolgai miatt nem járhat gyakran a templomba, - - a z  csak 
engedjen meg az embereknek, csak bocsásson a felebarátainak s 
neki is megbocsáttatik (istentől a bűnei). Mert egyedül Krisztus 
vagyon mindnyájunk fölött Ítélő bíró s nem fogunk vele ellenkezni 
az által, hogy mást gáncsolunk (elitélünk). Habár látjuk is más 
embernek rossz dolgait, de látjuk-e az ő jóságait is ? Látjuk-e az 
ő bűnbánatját ? Sokan nyilvánosan estek bűnbe, de titkon meg
gyóntak [és veszékeltek]. A rabló, a kit Krisztussal jobb oldala 
mellett keresztre feszítettek, emberölő is volt, Judás meg Kristus-

]) Sejthető, hogy gátőr helyett gögör kell; «körűi, körös-kö
rűi» könnyen ezt is teheti: «mindenestül, egészen». Az orosz ere
deti így hangzik, latinúl: «non habebat omnes virtutes, praescrip
tas regulis..»
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nak apostola volt: de a rabló a paradicsomban van, Judás meg a 
pokolban. Nem igaz-e azután, hogy gáncsolni és ítélni csak annak 
lehet, a ki a mi szívünk belsejét ismeri. — Tanítás. Igen nagy 
bűnbe esik, a ki mást gáncsol (elitéi) vagy a ki haragot tart más 
emberre (felebarátjára).

18.
Kigi kole vigavni.

Prepodobnej S ilum  i veledcis silen Zakarija ötcid voisni ötik 
manastire vidlig moz manakjasse. ormiét seteni bidsa sutki, kor 
pondisni bőr mödedcini gorte, seki na,jalt kig göétjasli bit' koli eca 
sojistni tuj vile i éojistisni. muniganis-ze Zakarija agis sor i kösjis 
jani; no Siluan suis s il i: ,,talun ved vig.“ ,,a едё-emej talun mi égje 
baiusko I“ suis Zakarija. — „sija sojem völi morta mortes l'ubitem 
kuéa, kig göstjaslen; a mijanii, pije, kole kutni assinim vig. едё-ке 
ved mi kivzii nalis sölömsanis cöktemse i едё-ке soje, seki ve éke kerüli 
kik grek: najaé's lÖgedim i bidsé'n vogin javé osjisim, mij mi te-kékl 
zev rigaiam, i годе, mma pije, vigav ginen.“ —- Veledéin, oz kov 
n'ótéid osjisem ponda vigavni, no sig, med mórt oz tödli; seki i jen 
agas tensid vigalémt'é.

Hogyan kell böjtölni. — Tisztelendő Silvanus és tanítványa 
Zakariás egyszer egy klastromba jöttek, a barátokat látogatni. 
Miután ott egész 24 óráig tartózkodtak, a mint vissza indúltak 
hazafelé, akkor nekik mint vendégeknek kellett egy keveset enni 
az útra s ettek is valamit. Menet közben Zakariás látott egy for
rást s akart inn i; de Silvanus azt mondta neki: «ma csak böjtölj». 
«De hiszen nem ettünk-e ma, atyám?» felelt Zakariás.» Az az 
evés az egymáshoz való szeretet miatt volt, mint vendégek [evése] ; 
de nekünk, fiam, meg kell tartanunk a magunk böjtjét. Ha ugyan
is nem fogadtuk volna az ő szives kínálásukat s nem ettünk volna, 
akkor bizony kettős vétket tettünk volna: őket bosszantottuk, s 
mindnyájuk előtt dicsekedtünk volna, hogy mi teveled erősen böj
tölünk. S ezentúl is, kedves fiam, böjtölj titokban.» — Tanítás. 
Nem kell soha dicsekvés okáért böjtölni, hanem úgy hogy más 
ember ne tudja ; akkor isten is látja a te böjtölésedet.

Ugor füzetek. 2. 3
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19.
Kodi modes diviti', sija mirdde last gospodlis.

Ötcid prepodobnej Isaak Fivskij vetlimist mód manastire di
vitis setis manakes disa olé'mis. i sija dam secema jigis sili sólömas, 
mij i bőr leletig cózis ez dugdiv si jilis dumajtni i kulitni manaklis 
ugjasse. no kor vois aslas kelta doras, samcj öges soras pánid suvtis 
sili angel, i su is: ,,spasitel' cöktis juavni tensid, mij kóló kérni ma- 
nak-ked, kodes te divitin I“ Isaak gögör-vois assis mizsé i uskedee- 
men angel годе göré'dis : „mizmi ! omel'es kéri, ne-ladne kéri ! kevmis 
me vösna spasitelli.“ „cecci, suis angel: ónja mizis gospod' prostitё 
tene ; по годе-keze viciis i pov diritni vojdörjik gospodis; on-ke kivzi, 
voge on lo legem a i taja keltaad.“ — Veledem. епё tani modes d i
rit ё i jen fijancs módarin oz d ir it; mij ved tani kógannid, sija mó- 
darin i petalas; pröstite i pröstitéinaós loannid ; кисет тегаёп me- 
rajtannid, secemén i tijanli merajtas gospod'.

A ki mást elitéi, az az Ur hatalmát bitorolja. — Egyszer 
tisztelendő Izsák Fivskij (Thébai) egy másik klastromba járván, 
elitéit ott egy szerzetes barátot a lusta életről. S az a gondolat 
neki annyira a szivébe hatott, hogy visszatérése alatt sem szűnt 
meg róla gondolni s a barát dolgát gáncsolni. De mikor a maga 
czellájához érkezett, az ajtó közepében eleibe állott egy angyal s 
azt mondta : «a Megváltó megparancsolta, hogy kérdezzem tőled, 
hogy mit keli azzal a baráttal tenni, a kit te elitéltél ?» Izsák meg
értette a maga vétkét s leborúlván az angyal előtt, fölkiáltott: 
«Vétkeztem! Eosszat tettem, nem jól tettem! Könyörögj értem a 
megváltóhoz». «Kelj föl, szólt az angyal; most az Ur neked meg
bocsátja a vétkedet; de ezentúl óvakodjál s ne merj előbb ítélni 
mintsem az Ú r; ha szót nem fogadsz, többé e czelládba sem fogsz 
beeresztetni (sem leszel beeresztve). — Tanítás. Ne ítéljétek itten 
a felebarátod (tkp. másikat) s isten titeket a más világon nem ítél 
e l; mert a mit itten vettek, az a más világon ki is kel; bocsássatok 
s nektek lesz megbocsátva (tkp>. bocsátottak lesztek); a mily mér
tekkel mértek, olyannal nektek is fog mérni az Úr.

20.
S i jilis mij-minda ot sale mi janii spasitcini milestina.

Ötik afrikanskéj knazlén völi cina mórt Petir nima, kodli völi cök- 
tema lösedlini bidsama söjan-tor, mij kovmas knaz pizan viVé: mijié
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sija jona i ozirmis. no i ozir-lun dirjiis volt secern nag, mij ötcidna 
vesig, lcij kutis pomnitni, ez setli nekucem milé'stina koriéit, pozis 
dumajtni, mij secern mórt tut Sej tűn vosi, no igid miiüst a jen ber- 
güdis síje, so kigi. ötcid, kor mödüdis Petir knaz ordü pözalüm úan- 
jas, agis as vogsis korises, kodi i kőris silis milé'stina. Petir goredis 
si vilü vidcemün ; no korié ez dugdi kevmiéni sili i komi Xrista radi. 
seki Petir pondis vigedni gögör, oz-'ü éur sili iz, med eéke sibitni 
korises ; no kig matin iz ez vöv, l'óg kuzais Petir kvatitis hah tupüé 
i sibitis sijen rozaas koriéit, korié kvatitis tupüé i mödüdcis kevmig- 
tirji milé'stina setis vösna. — kik lun borin Petir sig viéni pondis, 
mij lov petan vije vois. sija jursad'nas agis aés 'c vötin moz, bid'té sije 
suditüni. si vogin sulalisni veskijas, kitce ötiladoréanis sód miétéin 
mortjas pulctalisni silié lók ugjasse, a mödatiadoras angeljas gos- 
podlün sulalisni i ez födni mij kérni; medvogajasis radlisni i sera- 
lisni, mij grekjasis éokidüé; a angeljas sog piris éörnitisni as kosta- 
nis : a mi mij puktam tatce ? abu ved ninüm öti nah tupüé kihza, kö
dös sibitis Petir rozaas korisli. seééa sija milüstina tupüé puktisni 
naja veski vilü, no tupüé icetika, ödva vórzedis caskasü grekjasnas. 
seki sv. angeljas suisni s il i : „mun, kotiere Petire, i sodti faja tupüé 
diné jescü kimin-ke tupüs, med veéke oz boétni tenü daveljas i kiskini 
ade.“ taja dukü Petir vois as sadas, i aumajtmiét ta jilts, gógor-vois 
mij sija ez vöv ninüm abu vöt, no pramüj velüdüni jenéan; agilis ved 
veski vilié assis hid grek, kuccmüs kerlilis icetiéanis. ,,öti tupüé-ke, 
dözmüm kuza sibitüm, si-mmda menim otsalis, suis Petir bördig- 
tirji, кисет-ze loe koknid mödarin sili, kodi icetiéanis nem-cözsü 
juklü gaiedcemün korisjasli ?“ i seéan jorsis jen vogin setavni korié- 
jasli, i jen régid ceccedis sije viéaninié.

Arról, hogy mennyit segít nekünk üdvözűlni az alamizsna.
Egy afrikai fejedelemnek volt egy Péter nevű tisztviselője, a 

kinek meg volt hagyva minden ételt beszerezni, a mely a fejede
lem asztalára kellett: a miből ő nagyon meg is gazdagodott. De 
gazdagságában is olyan fukar volt, hogy, a mióta emlékezni kez
dett, még egyszer sem adott semmi alamizsnát koldusnak. Lehetett 
gondolni, hogy ilyen ember már egészen elveszett (elkárhozott) ; 
de a nagy kegyelmű isten megtérítette őt, íme hogyan. Egyszer, 
hogy Péter a fejedelemhez sütött kenyereket szállított, látott ő 
maga előtt egy koldust, a ki tőle alamizsnát kért. Péter rája kiál
tott szitkozódva; de a koldus nem szűnt meg neki könyörögni s
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Krisztus szerelméért kérni (Xrista radi oroszúl van). Akkor Péter 
kezdett körülnézni: nem akad-e neki kő, hogy azzal a koldust 
megdobja; de minthogy közelben kő nem volt, haragjában Péter 
fölkapott egy czipót s azzal a koldusnak a képébe dobott. A kol
dus megfogta a czipót s eltávozott imádkozván az alamizsna
adóért. — Két nap múlva Péter úgy megbetegedett, hogy szinte- 
haló-félbe jutott (tkp. lélek-kimenő színre [fokra, állapotba] jött). 
0  elméjével (képzeletével) látta magát mintegy álomban, mintha 
őt ítélnék. Előtte állott egy mérleg, a melybe egyik felől fekete
csúnya emberek belerakták az ő rossz te tte it; de a másik felén az /
Ur angyalai állottak s nem tudtak mit csinálni; az előbbiek örültek 
és nevettek, hogy az ő vétkei nehezek, az angyalok meg szomo
rúan szóltak maguk közt: de mi mit rakunk ide ? Hiszen nincs 
semmi egy czipón kívül, a melyet Péter egy koldusnak a képébe 
dobott. Azután azt az alamizsna-czipót tették a mérlegre, de a 
czipó kevéske, alig mozdította meg a vétkekkel való serpenyőt. 
Akkor az angyalok mondták neki: «menj, szegény Péter, s tégy 
hozzá ehhez a czipóhoz még néhány czipót, hogy ne fogjanak 
téged az ördögök s a pokolba ne ragadjanak.» E pillanatban 
Péter eszméletre tért, s gondolkodván róla megértette, hogy az 
nem volt hiábavaló álom, hanem igaz tanítás istentől; mert ő 
látta a mérlegen minden vétkét, a melyet kiskorától fogva elkö
vetett. «Ha egy harag miatt dobott czipó nekem annyit segített, 
mondta Péter sírás közben, mily könnyűsége lesz a másvilágon 
annak, a ki kiskorától fogva egész életén át örömmel osztogat a 
koldusoknak?» S azonnal esküdött (megfogadta) isten előtt, hogy 
adni fog a koldusoknak, s isten csakhamar föl is állatá őt beteg
ségéből.

I  Petir песета tirtis assis jenli setém kivsé, mij assé ez nötik 
Salit. Ötcid pánid suri sili tödtém mórt, kodi kőrise pörema karab 
é agaié mis. sija uskédcemén kok vilas kőris silis, med mijen-ke vevtjas 
silis pástéin jajsé. Petir sija-ze duké pörtcis az vivsis paskömsö i 
setis. no k ij  korislén i söjniis niném védi, si-vösna i setis síje plat- 
t'esé vuzavnx. Petir munigen kitce-ke bazar vivti agis assis paskömsé 
bazaris i zev gaztémtcis i sogsem ponda sija luné ez résig nur bostli 
vomas, a jignasemén kumas bördis ötnas : „gospodi ez primit rnensim 
miléstina, dumajtis sija ; tidalé, me од sulav si don, med mensim nini
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kaétilasni korisjas, med-misa drugjasis síién.“ taje dumajtigas i 
sogsigas sija unmovsis, i drug agis as vogsis zev mica mortes, son- 
diis jugidgikés ; jur vilas völi krest i paétasema völi síja páskomé, 
„адап-ёtaje páskom?“ suis síja. ,,jej hat'usko ! vistalis Petír, vojdör 
síja páskom völi menam.“ „en &e sessa sogsi, suis bara sija; те te 
ordis bosti síje, me novla i blagoslovl'ajta tenc si pidd'i, mij méné te, 
kögidis kuligén, vevtin síjén.“ sad'mimist Petír divujtcis i suis aslis: 
„kor Kristos pukse korisjas mestaé, sijke i те од kuv, köti i na- 
kod'-íe loa.“ ta borin star embursé setalis korisjasli, völ'a vile legalis 
assis jözjassé i munis Jerusalimé. seténi jurbitmist Kristos gortli, 
kevmisis jen nimén ötik starikli, med vuzalas sijes jöz völ'a vile i 
donsé mij sédé as vilas, med juklas korisjasli.

Dir svjatéj Petír kevmis seni i gaske olis veske seni i kuvtéégis, 
ez-ke a veske födni síje as musa jözis, kodjas voisni jurbitni Jerusa
limé. seki Petír, med síje oz pondini vilé puktini, pisjis tödtem iné, 
i sem kevmis ku vtéégis. ötnas jen tödas kitén síién sv. moscis; no 
mu huzala hid vickoin kaztiléni silis nimsé.

Velédém. Pravoslavnéjjas ! dumajté, mij voslem mórt nin spa- 
sitcis sihitém tupés vösna korisli ; ne sija-ke veske, adé veskida vois. 
кисета-íe mijanii otsalas mödarin sija miléstina, kodés mi radujase 
setalam bid lun ! nótcid vokjasé éné isté kasén korises ; una grekjas 
ved vevtisasni miléstinaén.

S Péter olymódon teljesítette az istennek adott szavát, hogy 
maga magát ingyen sem sajnálta. Egyszer találkozott vele egy 
ismeretlen ember, a ki koldussá lett (tkp. dőlt, esett) volt hajó
törés által. Az, a lábához borúlván, azon kérte, hogy valamivel 
befödje az ö mezítelen testét. Péter mindjárt leoldotta magáról a 
ruháját s odaadta. De minthogy a koldusnak ennie sem volt 
semmi, azért oda adta (t. i. a koldus) a ruhát eladásra. Péter, 
valahová menvén a piaezon át, meglátta a maga ruháját a piaczon 
s nagyon elszomorodott. Bújában az nap egy falatot sem vett a 
szájába, hanem elzárkózván a szobájában csak egyre sírt: «az Úr 
nem fogadta az én alamizsnámat, gondolt ő ; látni való, én nem 
vagyok méltó (tkp. non sto id pretium), hogy az én nevemet 
emlegessék a koldusok, az ő legkedvesebb barátjai.» Ezt gondol
ván s így búsulván ő elaludt, s egyszerre látott maga előtt egy 
igen szép embert, a napnál ragyogóbbat (fehérebbet); a fején volt 
kereszt s öltözve volt abba a ruhaba. «Látod-e ezt a ruhát?»
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mondta ő. «Ob, édes uram ! szólt Péter, — előbb az a ruha enyim 
volt.» «Ne búsúlj aztán, — mondta megint amaz; én te tőled 
fogadtam azt, én viselem s áldlak érte, hogy engem, mikor a 
hidegtől majd meg nem haltam (tkp. hidegtől halván), vele beföd
tél. Fölébredvén Péter csudálkozott s azt mondta magának: 
«Midőn Krisztus a koldusok helyébe áll, tehát én sem halok meg, 
ha bár olyanná leszek, a milyenek ők (tkp. ők-féle leszek).» Ez 
után minden vagyonát oda adta a koldusoknak, szabadon eresztette 
a maga népeit (értsd: rabszolgáit) s elment Jeruzsálembe. Miután 
ott Krisztus sírján leborúlva tisztelkedett, könyörgött ő isten 
nevével egy öregnek, hogy őt eladja rabságba (tkp. idegen hata
lomra), s hogy az árát a mi érte kerül (tkp. reája kerül v. jut), 
eloszsza a koldusoknak.

Soká szolgált ott sz. Péter s talán biz ott maradt (tkp. élt) 
volna holtáiglan, ha meg nem ismerik vala az ő földijei, a kik 
tisztelkedni jöttek Jeruzsálembe. Akkor Péter, hogy őt [megint] 
föl ne magasztalják, elfutott egy ismeretlen helyre s ott imádko
zott holtáiglan. Egyedül isten tudja, hol vannak az ő szent erek
lyéi, de világ (tkp. föld) szerte minden egyházban emlegetik az ő 
nevét.

Tanítás. Igazhitüek! Gondoljátok meg, hogy egy már elve
szett (elkárhozott) ember megüdvözűlt egy a koldusnak dobott 
czipó miatt; máskiilömben bizonyosan pokolba jutott volna. 
Mennyire fog nekünk a másvilágon az az alamizsna segíteni, a 
melyet mi örömest (radujase = радуяся örvendve) adunk minden 
nap. Atyámfiái, soha se küldjétek el üresen a koldust; mert sok 
vétket föd be az alamizsna (tkp. vétkek fedődnek be az alamizs
nával).

Utójegyzet. A zűrjén t e r m i n a t i v u s  rag rendes alakja 
-öj (vagy -ej az izsmai dialektusban : Castrén) s így találjuk Po- 
povnál is (-ej): pl. őtikiij egyig, pornój végig (1. sz.). De többször 
eléfordúl -eej alak is (melynek -ööj felelne meg), különösen a ter
minati V gerundiumban (-t'óöj): lun eej napig (15 sz.), pöriémiteej 
öregedtiglen (1 . sz.), bimlteéjis meggyógyúltáig (6 . sz.), kuvteéjis 
holtáig (20. sz.), öné e j (1. és 11. sz.). Meghagytam e teljesebb ala
kot, mert azt vélem, hogy nem írás- vagy nyomtatásbeli hiba, ha
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nem a zűrjén terminativus mivoltából magyarázható meg. A ter- 
minativust kifejezi másutt valamely lativ casus, nyomatékosító 
mellékhatározó vagy végraggal: pl. a finnben illativus vagy alla- 
tivus asti V. mákká «usque »-val (loppuun asti végig, ldrkolle asti a 
templomig); a cseremiszben illativus sumeske-ve 1 («értére», v. ö. 
finn saakka: pl. anlusko sumeske «faluig»); a magyarban -ifi(-ég 
= < é+ g  (nyomatékosító). E szerint a zűrjén teljesebb -005 
alakjában is az első ö-t illativus-végnek lehet tekinteni (pl. hmö- 
05-ben lunó), s az ez után való -05 jóformán nem más mint a voj 
«élő» változata, illetőleg szintén illativus voge «elé» helyett való 
(megjegyzendő, hogy a votjákban a zűrjén terminativus -05-nek 
-oé felel meg, pl. pufioé végig =  z. pornó3 ;  s voj a zürjP.-ben 05'- 
nak hangzik). Összevethető a magyar elé-nek terminativ segédha- 
tározóúl való használata, ebben : edclig-elé.

