
ZŰRJÉN MELVMUTATVÁHOK. 
I. 

P o p o v A n d r á s : „Keresztyén jámborság példái ." 

Röviden így nevezünk meg egy zűrjén könyvecskét, mely 
1861-ben Vologdában jelent meg: Избранныя м^ста изъ книги 
Училище благочестчя. На русскомъ и зырянскомъ языкакъ. Съ на
зидательными нравоучешями, приспособленными къ поняпямъ 
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 . . sinimlen vére,)» vagy 
«melyiktöket czáfoljátok», azaz : «melyiktök czáfolja meg a mási
kat» (kodnite venannul). 

Nyelve a vicegdai zűrjén dialektus, a mely a szóvégén és 
consonans előtt a sisolai dialectusnak eredetibb Z-jét г'-vel váltja 
föl (pl. lov, niv, vevt == sís. lol, ml, veit). "Wiedemann F. J. pétervári 
akadémikus, (kinek szívességének Popov könyvecskéjét is köszö
nöm), meg is jegyzi imént megjelent zűrjén szótára előszavában, 
hogy «das wenige, was in syrjánischer sprache gedruckt ist, ist 
im vycegdischen dialekt verfasst.» Mind a mellett a Popov hasz
nálta zűrjén nyelv némely oly hangalaki sajátságokat is tüntet 
föl, melyekben speciális táj-szinezetet kell látnunk, s melyeket 
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ezért á t i rá s ómban sem akartam elenyésztem. A sisolai és vícegdai 
zűrjén nyelvben széltiben uralkodó ö hangot, melynek az izmai a 
felel meg, Popov rendesen (az első szótagon túl) e vagyis orosz 
3-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 3-je; inkább az a (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 i helyett áll (pl. borin, sömin). Csak helyesírási 
sajátság nála, hogy az í-t az első szótagon túl rendesen LÍ-vel 
(nem H-vel) adja. — Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy a 
de, íc-féle írást, mely cc-féle hangot fejez ki, átírásomban meg
tartottam, a hol az egyszersmind a szóalak keletkezését tünteti 
föl (pl. reflexív igetőkben : veledci- e h. veled-si-, veled-si-; setéi- — 
set-si-, set-si-). — Itt-ott sajtóhibát is kellett javítanom, mely 
részint a kívánt értelemből, részint az orosz író- ós nyomtató
betűk alakjából biztosan fölismerhető volt. 

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

1. 
Velikopermskij Stefan mijanes komi jozes pernaalié. 
Svjatej Stefan rödinanas v'óli rocié Ustjug karié, baiis silen 

völi Semen nima, silié sohornej vickoin, a mam Maria nima. icetiéan 
setisni sijes velé'dcini, i zev sana, velalis, mij-ponda régid i c'óktisni 
sili liddiéni sohornej vickoin. seni oligen hidsenes as-é'ócjajasse jan'é-
dis hur olemnas i nedirmiét muni Rostov karé i puksis monake. kor 
har-ovmes kwza puktisni sijes popé, seki zev okota loi sili komi jozes 
pernaavni. agis ved sija, mij naja jurhiteni idöljasli, i zev cikedceni 
davelsa vinen i tunjaseni, a ninem-tor oz tödni praméj jen jilié. si-
mogié veledcis sija vojdör komi kile, a seséa giiis kimin-ke vicko-
kniga komién; med-börin kőris hursijem Möskuvasa mitropolitéan 
lihe pernaavni komi jözes libe kuvni naja ki-pomié muéitémön • 
aése-zö vigem mogié sija Möskuvats bostis gizöd gosudaréan. sessa 
hoétmiét svjatej mosci torjas, antiminsjas i veiedem mirö, mödedeis 
komi jozes veledni i vojpedni. 
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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 tanulni, 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 élete által 
s nemsokára elment ő Rosztovba s beszegődött szerzetesnek. Mikor 
erényessége (jó-élete) miatt őt 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 megtanulta előbb a zűrjén nyelvet, meg aztán írt néhány 
egyházi könyvet zürjénűl (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 [vévén] szent ereklyéket, antimins-éket (ereklyetartó oltár
kendőket) és szentelt korosmát (krizmát), elindult a zűrjén népet 
tanítani és oktatni (adhortálni). 

vomist na diné, med vojdór jona kevmis jenli, med otsalas sija 
igid milestnas pernaavni komi jozes. se.úéa pondis vbjpé'davni jözé's % 
vistavlini, mij naja ilalemaes, i kőris veJni nalis pe& verase jen vera 
vile. medvogin komijöz zev divtijtcis tája véledem vilin, no börti bur-
gikjasis gögör-voisni, mij dert-pe verais Stefanlen jensan i perna-
asisni. seki verujtisjasisli puktis i veSedis vicko Jemva vom dőre, 
Jemdine, Blagovescenne presvjatej Bogorodicali, i seki pondis voj i 
lun bördemen kevmini Stefan, med otsalas sili jen veledni bidsenés 
vosem jözes (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 ós bizonyítani, hogy ők 
eltévedt emberek, s igyekezett az ő 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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és beszentelt egy templomot a.Vim (Jemva) folyó torkolatánál, 
Usztvimban (Jemdbi), (-.Boldogasszony üdvözletére» [nevével], s 
akkor kezdett István éjjel nappal sírva imádkozni, hogy neki isten 
segítsen az egész elveszett népet tanítani (egyig). 

Ötőid sivsemmiét Stefan mödédcis sotni nalis jensé (kig'-pu) ; 
naja ved sili jurbitlisni i vajlisni kozinjas, bidsama-tor, kod mij 
vermis. Stefan öztis sije pusé nalis i puksis dinas vigedni: mij pon-
das kérni jöz, kor ágas sotcem. kaéavmist-z'e naja uskédcisni stavnis 
cerjasén i zorjasén i vajasén kusédni, no ezi nin süni, puis ved 
pörema nin völi. seki agisni svjatej Stefanes, a sija-2e duke kösjisni 
sijes vini, no sija ötik kiv nali vocca ez su, a kevmis s'ómin jenit 
bördemen, med jen vi^as kig-ke tája duke lok jözis ; i druc/ si jurbi-
tem kuéa jdzl'én dumnis veZsis, agisni ved naja, mij sija, nali ötik kiv 
vesig oz su; a si-ponda jandisni kutisni, a mödnogen bara i polisni 
vini Möskuasa mortes kuvtég i jesce carskéj gramé'taén; a setce-Ze 
bara i jen vigis Stefanes. ,si börti dugdimist Stefan jurbitaninsis, 
vaéié jona pondis cuké'rtcem jözsé vöjpédni i velédni bidsama nogén, 
mij jenjas nalén abu praméjés i oz vermini ninémis najaé's vigni ; a 
med-börin suis: so-pé i assé sotti i ez vermi acis mezdisni, a sotcis 
pomég. sijejas kivmist pövisjas i tomjas, gotirajas i gotirtémjas bid-
sen suisni: kilannid-é tája mortlis kivjassé, agannid-é talis mirsémsé 
mijan ponda f agannid-é, mij mi og keré sili, bidsama nogén geské-
dam, a sije mijanli ötik kiv vesig oz sn, a sömin velédé bura óvni; 
ez-ke veskidés mijanli vistav, mila veske si-dira ez dözmi f dert tája 
mórt praméj jenlén, kodi keris mu i va i bidsama-tor. sornitém-
mist-Ze sigi as kostanis bidsénén i celadjasnanis i gotirjasnanis 
voisni Stefan diné i korisni, med najaé's praméja velédas i pernaalas. 
Stefan bat moz uskédcis nali pánid i bördémén blagodaritis jenmés, 
mij sija esimda jözés ötpirjen mintis pomtém multaié. 