Hasonlóképen megtartottam a -mist végű gerundiumnak 
kettős /»-vei való alakját is, a hol eléfordúlt: 1. sz. éivsemmist, sor
úit emmist, 7. sz. keremmiét. Meglátszik ebből, hogy ez a gerundium 
nem más mint -m képzős nőm. actionis mist «után» névutóval 
(pl. hűim lun miét «három nap után, h. n. múlva, ne-dir-mist nach 
nicht langer zeit, nem sokára).



Szavvajitov P al zűrjén nyelvtanából.

A zűrjén nyelv ismeretének egyik főforrása, a sziszolai és 
vicsegdai dialektusokra nézve, Szavvajitov Pál zűrjén nyelvtana 
és szótára (Sz.-Pétervár 1850). Csak a szótára vált most nélkülöz- 
lietővé Wiedemann-nak teljesebb és az egész zürjénségre kiterjesz
kedő szótára által, mely nem régen elkészült. Becses a Szavvajitov 
orosz nyelven írt grammatikája (Грамматика Зырянскаго языка. 
Сочинеше Павла Савваитова) kivált а приложеше «függelék» ál
tal, mely egyéb fordított textusok mellett legelőször e r e d e t i  
nyelvmutatványt is közölt: két népmesét és két gyermekverset 
s z i s z o l a i  nyelven, meg menyasszonyi búcsuverseket vicsegdai 
nyelven (de mind fordítás nélkül). Az utóbbiakat, melyek sokban 
a Castrén-féle izsmai nászdalokhoz hasonlítanak (lásd ismerteté
süket NyK. XV, 153), egyelőre félre hagyom, mivel nem a rendes 
szerkezetű nyelvet tüntetik föl s itt-ott még homályosak is. Köz
löm tehát a «Függelék »-bői, mi nt a  szi s z о 1 ai  dialektus mutat
ványát, a két népmesét magyar fordítással, meg a nem eredeti 
darabokat is (Hitvallás, Úr imádsága, Tíz parancsolat, részek az 
Újtestamentomból). — Á t í r á s o m b a n  Szavvajitovnak álta
lában igen pontos és több szerencsés újítás (pl. a g, g értékű egy
szerű jegyek) által kiváló írásmódjától csak abban tértem el, hogy 
úgy mint a Popov-féle textusban is (408 1.) de és fc-vel éltem, míg 
Szavvajitov a két hangot egybevonó jegyekkel él (pl. velödcemcb, 
tatce); az utóbbira (te) használt jegygyei egyébiránt szóközepén 
nyomatékos c hangot is jelöl, a melyet meg kettős cc-vel írtam 
(pl. a ceccini «fölkelni» igében). ,

II.

I
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A) Mojd-klljas (Mesék).

1. Olas-vilas sar gozja. nijalön volt kaim pi da ötik nil. i nija 
vözjisni pondisni gul'ajtni. i kor legisni nijaös, munisni da munisni, 
da ezis kig vois. seki med-igid vokis pondis vözjisni: „musa vokjas, 
masa socej! lege ; me kaja ezis kig vilii da legalista ezissö.“ vokjas i 
soc sítört г : „en kaj, en kaj, musa voknimöj; sibdan setsan.“ 
Síje: „од sibdi.“ i kais, da i sibdis. sijes i kolisni vokjasis. — 
munisni da munisni, da zárni k ij  vois. bara pondis vözjisni sörkös 
vök: „musa voköj, musa socej! те kaja zarnisö legni“. „en kaj, en 
k a j; i te sibdan setsan“. „од sibdi“. i kais. legis, legis, da letsinisö 
pondis, da i sibdis. bördisni, bördisni soca-voka, da i kolisni. — 
munisni da munisni, da zeniéiig kig vois. seki pondis i icet rok vöz
jisni : „musa socej ! me kaja kig vilas, da legista zemcugsö.“ ,,en 
kaj, en kaj, musa voköj; te sibdan, me mij ponda kérni?-“ „од 
sibdi.“ i kais; kais da Zemcugsö legis da legis, da i sije sibdis. seki 
lois ötnas nin Maija sarevna.

Dir bördis konör, da lois Je kötni, seki nilönköanöj ötnas-nin 
munis, munis da munis, da kerkajas pondisni tidalni : setön völi sar- 
svo. sarlón völis kerkais igid da san. krilci-pos ultas kimintömd sur- 
puan can. can idas i piris nilis da i pondis silni :

Kukku, sarpijanjas!
menam kaim vok völi, da ötik vok ez lö.
ötik vok menam ezis kig jilin,
n.öd vok menam zárni kig jilin,
kojmöd vok menam zemcug kig jilin.
kar gólén göljaseni,
sölk macán macaseni.

Sar pijanjas kjlisni, mij kucömkö nil micaö siló ; lösedisni korsni : 
„kod vokli pö surö, sili i baba vilö. seki igid vokis petas, da korsas, 
da korsas, da korsas, da i oz agi. i piras. — bara sar nil pondis 
siln i:

Kukku, sar pijanjas! stb.

seki sörkös vok petas, da kutas korsni. korsas, da korsas, da korsas 
da i sija oz agi. i kor piras, bara pondas silni Marja sarevna:
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Kukku, sár pijanjas / .stb.

seki petas mecl-iéet vokis; karsas, korsas, da i a j  as. si-k'ód i vcncajt- 
sas sár nil, i önt olöni-vilöni.

Van (tkp. él-van) egy királyi házaspár. Nekik volt három 
fijuk és egy leányuk. S azok kezűének elkéredzeni, hogy sétálja
nak (sétára). S mikor őket eleresztették, mentek (ők) s mentek, s 
jött (eléjük akadt) egy ezüst nyírfa. Akkor a legnagyobbik testvér 
kezdett kéredzeni: «kedves öcsém, kedves húgom ! ereszszetek, én 
fölmászok az ezüst nyírfára,és leeresztem az ezüstjét». A testvérek 
és a húga mondják: «ne mászsz, ne mászsz föl, kedves bátyánk, 
megragadsz ott» (tkp. onnan). 0 :  «nem ragadok meg ott.» S föl
mászott, s ott ragadt. Őt ott is hagyták testvérei. — Mentek s 
mentek, s eléjött egy arany nyírfa. Megint kezdett kéredzeni 
a középső testvér: «kedves öcsém, kedves húgom! én fölmá- 
szok, leereszteni az aranyát.» — «Ne [mászsz, ne mászsz föl; 
te is megragadsz ott.» «Nem ragadok meg.» S fölmászott. 
Eresztett, eresztett (aranyat) s már maga is akart leereszkedni; 
tehát szintén ott ragadt. Sírtak, sírtak, a leány- és fi-testvér, s 
szintén ott hagyták. -— Mentek s mentek, hát egy gyöngy-nyírfa 
jött elé. Akkor a legkisebb fitestvér is kezdett kéredzeni: «Kedves 
húgom: én fölmászok a nyírfára, s leeresztem gyöngyét». — «Ne 
mászsz, ne mászsz föl, kedves bátyám; te ott ragadsz, s én mit 
fogok tenni?» — «Nem ragadok meg.» S fölmászott, és leeresz
tette egyre a gyöngyöt, de ő is ott ragadt. Akkor lett már egyedül 
(már csak magára maradt) Mária királyleány.

Soká sírt szegény, de csak ott kellett öt hagyni. Akkor a 
leányka már csak egymagára ment. Ment s ment, egyszer csak 
házak kezűének látszani: ott vala egy királyság (azaz: királyi 
székváros). A királynak a háza nagy és szép volt. A külső lépcső 
alatt egy ledöntött sörfőző kád. E kád alá be is ment a leány s el
kezdett dalolni:

Kukku! királyfiak!
Nekem három bátyám vala s egyik bátya sem maradt

meg (tkp. nem lett e. b.).
Egyik bátyám az ezüst nyírfán (van),
másik bátyám az arany nyírfán (van),
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harmadik bátyám a gyöngy-nyirfán (van); 
városdit játszanak *), selyem labdával labdáznak.

A királyfiak hallották, hogy valamely leány szépen dalol; 
megegyeztek egymás közt, hogy fölkeresik: «a mely testvérnek 
(a melyikünknek) elékerűl, annak a felesége leszen». Akkor a leg- 
nagyobbik testvér megy ki, s keres, keres, keres, de nem találja 
meg, s megint bemegy. Megint kezdett a király-leány dalolni: 

Kukku! királyfiak! stb.
Akkor a középső testvér megy ki, s kezd (hozzá fog) keresni. Keres, 
keres, keres, de ö sem találja. S mikor bemegyen, megint kezd 
dalolni Mária király-leány:

Kukku! királyfiak! stb.
Akkor kimegyen a legkisebbik testvér; keres, keres, s meg is 
találja. О vele meg is esküszik a király-leány.

2. Vázon olöm-vilöm sokir da ruc'. nijalön nanis hir'd, seid 
pondis sokir süni: „rucanöj, rucanöj.' vaj Se pudjasni, kodnimös 
пае kint.“ pudjasistii, pudjasisni, da use pud sokirös пас kim. seid 
sokir suas : „тип ze te, rucanöj, vetít pan ordö purtla.“ ruc'munas, 
da pondas silni :

Pananöj, pananöj ! 
vaj te, vaj te purttö

sokirös nackini, 
menő, ruces, verdni.

Pan suas: „menam pö purtis niz ; mun ze te jen ordö zudla“ 
munas, da pondas siln i:

Jenmanöj, jenmanöj ! 
vaj te, vaj te zudtö 
pan purt keslini,

ruc

sokirös nackini, 
menő, ruces, verdni.

Jen suas: „menam pö sökid zudis ; mun £e, tölis ös vaj.“ ruc munas 
tölis ordö; da pondas siln i:

Töliéanöj, tölisanöj !
vaj te, vaj te östö 
jen zud kiskini,

pan purt keslini, 
sokirös nackini, 
menő, ruces, verdni.

J) Gyermekjáték, oroszúl городки (szószerint «városkák» =  
«holzklötzchen-spiel» ; zürj. kar «város» s 5 0 Í'játszó «fácska vagy 
kis kölöncz»).
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Tolis suas: „тип Se te, kor sondilié zonsö: menam öskis oz mun 
sitög“. ruc типов sondi or dó, da i mödas silni:

Sondianöj, sondianöj ! 
vaj te, vaj te zonsö

tölis ős-kód munni, 
jen zud kiskini, stb.

Sondi istas: „vetít Se te, rucanöj, köc ordö; menam pö zonmis ctg, 
köc jöltöi7 oz mun“, ruc munas köc ordö, da kutas siln i:

Köcanöj, köcanöj! 
vaj te, vaj te jöltö

sondi zonm'ós verdni, 
t 'ólis ös-köd munni, stb.

Köc suas : „menani'podo n cais abu, nekitse listinisö; mun Se te, kor, 
vetli pipu ordö.“ ruc pipu ordö munas, da pondas silni:

Pipuanöj, pipuanöj ! köc jól liétini,
vaj te, vaj te podoncatö sondi zonm'ós verdni stb.

Pipu suas: „menam nemijen podoncatö perjini: mun te, mojlis 
pinsö kor.“ ruc moj  or din pondas silni:

Mojanöj, mojanöj! pipu podoncd vöciii,
vaj te, vaj te pirító köcjöl liétini, stb.

Moj istas: „тип Se te, kuzneclis (dorislis) Mössis'ó kor.“ ruc munas 
kuznec (dórié) ordö, da s ij  Se pondas silni:

Kuznecanöj, kuznecanöj ! moj pin perjini,
vaj te, vaj te klossitö pipu podoncd vöcni, stb.

Sessa kuznec któssi dorödas, moj pin perjasni, podoncd vöccasni, köc 
jól listasni, sondi zonm'ós verdasni, t'ólis ös-köd типах ni, jen zud 
kiskasni, pan purt keslasni. sokirös pondisni nackini; cegös vilö 
puktisni jursö ; kuckisni pan purtön ; da ki ja  neladnö lois da i sac- 
kisis cegös pomas. asokir polzis, da i pisjis; a ruckonör i kolis jug- 
l'asig tirji.

Bégen volt (tkp. élt-volt) egy ló (sokir tkp. herélt-ló) meg 
egy róka. Nekik elfogy a kenyér, akkor elkezdett a ló szólni: 
«rókácskám, rókácskám! hadd vessünk nyilat (tkp. hozz nyilat 
vetni), hogy melyikünket kell leölni.» Nyilat (sorsot) vetettek, s 
úgy esik a sors, hogy a lovat kell leölni. Akkor a ló mondja: 
«menj te, kedves rókám, menj az úrhoz késért», a róka megyen s 
kezd dalolni :

Uram, kedves uram ! | a lovat leölni,
hozd ide, hozd a késedet, | engem, rókát, etetni.
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Az úr azt mondja: «hiszen az én késem tom pa; eredj csak te az 
istenhez köszörűkőért». A róka megyen s kezd dalolni:

a lovat leölni, 
engem, rókát etetni.

Isten, kedves istenem! 
hozd ide, hozd a te köszörűdet, 
az úr kését köszörülni,

Az isten szól: «dejszen nehéz az én köszörűkövem; eredj csak, 
hozz egy hold-ökröt». A róka megyen a holdhoz s kezd dalolni: 

Holdam, kedves holdam, ] az úr kését köszörülni, 
hozd te, hozd a te ökrödet, a lovat leölni,
az isten köszörűjét húzni, engem, rókát, etetni.

A hold azt mondja: «eredj csak, kérd a naptól a legényét; az én 
ökröm nem megyen ő nélküle». A róka megyen a' naphoz s elkezd 
dalolni :

Napom, kedves napom! 
hozd te, hozd a legényedet

a hold ökrével menni, 
az isten köszörűjét húzni, stb.

A nap elküldi: «menj csak te, kedves rókám, anyúlhoz; mert 
hiszen az én legényem éhes, nyúltej nélkül nem megyen». A róka 
megyen a nyúlhoz s elkezd dalolni:

Nyulam, kedves nyulam! 
hozd te, hozd a tejedet

a nap legényét etetni, 
a hold ökrével menni, stb.

A nyúl azt mondja: «nekem nincs meg a fejő-dézsám, nincs mibe 
azt (a tejet) fejni; eredj csak te, kérj, menj a nyárfához». A róka 
megyen a nyárfához, s elkezd dalolni:

Nyárfa, kedves nyárfám! 
hozd te, hozd a fejő-dézsádat

a nyúl tejét fejni, 
a nap legényét etetni, stb.

A nyárfa azt mondja: «nekem nincs, mivel a fejődézsádat kiszakí
ta n ix) ; eredj te, kérd a hódtól a fogát». A róka a hódnál kezd 
dalolni:

Hódom, kedves hódom! 
hozd te, hozd a fogadat

a nyárfa fejő-dézsáját meg
csinálni,

a nyúl tejét fejni, stb.
A hód elküldi: «eredj csak, kérd a kovácstól a harapófogóját» 
A róka megyen a kovácshoz s szintúgy kezd dalolni:

:) A következő vers szerint itt perjini helyett vöcni «megcsi
nálni» kellene s ez jobban is illenék.
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Kovács, kedves kovácsom, a hód fogát kihúzni,
hozd te, hozd a fogódot a nyárfa fejő-dézsáját megcsi

nálni, stb.

Azután a kovács fogót kovácsol, a hód fogát kihúzzák, a fejő
dézsát megcsinálják, a nyúl tejét megfejik, a nap legényét etetik, 
a hold ökrével mennek, az isten köszörűkövét húzzák, az úr kését 
köszörülik. Hozzáfogtak, hogy a lovat leöljék; egy lépcsőfokra 
ráfektették a fejét, az úr késével neki vágtak. De valahogy J) nem 
sikerűit [a vágás] (tkp. nem jó, nem alkalmas lett) s [a kés] bele
ütődött a lépcső végébe. A ló megijedt, s ’elszaladt; de a róka 
szegény ott maradt s nem tudott mit csinálni (tkp. maradt této
vázás, zavarodás közben).

B) Fordított textusok.

Esköm vistalöm (Hitvallás).

Eska, mij cm ötik Jen aj, bidsön kutis, -vöccis jenezsö i musö, 
i biilsön tidalömsö i tidaltömsö; (2) i ötik gospod' Jisus Kristos, 
Jen pi, ötiödinec, kodi Ajsis em cní'óma bid nemjasis vojdör, — jugid 
jugidis, veskid jen veskid jenmis, cazöma a abu keröma, ötka-em- 
noga ajis-köd, i síjén bid-tor loöma. (3) mi mortjas vösnai mi- 
janös vigem vösna leccema jenezis i jajmödcema ve£a Lolis, i 
Marja nilis i mortön loöma. (4) rözpinajtöma mi vösna Pontsa 
Pilat dirji i mucitcema i gebsema. (5) i lolzema kojmöd lunö 
gi&öm kuéa. (6) i kajema jenez vilö, i pukalis ajislön veékidla 
doras. (7) i bar a loktis nimalömön suditni loljajasös i kule- 
majasös, i silön saritömisli oz lopom. (8) i (eska, mij em) ve£a Lol, 
gospod', loljen-keris, kodi Ajis petalö, kodli Aj-köd i Pi-köd ötmoz 
jurbitöni i sijes nimödöni, kodi sornitis vogvil-vistalisjas pir. 
(9) ötik veza, sobora i apostolsköj Vic'ko. (10) vistala ötik pirtcem 
mizjas kolem vösna. (11) viccisa lolzem kulömajaslis; (12) i ölöm 
voge-loan nem-cozlis. Amin.

x) kiga-1, kig-kö v. kigön-kö értelmében vettem ; sehogy sem 
illik ide a Mg «nyírfa »-tói való ki ja  («nyirfás, nyírfa-»).
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Kelmöm gospod'lön (Az úr imádsága).
Aje mijan, kodi cm jenei  vilin ! med vezódcas tenad nim id; 

med voas tenad saritömid ; med loas tenad kösjemid i ma vilin, kigi 
jenez vilin, nannimös pötmön set mijanii talun keíö ; i enolt mijanii 
ugjezjasnimös, kigi i mi cnoltalam aslanim ugjezajasnimli; i en 
nuüd mijanös Halni, a víg mijanös о molis, tenad vöd em saritöm, i 
rin, i nimalöm nem-cöz kczö. Amin.