Egyszer éneklés (isteni tisztelet) után István elindult elégetni 
az ő 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 
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buzgón (sírva) istenhez, hogy isten öt 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 kezdek 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 ő 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 
eléjükbe sietett s könnyezve adott hálát istennek, hogy annyi népet 
egyszerre az örök (végtelen) kíntól megmentett. 

sessa vil pirt'ém jöz pondis £ugedlini i sotni assis va£ idöljasnise 
(jenjasnise) bidlais ; no med zev zagé'dlis najaes sv. Stefan; sija 
ceré'n keravlis i sotis i idöljasse i vajazem emburse nali. völi ved 
vera komi jözlen vajavni idöljasli: ur-hajas, södböz-kajas, rac-kujas, 
os-kujas, i bidsama ka kucemes asnis kijlisni vilisni, i sijejas öslilisni 
na vile, i dörajasen jesce vevtilisni i cisjanjasé'n gartlilisni i bidsen 
síje enovtlisni setce vek-kezle. a kodi völi setis listás bostni, secemlis 
na damen daveljas cukirtasni kise i hokse i dragleje vostami. no sv. 
Stefan nifiemis ez povzi i ninem-tor setis ez bőst ni aslis ni makedli 
ez cökti. a idöljas pidd'iis Stefan puktis nali jescena kik vicko. ta-
nogen ipondis pageniken komi jöz pövsin paskavni Kristoslen verais. 
no drug, kié-ke vois med i$id tunnis nalén i ciké'dcisis, kodis bidsen 
polisni i kodé's kivzisni bat'es moz. sija pondis vil pirtem jözé's iledlim 
bidsama nogeri, bör vezrii verase, i sig kökedis najaes: „mila ti eskan-
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nid jöz mortli, Möskuasali f sija ved nekucem bur oz dumajt tijanli. 
a me tijan rödié, tijan műié i tijan kilen é'órnita, a si-ponda i tijanli 
kol'é méné kivzini porié mortés i bat' pidd'i puktini; me ved tijanli 
bid bur dumajta." secema ilédlémén i kozinjasén mukédés bara ber-
gédis va£ (pe£) veraas • a burjikjasis sili suisni: „mun, venzi sana 
Stefan-ked a ne mijan-kéd; a mi kutam kivzini tijanlié, kodnité 
vennanid." sija kivjas borin tun uékédcis Stefan vilé i bidéama no-
gén si-ké'd venzis, i stav d'aveljassé si vile kőris, i pocni kösjis éör-
ninas, no niné'm ez vermi pösöbitni, bid kiv vile ved Stefan agis mij 
vocca süni. med-bbrin tun suis ijid gölösén: ,,vaj-Ze kiknannim mu-
nam bi pir i va pir, i kodnim og sotce i v'óje, sinimlen i san$ik vera, 
a sija veraen i jözli óvni", taja kivjas silen komi jözli zev éölöm világ 
vois i naja oskisni secem éörni. a svjatéj Stefan suis tunli: „te cök-
tan méné kérni secem ug, kodés mortli notad oz poi kérni ; no me 
puktisajen vile, sija ved bid-tor vermas kérni jöz és mezdém ponda." 
i bergédcimiét jözlan suis: ,,vaje tatce bi i özté esije tirtém kerkasé ; 
me i tun kiknannim kutcisemén pirambije." régid vajisnibi i öztisni 
tirtém kerka; seki prepodobnéj Stefan bördémén pondis kevmini jenli 
i suis : ,,zev milééta batuskoéj, te bid-tor verman kérni; jözés lubitém 
kuéa petkédli assid vinté, med kutasni t'ódni, mij tenad veraid pra-
méj." ajurbitém boras gorédis gögör sulaliéjasli: „sövet da lubov 
tijanli, vokjas i pijanjas, pröstité i kevmé me vösna; a me daé i 
kuvni svjatéj vera, vösna". seééa bergedcis tunlan i suis: ,,munam 
éöc kutcisemén, kigi acid kösjisin." seki Stefan boétis sije pölaédis i 
mirdén pondis kiskini as-kédis bije ; no pörjasié tun povzis i pondis 
görzini lok gorsen, i süni : „mij me pé bijin sotca turin mozi" a jöz 
lokié pondis cöktini sije pirni bije ; acid pé ved sisi vilé pirin. sig-Ie 
pörjasié tun i va dórin povzis i janédis jursé assis setén pomén, a 
seni völi suema öti jukmesé nali pirni, a mödéd petni. 

Azután az újonnan megkeresztelt nép kezdte összetörni és 
elégetni a maga régi bálványait (isteneit) mindenütt; de legbuz-
góbban rombolta azokat sz. István; ő összevagdalta fejszével s 
elégette mind á bálványokat, mind a nekik vitt jószágot (áldozatot). 
Mert a zűrjén népnek úgy tartotta vallásbeli szokása, hogy áldozza
nak (vigyenek) a bálványoknak: evet-bőröket, róka-bőröket, medve
bőröket, s mindenféle bőrt (minden vadnak bőrét), a milyet maguk 
szoktak elejteni, s azokat ráaggatták ő 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 atyátokúi 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 mivelünk; mi 
pedig fogunk titeket hallgatni, hogy melyiktök czáfolja meg a 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 ós 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 jöt
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.)) Eögtön 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: «bóke 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. 

Janédmist tünés prepodobnej Stefan suis sili : kösjan-é eskini 
Jisus Knstosli f no ki$ tuti ninöm vilé ez kösji veZni as verasé, seki 
prepodobnej Stefan stiisjözlt: „asnid agilinnid, kigi med-vogin tája 
kőris méné bije i vaé, a acis-Ze i pörjalis ; vistalé-Ze mij artalannid ti 
kérni ta-kéd?" seki ötik kilén bidsén jöz suis: „sled sije vini." no 
svjatéj Stefanpondis jözes ramedni i kökedni i suis: „mejam ki med 
oz lo tája lok mórt vilin; Kristos ved ez isti mene vini no véledni, i ne 
lókén no búrén / a med £e tája as corid sölömnas oz-ke eski; sili das-
temaved mödar jugidin pomtém bi". med-börin ze eöktis sije tutéj 
vötlini komi muis, i komi jöz kostis med muné kitce ga£is ! 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, •— l); mert neki készítve van a másik világon 
az örök tűz.» Utoljára pedig parancsolta őtet egészen elkergetni a 



POPOV : t . JÁMBOKSÁG PÉLDÁT. 4 1 5 

zűrjén földből, hogy a zűrjén nép községéből hadd menjen hova 
neki tetszik. így tettek is. 

Seki bidlain pondisni zugédlini idöljas i puktavni na pidd'i 
vickojas, i svjatej Stefan agis, mij komi vickojas vilin kole aslas torja 
arkerej. a si-ponda bidsen-ked (krestjanajasis-kéd) sornitemen istís 
gi&ed Möskuae, velikej knaé Dimitrij Joannovicli i mitropolit Pi-
menli, i gizis mij stav komi jöz nin pirtema, a si-ponda i kole tatce 
aslinis torja arkerej. knaé i mitropolit artavmist, nekodé's Stefanis 
kinéa ez agini secem igid ciné, i si-ponda korisni sijes Möskuae i 
puktisni arkeréje (Jemdine). vomistas arkerejen komi jöz pövsas, hid 
jözis radé's loini, a acis Stefan pondis tözdisni vickojas ponda, i pon-
dis veledni i puktavni pop-dakés komi jöz pövsis-ze. i sigi sv. Stefan 
olis pörismiteéj; a med-börin pom'én lösedmiét vicko deléjas, inog 
suis sijes munni bara Möskuae. no seni nedir vismist i setis lovse 
jenli, i gebisni sije setce Möskuae SJMS monastire, kiteni i öneeg 
kujl'é sismitég. 

Véledem. Pravoslavnejjas ! kevmise svjatej Stefanli, med sija 
aslas molitvajasnas mezdas mijanes (assis pirtem jöz'és) pomtem 
mukaié; no ené vunede i sije, mij kig sija bidsen terpitis i ninemis 
ez dözmiv; si-moz-ze i mijanli tani kole óvni. secema olisjas ved 
sömin voasni rajé, Stefan diné. 

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 Joannovies nagyfejedelemhez és Pimen met-
ropolitához; megírta, hogy az egész zűrjén nép már meg van 
keresztelve s azért kell is ide nekik egy külön püspökjük. A feje
delem és a metropolita meggondolván [a dolgot], senkit sem talál
tak, Istvánon kivűl. ilyen magas tisztségre [méltót], s azért hívták 
őt Moszkvába s avatták (tették, helyezték) püspökké (Ustvim-ba). 
Hogy mint püspök visszajött a zűrjén nép közé, az egész nép 
megörült; de maga István kezdett gondot viselni a zűrjén templo-

x) A zűrjén textus itt elejtette a med-ze taja-v&l kezdett mondatot. Az 
orosz eredeti így szól: «hadd legyen ő, ha 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 levén, átadta lelkét istennek, s eltemették öt oda Moszkvába 
a Szpasz (Megváltó) klastromába, a hol is mostanáig nyugszik 
rothadatlanúl. 

Tanítás. Igazhitűek! 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. 

Mij artmé kodalémis, libé vina-juémis. 

Kodalem, libé vina-jaém étkedé' mortis vir, mistémmédé silis 
c'uzem-rozasé i lizmédé silis vinsé, torké jur-vem, veié miukid i cor-
zedé sólöm. vinajuis vosté assis lovsé i razgé em-bursé lok kerémén 
aslis-ze. Mortlén kodalem em sogsan-lun götirislén i bördan-lun 
celadislén. sija mortés vosté pon viséji tala-dorinna secem mórt jen-
més lögé'dé i módarin sijur vilé ttse jen jurém vek-keze. So, vokjasé, 
öt-kimin omél torjas, lidtém cottém omel torjas pickis, kodjas art-
meni kodalémis (libe vina-juémis) vnijis moz. 

Vel'édém. Bur pu jilin oz artmini omél koljas, iomélpujilin 
oz artmi bur kol; kol sörti ved poéas födni pu (Matf. 7, 18. 20.) 
sigi vokjasé i bur mortjassaú oz artmini omél deléjas, i omél mort-
san,vina-jaissan, oz artmini bur deléjas, a deléjas sörti ved sömin 
poéas agini mortés. no mij-ze gospod' suis ömél pu vösna ? sija mis: 
kerav sijes, mila pé vescöré i mesta tirté? (Luk. 13, 7.) Sij-ze vokja-
séj suas jen i omél mórt vösna, kodi jilavek vina jué, aslas angelja-
sisli: keralé pé i silis sönjasse omél pués moz, med i sija tala-dorin 
vesééremu oz talav. pondamé-ze vokjasé viécisni vina-juémis, med veépé 
gospod oz éökti mijanlis lov boétni kod jurén,- kod jura kuliéii ved, 
kigi assé vijisli, oz nin lo jensan mödarin nekuéem prósca. vigedlété, 
kvmin mórt nin, mijan nemin, kulini drug, kodjurén, i naja ved eéko 
(konerjas) sije ez cajtni juiganis; viééis, med i tenéjen oz mizdi na 
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moz %e ; viccis % öti párta vina vösna en vosti assid lovte ; kógilan 
ved öti duk-keSe, a lovte assid vostan vek-ke£e. en vunede kivjas 
apostollis : vina-juisjas pe jen carstvoe oz voni. 

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

A részegség vagy a bor-ivás elrontja az ember vérét, elrú
títja arczát s gyengíti az erejét, megzavarja az agyvelőt, 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 
sírása. Az lealacsonyítja az embert a kutyáig (tkp. veszti kutya 
színig) s már e világon az ilyen ember megharagítja istent s a 
más világon az ő 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 megítélni. De mit mondott az Ur 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. •';•'• < • 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XV. 27 
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3. 
Mij artmé sad'a olémis. 

Viccisem bidsama polés kogedan torjiú (libé sad'a ölem) mort-
lis koknedé i vilmed'é vir, vige miclunsé i vinsé silis i sodté mivkid. 
sija tujde mortés bur ovmés vil'é. sija em burlun aslad lolidlé'n, i 
emburté vige bur vxlé aslid-ze i mukédjasli. sad'a ölem em gazalun 
götirlén i sudalun cetlad'lén. sad'-jura mórt koknidgika jen berdé kut-
cise i kivze bur vil'é velédém, a si-vösna i ole tani vivti tözdisteg da i 
mödarin loe suda. sad'-jura mórt em bur' dumajtié bidsama: mortli. 
sija kevm'é jenli jöz gori-vig vösna da i assis vige. so ne-una bur-
torjas, lidtem cottem bur-torjas picidé, kodjas artmeni (vuljis moz) 
sad'a olemiú. 

Veledem. sad'mórt, pu moz, kodi puktema, va vizhtan-ine, kodi 
korse lege as poraas, i kodlen korjis oz kel'ded : secem pu-moz £e, 
bid-tor, mij sija kére, bur pom age (1 psal., 3.). asnid artale vokjase 
si jílis: kucem mórt burgika ole sad'-jura ali kod-jura ? ötikis pir as 
veZera, bid-tor zavodite kérni dumajtemen i bur pom age, i ole is-
lovziteg; bidsen sije oskeni: i nacal'stvois — votis vedsUénmintema, 
i bur jözis; da i jenmis sije l'abite-gik — tirme ved sil'én i korisjasli 
i pop-d'akli. a mödislen (kod-juraislen) bidsen möd noga: ninem sija 
oz putmi, i mij zavoditas, ninem oz artmi. dengase assis (kodes koner 
cakartis voj i lun mirsemen) juas i razgas öti duken, a dengais-köd 
vostas assis zdorovjese i mivkidsé; kvatitcas, a vot mintitem: — 
si-vÖsna lögasas si vil'é i nacal'stvo i gosudar; i abu ninem setni ni 
korisjasli ni vickojasé ni pop-d'akli, — a si-vösna i tala-dorin mi£a 
sija jöz vogin, da i mödarin jen mizdas sijes pomt'ém 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 közül, 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 ő 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 
fizetve, 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 boldogul, 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 i s ; 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. 
SÍ jilis, mij zev om'él lögédni bat-mamés. 

Ötcid prepodobnéj Parfenij diné (Lampsakijsa arkerej diné) vaje-
déma völi zon, kodés zev jöna mucitisni ométjas. a Parfenij völi secem 
bur éölöma, mij ez kovli sili nekxicem kevmisem, a ágiimét secem,a visis-
jasés,acis,pirze i burdédavlis aslas molitvajasnas. notaje zohmés agi-
mist vezsis sija cuzem vivejis. a bat'mam síién bördémén i kok vilas uskéd-
cemén kevmisisni Parfenijli, med kig-ke mezdas pisé nalié oméljasis. 
no sija suis nali: „tijan pi siminda oz sulav, omélis ved si pické 
pirema si-ponda, mij sija pöcti baisé vijié". bai-mam povzisni. no 

x) így («nem boldoguló) fordítottam az oz pat'nii-t; a put-
mi-ni ige -m képzős denominativum, s alapszavának az orosz 
pui (út) szó látszik, mely több szólásokban a «siker, haszon, bol
dogulási) kifejezésére szolgál (pl. v pui ne id'ot tkp. nem megyén 
pui-ba, = nem sikerűi, nem tehet előmenetelt); v. ö. finn menesty-
«succedere» (mene-töl). 

27* 
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Parfenij jualis: ,,taja pi unais lögédlis tijanes?" si$, vistalis hat. 
a Parfenij bar avoge jualis : ,,ti kevmislinnid dözmém poraas gos-
podli, med sijes jen miSdas ?" „mxzaés sijen jen vo$in", suisni klk-
nannis Ötjrirjen. seki Parfenij mis nali: „sitf-ke pinid tijan acis 
mila, i med-Ze novlédlas, simdais kolé". no ba(-mamlén zev dojtnisni 
sölömjasnis, i si-ponda ez dugédcini naja bördni i kevmisni arkerejli, 
med koras sija ki^-ke prösca jensan pimsli. sömin nin naja körém 
kuéa Parfenij blaslövitis zonmés, i jurbitmist jenli burdédis. — Velé-
dém. cetad'/ viccise, polé bai-mamés dözmédémié; naja jorem kuéa 
ved jen joras tijanés • i nasan pröscatég jensan oz lo tijanli ptrösca. 

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 jószivü 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
rulva 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 
előtti) — 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 szívük 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 

l) Az orosz textusban: «mutatott elégedetlenséget)). Csak 
sejtés szerint fordítottam cuzem- vivejis-t «arcz-kifejezés»-nek; a vivej 
szó, mely zűrjén szótárkószletünkben nincs meg, orosznak látszik, 
noha igazi mását még ki nem mutathatom. -
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miatt isten is megátkoz titeket, s az ő bocsánatuk nélkül istentől 
sem lesz nektek bocsánat. 

5. 
Mij artmé jenli kevmém kuza. 

Öti poráé Armenia Miletina karin sulalis dir kos povodda, a 
si-ponda zev polisni nan votemis. i j'ózlén hunié luné sölömjas nor-
misni. med-börin bidsén loktalisni Akakij arkeréj diné (tája arkeréj 
olis mu vilin vitéd so voin, Kristos röditéem borin, pqmetis silén aprel 
tölisin, das sizimöd luné) — i kevmisisni sili, med koras sijajenlis 
miléstsé zer. arkeréj ze é'ukértmist jbzés munis svjatéj muéenik Jevsta-
fej viéko diné (a sija viéko ez vöv kar pickin, a bokin) ; seténi arkeréj 
jurbitis i svjatéj Jevstafejli, med i sija éöc otsalas aslas molitvajasnas 
jenlts zer komi. a sessa börjimist viéko dinsis med bur in, éöktis 
setéé vájni vickois préstől i ulic-illain nekucem vevttég, bördig tirji 
pondis kérni öbedna. puktisemén bid-tor vermié i 7nilésta jen vilé, 
Akakij viéko-vinasé dari-dozjas ez sorlav vaén, kij vöcléni öbedna 
sajin, no stav dumnas leptisis jen diné, sölömsis kevmémén, med sija 
acis sorlalas viéko-vina aslas zernas i med kötédas éöé sijen kosmém 
mu. i seéema kevmisis, mij sija ze duké jona i zermis, i viéko-vina 
dari-dozjin sorlasis zerén, i kos mu kötasis. 

Velédém. Pravoslavnéjjas ! kor mu kosmas i rían pondas sotéini, 
éukértcimist ötlaé pop-dak-kéd kev?nise bördémén jenli, i jen kivzas 
tijanés ; libé, kor vivti zera loé i on cajtée nanli vont, bara si^-ée 
kevmise gospodli, bid-tor ved sija keras sölömis i sin-vaén körém 
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 (lelkével) emelkedett istenhez, szivéből 
kérvén, hogy ő maga elegyítse a templomi bort a maga esőjével 
s hogy azzal egyszersmind 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. Igazhitűek! 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. 