Das cöktöm Jenlön (Az isten tíz parancsolata).
1) Me em gospod) Jen tenad ; med oz lőni tenid működ jenjas 

me kinga. 2) en vöcc' aslid hóban libö kucömkö sinogsa tor silis, mij 
em jenez vilin i mu vilin, mij em vajasin i mu u lin ; da en jurbit 
najali i en kelmi najali. 3) en kaétil tenad gospod’ Jenlis nimsö 
vescörö. 4) milkidin kút suböta hintő, med vezödni sijes ; kvajt lunó 
újai i pornál bidsama tenad kerömjastö, a sizimöd lunö sojtcem 
tenad gospod’ponda. 5) lid’i ajtó i mamtö, med bar tenad loas, i med 
kuz-nema loan mu vilin. 6) en vi. 7) en prel’ubodejsvujt (en pödruga 
vig). 8) en gusas. 9) en vistal abu-veskida möd vilö. 10) en kösjist 
mödlis gótirsö, en kösjist mödlis kerkasö, libö ugalié mortsö, libö 
ngalié babasö, libö össö, libö öselsö, libö podasö, libö möd-tor mij em 
mödlön.

p

Viétalöm Jisus Kristos jílié  (Elbeszéllés Jézus Krisztusról).
Jisus Kristos em pi jenlön : Ivan, bur viétalöm 1,1—17. (Jézus 

Krisztus az isten fia: János evangélioma 1,1 —17).
Med-vogin völi kil, i kil völi jen ordin, i jen völi kil. (2) sija 

völi med-vogin jen ordin. (3) bid-tor sijen vöcéema i sitiig ninömabu 
vöccema, mij sömin em vöccema. (4) sün völi ölöm, i ölöm völi jugid 
mortjasü. (5) i jugid pemidininjugjaló, nopemid ez kutli sijes. (6) völi 
jen  ordéan istöma mórt, Ivan nima. (7) sija vois viétalöm vösna, 
viétalni jugid jilié, med veékö bidsön eskisni si pir. (8) sija accis 
ez völ jugid, no völi istöma med veékö viétalni jugid jilié. (9) völi 
zbil! jugid, kodí jugdödö bidéama mortös, kodi mirö vois-. (10) völi 
mirin, i mir sijen vöccema, no mir ez tödmal sijes. (11) vois as józ 
dinó, no as jöz sijes ez dinanis sibödni. (12) nali ze, kodjas sijes sibö- 
disni, eskisjasli sí nimö, setis vermöm jen pijanön lőni, (13) kodjas 
ne viréan, ni ja j kolömsan, ni verés kolömsan, a jensan cuzisni. 
(14) i'kil lois vir-jajen: i olts mijan-köd, búron i veékidön t ir ; i mi
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agilim silié nimalömsö, nimalömsö kirf ötka-ödineclis, hódi em cu- 
zörna ajsis. (15) Iván viétalö si jilts, i goraa suli: taja em sija, kod 
jilis me sui, mij me borin loktis me vorfe lots, si-ponda mij meié vogrfik 
volt. (16) i si tirlunéan bidsön mi boétim i bur búr vilii. (17) zakón 
vöd Mosej p ir setöma, a búr i veskidlun Jisus Kristos p ir  loöma.

Jisus Kristoslön cuzöm (J. Krisztus születése).
(Máté 1,18) Jisus Kristoslön (Tűzöm völi sigi: (Tankicaliim 

borin silts mam Marjaös Ösip-köd, vogrfik naja ötlain oltörf na, tiid- 
cis, mij si kinömin em veza loléarí. (19) Ösip ze, silön verbs, völi 
búr, i ez kösji sijes janiidul; akösjis gusen lerfni sijes. (20) síje £e 
sili dumajtmist, so gospodlön angil vötön petködsis sili, i suis : 
Ösipó, Davidlön pie / en polzi bostni accid götirtö, Marjaös; euzan 
vöd sün em veéa lolsan. (21) cuztas Se pilis, i puktan süt nini 
Jisus; sija vöd mintás accis jözsö naja mizjasis. (21) bidsön Se taja 
lói, med artmas gospodsan sulim vojvil-vistalisen, kodi suli : 
(23) so, nil kinömas boétas i cuStas piós, i puktasni silt nim Emma
nuil, mij suse: mijan-köd jen. (24) ceccimist Se Osipuéaninis, keris 
kig cliktis sili gospodlön angil, i accis götirsö boslis. (25) i ez töd 
sijes, kigi medbörin sija cuStis accis med-voga pisii, i sija puktis 
sili nim Jisus.

Tiidiéjaslón jurbitöm (A bölcsek imádása).
(Máté 2,1) Kor Jisus cuSis Judejasa Vipleemin, Iriid sár lun- 

jas dirji, seid voisni Jerusalimö asil-vilsan tödisjas i salini: 
(2) kömi em vil-cuSöm Judejasa sár? agilim vöd mi asil vilin ko
rfui silis, i voim jurbitni sili. (3) taje kilmist írod sár polzis, i bid 
Jerusalem si-köd. (4) i cukörtmist bid med-vorfa popjasös i velödce- 
majasös jiiz sárié jualis najalis : kön kolö cuzni Kristosli? (5) naja 
suisni sili : Judejasa Vipleemin; sirf vöd gizöma vorfvil-viétalisen : 
(6) i te, Vipleem Judalön mu, ninömön abu icetrfik Juda irfid kar- 
jasis; teis vöd petas nuödis, kodi virfas mensim jöz, Izrail'es. (7) seki 
írod, gusen kormiét todisjasös, jualis najalié korfui petködeem dir, 
(8) i istimiét najalis Vipleemö, suis : munii i jöna juase kaga jilis, i 
kor arfannid sijes, viétalö menim, med veékö i menim munni jurbitni 
sili. (9) naja, kilzimiét sarös, munisni, i so korfui, kodás agilisai 
naja asil vilin, munt naja vogin, kirf med-börin vois i sultis setce, 
kuni völi кода. (10) agimiét ze korfui sultöm, naja gazlklcisni zel
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igtd даzön. (12) i vomist kerkaö, agisni kagaös sija mam Marja-köd, 
i jurbitisni sili muög, i vostmist, accinis burjas miccisni sili kozin- 
jasn isö: zárni, ladan i smirna. (12) i bostmist vötön cöktöm ne ber- 
gödcini Íród dinó, mód tűjén munisni aslanisla-dorö.

Jisus Kristoslön pirtcem (J. Krisztus megkereszteltetése).
(Máté 3,13) Loktö Jisus Galilejais Jordan viló Ivan dinó 

pirtcini sisan. (14) Ivan le ez légii sijes i suis : menim kóló pirt cint 
tesan, a te-ö me dinö loktan ? (15) a Jisus vocca suis s il i: leg öni ; 
sigi vöd kóló mijanii tirtni hidsama veskid. seki sibödö sijes. 
(16) i pirtcimist Jisus petis régid vais ; i so vossis si vilin jene! i 
Ivan agis h l jeidis leccem, kigi gul'u, i loktöm si vil'ó. (17) i so si 
jenezsan suis : taja em menam zel masa pi, kodin bidsón menam bur.

Apostoljas (Az apostolok).
(Máté 10,1) Kor mist Jisus accis daskik velódcisjasós, setis 

najali kutöm peé loljas viló, med vötlasni najaös i burdödasni bid- 
sama visem i hidsama vermitöm. (2) a daskik apostollön nimjas 
em'ós secemös: med-voga Simon, kodi suse Petirön, i Andrej silón 
vök, Jakov Zevedejlön, i Ivan vök silón, (3) Pilip i Varpolomej, Poma 
i Matvej votjas-öktis, Jakov Alpejlön i Levvej, kodi suse Paddej,
(4) Simon Kananit i Juda Iskariot, kodi sijes i vuzalis. (5) sija 
daskikös istis Jisus i vistalömön najali suis: möd-musa jöz ordó en 
munó i Samarijasa karó en pirö ; (6) a munö burgik Izrailsa vosóm 
iíjas dinö. (7) vetligön ze vistalö i suö: matödcis jenezsa sarsvo. 
(8) visisjasös burdödö, lömön visisjasös vesalö, kulömajasös lolzedó, 
pe l loljasös vötlalö ; vescörö bostinnid, vescörö i sétáló.

Gospod'lön ve lsem (Az Úr elváltozása).
(Máté 17,1) Ötcid bostis Jisus Petirós i Jakovös i Ivanös, 

silis voksó, i katödis najaös gugidcoj vilö ötnanisö. (2) i velsis naja 
vogin: i jugid lói silón Sülöm sondi-kod', páskom le silón loijegid 
jugid-kod'. 3) i so petködcisni Mosej i Ilja si-köd sornitigön. (4) si- 
börin Petir suis Jisusli : gospod'ej! lösid mi janii tan ölni. kolö-kö ted, 
vöccam tatce kuim olanin, ötikös tenid, ötikös Mosejli, i ötikös Iljali.
(5) kor le sija sornitis, so jugid kimör veltjis najaös ; i so si kimöréan 
suis: taja em menam zel musa pi, kodin bidsón menam bur: sijeSkilzö !
(6) i kilmist velódcisjas usini kimin i zel polzisni. (7) i vois Jisus,

4UGOR FÜZETEK 2.
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vörzedis iiajaös i suis: cecce i en polii. (8) vestisni Se assinis sinjas- 
nisö, naja nekodös ez agini, sötnin Jisusös ötnasös. (9) i kor leccisni 
naja coj vilis, olts najaös Jisus i suis: en vistalö nekodli, mij ti agi- 
linnid, kitceg mortlön pi oz lolzi kulöminis.

/
GospodTón piröm Jerulasimö (Az Ur bemenetele Jeruzsálembe).

(Máté 21,1) Kor Jisus i silón velödcisjas matödcisni Jerusalim 
dinö i voisni Vispagijaö Eleomköj coj dinö,seki Jisus istis kikvelöd- 
cises i suis najali : (2) munö olaninö, koditijan restin; ip ir  agannid 
domalöm in-öselös i ösel-piös si-köd; raze i vajedó me dinö. (3 )iko r  
kodi suas tijanli mijkö, vistalö vocca, mij naja kolöni gospod'li, i ré
gid legas najaös. (4) sija Se hidsön lois, med tirtcas suöm vogvil-vis- 
talisen, kodi suö: (ő) vistalö Sionsa ni I li: so sár tenad loktö te dinö 
ram, pukalis sijes-ulsa tóm ősei vilin. (6) velödcisjas munisni i ke- 
risni sig, kigi cöktis najali Jisus. (7) vajedisni in-öselös i ösel-piös, 
i veltjisni najaös aslanis paskömjasnanis i puksedisni Jisusös naja 
vilö. (8) una Se jöz volsalisni assinis pa&kömjasnisö tuj vilti; a mu- 
kódjas vandalism pujasis ul-jiljas i volsalisni tuj vilö. (9) jöz íe 
vogvil i börvil loktisjas gorzisni i suisni: osanna David p i l i bursi- 
ema loktis gospod' nimö ! osanna vilisjasin ! (10) i kor piris sija Je
rusalem, bidsön kar vörzis i suis : kodi em taja? (11) jözjas ée su
isni : taja em Jisus vogvil-vistalis, kodi Galilejasa Nazaretis. 
(12) i piris Jisus jen vickoö, i vötlis bidsön vuzalisjasös i nöbisjasös 
vickois i pörödis veSaasisjasié pizanjas, i guta vuzalisjasis puha - 
laninjas, (13) i suis najali: em giiöma: vicko menam kelmiscm 
vickoön susas; a ti kerinnid sijes rözböjnikjasli olaninön. (14) i  
voisni si dinö vickoin sintömjas i koktömjas, i burdödis najaös. 
(15) kor £e med-vojá popjas i velódcemajas jöz söris agisni senzan 
torjas, kodjasös sija keris, i pijanjasös, kodjas gorzóni vickoin i suöni 
osanna David p ili! lögasisni, (16) i suisni s il i: kilan-ö, mij naja 
sornitöni !■ a Jisus suis najali : sig ! enö-mij ti lidjilló nekor: kaga 
vomjasis i nonasisjasis te keríti osköm? (17) i kolmist petis őrt só
kat is Vipanijaö i uzis sétán.

Mucitcem, kulóm i gebsem Jisus Kristoslön (J. Krisztus szenvedése, 
halála és temetése).

(Máté 26,36) Jisus vois velödcisjas-ködis olaninö, kodi sasé 
Gepsimanijaön, i suö velödcisjasisli: pukaló sétán, kod-kosti me
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vetla kelmiéni setéaií. (37) i boétmiét as-ködís Pctiriis i kiknan pisö 
Zevedejlié, pondis sogsini i tuíitni. (38) seki suis najali J isus: súg 
em menam lolii kültag: viccislö tatön i ovlö me-köd. (39) i munis 
ne-ilö, usködfíis aslas cuzihn vilii, kelmis i suis: aje menam ! póz as
k'd, med mun'ó me dinié tasti taja ; no ne sig kig me k'ósja, a kig te. 
(40) i vois velödciéjasis din'd i agis najaäs uzig, i suis Petirli: si- 
minda-'ómij en verm'ó 'ótik cas ölni me-köd? (41) en uze i к elvi ö, med 
on vo'ó ömölő ; lol vöd koknid, a aénid vern.itömöé. (42) bura munis 
m'ódis kelmini i suis : aje menam ! oz-kö poé taja tastili me dinié 
munni, menam jutög sijes, med loas tenad kösjemid. (43) i vomiét 
agis najaös bara uzig: völi vöd najalön sinjasis éökiömaöé. (44) i 
kot miit najaös munis bara, kelmisis köjmödié i síje íe kil suis. 
(45) seki vois velödciéjas dinö i suis najali: uze íe ti i kujl'ó; so 
matödcis pora, i pi mortlön setce miza mortjas kirimö. (46) cecce, 
munamö • samatödcis vuzalié menő. (47) i sija éornitis na, so Juda 
ötik daskik pickié vois i si-köd ima jöz oruzjejasön i zorjasön med- 
voga popjaséan i jöz jura mortjaséan. (48) vuzalié íe sijes setis na
jali jasak i suis: ködös me okala, sija i em, kut'ó sijes. (49) i pir  
vois Jisus dinö i su is: radii, velödiéej ! i okalis sijes. (50) Jisus ze 
suis s ili: drug menam ! mil'a te tatön ? seki matiémisni, leptisni ki- 
rimjassö Jisus vilö i kutisni sijes. (57) boétiéjas íe Jisusös nuödisni 
Kajápa arkirej ord'ó, kitce velödcemajas i jöz sorié jura mortjas cu- 
körtcemaöé v'ólini. (59) medvoga popjas, jura mortjas i hidsön cii- 
körtciéjas korsisni ahu-veékida viétaliéjasös Jisus jilié, med veék'ó 
vini sijes, (60 ) i ez agini ; i köt' una ahu-veékida viétaliévolisni, sig 
ze ez agini. (61 ) med-börin ze voisni kik abu veékida viétaíié i suisni : 
sija su is: verma rözöritni vicko jenlié i kaim lun'ón röccni sijes. 
(62 ) arkirej suitis i suis s ili: mij íe te nim m  on viétal ? kilan-ö, 
mij te jilié viétalöni ? (63 ) Jisus íe col olis. arkirej suis s ili: jóra 
tenö lolja jenmön, viétal m ijanii: te-'ó em Kristos, p i jenlön ? 
(64 ) suis sili J isu s: te a ccid suin; a me viétala tijanli: öniéan 
agannid pi mortlié pukalig veékidla dórin jen vinié i loktig jeneísa 
kimörjas vilin. (65) seki arkirej koéalis accis paék'óms'ó i suis: taja 
vöd jenmös omöltö ; mij koréam na viétaliéjasös ? so öni kilinnid jen- 
m'ós omöl'töm silié. kig ti artalannid ? (66) naja vocca suisni: kóló 
vini sijes kultög. (67 ) seki éölalisni silié cuíömsö i pak'óstjas sili 
vöccisni; (68 ) a muködjas kuc'kalisnisijes pel-dinas i suisni: viétal 
mijanii, Kristos, kodi кис kis tenö ?

4*
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(Máté 27,1). Asil voj íe vöjpsisni bidsönön medvoja popjas 

i  jöz pickis jura mortjas Jisus vilö, vied vini sijes. (2) i körtal- 
mist sijes nnödisnii setisni Pontsa Pilatli, vesködöm kutisli. (11) Ji- 
sas sultis veéködöm-kvtié vo je; ijua lis sijes vesködöm-kutis: te-öem 
sár Judejjaslön ? Jisus suis sili: te suan. (12) i kor miídilisni sijes 
medvoja popjas i jura mortjas, sija ninöm ez vocca vistal. (13) seki 
suis sili P ila t: on-ömij te kil, kiminön te jilis vistalöni ? (14 ) i ez 
vocca su sili Jisus nekucöm kil vilö, sigi mij vesködöm-kutis jona 
senzis. (15) hidéama íe praznik ke fő secöm völí под veéködöm-kutisli 
lő j ni ötikös t'urmais jözli, kodás korasni. (16) volt íe seki (urtnain 
rözböjnik, Varavva ráma. (17) cíikörtcimist íe najali, suis najali 
P ila t: kodsö kolö kik pickis le ja  tijanli, Varavvaös ili Jisusös, kodi 
suse Kristos 1 (18) tödis ved, mij veíaalöm ponda viizalisni sijes. 
(19) pukaligön ze sili suditaninin istis si dinö götiris silón vistabii: 
nem-tor en kér taja mizt 'óm mortli; una vöd me ta-voj vötön viti si 
vósna. (20 ) a medvoja popjas i jura mortjas veládisni jözós, med 
veskö komi Varavvaös, a Jisusös vini. (21) seki vesködöm-kutis 
jualis najalis, kodsö kolö kik pickis le ja  tijanli ? naja suisni: Va
ravvaös. (22) Pilat suis najali: mij íe me kera Jisusli, kodi suse 
Kristos ? suisni sili bidsönön: med röspinajtöma lob! (24) agimist 
íe  Pilat, mij nem-tor oz vermi kérni, a sömin zik iídö, bostis va, 
miskis kijassö jöz vogin, i su is: me aim miía taja miítöm mórt 
virón: vigedö ti. (25) i bidsön jöz vocca suis: vir silón mijan vilin i 
mijan pijanjös vilin ! (26) seki Pgis najali Varavvaös; Jisusös íe 
nöjtis i setis najali, med sijes röspinajtasni. (27) seki saldatjas 
bostisni Jisusös aslanis sud vilö, i cukörtisni na si vilö zel una sal- 
datjasös ; (28) i pörtcödmist sijes pastódisni górd kuz páskomon ; 
(29) i kiisni venec leínögis i puktisni si ju r  vilö; i setisni sili vés kid 
kirimas bed'; i jurbitisni si vogin piges vilö usködsemön, serallisni 
si vilin i suisni: radii sár Judejasa! (30) i sölalisni si vilö, bos
tisni bed i kuc kalis ni juras sijes. (31) i kor serallisni si vilin, pört- 
cisni si vilis górd kué páskom i pastödisni sijes aslas paskömas, i 
nuödisni sijes röspinajtni. (32 ) tuj vilin pánid lói najali Kirinejasa 
mórt, Simon nima ; sijes cöktisni cőc nuni krest silis. (33) i vonást 
mesta vilö, kodi suse Golgopaón, mij em kimösain, (34) setisni sili 
juni vksus sorlalömön sáp-köd; i vidlimist, ez kösji juni. (35 ) röspi- 
najtisjas íe sijes jukisni páskom silis pudjalömön ; (36 ) i puksisni 
v ijn i sijes setön. (37 ) i puktisni sili jur vilas miísö silis giíömön :
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taja em Jims, sár Judejjaslön. (38) seki röspinajtisni si-köd kik  
rózböjnikös: ötiksö veékid ki ml, a möds'ó sujga ki vil. (3 9 )  vetliéjas 
íe si dinti omöl'tisni sijes, satlödlönöm jurjassö aséinis, (40 ) i vista - 
lisn i: rözöritis vicko i kaim lunön vöcéis ! mezdié accid ; kor te em 
jenlön pi, lejei krest vilié. (41) s ij  íe i medvoja popjas serallisni 
velödcemajas-köd jöz sorié i jura mortjas-köd i parisejjas-köd, i su- 
isn i: (42 ) muködös mezdilis, a aésö oz-ömij vermi mezdini ? kor sija 
em sár Izraillön, med lejsas öni krest vilié i eskam sili. (43 ) sija 
nadejtcis jen vilö, med mezdas öni sijes, kor sija kóló sili, suis táj, 
mij jenlön em pi. (44) s ij  íe i rözböjnikjas si-köd röspinajtömajas 
serallisni si vilin. (45 ) kvajtód ze cassan pemid völi bid mu kuza 
ökmisöd casöj. (4 6 )  ökmisöd casó jona goródis Jisus i suis: ili 
i l i ! lima savakvani ? mij em : jen menam! jen menam! mi hi
te menő kolin? (47) működj as-íe setön sulaliéjas kilisni síje i  
suisni: Iljaös cuksalö taja. (48 ) i régid kotörtis ötik naja picidé, 
boétis cak, tirtis uksusön, puktis bed' vilö ijuktalis sijes. (4 9 ) a mu- 
ködjas suisni: sulal, vigedam voas-ö Hja sijes mezdini. (50 ) Jisus 
£e bara jona goródis i legis lol. (51 ) i so zavesa vickoin koéasis kik 
törje vilis doréanis ulö j; i vöris mu, i izjas potlasisni ; (52 ) i gort- 
jas voésisni i una kulöm vezajas lolzisni; (53 ) i petmiét gortjas 
pickié, sija lolzem borin, unali petködcisni. (54 ) a so vilin ijid  i si- 
köd vigiéjas Jisusös agisni mu-vöröm i bidsön mij völi, jona polzisni 
i suisni: dert jenlön pi taja völi. (55 ) völisni sen i vigedisni iliéan. 
una injas, kodjas Jisus borié loktisni Galilejasan i sili kesjisni. 
(56 ) naja kostin völi Marja Magdalina i Marja Jakovlón i Josija- 
lön mám i mám Zevedej pijanlön. — (57 ) kor völi sor, vois Arima- 
pejéan ötik ozir mórt, Osip nima, kodi s ij  ze velödcis Jisus ordin. 
(58 ) sija vois Pilat dim , kőris soj Jisuslis : seki Pilat cöktis setni 
soj. (59 ) Osip boétis soj, bidmalis sóstóm döraön, (60 ) i puktis sijes 
aslas vil gortö, ködös keralis iz pickö; i puktis ijid  iz gort 
öges vilas i munis. (61) sen £e völisni Marja Magdalina i mód Marja 
i pukalisni gort vojas. — (62 ) mód lunö pet'nica borin, cukörtcisni 
medvoja popjas i parisejjas Pilat ordö, (63) i suisni: gospodin !  
töd vilö mijanii usi, mij sija pörjasié suis lolja d irjiis: kuim lun 
miét loléa. (64) i s ij  cokii vijn i gortsö kojmöd lunöj; med veékö 
silón velödciéjasis vojin oz voni i guéalni sijes, i oz vistalni jözli : 
kulöminié lolzis ; i loas borja pörjalom lokgik vojaié. (65) Pilat suis 
najali: emós tijan vigiéjas: munö,vigekij kuéannid. (66) najamu- 
nisni, puktisni pecat iz vilö i vigijjasös gort dinö sultödisni.
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Jisus Kristoslön lolzem (Krisztus föltämadäsa).
(Mäte 28,1) Sulilta börin jugdigön medvoga lunö, vois Marja 

Magdalina i möd Marja vidlini gort. (2) i väli igid mu-vöröm: 
gospodlon vihi angil lejsis jeneisan, vois putkiltis iz gort öges vilis i 
puka.lis si vidin. (3) cuzöm väli siian card-bi-kod' i paskoin silönjegid 
lim-kod'. (4) vigisjas ie sijes jona polzisni i loisni hi g kulömaös. 
(5) angil pondis sornitni i suis in jasli: en polo ti;  töda vöd me, 
mij ti röspinajtöma Jisusös korsannid. (6) abu sija tatön; sija vöd 
lolzis, hi g suis ; loktö, vigedö mestasi), koni gospod' kujlis ; (7) i re- 
gid nimiö, vistalö sija velödcisjasli, mij sija lolzis kulöminis, i panid 
loas tijanli Galilejain; setiin sijes agannid: me tijanli vistala. 
(8) naja regid petisni gort pickis zel g oli g tirji i radlig tirji, kotnr- 
iisni vistalni sija velödcisjasli. kor ie munisin sija velödcisjas dinii 
rista ln i: (9) so Jisus panid lois najali i suis: radio! naja ma- 
tistisni, kutcisisni sija kokjas i jurbitisni sili. (10) seki suis najali 
Jisus: en polo : munö, vistalö menam vokjasli, med munasni Gali- 
lejaö ;  setiin naja mene agasni.

Jisus Kristoslön kajem jenei vilö (Krisztus mennybemenetele).
Neljamisöd lunö as lolzem börin, Jisus Kristos petködeis aslas 

velödcisjasli, petködis najaös Jerusalimis, katödis Eleonsköj coj vilö, 
cöktis naii abu petni ortsö Jerusalimis, kigi medbörin vein lolös bos- 
tasni, i bursimistön naii kais jenei vilö. (Apost. csel. 1,10) vigedligön 
ze n aion jenez vilö, so hik angil sultisni najavoge i suisni: (11) Ga- 
lilejasa mortjasö ! mij ti tatön sulalannid i vigedlannid jeneS vilö ? 
taja Jisus, kodi kais tijansan jenez vilö, sig-ie loktas, kig ti aginnid 
sija kajem jeneZ vilö.

Möd voöm gospodiön Jisus Kristoslön (A mi urunk J. Krisztusuak 
mäsodik eljövetele).

(Mäte 25,31) kor roas p i mortlön aslas nimalömön i bidön 
veia ahgiljas si-köd: seki puhdasprestöl.vilö aslas nimalömön ; (32) i 
eukörteasni si rogc bidsamajöz; ijansödas najaös moria mort dinis ;
(33) i sultödas izjasös veskid hi rilas, a közajasös sujga vilas.
(34) seki suos sar veskidla doras sulalisjasli: loktö, bursiemajas 
menam ajlön, bostö tijanli lösedöm sarsvo mu-puksemsan! (35) kor 
vöd me völi eig, ti setinnid menim sojni ; kor kolli väli menim juni, 
ti  juktalinnid meno ; tuj-mort völi i ti pirtinnid meno ; (36) pastiim
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völi i ti paétödinnid menő ; visa volt i ti vidlinnid menő; iurmain 
volt i ti volinnid me-dinö. (37) seki bura olisjas vocca suasni s ili: 
gospodej ! kor me tenö agilim cigjen i verdlim ? ili jutömön i jukta- 
lim? (38) kor £e mi tenö agili ni tuj-mortön i pirtlim? ili pastög i 
pastödlim ? (39) kor Se mi tenö agilim visemön ili iurmain i volillim 
te dinö ? (40) sár vocca vistalas najali : veskida vistala tijanli, si- 
ponda mij k i)  ti vöccinnid ötikli taja menam icet vokjasis, sije me- 
nim vöccinnid. (41) seki suas i sujgala doras sídalisjasli: munö me 
dinis, jorcmajas, kustöm biö, kodi em dastóma d'avölli i sija angil- 
jasli. (42) kor vöd me völi cig, ti en setö menim sojni ; kor kolö völi 
menimjuni, ti en juktalö menő ; (43) tuj-mort völi i ti en pirtó menő ; 
pástom völi i ti en pastödö menő ; visi i iurmain völi i ti en volilló 
me dinö. (44) seki i naja vocca suasni sili : gospod'ej ! kor mi tenö 
ugilim cigjen, ili jutömön, ili tuj-mortön, ili pastómón, ili visemön, 
ili iurmain i eg kesje tenid? (45) seki pánid suas najali : veskida 
vistala tijanli, siponda mij k i)  ti en vöccö ötikli taja icetjasis, sije i 
menim en vöccö. (46) i munasni tajejas pomastöm mucitcemö, a bura 
olisjas pomastöm olaninö.

Közli B u d en z  J ó z s e f .



A Nyelvtudományi Közlemények XY. kötetében (407—461.
1.) Budenz József közölt mutatványokat a zűrjén nyelvből. A zür- 
jénség hét tájszólása közül kettővel ismerkedhetünk meg a megje
lent szövegek alapján: a vicegdaival és a sisolaivnÁ. A többi dialec- 
tusok közűi még csak a permiből és az izsmaiból bírunk hozzáférhető 
mutatványokat. A permi nyelvre fő forrásunk Bogov Miklósnak 
orosz nyelven írt grammatikája (Опытъ грамматики пермяцкаго 
языка. Составленный Николаемъ Роговымъ), s ehhez járúl még 
a Wiedemann kiadta Popov-féle Máté-fordítás; az izsmaira pedig 
Castrénnak latinul írt nyelvtana (Elementa grammatices Syrjae- 
nae). Bogov grammatikájához függelékül huszonnyolcz, a Castrén 
munkájához pedig tizenhat lapnyi szöveg van mellékelve.

Különösen becsesek és érdekesek nyelvészeti szempontból a 
Bogov szövegei, mert legnagyobb részük e r e d e t i  és a népnyelvet 
tárja elénk. A nép életéből vett külömböző tárgyú beszélgetések 
váltakoznak ezekben találós mesékkel, közmondásokkal, dalokkal; 
mesét azonban csak egyet kapunk, egy állatmesét. A fordított szö
vegek közt találjuk a Hiszekegyet, a Miatyánkot, a Tízparancsola
tot és Máté evangéliumának nehány fejezetét. Az izsmai nyelvből 
egyedüli prózai mutatvány a szintén Máté evangéliumából vett 
IV—VII. fejezetnek a nyelvtanhoz csatolt fordítása. Castrén gyűj
tött azonkívül nászdalokat is. Hagyatékából csak nem rég, 1878-ban, 
adta ki őket finn és német fordítással ellátva Aminoff finn nyelvész 
(1. ismertetésüket Budenztől NyK. XV. 153—157. 1.).

A következőkben a Bogov permi és a Castrén grammatikája- 
beli izsmai szövegeket közöljük majd, hogy a nálunk eddig megje
lent egyéb nyelvjárásbelieket velük kiegészítsük. Végül nem tartót-
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tam fölöslegesnek a Wiedemann zűrjén szótárában elszórt és a 
sisolai nyelvjárást föltüntetö mintegy hetven közmondásnak köz
lését sem. A sisolai nyelvjárásról úgyis nagyon kevés az eredeti 
szövegünk, mindössze is az a két mese, melyet Budenz Szavvajitov 
nyelvtanából közölt.

III.
P e r m i - z ű r j é n  s z ö v e g e k .

AJ E r e d e t i  szö v eg ek .
aj sornitömjes, b e s z é l g e t é s e k .

Kitce tavim vetvin? hová mentél ma? vörö az erdőbe. — 
mijva vagy milja (e helyett: mijla) miért? pesva fáért. — ívin 
ja  tijan penis ? messze-e a ti fátok? versta kik voas két verszt- 
nyire lesz.

nivka, kitce vetvin leány, hová mentél ? me vetni vörö mu-ja- 
gödva az erdőbe mentem (földi) eperért. — ivin ja  tijan jagödis 
messze-e a ti epretek? ne ivin, kerös uvtas veccan, sótön i em nem 
messze, a hegy alá leszállsz, ott (is) van. tije nnaón öktivvat 
jagödsö ? ti sokat (tkp. sokkal) szedtek epret? öktivvam vedra kuj- 
mön szedünk három vödörrel. — vasamat zó ? eladjátok-e ? kör 
vuzavvam í'ó mikor adjuk-el ?

kitce tó munan '!■ hová mész te ? gortó типа haza (a házba) 
megyek. — tö kitin te honnan [való vágyj ? posadis a faluból (való). 
munam góstitni megyünk vendégségbe (szó szerint: vendégül 
lenni). — kitce ? hová? menő muíik kőris vina jani engemet egy 
ember (paraszt e.) hívott bort (pálinkát) inni. — kin ? ki ? mijan 
£ó derevnais. те kösji voktni van sórnas a mi falunkból. ígértem 
jönni délben (szó sz.: nap közepén). — tijan tavo suis artmis? 
nálatok az idén gabona termett? tavo mijan tirmas az idén nálunk 
elég lesz. — sojisjes una ? evők sokan [vannak] ? abu, kuirn mórt 
tolko, a kuim mortvö una ja  sóján kovö ? nem, három ember csak, 
és három embernek sok eledel kell-e ? — tö kinim god srokas ovin ? 
te hány évig éltél a szerződött szolgálatban ? daskuim god tizen
három évig. — kicein vöois ovanis ? bur-ja? milyen volt az élet? 
jó-e? búr jó. — una ja  bosvin godis ponda? sokat kaptál-e az 
esztendőért (t. i. bért)? eca, tolko kuimdas sál keveset, csak har- 
mincz rubelt. — tó kitce vetvin ? hová mentél ? ne kitce og sehová
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sem [én]. — kig ne kitce ? hogyan sehová sem ? soj ordö sunisva 
vetvi a nőtestvérhez czérnáért mentem. — ifjan kin gösjes ? nála
tok kik a vendégek ? ne kin abu senki sincs. — kig tönö suöni ? 
mij nimit? hogyan hínak tégedet? mi a neved? — kin tőit vista- 
v is : von munis ugavni ? ki mondta neked, [hogy] a bátya (v. öcs) 
elment dolgozni? acirn töda magam tudom. — abu kovöm ristavni, 
medbi sija ez vögas nem szükség mondani, hogy ő meg ne hara
gudjék. — mun, vaj bed', kódija karta-vvin suvavö menj, hozd a 
botot, mely a szénapajtában áll. — vövis jör vivőt cetcevtöm, da 
kok cegöm a ló a kerítésen át ugrott, és lábát törte.

vonöj! kerkuit kissem ; kör i>ondan vitsö kérni? barátom! a 
házad bedőlt (összeesett); mikor fogsz újat csinálni? — tön mij 
ugavin? tegnap mit dolgoztál? me vim kiskavi gu piékö én havat 
vittem a gödörbe. — tijan tirmó vimis arög? nálatok elég-e a hó 
őszig ? oz tirmi nem elég.

kin eta passö vuris ? ki varrta ezt a bundát? kicem-kó tödtöm 
mart valamely ismeretlen ember.— kis sija ? Honnan [való] ö? 
kis-kö ivis valahonnan messziről. — sija komién tödö ? ő zürjénűl 
tud? oz tód nem tud (vágj7 csak: oz nem), a tő tödan? és te 
tudsz ? те од én nem. — nivka! vistav rocen leányka; mondd 
oroszúl. og ku í rocen vistavni nem tudom (tkp. értem, умкю) 
oroszúl mondani.

aja! munam veri kijni, vais pö éinöm atyá(m)! megyünk 
halat fogni, a víz ugyanis apadt. — munam vugrasni megyünk 
horgászni. — kin-kö ráz kokavö? valamelyik talán beleakad 
(anbeissen, клевать); melnica uvtas jokis bura kokavö a malom 
alatt a sügér jól beleakad.

öj tő mórt! menőim vöv en ja agiv ? hej, te ember! az én 
lovamat nem láttad-e ? me eg agiv. a tő menőim en ja  agiv! én 
nem láttam. Hát te az enyémet nem láttad-e? eg nem (én).

tó osjezós agivvin ja  ? te a medvéket láttad-e ? agivvi 
láttam. — tó kicem visanön önt sogavin ? milyen betegséggel 
betegeskedtél (хворалъ) most (v. mostanában)? -— tóját zonitjes ne 
skovain ja  vevőt cent ? suöni, kika vevötceni a te fiaid nem az iskolá
ban tanulnak-e ? mondják, ketten tanulnak. — veiaj! tóját von- 
jezös kitce- kő mvnisö ugavni tő ? keresztapám! a te testvéreid 
valahová elmentek dolgozni ? munisö Pozvaö kvat’ vövön pes kis
karai elmentek Pozsvába hat lóval fát vinni. — a tó möjmu ugarin
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Po £ с aas ? hát te tavai Pozsvában dolgoztál ? u ja v i: те töv bid pes 
kiskavi, da sön i votsö vesti dolgoztam: én egész télen (szó sz.: 
egész telet) fát vittem és evvel az adót is megváltottam, öni munam 
bora vövjezön Po£vaö и jav ni most megyünk ismét a lovakkal Pozs- 
vába dolgozni, munam; mij-kö a jam  ja , ogö ja  ujsö megyünk; 
találunk-e, nem-e valami dolgot (szó sz. valamit találunk-e, nem-e 
dolgot), a jam  zó kitce-kö csak találunk valahol. — vövvös tijan una 
ja lovatok sok [van]-e (szó sz.: ló nálatok sok-e) ? not vöv négy ló. 
— burös ? jók? k ij  £ö de hogyan (de mennyire).

vezajf t'ójat emös mosjes ? keresztapám neked vannak méheid ? 
emös, kaim curka vannak, három erdei kas (борть). — töjat zonit, 
ködija vodja was vetvis, tosa ni a te fiad, a ki a csónakon ment, 
szakálas már. — öntaj vövis zik kitön-kö, öni abu az imént zaj 
volt valahol, most nincs. —- vafin ja  ajkit munis i coía ja voktas ? 
régen elment-e atyád és nemsokára (hamar) megjön-e? — menő 
viteis, cöc munam cakjavni engemet várj meg, együtt megyünk 
gombászni. — tijan maslenicanas isvaseni zó ? nálatok farsangutó
jával csak szánkáznak ?’ isvaseni szánkáznak. -—- dórám dodjes 
emös ? kovácsolt (vasalt) szánkák vannak ? emös vannak. ;—• tavo 
vöravin £ö az idén vadásztál-e? vöravi vadásztam. — kinim tuvan 
vijin hány menyétet öltél meg ? к cat' tuvan viji, da kik ruc hat 
menyétet öltem meg és két rókát. — bidössó una ja  bostin ni 
ponda ? mindössze sokat kaptál-e értük ? mij £ö me bosti ? — 
bidössó daskik cevkovoj. ugyan mit kaptam? — mindössze tizenkét 
ezüstrubelt. — mij-kö tavo vetvötni nnasö oz tuj, ponsö oz vebti. 
me urjes ökmisdus viji, da hik vestanön seii valami sokat az idén 
járni (vadászni) nem lehet, akut j át  nem bírja meg (a hó; tkp. 
nem emeli). Én eveteket kilenczvenet lőttem, és két tizkopékjával 
adtam (darabját). — tö on töd, k ij  mié vaíin pisnajessö sivcim ? te 
nem tudod, hogyan daloltunk mi azelőtt dalokat? те од, ■—- а 
k ij  ? nem, -— de hogyan ? — poroj bosvim i kik vestanön ni ponda 
hébekorba kaptunk két tizkopékjával is értük.