6. 
Morté's l'ubitém manaklén. 

Ötcid prepodobnej Agafon romiét karé' vuzavni assis kipod-tujsé 
agis visis tuj-mortés, kodi kujlis e£a vilin i nekod si vilé ez vigedli. 
sili zev £ái loi i si-ponda suvtis si diné i kutis juasni: mij si-kéd 
loi? sessa medalis sili pödvörja i vuzavmist assis ug-torsé, mintisis 
si pidd'i köéainisli ; a sessa mij koli Agafonlén dengais, sije vigis sijes 
verdémé i lecitéme i olts setén prameja biirdtéégis, kujim tölis; a 
si-börin radlíg tirji (bur kerémis kuéa) bergédcis aslas vörin olani-
na\ — Velédé'm. Sigi kole óvni i bidsénli, kodi jenmés lidde, kigi 
keris i prepodobnej Agafon • korises i visises notcid 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 megállott 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) kigyógyult, 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 tett ; a kérőt és beteget soha sem kell 
elhagyni; mert ha azokat elhagyod, magadat is elhagy isten. 

7. 
Kucem bur kaétivni röditeljasés öbedna sajin. 

Otcid kik niv bur rödis kösjisisni jen vogin vigavni i kevmini. 
sija pörasan aénisé i olémnisé köt zev söstéma nuedisni, da, konerjas, 
ez gögör-voni kivnisé assinis kutni: divitni, mbdé's pörjavni i una 

jöz jilis sornitni, veskode naja puktisni. kor kilis prepodobnéj Vene-
dikt nalis secem ölem, narosne tstis na diné assis veledcisse i si pir 
haímoz vöjpédis najaés, med kutasni kig-ke naja assinis kivse; a 
oz-ke kivzini, Venedikt ez k'ósji setni nali svjatej dari. no nivjas 
dugédcem piddí nöéta seram vilé leptisni Venediktés. 

Régid si-börin naja kulvni i kig zev jona vi$ kutiéjases gebisni 
vicko-303 ide. no Öbedna sajin ved préstől vilin pukalé acis gospod i 
terpitas-é sija as dinas una sornitisjasés jöz jilis t mij £e loi nivjas-
kéd ? kor sivlisni öbedna sija vickoin, kité'n kujlisni nivjasis i kor 
diakén gorédlis: EJIHD,BI orJiaineHHÍH HSHĵ HTe (kodi pé abu na 
pirtemaéé, pete), seki ötkimin sulalisjas pickis öbedna sajin agilisni 
petém kik nivlis gortjis i vickois, i secem divésé agilisni bid öbednain. 
med-börin ta jilis kilis i svjatej Venedikt i bördémén áalitis sija 
nivjasés ; seésa rstis aséanis pröskur sija vickoé, i cöktis sija pröskur 
vilas kaétivni najes i jurbitni, med jen nali setas mesta. sija kerem-
miét nekod seésa ez a$iv nalis petém, pröstitis védjen nali una sor-
nisinis svjatej Venedikt molitvajas kuéa i öbedna sajin kaétilem kuéa. 

Velédém. Ni nekucem don vile jen oz pröstit kulém vojtirlí 
grekjas, no kaétilem kuza, öbedna sajin, pröstitas. a si-ponda kodi 
niv-pi pickis lubitis i Hubité assis baí-mamsé, sili castegik kolé kaé
tivni najaés öbedna sajin, i naja adis vermasni rajé voni. 

Mily jó emlékezni a szüleiről misében (azaz gyászmisét mon
datni). Egyszer két jócsaládbeli 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 tartani: gáncsolni, másnak hazudni, s az embereket meg
szólni (rágalmazni, tkp. sokat a népről szólni), azt ők semmibe 
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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 
igérte 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: «E.lHii,il 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 közül 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 igumenalh prepodobnéj Feodosij Pecerskej Kieviti, seki 
ötik bojarin, Sudislav Gedevic nima, munigén vojna vilii velikej knaé 
Izjaslav-ked, suis jenli: gon-vigaen-ke pe bergedca gorte, pukta 
monastire kik zárnia denga i zarniié ze kista venec öbraz vile Bogo~ 
rodicali, vojna pomasis lösida,vragjas razalisni i pisjisni. no Kiiment 
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(Sudislavlen kristiansk'éj nimis) bergedcimiét gon-vigaen Kieve aslas 
saldatjasis-ked, vunedis assis kösjisemse. — Ötcid, mijke-mindaovmiét, 
Sudislav öbed borin vadfa sojtcini i ojbirtis; drug kilis gimistém 
kod'göles i jesce sijes nimen i&dede. Kiiment sadmis i agis as voj 
vivsis öbraz presvjatej Bogorodicalié i kilis somi öbrazéanis : „mil'a, 
Kiiment, en set, mij kösjisin ? no so öni sua tentd, tirt assid kösji-
semte". i sije sumiét öbraz gebsis, a bojarin povzem jivsis sija-£e 
duke uékedcis denga viganinas i drözzitan kijasnas bostis siminda 
zárni mijtem völi kole, i munis manastire kérni i tirtni kösjisem 
torsé. 

Tája gizema bid'tene narosne mijan vösna. kor suas mijanes 
kucemke pritca, seki mi zil'es bid-tor jenli kösjisni ; no kor polantor-
sis minam, seki i vunedam jenmes i kösjisemnimes. ozir mórt kösjise 
jenli ezis i zárni, göl'jik mórt kösjise sis puktini, omela olis mórt 
kösjise ovmesse ve&ni. no kig-ze tirtlam kösjisemjas i jorsemjas assi-
nim? ödvana jur vilié munle bedanim, mi bidsen i vunedam/ o vok
jase, sija koii bid-tor keris i bid-tor öni kute, sija kodli préstől pidd'i 
nebesa a kok-uvpiddi mu, sija oz jörmi ninem-torjié i oz kor ?nijanlié 
ninem; a koré sömin sije, med mi, ki$ silén pijan, völim bur éölömaéé ; 
no kucem nin bur éölöm pörjasiélen ? burjik gué vör jilavek pörjasié 
dórié, no kiknannis ade voasni. no sija, kodi oz ker aslas suem kiv 
kuzais, sija cöc i guéasié i pörjasié. pörjasié si-ponda mij kösjisem tor 
abunin aslas, asilen kodli kosjisis. i si-vösna grek-ke mortes pörjavni, 
jenmes dert nin zev grek. tirtame-ze vokjase regidgik sijejas, kor mij 
kösjiélim jenli ; zev ved grek vunedni jenli 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 indulván 
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 igéretét. — Egyszer, némi 
idő múlva (tkp. némennyit élvén), Szudiszlav ebéd után lefeküdt 
pihenni s elaludt; egyszerre hallott egy menydörgős szózatot, a 
mely őt még a nevén is szólítja (tkp. tiszteli). Kelemen fölocsú-
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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 igéretét. 

Ez [a történet] mintha különösen a mi számunkra volna írva. 
Mikor minket valamely váratlan eset ér, akkor mi serények va
gyunk akármit istennek Ígérni; de mihelyt a veszélytől menekü
lünk, akkor el is felejtjük istent és igéretünket. A gazdag ember 
ígér istennek ezüstöt és aranyat, a szegényebb ember igér 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
fiai, az a ki mindent teremtett s mindent most igazgat, az a kinek 
trónul az ég meg zsámolyul 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 bűn elfelejteni az istennek ígért dolgot. 

9. 
Veledcem okota tom mortlen. 

Svjatej Feodor, kodi börti v'óli arker'éjin Jedeskejsa vickoin, 
icet dirjiis v'óli jwsadtem i ez v'óv sas veledcini a nözmid; si-ponda 
jona terpitlis slja seramjas tövarisjasislis i cbrid videmjas velé'dié-

J) 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 igért dolog már 
nem a miénk». 