Korasem, l e á n y k é r é s i
saón ne sadisni, vaön ne kojasni ! me vokti búr kivön korasni. 

voas oz vo búr devo ? korommal magát be nem kormosítani vizzel 
magát le nem föcskendezni! jöttem jó szóval leánykérni. Lesz-[e] 
nem lesz-[e] a jó dolog? — kínos tö voktin korasni? kit jöttél te
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megkérni ? töncit niv, bicém nevestaös a te leányodat, a jó meny
asszonyt. -— bicém menam nevesta! tóm esso; mié og setö tava 
micsoda menyasszonyom [van] ? fiatal még; nem adjuk az 
idén. — mij fő ? dumajt fő setni. ugyan mit [beszéltek] ? csak 
szánd el magadat odadni. og set'ó tavo; siu'ón páskom aha, zipunis 
abu, kozinjes abu nem adjuk ez idén; neki ruhája sincs, háló
kabátja nincs, ajándékai (menyasszonyi hozománya) nincsenek. — 
rnilja fő on set I Sémik bicém, mesta bicém, su-nanis em, setni 
tűje; zónák ujavis, ibjes emös, vijjes emös, vövjes emös, mösjes emös 
ugyan mért nem adod? a vőlegény jó, a hely jó, rozskenyér van, 
oda lehet adni; a vőlegény dolgos, földek (t. i. földjei) vannak, 
rétek vannak, lovak vannak, tehenek vannak. — nemön setni tavo- 
mun jenköt, sósa nem i vovvini; mödivaié koséi semmikép sem 
[lehet] az idén adni. Menj istennel, ezenkívül semmit is [kell 
hozzánk] ellátogatni; máshonnan keress. — menam niv bidtöm 
ne tó ponda, da i ne tóját kerku sérti; eta borin, eta kivön en 
vovvi, a braga jani vovvi az én leányom nem a te számodra nevel
tetett, és nem is a te házadhoz való; ez után ezen szóval ne jöjj, 
hanem házisört (брага) inni jöjj.

mij vonöj! kicem önt ovanis mit barátom ! milyen mostaná
ban az élet? ovan tűje: semjais una abu, nanis em, vövjes emös, 
ötik kivön bidös em az élet megjárja (elég jó): család sok nincs, 
kenyér van, lovak vannak, egy szóval minden van. — mu&ik kör-k'ó 
menő juvaris; kitce tö zonka munan? — а те sivö suvi: Pesnigort'á 
kotorta vihetni, kijpondisö sujjini muzikös vijis egy ember valamikor 
engemet kérdezett: hová mész te, fiú ? — én pedig neki mondtam r 
Pesnigortba szaladok megnézni, hogyan fogják megbüntetni 
(elverni) az emberölőt. — me muni vövva, menam köbiva canavöm, 
и jav ní nemön vois én mentem lóért, az én kanczám megcsikózott, 
dolgozni semmivel sem lehetett (szó sz.: d. semmivel lett). — 
menim puktöm kirpic kiskavni, a telega abu, kiskavni nemön nekem 
el van rendelve téglát vinni (meg van parancsolva, hogy téglát 
vigyek), de szekér nincs, mivel vinni. -— mié öni södötvim vilmuvis 
ima mirjes, öni mijan voas vuzavni nija, kin bostas mi mostanában 
kaptunk az lij földből (irtásból) sok tuskót, most nekünk [szüksé
ges: lesz azokat eladni, ha ki venni fogja. — me vöv assim gort
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■patnikis mimda kossi, apu i eg vermi, a menam vöv Jum'ó mumm  
váz gortö én a magam lovát a liarasztosban mennyit kerestem 
s meg nem bírtam találni; pedig az én lovam Jumba ment a régi, 
házba.

menő acimós hóra istöni gospodsköj pes keravni, a munni og 
mód engemet magamat megint küldenek az urasági fát vágni, de 
menni nem szándékozom. — mij pondam kérni : narí bir.s, sojni 
nem vois, ogesón nekin oz vérit mit fogunk tenn i: a kenyér elfo
gyott, úgy lett hogy semmit sem ehetünk (ennünk semmi sem 
maradt), kölcsön senki sem ád (tkp. hisz). —- me öni t'agajtcim 
jprikassikkót dengais: me ponda komi sivis ugjez; sija rnenirn 
vistavis: tönit dérig a meris oz mun én most pörösködtem a keres
kedősegéddel a pénz végett: én kezdem kérni tőle a tartozást; ő 
nekem felelte: neked pénz tőlem nem jár. — mimikám va£ gortö, 
jpanitasi me iß t  osköt menvém (mikor mentem) a régi házba, 
találkoztam egy nagy medvével. — mijan derevnais kicem iß t  
öni vois a mi falunk milyen nagy lett most. — podanit tijan 
munisö va dorö mijan karfa bórát a ti marháitok mentek a folyó
hoz udvarunk mögött el. — öli kukán kobcis va doras mijan 
kukánkat egy borjú (ott) maradt a folyó (víz) partján a mi 
borjúnkkal.

vonó menam, kódija vaiin sóm vidsö ez tödvi, öni, mun ki> 
bersanas pondis vuzasni az én testvérem, a ki régen (azelőtt) a 
pénz számítását nem ismerte (tudta), most, alig hinnéd (tkp. menj 
csak!) mindenfélével kezdett kereskedni. — sötcirí mujes köt' i ne 
girisa, a mij köjan, s ij  artmas, k ij  vili mu w in  ott a földek habár 
nem is nagyok (roppantok), de a mit vetsz, úgy megterem, mint 
az új-földön (irtáson). — k íj  ne mamii da aje meköt ovisó, me sötcirí 
zó bóra muni bi óvni tö ha az anyám és az atyám nem élnének 
(laknának) velem, én megint ugyanoda mennék lakni. — vaiin me, 
k ij  vonóköt ovi, vuzasvi sión, módiön, a k íj  jansötci vonököt, capki 
vuzasem i óvni tö pondi veknitzíka, goviika azelőtt én, a mint 
testvéremmel éltem, kereskedtem ezzel, mással, de a mint elvál
tam testvéremtől (tkp. testvéremmel), abba hagytam (szó sz.: 
eldobtam) a kereskedést és hát élni kezdtem szükebben, szegé
nyebben. — önija godjezó i narísö menim ez pondi tirmini gödié 
godö, nöba da sója a mostani években kenyér sem kezdett nekem 
elég lenni egyik évről a másikra (tkp. évből évbe); veszek (bevá-
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sáriok) és eszem. — me vaíin ovi sőt cin, kitön önt vövjes vil' mujezso 
kerömas én azelőtt ugyan ott éltem (laktam), a hol most az oro
szok új [szántó-] földeket csináltak.

mamöj! vaj menim távún cocköm ernös anyám! adj (tkp. hozz, 
V. tégy elém) nekem ma fehér (tiszta) inget, mij me tönit seta, nem 
ela mit adjak én neked, hiszen semmi [sincs]. — távún otiris módot- 
cemas, basöka vetvötni, a menim nem i pastavni ma az emberek föl 
készültek [kicsipték magukat], szépen járnak, nekem pedig wines 
mit fölölteni. — og ni vermi tijanös pastötni nem bírlak már titeket 
ruházni. — on ni vermi pastötni, sig en Ы setav nivsö éönik sajas nem 
bírsz már ruházni, úgy nem adtad volna a leányt férjhez (vőlegény
hez). —da ed'tij an ponda ne porié tini zó gortin. me tönit mimda bajti : 
götras, tó götras, tó on götras, sig acit tödan: kig pastasan, sig i 
pastas de hiszen, miattatok csak nem lehet [őt] megvénhesz- 
teni itthon. En neked mennyit mondtam: házasodjál, te háza
sodjál ; te nem házasodol meg, így magad tudod : a mint öltözöl, 
úgy öltözzél is. — kivzi mama! mij io götrasan, kig önisan nem 
ni vovö sojni, i maslenicasö nemön kiskini, a götrasin bi sig síin 
miinda kocsis viis i ceriis, — önt ne kinvó voktni göstitni, nem oz 
kuv, asnim kig-kö ovam halljad anyá(m)! ugyan minek házasodni 
V. házasodnék az ember (tkp. házasodol), mikor mostantól fogva 
semmi sincs már enni [való] és a farsangutóját nincs mivel eltöl
teni (tkp. húzni, kihúzni); de ha házasodnám (tkp. házasodnál, — 
házasodnék az ember), úgy akkor mennyi vaj és hal kellene, — 
most senkinek sem [lehet] jönni vendégeskedni (senki sem jöhet 
V .), semmi sem kell, mi magunk valahogyan megélünk.

vonöj, kivan vonöj ! mójmu otiris sov pö kiskavömas Gvazovö, 
igit pö barisis em ; sovsö pö kiskas, sötcin pö vuzavas, da sogdi bostas 
dontöma, da tatve vajas bób komijas vuzavni da kopejka kopejka vivő 
pudsanas voas barátom, hallod barátom! tavai az emberek sót 
vittek Glazovba, ugyanis nagy hasznuk van ; a sót ugyanis elviszi 
(elszállítja) az ember, ott eladja és búzát vesz olcsón, és ide hozza 
a vad (balga) permi népnek eladni és kópék kópékra lesz pudjától.

me run tir jár kéri, bidós eg vermi kérni, kör muni gortö, me 
sersan zö ibö vövjes pirisó i su sojisö. modi vunö asvanas og munis 
közjain su pesvini, agis vövjes bidös su sojemas; sija mevvö vógasis, 
gortö voktis menő mödis vartvini. me eg setci vartvini. sija sok munis 
noraéni me vvö zemskaö, prikassik dinö. prikassik istis meva sotni-
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kos. me vokti zemskaö, menő 3030 vodtötisö, pondisö sitan vösjini 
satjezán. vösjisö menő, ve3Ísö gortö, cöktisö tavim zó jör jörjini én 
egész nap kerítést csináltam, az egészet nem bírtam megcsinálni. 
Mikor haza mentem, utánam a szántóföldre lovak mentek be és 
ették a gabonát (vetést). Más nap reggel korán a gazda ment a 
vetést megnézni, látta, a lovak minden gabonát megettek ; ő rám 
megharagudott, haza jött, engemet el akart verni. Eu nem hagy
tam magamat verni. 0  ekkor elment panaszkodni rám a folnagyi 
hivatalba, a bíróhoz. A biró elküldte értem a kapitányt. Én men
tem a folnagyi hivatalba, engemet a padlóra lefektettek, elkezdték 
az alfelet verni vesszőkkel. Megvertek engemet, eleresztettek haza, 
megparancsolták, hogy még ma csináljam meg kerítést (tkp. a 
kerítést bekeríteni).

von menüim m eíi sajet ickis, me vágási si vvö, pondi vartvini 
síje. sija pánit pikötön me vvö, vackis jár haza, jur pudkötis viráj. 
sók me vacki síje beden kokjes kuéa, sija pondís cotni, ez pondi 
vermint menő vartvini. me koli setce síje, muni zemskaö virág 
podkötöm jursö mitcavni, ii vvö norasni. sija me serö éá voktis 
zemskaö i vistavis: meza neuna teld ne me, a strósnoj; eta ponda ez 
kov (voö) sivö tiskasni, sija menőim ickis módik mestain i me eg 
vartvi sije. mirskój nacel'nikjes bidös kivzisá, kiknannimös vinitisö i 
cöktisö mijanvö tujvin vit vun'ón и jav ni. a testvérem az én 
határomon át (h. belül) kaszált, én megharagudtam rá, elkezdtem 
őt ütni. О ellen[em] egy támasztófával rám [jött], fejen által ütött 
(tkp. fej hosszat), a fejemet megvágta vérig. Ekkor ütöttem őt egy 
bottal a lábain végig, ő elkezdett sántítani, már nem bírt engemet 
verni. Én őt ott hagytam, elmentem a folnagyi hivatalba (zemsz- 
kába) a véresre (tkp. vérig) vert fejet megmutatni, rája panasz
kodni. О utánam jött a zemszkába és mondta: a határt egy kissé 
(nem sokat) lekaszáltam nem én, hanem a napszámos; azért nem 
kellett neki verekedni, ő nálam kaszált másik helyen és én nem 
vertem meg őt. A községi elöljárók mindent meghallgattak, mind 
a kettőnket vádoltak [bűnösnek találtak] és parancsolták nekünk
az úton öt napig dolgozni (hogy---- dolgozzunk).

mié möjrnu vetvim tűje Usol'aö ; Kama min pánit södisö rocjes 
kikdas vövón, a mié daskökjamis várán; nija i mié vávim sökit 
dodjezön; nija oz keSö, mié og ke£o; nija kutciéeni tiskasni, a vövisö 
neunaös, mié imazikos; kutcisni tő kutőisisö, a sibörin oz tódö k ij
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mezdisni, mié nívón i vevötöv-kerim: mi tavai mentünk az útra 
Uszoljába; a Kámán szemközt kerültek (jöttek, találkoztak) oro
szok húsz lovon (lóval), mi pedig tizennyolcz lovon; ők és mi 
voltunk nehéz szánokkal; ők nem térnek ki, mi nem térünk ki ; 
ők elkezdtek (hozzáfogtak) verekedni, de nem sokan voltak, mi 
többen; elkezdeni elkezdtek, de azután nem tudtak hogyan meg
szabadulni, mi meg is tanítottuk őket (tkp. nekik tanítást 
tettünk).

me vaáin vina ötpir kéri vogin, gort dinéan kik versta roas ; 
vigeta rocjes voktöni kivim vövön. mij voas kérni ? a mié vövim kuim 
mórt. mié kuimnannim pisáim ne ivó, da i suvtim, vigetam : mij 
rocjes pöndasö kérni? voktisö, ötmödörö kotrasisö, kotrasiso, 
mijanös ez age; mié hidas vigetam. vöt öksisö bidönnis bavagan 
dinas, pondisö rázni; razisö, truba kiskisö, puksisö dodjezö, da i 
pondisö munni. mié voktim, da kutcisim mirdjini, nija oz setö ; ötik 
menő i vackis, me kig siv'ó pel! bokas vacki, sija i usis ; módik vorot 
berdarn kutcisis, me sivö morosas seli, sija bóra gac pöris; sibörin 
mié pisáim, a nija munisö: én hajdan (egykor) bort (pálinkát) 
csináltam egyszer az árokban, a háztól két versztnxi (re) lesz; né
zek : oroszok jönnek három lóval. Mi lesz tenni [való] ? mi pedig 
voltunk három ember. Mi hárman szaladtunk nem messzire, aztán 
megálltunk, nézzük: mit fognak az oroszok csinálni? Jöttek, (ide- 
oda) szaladgáltak, minket nem láttak: mi mindent látunk. íme 
összegyűltek mindnyájan a bódéhoz, elkezdték szétbontani; szét
bontották a kályhacsövet, kiczipelték, ráültek a szánokra, és el 
akartak menni. Mi jöttünk, akartuk erővel elvenni, [de] ők nem 
adják; egyik engemet meg is ütött, én a mint neki fül(e) mellé 
ütöttem, ő el is esett; a másik galléromnál fogott meg, én neki 
mellébe adtam, ő meg hátra esett; azután mi elfutottunk, ők 
pedig elmentek.

b) V is ta v ö m  (k a s к i), mese.
K'ór-k'ó tövnas ruc köinköt kerkujes kerömas : rucvön kerku 

vóv'óm jiié, a köinvön puis. tuvis vois : rucvön kerku sivis, ruc ker- 
kutög vois. munö ruc' kőin ordö i kevmise sivö: «kuminej, tó menam 
gutinej, en kinmöt tó menő, vég dinat óvni. kőin vegas races, ruc 
ne dira ovas, gusavni köinvis bersasö pondas. kőin vögasas, races 
vaéötas kerkuis. munas ruc kőin dinis, petas igit tuj vivő i vantötcas
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kuvömön. sija tűjét roc mórt sipora ceri dódén munöm; bostas roc 
ruces, puktas miskas dód vivő, a ruccö sija i kovö vövi. rue önsö 
rocvis kosavas, ceri vejas, acts cetcevtas, i kaétiv kicem vovvis. roc 
nem oz töd, munö da munö о jván. ruc, ve jeni ceri öktas, kőin ordö 
voktas i suvö: «nő köininej, vej menő öni dinat óvni, me tönö Serien 
verda.» — kőin vejas bora ruces i pondas juvavni : «kis sija ceri 
bostöm? ruc suvö: «те bóznam jukmósis vugravi. munam, suvö, 
те tönö vevöta k ij  böfón ceri kijeni. munas kőin rucköt ceri böíön 
kijni. nö rucinej, kőin suvö, vistav íö k i j  mij kérni ? vöt! böítö jak- 
mösas, da sinnöstö kun, pukav en vörötci, vitcis kör kokistas, tö i 
kiskist bóitó. vötis kőin bözsó jukmösö; vitcise kör kokistas. sipora 
bö£is kinmö da kinmó. kőin pukavis, pukavis, oz kokist. mödis kőin 
kiskini bözsö: bóéis kinmöm jukmös berdas. kőin sinnössö ostis, 
ötörö mödörö járj avis, ruces pondis kitsavni, cirzini, ne kin abu ! a 
ruc va fin  ni kőin ordin gór vivas pukavö, köinós seravö. kőin nu 
sótön pessini, burazík cirzini; sija cirzömvö vöravis voktis, köinös 
jukmös dinas vijis, kucik kulis, a jajsö rucvö kolis.

Valamikor télen a róka a farkassal házat építettek (tkp. 
csináltak): a róka háza jégből volt, a farkasé meg fából. Tavasz 
le tt: a róka háza elolvadt, a róka ház nélkül maradt (tkp. lett). 
Megy a róka a farkashoz és könyörög neki: «Komám, kedvesem, 
ne hagyj engemet fázni (tkp. ne fázass), hagyj nálad lakni». A farkas 
beereszti a rókát. A róka nem sokáig tartózkodik (lakik), a farkas
tól mindenféléket kezd lopni. A farkas megharagszik, a rókát 
kihajtja a házból. Elmegy a róka a farkastól, kimegy az ország
úira (tkp. nagy útra) és holtnak tetteti magát. Azon úton akkor 
egy orosz ember ment halteherrel; ve3zi az orosz a rókát, hátra 
teszi a teherre, a rókának meg ez kellett volt. A róka az orosznak 
ponyváját (пологъ) széttépi, a halat kiereszti (kiszórja), maga 
leugrik, s emlékezzél milyen volt ( =  eltűnt). Az orosz semmit sem 
tud, megy és megy előre. A róka a kiszórt halat összeszedi, a 
farkashoz megy (jön) és mondja : «no komám, eressz most enge
met hozzád lakni, én tégedet hallal etetlek» (jól tartlak). A farkas 
ismét beereszti a rókát és elkezdi kérdezni: «honnan vette ő a 
halat?» A róka mondja: «én farkammal a jéglékből horgásztam. 
Menjünk, mondja, [majd] megtanítlak tégedet, hogyan [kell a 
farkkal halat fogni.» Megy a farkas a rókával farkkal halat fogni. 
«No, rokácskám, mondja a farkas, mondd meg hát, hogyan és mit

bő

UGOR FÜ Z E T E K  2 .



«6 ZŰRJÉN NYELVMUTATVÁNYOK, III.

kell csinálni?» «Mártsd a farkadat a lékbe, a szemedet meg csukd 
be, ülj, ne mozdulj, várd el, ha beleakad (pedzi, t. i. a bal), te is 
húzd ki a farkadat». Belemártotta a farkas a farkát a lékbe: várja, 
mikor akad bele. Ekkor (ez alatt) a farka mindig jobban befagy 
(szó sz.: fagy és fagy). A farkas ült, ült, nem akad bele. A farkas 
ki akarta a farkát húzni: a fark odafagyott a lékhez. A farkas a 
szemét kinyitotta, ide-oda nézett, a rókát kezdte hívni, [nyöszö
rögve] odakiáltani, senki sincs ! A róka azonban már régen [ott] ül 
a farkasnál a kemenczén, a farkast kineveti. A farkas hát itt [kez
dett] vergődni, jobban vonítani: vonítására jött egy vadász, a far
kast a lék mellett megölte, a bőrét lehúzta, a húsát pedig a róká
nak hagyta.

c) Kaskijes i tödavömjes, Bejtvények és megfejtések (tkp. 
megismerések).

1) kuz mis'ó vim use ? — pi г poznavöm: a hosszú hegyfokba 
hó esik ? — liszt-szitálás.

-) gögrösa. vijvö jen zerö ? — ír ős sisjavöm a kerek rétre az 
isten esőt ereszt ? — a vékony sörnek leszűrése.

3) 303 uvin os vapa ? palló alatt medve talp ? -— gorvis 
kemenczesöprő (pemét).

4) gór vivin zirömas baba pukav'ó, sitanas kötődik m'órtöm ? a 
kemenczén taknyos asszony ül, az alfelébe macskakölyköt dugott. 
— Somos sütőteknyő.

5) 303 uvin va kukán palló alatt nedves borjú. ? — kos 
merítő edény.

6 ) i oj i vun, i oj i vun porié mórt ja j krösitö éjjel és nappal, 
éjjel és nappal egy öreg ember húst darabol? — sartas sotőe 
fenyőforgács (fáklya, лучина) ég.

7) vöröbej kot'órt'ó, vir'ón sitav'ó ? veréb fut, vérrel ürül — 
sartas sotőe fenyőforgács ég.

8 ) rass'ó munas, gort'ó vigetö, rassas uvtas, uvtas — gortö munas; 
munikas — rass'ó vÍ3etö, gortö voktas, vabic uvtö vodas ? az erdőbe 
megy, haza néz; az erdőben ugat, ugat — haza megy; menve — 
az erdőbe néz, haza jön, a pad alá fekszik? — cer fejsze.

9 ) vörö munó — gortö viget'ó, gort'ó vokt'ó — vör'ó vÍ3etö 
erdőbe megy: haza néz, haza jön : erdőbe néz ? pester kos sajin 
nyirfakéregkosár (пестерь) hát mögött.
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10) vör éörin pettöm Makar kitsase erdő közepén fületlen M. 
hívogat (kiabál)? •— cerón keraseni fejszével vágnak.

1 1 ) kiriiis gaéön vebze ? egy holló hanyatt (háton) röpül. — 
cugunin va puö vas lábasban víz forr.

1 2 ) vövis gönitö — dod'oz suvavö ? a ló gyorsan megy (гонитъ), 
a szánka rúdja áll? — sor patak.

13) gogin cetvavö kos Main a pallón ugrál száraz Mátyás ? 
—- ros söprű.

14) г oj i vun vetvöni vse sija kutöni ? éjjel és nappal mennek 
(járnak), egyre őt fogják? — kört cukit vaskompó v. horog (szó 
sz.: vas görbület).

15) górd mos sód mos nívó? vörös tehén fekete tehenet 
nyalja? — gór vontise a kályha fülik.

16) goß dórin os kuvak? a palló mellett medve ököl (kacsó).
— sovdoz sótartó.

17) góna osse, kus cepöstce í szőrös megnyílik, meztelen 
belemegy (beletolódik) — tepis keztyű.

18) stena kuza rémén nuíavöm ' a fal hosszában szíj nyúlt 
ki ■—- nie moh.

19) zapvot raéan, töcan, töcan, on vermi töcni kerítést szét
bontasz, összerakod, összerakod, nem bírod összerakni. — sartas 
sutavöm hasogatott fenyőforgács.

2 0 ) ötöras sara, kerkuas surtóm az utczán (kint) szarvas, a 
szobában szarvatlan. — pel'es szöglet.

2 1 ) tövnas inka, gozumnas nivka ? télen öreg asszony, nyáron 
leány. — mir tuskó.

2 2 ) vija vodka, da gosa vodka ? vajas ladik és zsíros ladik?
— sondi i tövis nap és hold.

23) póz tir jörtötn kurög coc'köm? bezárva egész fészek fehér 
tyúk (tkp. egész f. zárva, tyúk fehér) ? — pinjes a fogak.

24) not soja-vona ötik guö kußaseni négy testvér (tkp. soror- 
frater) egy gödörbe hugyoznak ? — mos vistöni tehenet fejnek.

25) not soja-vona ötik cisjanön vevtjisemas ? négy testvér egy 
kendővel takarództak ? — pizan asztal.

26) kik soja-vona ötik jiön jiasemas? két testvér egy övvel 
öveződtek ? — majegjes jóró karók a kerítésben.

27) mij kerkuin basák? mi szép a szobában? — jen a szent
kép (образъ, tkp. isten).
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28) mij on vermi ösötni mit nem bírsz fölakasztani ? — 
kot'k a tojást.

29. stena berdö mij on vermi puktini? a falhoz mit nem 
bírsz állítani ? — tnj az utat.

d) Kivjetjes, közmondások.
1 . coía munan — matinéik voan; zagönzik munan — ivinzik 

voan gyorsan mész: közelebb leszel; lassabban mész: tovább 
leszel.

2 . ivözik puktan: matöéik kostán messzebb teszed : közelébb 
veszed.

3. kör li use, sok i lias mikor a fa-lé kicsöpög, tkp. esik, 
akkor csapold is meg.

4. tok mortvó kanén sinmas on cetcevt rossz embernek macs
kául nem ugorsz a szemébe.

5. nebita ol'savö, da corita űzni puhán terít ki (t. i. ágyaz, 
veti ágyát), de keményen (kell) alunni (alszik az ember).

6 . pöris pon oz uvt tirtöm pu vivő vén kutya nem ugat üres
fára.

7. pineva pu on vesköt, tok mortós on vevőt görbe fát nem 
egyenesítesz ki, rossz embert nem oktatsz.

8 . arnas ib kuza vetvötni — pirogon verdni ; tuvisnas ib kuza 
munni — siagi'm vartvini ősszel a szántóföldön járni — (annyi 
mint) pástétommal táplálni; tavasszal a szántóföldön járni — 
duronggal verni.

9. köinjesköt óvni, kőin moz unjavni farkasokkal élni, farkas 
módra ordítani.

10. ceri kossó — kitön pidöéik, a mórt kossö — kitön burzik a 
hal keresi — a hol mélyebb, az ember meg keresi — a hol jobb.

1 1 . lukasán mösvö jen sur oz set öklelős tehénnek isten 
szarvat nem ád.

1 2 . beregitömsö i jen berigitó a megóvottat (megőrzöttet, 
megkíméltet) az isten is megóvja (megőrzi).

13. kik os ötik bervogin oz ovse két medve egy barlangban 
meg nem él.

14. cigjavisvön паи töd vivas az éhezőnek emlékezetében van 
a  kenyér.

15. pót cigjavises oz ve&ört a jóllakott az éhezőt nem érti.
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e) sivömjes, dalok.

Lutu kiset, Lul'u kiset,1)
Örina cetad'! Irén gyermek!
vabic gög'ór bidvain A pad körűi mindenütt
tok otii- pukavöni, Eossz emberek ülnek,
gögörin i bidvaön Köröskörűi és mindenütt
sód tatarjes suvavöni, fekete tatárok állnak.
mica niv setöni. Szép leányt eladnak.
povöni bostini. Félnek megvenni.
ajinej, tó ajinej, Atyáeskám, te atyácskám,
vezti tó menő ! szabadíts meg, (válts ki) te engemet!
nivinej, tó nivinej, Leánykám, te leánykám,
mij vivő me veíta } mire (mivel) váltsalak ki ?
ajinej, tó ajinej, Atyácskám, te atyácskám,
búr merinit vívó. jó lovadra (— ért).
nivinej, tó nivinej, Leánykám, te leánykám,
si dona acit abu. annyit magad nem érsz (ő értékű

nem vagy).

Maminej, tó maminej, Anyácskám, te anyácskám,
ve£ti tó menü ! válts ki te engemet!
nivinej, tó nivinej, Leánykám, leánykám,
mij vivő me rezta ? mire váltsalak én ki ?
maminej, tó maminej, Anyácskám, te anyácskám,
búr mósit vivő. jó tehenedre (-ért).
nivinej, tő nivinej, Leánykám, te leánykám,
si dona acit abu annyit magad nem érsz.

Voninej, tó voninej, Bátyácskám, bátyácskám,
vezti tó menő ! válts ki engemet!
sojinej, tó sojinej, Hugocekám, hugocskám,
mij vivő me vezta ? mire (miért) váltsalak ki ?
voninej, tó voninej, Bátyácskám, bátyácskám,
búr canit vivő. a jó csikódra (-ért).

*) Altató szók, oroszul; kiset amúgy bizonyos «kását» jelent.
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sojinej, tö sojinej, Hugocskám, hugocskám,
si dona cicit aim. annyit magad nem érsz.

Kenakinej, tő kenakinej, 
vetíti tő menő ! 
ajnivinej, tó ajnivinej, 
mij vivő me veit a '! 
Kenakinej, tö kenakinej, 
búr kozinit vivő.

ajnivinej, tó ajnivinej, 
si dona, árit aha.

Maminej, maminej, 
kinöm'ó rise, 
nivinej, nivinej, , 
rabié doras vöd. 
maminej, maminej, 
kinömö vise, 
nivinej, nivinej, 
govbec doras vöd.

Gorviv doras vöd.
2>ova( doras vöd. 
köz golisö soj. 
pózain golisö soj, 
niv golisö soj. 
ponol! jagödsö soj. 
rabié doras vöd.

Aje da mamö oz l'ubitö, 
soje da vonó oz raditö !

bosta, me bőst a kotomockasö,

Sógorasszony, te sógorasszony, 
válts ki te engemet!
Angyocskám, te ángyocskám, 
mire (miért) váltsalak ki? 
Sógorasszony, te sógorasszony 
jó ajándékodra(-ért), (hozományod

ért.)
Angyocskám, te ángyocskám, 
annyit magad nem érsz.

2.

Anyácskám, anyácskám, 
a hasam fáj.
Leánykám, leánykám, 
a pad szélére feküdjél.
Anyácskám, anyácskám, 
a hasam fáj.
Leánykám, leánykám, 
a kuczkóhoz feküdjél.

A kemenczetetö szélére feküdjél.
A hálópadló szélére feküdjél.
Vörös fenyő tobzát egyél, 
fáklyafenyő tobzát egyél.
Szibériai fenyő tobzát egyél. 
Gyalogfenyő bogyóját egyél.
A pad szélére feküdjél.

3.
Atyám és anyám nem szeretnek, 
nőtestvérem és bátyám nem gon

dolnak velem!
Veszek, veszek én tarisznyát,
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kosta, me bosta bed'oksö ; 
murin, те типа 
kué tuj kuza ; 
eokta, те vokta 
kód Vőr sóró. 
kossá, те kossá 
med ceskit rúzsa, 
kossá, те kossá 
med rapit közsó ; 
puksa, те puksa 
med vapit köz uvtas. 
kiska, те kiska 
sukar torok, 
btörö viget a, 
mödörö viget a : 
a je da mamö göröni, 
soje da vonó pinavöni.

J urine) vise,
sövöminej töidö !
mij ponda vise
■acim me tóda,
acim vezórta :
abu sije, abu menam gaza,
■sövöm burmötissö !
ajinej da maminej vegetö,

menő kor-önt dada ordö. 
mil'a те типа dada ordö ?
■а типа, те типа gaza ordö. 
sija menő karit vaönjuktavas, 
veskit rianen verdas. 
javasa, al' gusasa, da sig

veszek, veszek én botot, 
megyek, megyek én 
a hosszéi úton el; 
jövök, jövök én 
sötét erdő közepébe.
Fölkeresem, megkeresem én 
a legédesebb gyökeret, 
fölkeresem, megkeresem én 
a legágasabb fenyőfát ; 
leülök, leülök én 
a legágasabb fenyőfa alá.
Kihúzok, kihúzok én 
szárazkenyér darabkát.
Egyfelé nézek,
másik felé nézek:
atyám és anyám szántanak,
nötestvérem és bátyám boronáinak.

í.
Fejecském fáj, 
szivecském szomorkodik.
Miért fáj ?
Én magam tudom, 
magam értem: 
nincs ő, nincs a kedvesem, 
a szív-vigasztaló.
Atyácskám és anyácskám eressze

tek el,
engemet hívnak a nagybátyához. 
Miért menjek én a nagybátyához? 
De megyek, de megyek a kedveshez. 
0  engemet pálinkával itat, 
édes kenyérrel etet.
Elkéredzem vagy ellopódzom, és

úgy
vendégül leszek kedvesemnél.göstita gazaö ordin.
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Peganukasö kai a, 
jorsö gögör gögörta,
<>kul' ordö pira, 
sornita da halta, 
Ökul'es b'óhota, 
otöras petköta, 
l'apköta da zm itista; 
kerkuas pirista, 
pjatajeznam jömdöta, 
otöras petista, 
suinevta da girröta, 
gortö, gortó munista. 
peganukasö kuta, 
jár só gögör gögörta.

liuztista da vovista, 
ceskitsö javista, 
cetéevta da jöktista, 
kerkuas pirista, 
bragasö juvista, 
piénasö sivista,
Oku Isö bábot a.

Dudöj, dudöj, 
mij vivő tossö vuzavin ? 
kása vivő veil, 
m ij vivő kosasö ?
— turun ickini. 
mij vivő turunsó!
— mos verdni. 
mij vivő mossö ?
— zon bidtini. 
mij vivő zonsö i
— pes keravni. 
mij vivő pessö

A tarkát (tarka lovat) fogoi 
a kerítést megkerülöm, 
Akulinához bemegyek, 
beszélgetek és csevegek, 
Akulinát megcsalom, 
ki (az utczára) vezetem, 
szorítom és megnyomom; 
a szobába beszaladok, 
sarkaimmal megakadok, 
gyorsan kimegyek, 
fütyülök és kiáltok, 
haza, haza megyek.
A tarkát fogom, 
a kerítést megkerülöm.

a.
Nyögök és sóhajtok 
az édeset kiiszom, 
fölugrom és tánczolok, 
a szobába bemegyek, 
a gyönge sört kiiszom, 
a nótát eldalolom,
Akulinát megcsalom.

7.
Galambom, galambom (?)! 
miért adtad el szakálodat ? 
Kaszáért cseréltem.
Minek (mire) a kasza ? 
Füvet kaszálni.
Minek a fü ?
Tehenet etetni.
Minek a tehén ?
Fiút fölnevelni.
Minek a fiú ?
Fát vágni.
Minek a fa ?
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— gor vontini. Kályhát fűteni.
mij vivő gór só vontini? Minek a kályhát fűteni ?
— пай póéavni da síd punt. Kenyeret sütni és levest főzni.

Bob'ój, boböj,
8.

hitre, kitce vetvin 2 hová, hová mentél ?
vetvi, те vetvi Mentem, én mentem.
guö те vetvi. pinczébe mentem,
mij sojin, juin Mit ettél, ittál?
— vija tapos soji. Vajas süteményt ettem.
maliim kolin ja? Nekem hagytál-e ?
— tó int koli. Neked hagytam.
kitce puktin ? Hová tetted ?
— рос ponas pakti. A pózna végére tettem.
■рос ponas abu. A pózna végén nincs.
— sod pon sojern. Egy fekete kutya megette.
kitön sód ponis ? Hol a fekete kutya?
— sii-jog vivő vodöm. A polyvára (gabona szemétre) fe-

küdt.
kitön su-jogis ? Hol a polyva ?
-t— bien sotcem. A tűzzel elégett.
kitön biis ? Hol a tűz ?
■—• vaun kasom. A vízzel elaludt.
kitón vais ? Hol a víz ?
—- sera öskajuöm. Egy tarka bika megitta.
kitön sera öskais !■ Hol a tarka bika ?
— vud vivő munöin. A rétre (legelőre) ment.
kitön vudis ? Hol a legelő ?
— sir pirötöm. Egy egér keresztül fúrta.
kitón siris ? Hol az egér?
— nadkö sódóm. Csapdába esett (jutott).
kitön natkis ? Hol a csapda ?
— tok cerön kerasem. Gonosz fejszével szét vágatott.
kitön tok ceris ? Hol a gonosz fejsze?
— tok zudön tamsem. Gonosz köszörűkövön megtompúlt-

*) bob Wied. «lepke», de Rogov «занцъ, nyúl».
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kitön l'ok zudis '1 
-— baría gór vivő rapid sem. 
kitön hana gór viris ?
— hana bien sotceni. 
kitön hana biis 1
— baría vaön kusöm. 
kitön baría vais ?
■—- jen öskajuöm. 
kitön jen öskais ?
— jen ordö ka jeni.

Varis kaga vajé, 
tupka babitée, 
kacajog ciskö, 
didi jog capkö, 
kir ősin piskóta, 
sir bi var tó.

Hol a gonosz köszörűkő ? 
Fürdő kemenczére vettetett. 
Hol a fürdő kemencze teteje? 
Fürdő tűzzel elégett.
Hol a fürdő tűz ?
Fürdő vízzel elaludt.
Hol a fürdő víz ?
Isten bikája megitta.
Hol az isten bikája ?
Istenhez fölszállt.

9.
Karvaly gyermeket visz, 
bagoly bábálkodik, 
szarka szemetet söpör, 
galamb szemetet dob, 
fekete harkály kiváj, 
egér tüzet üt (csihol).

B )  F o r d í t o t t  t e x t u s o k .
Veritöm pirtömjesvön (a kereszteltek hite, keresztyén hitvallás).

Verita, mij em ötik Jen aj, bidös vigis, ködija kérőm jenvevtsó 
i rnusö i bidös tidavömsö г tidavtömsö.

2) i ötik gospod' Isus Kristös, jen zon, ötik artmöm, ködija 
ajvis em cuzöm ojzik bid vek, jugit jugitis, veskit, jen veskit jenvis, 
ködija éuzöm, abu kérőm, ötkod' ajisköt i sión bidös voöm :

3) rnijan ponda rnortjezós i rnijanös spasitöm ponda, sija vet
nem jenvevtis i jajrnötcem veza vovvis i Marja nimis i mortön voöm.

4) raspinajtöm 2ö rnijan ponda Pontsa Pivat dirni i mucit- 
icrn i gebsem.

5) i vovzem kujmöt vunö gizörn kuza.
6)  i kajem jenvevt vivő i pukavö veskitva dórin ajis berdin.
7) i bora voktöm oskömön suditni vovjajezös i kuvöm jezös, sivön 

saritömvö oz vo ponsö.
8)  i (verita) veza того, gospod’es, vovjajezön kerises, ködija
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սխտ բտէաօ, հօմհօ ռյհօէ ւ շօոհօէ սէաօշ յսրհւէօա, I օտհօոր ւ հօմրյռ 
տսօա բրօրօհյտտոռտ.

9) օէրհ ււէՅււօ, տօհօահո % սբօտէօրրօո րւրհս ՚ո.
10) սրտէռոռ օէրհ բրրէշտա հօԽրո ցրտհյտտ բօոմռ.
11) րրէձրտռ րօ՚օշտա Խրօայտշօտ.
12) I ՕՆ՚ծա աօմրհ է■«Ատ. ճա հն

հտօո՚օտ ցօտբօմրօ (ճշ սր ւաոճտճ§8,).