POPOV : K. JÁMBORSÁG PÉLDÁI. 4 2 7 

jasislii. no medsa jona sölömse silii kostis sogsem bat-mamlen, naja 
ved nekucem bur es viccisni si pomis. — Köt kig, a Feodor ez vöv 
secem tom cel'ad'kod', kodjas velavtém kuéa nötik oz nin i radejtni,no 
nadejtcis sija si vile (jen vile), kod vile nadeja nótcid os vosli. ötik 
luné, jen nuédém kuéa, vo$ ceccimiit vois sija vickoé i agimiit mij 
nekod sijes oz nö$jav, gebsis priStol ule; seteni kevmis bördemen, 
med jen voétas silis an-tuj velédcini; a jurbitigas seiia i unmovsis. 
no si-kosti cukarmisni popjas, vois i acis arkeréj i zavoditcis öbedna. 
— svjatéj illem kosti uzigen Feodor agis as-kedis cöcja zonmes, 
angel kodes, kodi bidte verdis sije maen. radlem kuéa, a gaske i pov-
zem kuéa, Feodor sad'mis i pir un jivsis &e i petis préstől ulis. tája 
vicciitem préstől ulis petemis ponda arkeréj i bidseti, kodi seteni löia-
lis, pondisni senzini,- a si-vösna ijualisni sijes, kodi sija i mij ponda 
setce gebsis ? Feodor vistalis bidsén, pomis pome, a med-börin i vötse 
assis. arkeréj ez enovt vei tajeradenjese zonlii velédcem vile isi-ponda 
gizis sijes pop-dak siavé. sija poraian Feodorlén zev sana tölk vossis, 
i regida i sanaa velédcemén panovtis i kolis bidsenes as ar-lidajassé. 

Velédém. cel'ad'/ vizedé sv. Feodor vile i kigi sija radejtis veled
cini, sifi-Ze radejté i ti. a kodi on velale, si-moz £e gusenikén bördemen 
koré' jenlii i jen voitas tijanli gi&ed. 

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

házban, kis korában nehéz fölfogású volt s nem volt ügyes tanulni, 
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 álma-
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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, kezdenek csodálkozni; de azután 
meg is kérdezték, kicsoda ő s 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 tanúiván, megelőzte és elhagyta mind a vele 
egykorúakat. 

Tanítás. Fiaim! 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 irást. 

Mij keris svjaté'j Spiridon gusasiéjas-ked. 
Ötcid arkeréj kerkae sv. Spiridon orde piremaes gusasiéjas i 

bostmist kbnin-ke H kösjemaes munni bőr. no jen lubitem kuza assis 
bur mortse i med vigni sílis i sit'ég eca emburs'é, körtalis naja'és (acis 
jen tödas kucem nogen), si$ mij naja ez vermini vesig vörzedcini 
mesta vivsinis i si$i sídalisni asiv vogog. prepodobnéj Spiridon jug-
digé'n petís kell'asis i agis mij konerjas oz vermini vörzedcini; sija 
seki vöjpé'dis najaé's, med voge-keze jözlis nin'ém oz vörzedni, no med 
korsasni pötlun as trud pomsinis ; sessa aslas molitvanas razis nalié 
tidavtem körté'dse i legis. 

Veledem. kodi velaléma gusen mödlis bostni, mij sure, med 
velalas tátié, kigi jen mizde secemjases ; secem med viccisas, vermas 
ved kortavni jen sinse berdedemen samej gusasigas. zev grek morta 
mortlis gusen bostavni. a kol'é libe trud puktini, lib'é komi micaa, 
kilen, a ne guéasni. 

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

tolvajok s elve vén néhány 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 
mozdulni 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. jól-lakottságot) saját munkájuk 
által; azután a maga imádságával eloldotta róluk a láthatatlan 
köteléket s eleresztette. 

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

11. 
Gusasem oz ozirmed, no pomalé. 

Otik kupec, törgujtigas ötare-mödare setasni, caste uzclivUlis 
denga sv. Spiridonlis ; a kor bergedcivlis vuzasaninsis vajUs sili bőr 
assis ugjözse; i sv. starec vek sili cöktivlis, med sí ja acis as kinaspuktas 
sija jascikas, kitié i bostlis. Sjriridon ez i liddívli, stav dengase-e vaj
Us kupec, ez ved sija ima dumajt tatces olemjilts. unaié kupec juale-
mé'n svjatéjUs bostlis i bor puktilís denga, i jen bursilis silí lösida 
vuzasni. no ötcid ilavmiét, ez pukti vajem dengase jascikas, i pör jav-
mist sv. Spiridones, kolis sije dengase as ordas, míj-ze loi ta-börin ? 
kupec régid kőrise p>öri; gusa dengais ved sileii baris vajem plddí 
bijen moz sotis i stav vaz emburse. pögih'é vomist kupec bara vois sv. 
Spiridon orde i kőris sihs denga u$en. Spiridon, hi$i i vogin kerlis, 
istis sije uélan gornicaas, med acis bostas jascikis • no kig kupec voj-
dor ninem ez puktiv, siponda i bostni völi ninem. kus kién bergedci-
mist vistalis sija sv. Spiridonli, mij jascikin denga abu. sv. starec 
micaa sili suis: „tejad ki kinza önéiig nekuéem ki setce ez pirav ; 
tönzi-ke veske te puktin denga, öni i boétin • nekod vileennoras, acid 
miza." janzim kuza kupec uskedcis kok vila-s sv. Spiridonli, i svjatéj 
pröstitis, sije tája mi&is i legis gortas, no dengateg nin, denga ved silen 
ez nin vöv, no zev noraa veledemen, med voge-keze ez pezav assis 
lovse tacem pörjasemen. — Veledem. so kigi, pravoslavnejjas, i tani 
jen mizde gusasemis; no mödarin, kiteni ne kérem kus, no i bid dum 
mijan loe jen sin vogin, kucema nin setis mijanes miJdas? dert, 
gusasisjasli loe sija mesta, kiteni bi oz kusli i nomir oz lantli. 
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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 alkukat 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 hálószóbájába, 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 vehetned; senkire ne panaszkodjál, magad vagy 
a bűnöso. Szégyenletében a kereskedő leborult 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) őt, hogy ezentúl ne 
szennyezze be a maga lelkét ilyen csalással. —Tanítás. íme hogyan, 
igazhitűek, 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. 
Kole-ke med jen tene kivzas, acid kivzi korisjases. 

ötpir munigen vickoe milesta Joannes suvtedis ötik korisbaba, 
i bÖrdemen norasis asse obidité'mis ötik as rödna vilas i kevmisis, 
medhn mezdas ki$-ke setié svjatéj patriark. no ki5 pora nin völi zavo-
dítni öbedna, siponda kolíisjasis Joannes cöktisni síje enovtlíni i kiv-
zini sün norasemse börti, kor bőr gortas voas. no jenien mórt Joann 
suis: ,,a mene kivzas-e jen öbedna sajin, og-ke me taje korises ömze 
kivzi?" i ez vörzedci mestasis síjes pomé'gkivzitég i juktegsilipaj.— 
Véledem. Pravoslavnejjas ! tijanli, kodjasli jensan setema last, ves-
kida suditni i raditni jöz kolasin, nötcid en'épisjale korisjasis, kivzi
tég nalis norasemse • zev ved jöna greke voe, kodi ozirgikes kivze, a 
gölis pisjale, i kodi ozirla-dor sndite a göles vinite • no jilavek kole 
radejtni suditni veskida, kucem 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 
bántásért, 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 mozdult meg a helyéről, míg őt végig [nem] hallgatta s 
[nem] osztott neki részt1). — Tanítás. Igazhitűek! 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 ő panaszukat; mert igen nagy bűnbe esik, a 
ki a gazdagot (gazdagabbat) meghallgatja, de a szegénytől elfut; 
s a ki a gazdag félnek itél 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 itél sz, olyannal tenmagadat is fognak Ítélni a másik vi
lágon. 

13. 
Koriéjasli coridalemié migdem. 

Svjatej Jonalen, vserossiskéj metropolitlen völi öti ekonom 
(éojan jaan setalié), Pi?nen nima ; sili völi cöktema vigedcini pögreb 
vilin i juktavlini bidéama tujviv jözes. ötcidgöl i visié baba kőris silié 
mijke-mmda ma tor zella vile visemsis. no Pimen tokié goredis si 
vile: „mun me dinié, jesce oz na vo kad tijanli setavni." koner sija 
kivjasié korié baba muni si dinié jurse osedemen; no svjatitel! (Jona) 
tödis tacem wj Pimenlié. i sija si-ponda kőris Pimenes i buré'n suis: 
,,te on töd, kodé's lög'édin; döva, kodé's te vötlin, mijan dórié musajik 
jenli; £al veéke te menim, no gospod' istis te vile kulan cas, i me 
pösöbitni og vermi; mun i öniZe viétaé popli (grek assid). mód aski 
svjatej Jona cöktis aslas dukovnikisli pirtni sije i$id pöstrizennee 
(syimae) i sijaze luné Pimen kuli. — Veledem.' so kigi jen mié'dis 
Pimenes, öti gorédemié kus gól! mórt vile ! viccise, pravoslavnejjas, 
koriéjases vötlemié i dözmedemié lib'é na vilii gorédemié; jen bara 
miMas. on-ke ninem acid vermi setni, niicaa i síje zalitemeii su sili: 
„jen setas", a nekig en Hét sije sogedni, sili ved tettig nin sog i jen 
tene oz pröstit. 