ճյտ արիա, հօմրյռ տա յտորտւ՚է րհրո /  ատ<1 տւտէրէրռտ էօոռէ ոհաէ ; 
ու 6(1 V օռտ էօոռէ տռոէօարէ; ատմ սօռտ է օրա է րօԽրէ ր աս աաո, հր) յտո֊ 
րտրէ րհրո ; սոս արխո հօրօա տտէ արյռոսօ էօւրսո հտՏօ ; ր հօ1՛ ոհյռորօ 
սցյտտորատօ, հէ$ % արտ հօԽո օտրռա ս^տայտտւ-օ ; % տո ոսօէ աւխոօտ 
հօէօա րհօ, ռ աչք ոսյռոօտ սաօճտ. էօոռէ տա տռհէօա, % րրո, է օտհօա 
րտհ 1;63ո. ճա հն

Բոտ տօհէօա 3  տորմ (ձ շ  ւտէօո էւշ լյր;ւրւօտօ 1 քէէտւ).
1) ատ տա ցօտբօմ մտո էօոռէ; ատմ օյ ոօօ էօորէ ասհօմ յտոյտտ ատ 

հ ա խ  (\՚3."յ: ատտռ). 2) տո հտր ռտորէ հօհռո I հն1 օէհօմ, հհտա 
տա յտոոտրէ ր ա ո  ր աս ա ա ո, հրրտա տա րոխհո \ աս ահս, 
ատմ տո յսրնւէ ոհօ ր տո հտր ար ոհօ. 3) տո հոշ էհ էօոռէ ցօտբօմ 
մտա էտ ոհոտօ ն՝տտ. 4) տո աաօէ տսհօէ րսոտօ ր տտտԱէ տրյտ; Խռէ՛ 
ա ո  սխր, > հտր հրմօտ էօոռէ հտրօրոյտտէօ, ո տաաօէ ա ո  տօէետտա 
էօոռէ ցօտբօմ յտո բօոմռ. 5) V 1(1)1 ռյէօ ր առաէ՚ծ ; հսր էօաէ ատմ սօռտ ւ 
հաարառ րօռո աս րհրո. 6) տո ա. 7) տո ցսհռյէ (տո ա $ աօխօտ). 8) 
տո ցստռտ. 9) տո ւհտէսր րտտ աօմ ոհօ. 10) տո աօմ մրսցրւտ ցօէրրտօ, տո 
աօմ աոէրտորտ հտրհստօ, ոտ սխրրտ աօրէտօ, ոտ սխորտ րոհռտօ, ոտ րօԽտօ, 
ոտ օտօԽօ, ոտ հ)(1 բօմռտօ, ոտ հր մ ար) տա աօմր աօրէսրտ.

7րտէռրօա 1տստ ճրրտէօտ յհրտ ՃԼռհտրս (Թ1Ե6Տ2616Տ յ 62Ա8 ճոտշ– 
էար61 1\Լւէնէծ1).

01տ̂ ՚Ձ) I . (®1տ6 ք6յ626է).

(18) տս26ա $օ 1տստ ւՀրւտէօտւ՚օո տրց րօրր: ձսոհրտռօօահօրրո առ֊ 
արտ տհօո առրյռօտ Օտրբհօէ, օխրհ 1ոէ(Հտ) ա յռ տշ բօոժօ օհոհո օրոր, 
Խտռրօա, արյ տհօո հրոօառտ տա ւ՚տշռ տօրտսս. (19) Օտւբ Տ՚6, տհօո ռյհռ, 
հսր ոօտւ % տշ աօմ հռԽօէա տրյտ, աօտհտ յռոտօէոա տրհօէ ցստտո.(20) 
հօր 8ւխ տէրյռ ժսառյէօա, տօ ռոցտտ ցօտբօմրօո հռԽօէձտա տհօ սօէօո 
ր տո՚օա : Շտրբօյ, Բռում բրյռոօյ / տո բօր հօտէոր առրյռտօ, էօոոէ րոէօ ;

/ 5
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cuStömün sirini em veza vovsan. (21) cu£tas £ö zonös i nimön suan 
síje Isu s; sija spasitas acts oiirós nije grekjezié. (22)  etija £ö bidös 
voöm, med voas, mij viétavöm gospod prorokjezón, ködija baitö: (23) 
etíja niv kinömas pondas i cu£tas zonös i setöni sivö nim Emmanuiv, 
mij tödse: mijanköt jen. (24) onsan sajmitön, Ösip kérőm, kig cök- 
töm sivö gospodvön angev i acts insö bostoni. (25) i ez tód síje , k i)  
med-börin sija cu£töm acts med-о (a  zonsö,i sija nim setöni sivö Isus.

Glava II. (II. fejezet).
(1)  Kör zö Isusis cuzöm Judejasa Vipleemas, írod sár vunjes 

dirni, söki voktömaé Jerusalimas asivéan tödisjes i suöni: (2)  kitön 
vit-cuéöm Judejasa saris ! mié agivim sivön kögivsö asivvas i voktö
mas jurbitni sivö. (3) etija kivtönis, Irikl sár povzem i bidös Jerusa- 
limis siköt. (4) i c'ukörtönis bidönnissö med-oga popjezös i vevötis- 

jezös otiris, javavöm n ivis: kitön kovö rázni Kristösvö? (5) nija 
vistavömas sivö: Judejasa Vipleemas; prorokisón gi£óma sig. (6) 
i tó Vipleem, Judavön mais, nemön ne ucetiik igit karissa (gorö- 
diséa), Judinissa ; tőié petas nuötis, ködija spasitas menőim otirös, 
lzrailes. (7) sóki Irödis, gusen kortönis tödiéjezös, juvavröm nivis 
kör voas kögivsö. (8)  i istitönis nije Vipleemas, vistavöm : manó i 
bicémzika javasé kagajivié, i kör agat síje, juvörtö menim, medbi i 
me muni jurbitni sivö. (9) nija kivzitönis sales, munömaé: i etija 
kögivis, ködija nija agivönnaé asivvas, manóm ni ogin ; kig med-börin 
voöm i suvtöm setce, kitöm kagais vövöm. (10)  agitöúis £ö suvtöm 
kögivsö, nija ödjen gazótcemaé med-igit ga£ón. (11)  pirömas ker- 
kuas, a gemas kagasó mamisköt sivön, Marjaköt i ustönis jurbitömas 
sivö; i ostónis aésinis burjessó, vajemas sivó kozinjessó: zovoto, va
dán i smirnasö. (12) i onjivtót bostönis cöktöm ne bergötcini Irödis 
ordö, módik tűjén munömaé asvas gortö.

Glava X.
(1 )1  kortönis (Isus) acts daskik vevötciées, setöm nivö vlassö 

kút pijanjes vivas, medbi vasötni nije, i ceékötni bid viéansö i bid 
vermitómsö. (2)  daskik £ö apostovvön nimjes emöé söcemöé: med- 
oga Simon, ködija suse Petir, i Andrej sivön von, Jakov Zevedejvón 
i Iván von sivön. (3) Pilip i Porom, Poma i Matvej vot-öktié; 
Jaköv Alpejvön i Levvej, ködija sasé Padej. (4) Simon Kananitis i 
Jada Iskariotis, ködija síje i vuzavöm. (5) nije daskiksö Isusis istöm
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i éöktöm nivö, baitikas: pirttöm jöz ord'ó ed типа i Samarijasa 
gorodas ed pirö. (6)  a mun'ó sogavan baíajes dinö, Izrail' kerkuas. 
(7) i kitce voktató, vistavö, su'óm'ón: matin sarsvo jenvevtas. (8) 
sogavisjezös veskötö, kirc-visisjezös vösetö, kuvömjezöz vovzetö, kul'je- 
zös vasötö, vés bostömas, res i setavö.

Glava XVII.

(1) Kvai run cuvavöm Isusis bostoni askóttis Petirsö i Jaköv so 
i Ivansö sivön vons'ó i kajetöm vivin kerös jivö ötikjezös. (2) i 
veísóm ni о gin : ijugdöm sivön ca£'ömis kig sondi, a paskömjes sivön 
kerömas cockömjes vim kod'. (3) i sö kazmötcemas nivö Mosejis i 
IHjais, siköt éornitisjes. (4) sip'óra Petiris suöm Isusisvö: gospod'ej 
bicém mijanvö tatán óvni; mödan, keram tatön kaim kerku : ötika 
tónit, ötika Mosejrö i ötika Iljavö. (5) kör £ö sija suvvis etija, coza 
jugit kimér vevtjem n ije; i sö si kimör uvtsan suis •' etija em mijan 
zon gutinej, ködiiii bidsön menam bur; sije kivzö. (6)  i kivtónis 
vevőtcisjes kimin usemas i bura povzemas. (7) a Isus vois, ni dinö 
sibötcis i suis : cetce i en povze. (8)  vebtitönis io asvas sinjes, nija 
ne kinds ez agivö, ötik Isuséa. (9) i kör veccemas nija ker'óssan, sóki 
ez cókti nivö Isus, baitikas: ne kinvö en vistavö, mij tije agivitö, 
hit cég mortvis zon oz vovzi kuvömjezis.

Glava XXI.
(1) Kör (Isus i sivön vevótcisjes) sibötcemas Jerusalim dinas 

i voömas Vipagiaó, Vija kerös dinas, söki Isusis kika vevötcises 
istöm. (2) i nivö suöm: munö ovaninó, ködija vestita tijan ogin, i 
cb£a agatö domavöm in ösolös i siköt ösol pijanös, pörtcavö i vajetii 
me ord'ó. (3) i kör kin tijanvö suas mij-kö, oca vistavö, mij nija 
kovöni gospodvö, i co£a vegas nije. (4) sija bidös vövi, med tiras 
suöm prorokön, ködija baitö: (5) vistavö Sionis nivi'svö: sö sár' 
tijan, voktö tö ordö ram, pukavömön tóm ösol vivas, ködija cu£öm 
ugarom in ösolsis. (6)  vevötcisjes munömas i kerömas sig, kig cöktöm 
nivö Isusis. (7) vajetömas in ösols'ó i ösol pijansö, vevtjemas nije 
asvanis paslcömjezön i sija puksem ni vivő. (8)  ima £'ó otiris olsav- 
v'ómas assinis paskömjessö tuj vivas, a muködis vundavömas pujes 
vevsis saíjessö i eapkavömas tuj vivas. (9) otiris £'ó, ködija si ogin 
i si borin munömas, kicav'ómas i suömas : Osanna David pijanvö ! 
bursem munis gospod'niw.ö ! Osanna vevdóras. (10) i kör piröm sija

/ /
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Jerusalimas, bidös gorodis vorzem i suöm : kin sija? (11)  Otiris zó 
savvöm: sija Isusis prorokis, Galilejasa Nazar étié. (12) i piröm 
Isusis jen vickuas i vasötöm bidönnissö vuzavisjezös i nöbisjezös vic- 
Icuas, i pörötöm pizanjessö veitiéjesvié i koka gökjessö didi vuzavis- 
jesvié. (13) i savvöm nivö : giíömas m étává ma : menam kér ka kev- 
man kerkuön suéas; a tije kerítő sije rözbojnikjesvié övömön. (14) i 
sibötcemaé si dinö vickuas sintömjes i koktómjes, i sija veékötöm 
nije. (15) kór zó med-oga popjes i vevötiéjes a giro mas cades ásó, 
ködija sija kérőm i kicavis pijanjessö vickuas i sornitisjessö: 
Osanna David pijanvó! — vögasemas. (16) i viétavömaé sivó: 
kivan ja, mij nija sornitöni ? Isus £ö nivö saö : sig ! a tije ne kór ra£ 
ed vidjivvö giíömsö: ömjezin ucet kagajesvis i moros nimasisjesvis 
tó keran oskömsö ? (17) i kol'tönis nije, petóm gorodis Vipaniaö i 
s'ótcin oj cuvötöm.

IV.
Az izsmai nyelvjárás.

Máté evangélioma, IV. fejezet (noted jár.)

1) Sek Jisus nuädäma völi du/iin pustinaii', ilcidám pomla 
diaviilsün. 2) i vigömistän netämin lun i nelämin voj, sibórti cigjali. 
3) i vomistän si d'ina ilädis vöjpis: téka jen pi, vöjp, med etaja 
izjas loünis naríjas. 4) a sia vöjpis vocca: gizam vilin vijjim, oz ótik 
nanpomlas lója ló 1)  mórt, a bidcama kills, kodi jen vomis petéi. 5) 
sek bostis sije diavcil veía kard’, sütéidis sije vicko vejt vilii’. 6) i 
vöjpis s il i: tekéi jen pi, uskedci ulá’; giééim vilin ved vöjpéi: kug' 
angeljasisli cöktéima te pomlasid (vigni tend) i ki-vilanis bostasnis 
tend, med on dojd assid koktii iz béirdd’. 7) Jisus vöjpis sili: sijie  
giéiima: in iléid assid gospod'jentéi. 8)  bar a bostis sije diavdl (katis) 
zej gugid góra vild’ i petkedlis sili bid carstväsä taces jugidlis islava 
nilis. 9) i vöjpis s il i : bidcdn taje tenid seta, jurbitankd menüm 
mueg. 10) sek sili vöjpis Jisus : тип me d'inéum, satana ; gi&ima ved 
vijjim: as gospod)jenmidii jubirt i sili ötnasli sluíit. 11)  sek kolis 
sije diavéil, i angeljas vojisnis i kucisnis sluSitni sili. -j

J) Castrén szövegében így találjuk e szót: lóéi, hátul a corri- 
gendák közt azonban ez van: ló, csakhogy (?) alatt.
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12) Kilis Jisus, istä Joan kutäma völi, muni Galileaä’. 13) г 
holis Nazarei, vojis i kucis oni morjedor Kapernaum kann, Zavulon 
i Neffalim gögärin. 14. med loas Isaia prorokliin vöjpämis, kodi 
vöjpä: 15) mu Zavulonlän i mu Nejfalimlän, tuj kuza Jordan sajin 
Gälilea vojtirjasliin. 16) pukalis vojtirjas pemidinin agisnis igid 
jugid; i pukalisjasli pemid kulan störänain vossis jugid nili. 17) 
sekisän kucis Jisus veledni i vöjpni: pökajtce matistis ved nebesnäj 
carstvä.

18) Vetligän Galilejskäj morje dorti, ajis kik vokäs, Simonäs, 
kodi suse Petr, i Andrejäs voksä silis, ti cötigän morjeä', nia ved 
völinis ceri kijisjas. 19) i vöjpis nili: me börsäiie loktäi tijantä me 
kara mortjasäs kijisjasän. 20) nia ödd kolisnis tljas i si börsän 
muninis. 21) i munäm borin setis ajis mukäd kik vokäs, Jäkäs 
Zevedejlis i voksä silis Joanäs, as pizanis Zevedej ajkäd, vocligän 
assinis tljasnisä, i kőris nije. 22)  nia öda kolisnis p iz г assinis 
ajnisä, muninis si börsän. 23) i vetlis Jisus bidcän Galilea gögär, 
velädis nije cukartcemjasin i vistölis evangelie carstvälis i burdädalis 
bidcama visäm i bidcama vermitäm vojtirlis. 24) ipeti juor si pomlas 
Siria kuza i vajedlisnis si dorä’ bidcän visisjasäs, kodjas visisnis 
bidcän bässän i tölissän, i kodjas kiän i kokän iz verminis vörsini i 
burdädis nije. 25) i muninis si börsän una vojtir Galileais i daska- 
ris, Jerusalemis, Judeais i Jordan sajis.

Y. Fejezet (vitäd jur).

1) Vojtirjas ajimistän kajis göra vilä’, i kor puksis, sek 
vojisnis si dina veledcisjas silän. 2)  i sia assis vom vostimistän, 
velädis nije, vöjpigän : 3) majbiräs kusjas lolän; nilän ved vijjim 
nebesnäj carstvä. 4) majbiräs bördisjas; nia ved gazmasnis. 5) 
majbiräs ramjas ; nili ved loas mu. 6)  majbiräs cigjalisjas is vatäm- 
jas veskid p id la ; nia ved pötasnis. 7) majbiräs milästajas ; nia ved 
loasnis milujtämaäs. 8)  majbiräs söstäm-sölömajas; nia ved jenmäs 
ajasnis. 9) majbiräs m iritisja s; nia ved pijanjas jenlän susasnis. 
10)  majbiräs vötlämajas veskid p id la ; nilän ved vijjim nebesnäj 
carstvä. 11)  majbiräs ti, kor jaorasnis tijantä i vötlasnis i suasnis 
bid l'ok ki ti vilanicl veskidtäg me pomlasä. 12)  rädujtce i gazedce; 
tijan ved una med nebesajasin ; sig ved vötlisnis prorokjasäs, kodjas 
(völinis) vogin tisinnid. 13) ti vijjimäs so mulän; kor so dubdlä,

CASTBÉN : IZSMAl SZÖVEG.
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mtjjen solasas ? sessed nikicenin oz lösö, huj sömin kistini ortsii' i 
taljöni mortjasli.

14) Ti vijjimäs jugid vojtirjasli: oz vermi kar gebéim gora- 
vilin sulalis. 15) i öztimistän bi, oz puktinis sije rejt üld', no bivigan 
vilä’ i jugjalä bidänli, kodjas vijjimäs kerkain. 16) sig med jugjalas 
lijan jugidnid mortjas vogiu, med agasnis tijancinid búr karämnidtä 
i  oskasnis ajnidtii tijancinid, kod nebesajasin. 17) in dumajid, mij 
те voji rözeritni zakón liba prorokjasds; те ig vo rözeritni, no 
lirtni. 18) veskidä ved vöjpa tijan : nebesa i mu типа; nikucäm med 
gala gikäm zakonis oz тип sitäg, kiceg bidcän oz tir. 19) kod kor 
razeritas eta gold zapovedjasis ötikäs i velädis s ij  mortjasäs, sia 
giilägik susas nebesnäj carstväin ; a kod karas i velädas, sia igid 
^usas nebesnäj carstväin.

20) Vöjpa ved me tijan ; kor tijan veskidnid oz lö igidzik 
Jcni£nikjas>s i farisejasis, on p ini nebesnäj c a rs tv ä a 21) kilinnid ti, 
mij vistaläma völi vaijasli: in v i; kod vias, mi£a loas sudli. 22)  a 
me vöjpa tijan: bidän, kod lögalä as vokis vilä’ vesörä, miza loas 
sud li; kod vöjpas as vokisli: ninäm mort, miza loas igid sudli; kod 
vöjpas: mikidtäm mort, miza loas kuslitäm bijin sotcini. 23) i sig 
kor vajan assid kozin völtar voge’ i sek mlkid Had use, istä tenad 
vok log kutä te vilad: 24) kot sexe' assid kozin völtar vogas i тип 
voggik, buras as vokidlcäd, sek lók i vaj kozin assid. 25) miritci 
-öd'agik, kodkäd log kutan, kiceg te vijjim tuj vilin sikäd, med sia oz 
set tend sudjali, a sudja med oz set tend slugali, i med oz cotnis tend 
turmaä’. 26) veskidä vistala tenid: on pet setis, kiceg on set med 
kör pöluskatä.

27) Kilinnid, mij vistaläma vazjasli: in prel'ubodäjstvujt. 
28) a me vistala tijan : bidän, kod vizlas jöz götir vilä’ l'ok dumadn, 
l'ubodäjstvujtisnin sikäd as sölämas. 29) korke veskid sin tenad 
ilädä tend, kiski sije i sibit as d'insid ; burgik ved tenid, med vosas 
■ötik tor tenad, a ne acid bidcän sibitäma loan kustäm bije’. 30) i 
kor veskid ki tenad ilädä tend, kiski sije i sibit as d'insid; burgik 
ved tenid, med vosas ötik tor tenad, a ne acid bidcän sibitäma loan 
kustäm bije’. 31) ristalämaze völi: kor kod legas assis götir, med 
setas silijuksan-gikäm. 32) a me vistala tijan: bidän, kod legas 
assis götir, pretubodäjanieis öddor, sia cöktä sije preHubodäjstvujtni, 
i  kod legemaäs bostas, prel’ubodäjstvujtä.