A szegények iránt való keményszivüség (tkp. keménykedós) 
büntetése (tkp. -ért büntetés). — Szent Jónásnak, oroszországi 
metropolitának, volt egy ékonomusa (étel-ital adogató), Pimen 
nevű; annak meg volt hagyva a pinczére ügyelni s itatni minden 
utasnépet. Egyszer egy szegény és beteg asszony kért tőle egy kis 
(tkp. egynémennyi mézet) orvosságul 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. 
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— Tanítás. íme hogyan büntette meg isten Piment csak azért, 
hogy egyszer szegény emberre rá rivallott. Óvakodjatok, igazhitűek 
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. 

Iá. 
Miidem seralemis svjatéjjas vilin. 

Ötcid arkerej Kristoslen Grigorij Neokesariskej vetlis Komana 
karé arkerejes íe puktini, no bor bergédcigas gortas kujim éid lösed-
cini si vilin jona tesitcini i si-ponda txj vilé, kit kole völi munni 
arkerejli vövjasén, naja vodtédisni ötikés as kostsinis, bid'té önina 
sömin kidé ma ; a asnis puksisni si diné i kutisni narosne sogsini. —-
Odva na svjatéj Grigorej na véste vois, a £idjas i pondisni kevmisni 
síli, med keras kucem-ke miiest kulém mortli, med vevttas silis jajsé 
i setas mijke-minda $ebém vilé'. bur-keris arkerej pörtcis vilis plattese 
as vivsis i jescé mijke-minda denga sodtis i setis sije zidjasli, acis 
bara mödédcis vo$e. éidjas bostmist pondisni vaksini divejas-kerié 
mórt vilin, a asnis suisni: „völí-ke veske si-jrickin jenlén duk, tödis 
veske seki, mij si vo$in kujlé lovja mórt." si-börti cukéstisni tövaris-
nise, no sija ez sias. naja cajtisni mij sija unmovsema i jjondisni 
sad'médni; no sija ninéin ez gorédci, unmovsema ved völi vek-keze / 
si$ gospod' mintis nali tesitcemsis svjatéj mórt vilin i si-vösna seramsé 
nalis bergédis bördémé ! i so konerjas med-vogin radlisni si-vösna mij 
ilédisni arkerejes, a börti kovmis aslinis lösédcini i praméj vilé mor-
tés gebni. — Velédém. Pravoslavnejjas ! viccise seralemis, ne öbrazjas 
vilin kus i jen giíedjas vilin, no i bur mortjas vilin i pörisgikjas 
vilin, med eske i tijanés jen oz mi£di íidés 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 közül, 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-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XV. 28 
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rögni, hogy tegyen valami irgalmat a halott embernek, hogy fedje 
be az ő 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 
ő benne isteni szellem volna, tudta volna bizony, hogy előtte élö 
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. Igazhitűek! 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. 
Sogsem dari ponda. 

Ötik kiprskéj manastirin, kodi susis Filoksenlén, völi starec, 
rödinanas Miletina karié, Sidör nima, i kodi dugdivtég bördlis / i 
kor muked manakjas vöjpédlisni sijes, med kői icetika dugdilas bör-
démsis, sija vek sulis nali: „me secem greka, kucem ez na vövli med-
vo$a mortéan (Adamsarl) önija lunéé'3". — Ötcid vois si diné 
mának Julián as velédciéjasis-kéd, i med veéke bárdié stareces kij-ke 
paledni, muked somi pövsin suis sili: ,,eski musa vöké, mij jen 
kirtéa bidsén grekaéé." a ,,kié baral suis starec: abu nekucem giáe-
din i vesig on kivli secem grek, kucemén me mi£a. kivze, mij me 
tijanli viétala i kevmé cöc me ponda. jöz pövsin oligén mejam völi 
götir, i kiknannim veritim Sevir veledemli (möd pöles veraé, a ne-
prameje). ötcid, vomiét gorté, me eg su assim götir és i tödmiét mij 
sija muni pödruga ordas, med si-kéd ötiklain darjaéni pravoslavnéj 
vickoin, me kotérti setce, agimiét-ze mij götir mejam bostema nin 
vomas dari, me kvatiti sijes gorsedis i setcej cabrali (og Hét tája 
grek i süni), mij sija bör biliktis dari. jöjlun kuéaim me kvatiti dari 
i síbití najté. no sija-ze duké cardistís i darisé boétis card-bi. Kik 
lun borin me a$i zev miétém mortés, kodi tapkédmiét menépeUpoméd, 
suis: „mi drugjas te-kédi nötcid ogé loé jansédémaéé."—- „a te 
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kodi secem?" juali me. — „me síja, suis, kodi Jisus Kristoses mu-
citcigas kuckis pel'-bokas"r, verma-e si-börin, bördzimist, goredemen 
suis starec, verma-e me mijke-minda pal'edcini?" •— Velédém. Pra-
voslavnéjjas ! zev jöna sögresitis tája mórt álhitemen sv. dari najté ; 
no secema-ze grek'é vöjam i mi, kor darjasam peZ sölömén nötik vi-
favteg i lösedcitég ; secema-ze greke vöjeni naja, kodjas dari bostígén 
oz prameja miritcini i éölÖmsinis oz pröstitcini naja-ked, kodjas vllé 
lögalisni. 

Bánat az oltári szentség miatt. — Egy Cyprus-szigeti kolos
torban, a mely Philoxenusról neveztetett, volt egy öreg, születése 
szerint Miletina városából való, nóvszerint Izidor, a ki szakadat
lanul sírt; s mikor a többi barátok (szerzetesek) unszolták, hogy 
csak egy kicsit hagyjon föl sírásával, ő mindig azt mondta nekik: 
«én olyan bűnös vagyok, a milyen még nem volt a legelső ember
től (Ádámtól) 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 kivül 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
dozzék (úrvacsoráboz 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: «mí 
teveled barátok vagyunk s soha sem leszünk [egymástól] elválaszt
va*. «De kicsoda vagy te?» kérdeztem én.— «En az vagyok, úgy 
mondott, a ki Jézus Krisztust, mikor kínoztatott, arczúl (tkp. fül-

1) így az orosz textus szerint. Nem értem a zürj. kis bara-t, 
mely szóról szóra: «honnan megint.» 

28* 
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oldalába) ütötte». Lehet-e az után, szólt sírván ordítással az öreg, 
lehet-e hogy valamennyire vigasztalódjam?*) — Tanítás. Igazhi
tűek ! 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 jilis. 

Prepodobnej Zösima Sölöveckej ötcid Sölöveckievo'ém kupecjasli 
setis sluMtem pröskur; no naja vickois muniganis kucem-ke nogen 
tödliteg síje i uskedé'maes tuj vilii, börti ötik mának Makarij, muni-
gen kitce-ke mogén, a$is ponjes, kodi völi bergale pröskur gögör i 
mirse bidsama nogen kvatitni síje pinjasnas, no bid zavoditceme 
ciskalis sijes bi, kodi petis pröskur pickis. Makarij mategik vois 
pröskur dinas i bi ez lo ,• perna-pasen leptis sí ja pröskur i vajmist 
prepodobnej Zösima orde vistalis süi akiiem divé'se. kodjas sen völiní, 
zev bidsé'n senzisni, mrj Kristos kutis pez ponjes söjemis sluzitem 
pröskur. — Véledem. Pravoslavnejjas! tatis pozas gögör-voni, mij 
pröskur, kodes ti boétlannid gospod öltaris, i$id, i si-ponda éöje sije 
söst'ém sölömen i polig-tirji jenmis. m'ód nogen-ke viccise, med oz 
sot tijanes bi i sud jenlen. 

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 ügygyei 
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. Igazhitűek ! ebből meg lehet érteni, hogy 
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az áldozó-kenyér, a melyet ti az Űr oltáráról vesztek, fölséges (tkp. 
nagy, magas), s azért egyétek azt tiszta szivvel s isteni félelem 
közt. Külömben (tkp. ha más módon) óvakodjatok, hogy titeket 
az isten tüze és Ítélete meg ne égessen. 

17. 
Si jüis, mij zev bur óvni l'óg kutt'ég i divitteg mukedjasés. 

Ötik mának ez ov götör ladné ustavjas kuéa i völi povodnéj dis 
i vig kutni i molitvajas liddini. med-börin vois silén i kulan kad, i vi-
gedisjas aslas vokjasis, kodjas cukértcisni volpaé gögöris, zev divujt-
cisni, mil'a sija, naja dumié dis mának, ez povzi i smertis, no jescii 
i radlis. a si-ponda i jualisni silis : „mij vösna te, kor kösjan suvt-
ni jen sud vo$e, nötik on pov ? mi tödam tensid stav ovmeste i oge 
verme gögör-voni, mil'a te nötik on töMis. Kristos vinen eca vin-
zedci i vistav mijanli, med i mi cöc oskam Kristoses." — ,,SÍ3 ba-
t'uskojas i vokjasf me greka mórt disa oli, i so öni menim bid öméí'es 
assim petké'dlisni jenlen angeljas i me nekucem torjis eg sossis, a vic
cisi cbrid sud gospodlis. no drug angeljas suisni menim: ,,köt' te i en 
zev vitfavli i en dir kevmiv jenli, da m'ódare nekodes ze bara en i 
divitli i nekod vilii nötcid en lögavli", i taje sumist kosalisni mensim 
grek gizedjasse- si-vösna so me öni i gaza." taje vistavmiét mának 
pir jenli lovse i setis. 

Ene divite, med on loe divitemaes; enovt'é, i tijanli enovtcas, 
suis gospodr. kodi oz vermi prameja vigavni (su.e sv. Anastasij Si-
7iajskij) i oz vermi kölni mirskéj ovmés, sija med nekodes oz divit. 
muked as göl'-lun vÖsnais oz vermi setni miiestina, ali aslas ujjas 
vösnais oz vermi caste vickoe vetlini, — sija med enovtas mortjasli, 
med pröstitas mukedjasés i sili enovtcas (jensan grekjasis). ötnas 
ved Kristos stavnim vilin em suditis, oge-ze kute sili jözes divitemen 
vojsasni I mi omel deléjas köi ágam mortlis, a agam-e silis burjasseí 
agam-e silis kajitcemse? unajave greke vöjlisni, no gusen kajitciv-
lisni. rözbojnik, kod'és röspinajtisni veskida doras Kristos-ked, völi 
i mort-vijis, a Juda völi Kristoslen apostol: no rözbojnik rajin, a, 
Juda adin. abu-e sessa pravda, mij divitni i suditni vermas sömin 
sija, kodi tödé mijanlié sölÖ7n pické's. — Veledem. zev jona greke 
vöje, kodi mödé's divite, lib'é kodi lög kute möd mórt vil'é. 

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 körűi összegyűltek, nagyon 
csudálkoztak, hogy miért ő, a lusta barát az ő véleményük szerint, 
nem félt a haláltól, hanem még örült is. Azért kérdezték is től,e : 
«mért nem félsz te semmit sem, mikor az isten Ítélőszéke 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 lustául 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 : A 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 tinektek is megbocsáttatik, mondta az Úr. 
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, — az csak 
engedjen meg az embereknek, csak bocsásson a felebarátainak s 
neki is megbocsáttatik (istentől a bűnei). Mert egyedül Krisztus 
vagyon mindnyájunk fölött itélő 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, Júdás meg Kristus-

]) Sejthető, hogy götör helyett gögör kell; «körül, körös-kö
rül » könnyen ezt is teheti: «mindenestül, egészem). Az orosz ere
deti így hangzik, latinul: «non habebat omnes virtutes, praescrip-
tas regulis..» 
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nak apostola volt: de a rabló a paradicsomban van, Júdás 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. 

Prepodobnéj Siluan i velédcis silén Zakarija ötcid voisni ötik 
manastiré vidlig moz manakjasse. ovimét seténi bidsa sutki, kor 
pondisni bor mödedcini gorte, seki najali ki$ göstjasli bit koli eca 
sojistni tuj vilii i sojistísni. muniganis-ze Zakarija, agis sor i kösjis 
juni; no Siluan suis sili: ,,talun ved vig." „a egé-émej talun mi soje 
bat'usko ?" suis Zakarija. — „sija éojem völi morta mort'és l'ubitem 
kuza, ki$ göstjaslen; a mijanli, pije, kole kutni assinim vi$. ege-ke 
ved mi kivze nalié sölömsanis cöktemse i ege-ke soje, sekiveske kerim 
kik grek: najaes lögédim i bidsen vogin javé osjisim, mij mi te-kéd 
zev vitaiam, i voge, musa pije, vigav gusen." — Velédém. oz kov 
nötcid osjisem ponda vitfavni, no si$, med mórt oz tödli; seki i jen 
a$as tensid vigalémté. 

Hogyan kell böjtölni. — Tisztelendő Silvanus és tanítványa 
Zakariás egyszer egy klastromba jöttek, a barátokat látogatni. 
Miután ott egész 24 óráig tartózkodtak, a mint vissza indultak 
hazafelé, akkor nekik mint vendégeknek kellett egy keveset enni 
az útra s ettek is valamit. Menet közben Zakariás látott egy for
rást s akart inni; 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 szíves 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. 
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19. 
Kodi m'ódés divité, sí ja mirdd'e last gospodlií. 

Ötcid prepodobnéj Isaak Fivskij vetlimist mód manastiré di-
vitís setis manak'és disa olémis. i sija dum secema jijis sili sölömas, 
mij i bőr loktig éözis ez dugdiv si jilis damajtni i kiditni manaklis 
ugjassé. no kor vois aslas kelta doras, samej ö$es soras pánid suvtis 
sili angel, i sais : ,,spasitet cöktis juavni tensld, mij kolö kemi ma-
nak-kéd, kodes te divitin?" Isaak gögör-vois assis mizse i uskedce-
m'én angel voge göré'dis : „miZmi ! oméí'es kéri, ne-ladne kéri! kevmis 
me vösna spasitetli." „cecci, suis angel: önja mizis gospod' pröstite 
tene ; no vo^e-keSe vicéié i pov divitni vojdörjik gospodis; on-ke kivzi, 
vo$e ou lo legema i tája kell'aad." — Velede'm. ene tani mödes di
vite i jen tijanes mödarin oz divit; mij ved tani köjannid, fája mö-' 
darin i petalas; pröstite i pröstité'maes loannid ; kucem meraé'n me-
rajtannid, secemen i tijanli merajtas gospod'. 

A ki mást elitéi, az az Úr hatalmát bitorolja. — Egyszer 
tisztelendő Izsák Fivskij (Thébai) egy másik klastromba járván, 
elitélt 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 kell azzal a baráttal tenni, akit te elitéltél?» Izsák meg
értette a maga vétkét s leborulván az angyal előtt, fölkiáltott: 
«Vétkeztem! Eosszat tettem, nem jól tettem! Könyörögj értem a 
megváltóhoz*). «Kelj föl, szólt az angyal; most az Úr neked meg
bocsátja a vétkedet; de ezentúl óvakodjál s ne merj előbb Ítélni 
mintsem az Úr; 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 itél 
el; 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. 
Si jílis mij-minda otsale mijánli spasitcini miiestina. 

Otik afrikanskej knaélen völi cina mórt Petir nima, kodli völi cök-
tema lösedUni bidsama söjan-tor, mij kovmas knaé pxzan vil'é: mijiá 
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sija jona i ozirmis. no i ozír-lun dirjiis völi secem nag, mij ötcidna 
vesig, kig kutis pomnitni, ez setli nekucem milestina koriéli. pozis 
dumajtni, mij secem mórt tutéég nin vosi, no i$id mileéta jen ber-
gédis síje, so kigi. ötcid, kor mödedis Petír knaz ord'é pözalém nan-
jas, agis as vogsis korises, kodi i kőris silié milestina. Petir goredis 
si vile vidcemén ; no korié ez dugdi kevmiéni sili i komi Xrista radi. 
seki Petir pondig vigedni gögör, oz-e éur, sili iz, med eéke sibitni 
korises • no kig matin iz ez vöv, lög kuzais Petir kvatitis nan tupéé 
i sibitis sijen rozaas koriéli. kőris kvatitis tupes i mödédcis kevmig-
tirji milestina setié vösna. — kik lun borin Petir sig viéni pondis, 
mij lov petan vije vois. sijajursadnas ag'is asse vötin moz, bid'té sije 
suditéni. si vogin sulalisni veskijas, kitce ötiladorsanis éöd mistem 
mortjas puktalisni silis tok ugjasse, a mödarladoras angeljas gos-
pod'lén sulalisni i ez födni mij kérni; medvogajasis radlisni i sera-
lisni, mij grekjasis sokidés ; a angeljas sog pírié éörnitisni as kosta-
nis : a mi mij puktam tatce? abu ved niném öti nan tupes kvnza, ko-
dés sibitis Petir rozaas koriéli. seééa sija milestina tupéé puktisni 
naja veski vile, no tupéé icetika, odva vörzedis caskasé grekjasnas. 
seki sv. angeljas suisni sili: „mun, koneré Petire, i sodti tája tupéé 
diné jescé kimin-ke tupéé, med veéke oz boétni tené daveljas i kiskini 
adé." tája duké Petir vois as sad'as, i dumajtmiét ta jilié, gögör-vois 
mij sija ez vöv niném abu vöt^no praméj velédém jenéan • agilis ved 
veski vilié assis bicl grek, kucemés kerlilis icetiéanis. ,,öti tupéé-ke, 
dözmém kuza síbitém, si-minda menim otsalis, suis Petir bördig-
tirji, kucem-£e loe koknid mödarin sili, kodi icetiéanis nem-cözse 
juklé gazedcemén koriéjasli?" i seéatí jorsis jen vogin setavní korié-
jasli, i jen régid ceccedis sije viéaninié. 