33) Bara ti kilinnid, mij vistaläma völi vakjasli: vesörä in
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boáitól, no kar, mijjin böáitóin gospod’ vojin. 34) meze vistala tijan : 
nikuj. in boáitól, ni nebcsaéin, sia ved préstől vijjim jeniéin. 35) ni 
műéin, sia vijjim kokéi síiéin j ni Jerusaleméin, sia vijjim kar ijid  
carilün. 36) ni in boáit ói as jurnad, si pomla mij on vermi te ötik 
jursi jejidéis, libéi óódéis karni. 37) medáe tijan loas böáitóan k i : 
sij, s i j ; abu, abu; mijáe viti tais, sia vijjim lukavéijséin. 38) te 
kilinnid, mij vistaléima vö li: sin sin pidla i pin pin pidla. 89) meáe 
vistala tijan: in vocaóe l'okli, no koráé voókas tenid veskid scökaéi’, 
bergéid sili i muödortéi. 40) i kod muödä tekéid suditéini i mirdini 
tenóid vilispaskäm, set sili i dóriim. 41) i kod tend nuéidis askéidis 
ötik vers, mun sikdd i kikéis.

42) Kod tenóid koréi, set, i kod muödä tenóid üádini, in ötka- 
áit. 43) ti kilinnid, mij vistalüma : Habit ásóid voktéi i in lobit ásóid 
vörägtä. 44) meáe vistala tijan : lubitéi asóinid vöréigjasnidéi, bárki- 
Iáiéi tijantéi bóáitedisjaséis, bürüs kara, kodjas oz lubitnis tijantéi i 
kejméi tijan l'ok karisjas i tijantä vötlisjas pidla. 45) med loannid 
pijanjas as ajnidléin, kod vijjim nebesajasin, ista sia óöktéi as 
sondiisli lejni jugid lokjas viléi’ i burjas vilii’ i zerni veskidjas vilii’ i 
l'okjas vilii’. 46) kor ti kuóannid lubitni tijantéi lubitióaséis, kucéim 
tijan vijjim vitóini med J i mitarjas ozéirn sijeáe karnis ? 47) i kor 
okalannid asóinid drugjasnidd sómin, mij viti karannid ? i véiritéim- 
jas ozdm sijeáe karnis? 48) loéiáe ti sipomla buréió, ku j i aj tijan 
nebesnöj vijjim búr.

YI. Fejezet (kvajtiid ju r) .
1) Vitcióe juklini asóinid miléistinéi vojtir vojin, kor ajenis nia 

tijantéi; a muódorni tijan oz lö nikucüm mintám as nébesnüj ajsünnid. 
2)  koráé te jakion miléistina, in osjió ásnád, ku j liceméirjas karéinis 
vojtir óakarjasin i ulióajasin, med veskéi oskasnis nije vojtir; veskidä 
vistala tijan: nia bostisnis nin aslinis med. 3) a te s ij ju k li  miläs. 
tina, med oz töd tenad sulga ki, mij kard veskidid. 4) med loas 
miléistina tenad guóen i aj tenad, kod a je  gasen, mintás tenid javnéi- 
5) i kor kejman, in lö k u j liceméirjas, kodjas lubitémis vojtir óukar- 
jasin i ulióajasin sütalämänkejmini,medajasnis nije vojtir; veskidä 
vistala tijan : nia bostisnis nin aslinis med. 6) a te, kor kejman, pir  
as kumad i ásóid obäs sipti, kejmi as ajidli, kod oz tidö, i aj tenad, 
kod a je  guóen, mintás tenid javnéi. 7) kejmigéináe, in viti óornitü, 
kuj vdritéimjas; nia ved dumajtéinis, isiéi as una óornitéimnanis

0UGOH FÜZETEK °2 .
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loasnis kilümaiis, 8) in loä nikojd; tödii ved tijan aj, mijjis tijan 
nuída, körtejníd. 9) a ti kejmä s ig : Ajc mijan, kod vijjim nebesaja- 
sin, med svjatitcas tenad nimid. 10) in ed voas tenad carstväid; med 
loas tenad völjaid, kug nebesain i mu vilin. 11) nannumiis mijan- 
cunum vaj mijan tahin ke ía . 12) i kot mijancunum ugjesjasnumcis, 
kug i mi kotalam assunum ugjesajasnumli. 13) i in nuäd mijantä 
iledni, a vig lukavüjis. tenad ved vijjim carstvä i vin i slava viikjas 
kezd’, amin.

15) Kor kucannid legni mortjaslis grü/jas, legas i tijancinid 
tijan nebesncij ajnid. 15) i kor on кисе legni mortjaslis grü/jas, oz 
leg i ajnid tijan tijancinid grü/jas. 16) korié vigalannid, in loä 
gaitämäs kug licemärjas; nia ved olänis sek sog cuzämaiis, med 
ajasnis vigaläm nilis vojtir. veskidä vistala tijan: nia bostinis nin 
aslinis med. 17) a te rigaiig ad majt assid jurtü i miski assid cu- 
ziimtii. 18) med oz étkedéi mortjasli vigalümíd, no as ajidli, kod 
oz tidö: i aj tenad, kod age gusen, mintás tenid javnii. 19) in cu- 
kartii aslinid mij búr mu vilin, kön gag i sim sojü i kön gusasisjas 
kodjünis i guiinis. 20) no cukartü aslinid mij búr nebesain, kön ni 
gag ni sim oz soj, i kön gusasisjas oz kodjinis i oz gunis. 21) kön 
ved búr tijan, set cin loas i sölümnid tijan.

22) Jugdüdis aslicl vijjim s in ; i sig sinkii tenad söstüm, bid- 
cün acid loan jugid. 23) korze sin tenad l'ok, sek bidciin cicid 
pemid loan, i sig kor jugidis te pickad vijjim pemid, sek pemidis 
kucüm nin? 24) nikod oz vermi sluiitni kik gospodinli; libii ötiksei 
l'ubitas a muöclsü oz : liba ötikis dinit’ kutcisas, a muódsii kolas, on 
ver ma sluéitni jenli i mamonli. 25) sipomla vistala tijan: in töz- 
dise as lönanid, mij tijan sojni i mij juni, i mijjen asnidii pastüdni, 
lolid abucirn igidgik sojanis i astä pastädämis? 26) vigedü nebesncij 
ticajas vilii’ ; nia oz kögnis, ni oz vundinis, ni oz cukartnis susegei’, 
i tijan nebesncij aj verdii nije. ti abuäm niis burgikäs. 27) kodze 
tisinid tözdiimän vermas sodtini as bidmiimisli /ö t  ötik girga kuza. 
28) i pasküm pomla mij töMisannid? vigedü művi turinjas vilii’, 
kug nia bidmeinis, oz riibitnis, ni oz peckinis. 29) vöjpa me tijan : 
i Solomon as bid slavanas sig iz pastasli, kug ötik niis. 30) korié 
művi turin, kod ton bidmii, i asi sibitäma loas pace’, jen sig pastiidii, 
ozämij tijantä zejgik, eca väritisjasä !

31) In  tözdise, sorniän: mij mijan sojni, libii mij juni, libii 
mij pastoni ? 32) bidciin ved sije väritämjas korsenis; tödii ved
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iiebesncij aj újait, mij taja bidccin úján kolii. 33) korúé voggik car- 
stväjenlis iveskid silis, i sí a bidcän setcas úján. 34) i sig in tii£- 
diúe asja lun pomla ; asja lun acis kucas tözdisni as pomla.; tirmas 
bid lunli aslas tőzdisem.

VII. Fej. (siziméid jur).
1) In  suditä, med on loä suditiimaéiú. 2) kucéim síidéin ved 

suditannid, seciimiin suditasnis i tijantü ; i kuräin murtäsän murta- 
lannid, seéHmiiníe murtalasnis i tijan. 3) mijze te agan as vokid 
sinmin ü, a as sinsid on agi i kér. 4) ku j ze te vistalan as vokidli: 
vaj me bosta te sinsid ü, kor tenad aslad sinmad kér ? 5) licemär; 
bos voggik as sinsid ker, i sek agan bosni as vokid sinmis ü. 6) in 
setii nezaäs ponjasli i in siblalä assinid dona izjas porsjas годе', 
med oz talionis nia as kokjasnanis, i bergedcimistän med oz kosölinis.

7) K oräi setcas tijan; korúéi agannid; zikedce i vostasnis 
tijan. 8) bidiin ved, kod korä, bostas ; i kod korúé, agas ; i ziked- 
sisli voúúas. 9) vijjimüm ti kostannid secäm mórt, kod, kor piis 
sitiin körei silis nan, setas sili гг? 10) i kor koréi ceri, setas sili zmiij? 
11)  i sig, kor ti vijjimüs l'okiiú, kuMnnid as pijannidli setöni harcis, 
kimin ungik búr tijan nebesniij aj setas korisjasli si ordis. 12)  i sig 
bidccin, ku j tijan kolii, med karasnis tijan mortjas, s i j  i ti kara 
n ili; sün ved i vijjim zakón i prorokjas. 13) pirii cigüm öbäsjasäd, 
sipomla mij óta öbiisjas i óta tvj miädänis vosäm vilii’ i una vijjim 
munisjas seti. 14) ku j ottdm öbiisjas i éigüm tuj nuiidii oliimii, i eca 
nije agisjas.

15) Vitciúe pörjaliúprorokjasis, kodjas volasnisti dinanid izku. 
paskämän i piékin vijjimüs lók köinkojdiiú. 16) ni kariimjas sörti 
tödmalannid nije ; eukartänisäm lieznög vilis vinograd, liba jön vilis 
smokvajas ? 17) sig bid bur pu vajé búr votis, a lók pu vajé lók votis.
18) oz vermi bar pu vájni lók votisjas i tok pu vájni búr votisjas.
19) bid pu, kod oz vaj búr votisjas, keralänis síje i siblalänis bije’.
20) i sig nije votisjas sorú tödmalannid nije,

21) Oz bid v'ójpiú menüm: gospod! gospod! piras nebesniij 
carstviiii’, no Icariú me ajelis muödämsä, kod vijjim vebesajasin. 22) 
si luna’ una v'ójpasnis menüm : gospod! gospod! igéim te nimnad mi 
prorocestvujtä, igéim te nimnad bäsjasäs vötlalä, igéim te nimnad una 
éudesajas kariéi? 23) i sek vistala nili: me nikor ig tödli tiantéi; 
miméi me dinúum lokéiú karisjas. 24) i sig bidéin, kod kizas taje men

ti*
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cum kijas i karas sisörti, has sajda mortkojd, kod haris assis kerkasii 
iz vilii’. 25) i muni zer, i vizitisnis jujas i pöl'alisnis tojás i usked- 
cisnis si kerka vilii', i iz us, istii puktiima v'öli iz vilä’. 26) i hidiin, 
kod kizas taje mencum kijas i og kar sisörti, loas jöj mortkojd, kod 
haris assis kerkasii lia vilii’. 27) i muni zer i vizitisnis jujas i pöl'a
lisnis tojás i uskedcisnis si kerka vilii’ i us, i uéem siliin völi if,id.
28) kor Jisus pomjalis sia kijas, vojtir divutcisnis si veliidiim vilii’.
29) sia ved veliidis nije’ kug vina mórt, a aim sij, huj kniínikjas i 
Jarisejjas.

V.
Sziszolai nyelvjárás.

Közmondások Wiedemann zűrjén szótárából.
1 . igid ban, da icet satí nagy arcz, de kicsiny szép(ség).
2 . baris libö varis mindent vagy semmit (szó sz.: hasznot 

vagy ragadozó madarat, héját).
3. beslis kulan lun tödié mindentudó (szó sz .: az ördög halála 

napját tudó).
4. pidö kő puktan, maliégik bostan ha bele teszesz, közelebbről 

veszesz.
5. dona dabiéem, döntőmet da úrnőt drága, de jó ; olcsó, de

rossz.
6 . dis da agsasan lusta [vagy ugyan], de boronálsz (хоть 

нелюбо, да емки си, Szavvajitov: zűrjén szótára).
7. sa-gezön oz póz kiékini füzkötéllel nem lehet húzni (azaz: 

önfejűvel nem lehet okoskodni).
8 . jen kő oz gimist, «svjat svjat» on su ha az isten nem dörög, 

nem mondod: szent, szent.
9. iz iz vilö kő kőre (=  emberére akadt).
1 0 . kik iz-ki kostin sömin ne völlini mindent megpróbálni a 

világon (szó sz.: két malomkő között csak nem lenni).
1 1 . kit jemis, seti i sunitis a hol a tü, ott a ezérna is (=  az 

alma nem messze esik a fájától).
1 2 . kopejka jersitni kor-kő keéö sizim göröd sajö a kopékát va

lamikorra (=  szükség esetére) hét csomó mögé [kell] eldugni.
13. tajö menim gors vilö jik i moz sulalö szálka a szememben 

(szó sz.: ez nekem a torokra szálkaként áll).
14. igidjur, da icet miikid nagy fej, de kicsiny ész.
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15. о műi! kajlöm ömöl i silóm rossz madár[nak] rossz az 
ének(e) is.

16. voj gotrasemis da voj cetcemis oz kajtcinis a házasodás 
előtt és az ugrás előtt nem bán meg az ember.

17 .juris vilö on kaj a fejnél magasabbra [tkp. a fejtől fölre] 
nem emelkedel.

18. dis-lida kanli san ölöm lusta macskának jó élete [van].
19. kazalin, k ij  sidtii azalin megjegyezted, liogyan savanyí

tottad meg káposztás levesedet.
2 0 . ijid, ijid  kerka, da s'ómin kik ősin nagy nagy egy ház, de 

csak két ablak.
2 1 . vitcisis möskös os oz kosai az óvatos tehenet a medve nem 

tépi szét.
2 2 . sira-kana on kosas egér s macska közt nincs küzdelem 

(szó sz.: [mint] egér s macska nem küzdesz, nem lehet küzdeni).
23. mössö éojin, kuksö en nin salit a tehenet megetted, ne saj

náld most a borjut.
24. sir-kurid, da ma-jumol olömis keserves (szurok-keserű), de 

mézédes az élet.
25. sin-kimis vilö on kaj a szemöldöknél fölebb nem emel

kedel (v. ö. 17).
26. kínom pót, misku nöjttöm a has jóllakott, a hát veretlen.
27. kinömtö on pórjai a hasadat nem csalod meg.
28. kirnis kirnisli sin oz kokist holló hollónak szemét ki 

nem vájja.
29. kodir li use, seki i Has vagy li usigön i Has mikor a lé 

(nyirfalé, nyírvíz) csöpög (tkp. esik), akkor csapold is meg.
30. l'okjöz lökön, a jen milöstön rossz emberek rosszal, de isten 

jósággal (kegyelemmel).
31. olö, da lud surtö kapa-kaszakerülő (szó sz.: él, és a rétet 

fingja =  tétlenül jár).
32. ötiös i rok l'ukalas egy ember nem tehet mindent (szó 

sz .: egyet a kása is megdöf, öklel).
33. lukasán mösli jen sur oz set öklelős tehénnek isten nem ád 

szarvat.
34. nehid kil ceg'ám litöjitas, a corid kil bidsa litö cegas gyen

géd szó törött csontodat majd összeilleszti, de a kemény szó min
den csontodat összetöri.
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35. nur a pu on vesköd, l'ok mort'ós on velőd görbe fát nem egye
nesítsz ki, rossz embert nem tanítasz meg [oktatsz jóra].

36. volistöm nöb oz kolas bordókötél nélkül való teher nem 
marad meg [leesik].

37. oskiépolzem mórt i mirjis póló a medvétől megijedt ember 
a fatuskótól is fél.

38. me aim Sö pajtám Pedör én ugyan nem vagyok rész nél
küli Péter (=  még nem vagyok utolsó ember).

39. ötikgön, da pás vagy: köt ótik-góna, da med Sö völi pás 
egyetlen szőr, de (mégis) bunda v. habár egy szőrű [is], de légyen 
ám bunda.

40. va vilö Ы pestini vízre tüzet gyújtani (hiábavalót cse
lekedni).

41. pon sojas kő, jona vorsas ha a kutya eszik, igen játszik.
42. bid poplön as ustar minden papnak [meg van] a maga 

szabálya.
43. sár oz pörismi, delö oz sismi a czár nem öregszik meg, a 

dolog nem rothad el.
44. pót cigjalisjas oz veSört a jóllakott nem érti meg az 

éhezőket'.
45. kié, kié pu, da jilis ahn hosszú, hosszú fa, de nincs csúcsa.
46. ne bid tor zepü (v. dozd) pukli ne tégy mindent a zsebbe 

(v. az edénybe) ( =  nem kell mindent oly szigorúan venni).
47. j i  bidös,mitéav pidös jég mindenki, mutasd a feneket( =  a 

látszat gyakran csal).
48. töl keSö on ol, gac pickad lim j liras a szélben ne lakjál 

(időzzél), nadrágodba belehatol majd a hó.
49. ne-kod ruön ozpót gőztől (tkp. gőzzel) senki sem lakik jól,
50. ruc oskös tüdő a róka ismeri a medvét.
51. en seral, piúsid jeji.jilc on lo ne csufolódjál, fogadnál fehé

rebb nem leszel.
52. me ted kik sin da kojmöd miikid seta én neked két szemet 

és harmadikúl észt adok.
53. kodir suis fon, seki i inéra ha a gabona lesz (meglesz) 

akkor a mérték is [meglesz].
54. amöstöm g'ór pornó surni szántóvas nélkül való ekére 

akadni.
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55. öti mos sitalö, da bidönös takas egy tehén szarik és mind 
(a többit) berondítja.

56. sebras sörti i nuSödci a takaró szerint nyújtózkodjál is.
57. tödcas mórt ölöm sörti életéről (v. szerint) ismerik meg az 

embert.
59. tok mortli kasán sinmas on ceccist rossz embernek macs

kával nem ugrasz a szeme közé (szemébe).
60. turiös kos pu jilis vistalni a darut a száraz fáról [le]be- 

széllni( =  ostobaságot összebeszéllni, dicsekedni).
61. Hetik, icetik ti, da gögöris takbad' kicsiny, kicsiny tó, de 

[v. mégis] körűle fűzfa (salix cinerea).
62. as ugis on dözrni a saját munká[tól] nem boszankodol 

(v. unatkozol).
63. miskö sibitan, vogó usas hátra dobod, előre esik.
64. pórié pon oz ut tirtömpu vilö öreg kutya nem ugat üres fára.
65. nebida votsalö, da corida üzeni puhán ágyaz, de keményen 

alszik az ember.
6 6 . sumis bon vilö ve&ni szíjat hársért elcserélni.
67. vojin bid-tor pirój éjjel minden perjegyökér.
6 8 . tok jöz voropön oz ver mini kutni jenlis milöst rossz embe

rek fogantyúnál fogva nem bírják megfogni isten kegyelmét.
69. kod mórt ja  vömön voskoltas részeg ember a folyó torko

latán [is keresztül] megy [veszedelem nélkül].
70. pettöm popli kikis oz zvönitni süket papnak kétszer nem 

harangoznak.
71. íarön li oz ceglas a melegtől (tkp. m. által) csont nem 

törik el (azaz: a meleg nem árt).

Közli:
H alász  I g n á cz .
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