Arról, hogy mennyit segít nekünk üdvözülni 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 üagy 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 oroszul van). Akkor Péter 
kezdett körűinézni: 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 tetteit; de a másik felén az 
Úr 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 kivül, 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 állata őt beteg
ségéből. 

I Petir secema tirtis assis jenit setém kivse, mij asse ez nötik 
ialit. ötcid pánid suri sili tödtem mórt, kodt kőrise pörema karab 
zugaiemis. sija uskedcemen kok vilas kőris silié, med mijen-ke vevtjas 
silis pastem jajse. Petir sija-ze duke pörtcis az vivsis paskömsö i 
setis. no ,ki$ koriéiért i söjníis nin'ém völi, si-vösna i setis síje plat-
t'ese vuzavni. Petir munigen kitce-ke bazár vivti agis assis paskömse 
bazarié i zev gaztemtcis i sogsem ponda sija lune ez vesig nur bostli 
vomas, a jignasemen kumas bördis ötnas: „gospodez primit mensim 
miiestina, dumajtis sija • tidale, me og sulav si don, med mensim nim 
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kaétilasni koriéjas, med-musa drugjasis sílen." taje dumajtigas i 
sogsigas sija unmovsis, i drug agis as vogsis zen mica mortes, son-
diié jugidgikes ; jur vilas völi krest i paétasema völi sija pasköme. 
„agan-e taje paékömV suis sí ja. ,,jej bafusko ! viétalis Petir, vojdör 
sí ja paéköm völi menam." „en ze sessa sogsi, suis bara sija; me te 
•ordis bosti síje, me novla i blagoslovXajta tene si pidd'i, mlj mene te, 
köcpdié kidigen, vevtin sijen." sad'mimist Petlr divujtcis i suis aslis: 
,,kor Kristos pukse koriéjas mestae, sijke i me og kuv, köt' i na-
kod'-Ze loa." ta borin stav emburse setalis korisjasli, völ'a vile legális 
assis jözjasse i munis Jérasalime. setém jurbitmist Kristos gortli, 
kevmisis jen nimen ötik starikli, med vuzalas sijes jöz völ'a vile i 
donse mij sede as vilas, med juklas korisjasli. 

Dir svjatéj Petir kevmis seni i gaske olis veske seni i kuvteegis, 
ez-ke a veske tödni síje as musa jözis, kodjas voisni jurbitni Jerusa-
lime. seki Petir, med sije oz pondini vile puktini, pisjis tödtem ine, 
i seni kevmis kuvteegis. ötnas jen tödas kiten silen sv. moscis • no 
mu kuéala bid vickoin kaztileni silis nimse. 

Véledem. Pravoslavnéjjas ! dumajte, mij voslem mórt nin spa-
sitcis sibitem tupes vösna koriéli; ne sija-ke veske, ade veskida vois. 
kucema-ze mijanli otsalas mödarin sija miiestina, kodes mi radujase 
setalam bid lun! nötcid vokjase ene iste kusen korises ; una grekjas 
ved vevtisasni milestinaen. 

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 borúiván, azon kérte, hogy valamivel 
befödje az ő 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 piaczon 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 Ur 
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 ruhába. «Látod- e ezt a ruhát ?» 
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mondta ő. «Oh, édes uram! szólt Péter,—előbb az a ruha enyim 
volt.)) «Ne búsulj 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 leborulva 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. Igazhitűek! Gondoljátok meg, hogy egy már elve
szett (elkárhozott) ember megüdvözült egy a koldusnak dobott 
czipó miatt; máskülömben bizonyosan pokolba jutott volna. 
Mennyire fog nekünk a másvilágon az az alamizsna segíteni, a 
melyet mi örömest (radujase = pa^yacfl örvendve) adunk minden 
nap. Atyámfiai, 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 
-ög (vagy -e$ az izsmai dialektusban : Castrén) s így találjuk Po-
povnál is (-ej): pl. ötikej egyig, pomög végig (1. sz.). De többször 
eléfordúl -eeg alak is (melynek -005 felelne meg), különösen a ter-
minativ gerundiumban (-töög): luneej napig (15 sz.), pöriémiteetf 
öregedtiglen (1. sz.), burdteégis meggyógyúltáig (6. sz.), kuvteegis 
holtáig (20. sz.), oneetf (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. saakka «usque»-val (loppuun asti végig, kirkolle asti a 
templomig}; a cseremiszben illativus sumeske-vél («értére», v. ö. 
fnm. saakka: -pl. aulusko sumeske «faluig»); a magyarban -íg(-ég 
= <é + g (nyomatékosító). E szerint a zűrjén-05'teljesebb-005 
alakjában is az első ö-t illativus-végnek lehet tekinteni (pl. luriö-
05-ben luiiö), s az ez után való -03 jóformán nem más mint a vog 
«élő» változata, illetőleg szintén illativus vo$e «elé» helyett való 
(megjegyzendő, hogy a votjákban a zűrjén terminativus -05-nek 
•oz felel meg, pl. punoz végig = z. pomög; s voj a zürjP.-ben 03-
nak hangzik). Összevethető a magyar elé-nok terminativ segédha-
tározóúl való használata, ebben : eddig-elé. 

Hasonlóképen megtartottam a -mist végű gerundiumnak 
kettős m-vel való alakját is, a hol eléfordúlt: 1. sz. éivsemmiét, sor-
nitemmist, 7. sz. keremmist. Meglátszik ebből, hogy ez a gerundium 
nem más mint -m képzős nom. actionis mist «után» névutóval 
(pl. kuim lunmiét «három nap után, h. n. múlva, ne-dir-mist nach 
nicht langer zeit, nem sokára). 



II. 
Szavvaj i tov P á l zűrjén n y e l v t a n á b ó l . 

A zűrjén nyelv ismeretének egyik főforrása, a szíszolai és 
vicsegdai dialektusokra nézve, Szavvajitov Pál zűrjén nyelvtana 
és szótára (Sz.-Pétervár 1850). Csak a szótára vált most nélkülöz-
hetővé Wiedemann-nak teljesebb és az egész zürjénségre kiterjesz
kedő szótára által, mely nem régen elkészült. Becses a Szavvajitov 
orosz nyelven írt grammatikája (rpaMMaTHKa 3npaHCKaro 33HEa. 
Comraeme IlaBja CaBBaiiTOBa) kivált a npH;i03Keme «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 í 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, mint a s z í s z o l a i dialektus mutat
ványát, a két népmesét magyar fordítással, meg a nem eredeti 
darabokat is (Hitvallás, Úr imádsága, Tíz parancsolat, részek az 
Ujtestamentomból). — Á t í r á s o m b a n Szavvajitovnak álta
lában igen pontos és több szerencsés újítás (pl. a j , j értékű egy
szerű jegyek) által kiváló írásmódjától csak abban tértem el, hogy 
úgy mint a Popov-féle textusban is (408 1.) de és tc-vel éltem, míg 
Szavvajitov a két hangot egybevonó jegyekkel él (pl. velödeema, 
tatce) ; az utóbbira (te) használt jegy gyei egyébiránt szóközepén 
nyomatékos c hangot is jelöl, a melyet meg kettős cc-vel írtam 
(pl. a ceccini «fölkelni» igében). 
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A) Mojd-klljas (Mesék). 

1. Olas-vilas sar gozja. nijalön völi kuim pi da ötik nil. i nija 
vözjisni pondisni gul'ajtni. i kor legisni nijaös, munisni da munisni, 
da ezis Mg vois. seki med-igid vokis pondis vözjisni t „musa vokjas, 
musa socej/ lege; me kaja ezis kig vilö da legálisig, eziésö." vokjas i 
soc suöni : „en kaj, en kaj, musa voknimöj • sibdan setsan." 
sije: „og sibdi.lí i kais, da i sibdis. sijes i kolisni vokjasis. — 
munisni da munisni, da zárni kig vois. bara pondis vözjisni sörkös 
vok: „musa voköj, musa socej! me kaja zarnisö legni". „en kaj, en 
kaj; i te sibdan setsan11. „og sibdi". i kais. legis, legis, da letsinisö 
pondis, da i sibdis. bördisni, bördisni soca-voka, da i kolisni. — 
munisni da munisni, da iemcug kig vois. seki pondis i icet vok vöz
jisni: „musa socej I me kaja kig vilas, da legiita zemciijsö." ,,en 
kaj, en kaj, musa voköj; te sibdan, me mij ponda kérni P' „og 
sibdi." i kais; kais da zemcugsö legis da legis, da i sije sibdis. seki 
lois ötnas nin Marja sarevna. 

Dir bördis konór, da lois &e kölni, seki nüönköanöj ötnas-nin 
munis. munis da munis, da kerkajas pondisni tidalni ; setön völi sar-
svo. sarlön völis kerkais igid da san. krilci-pos ultas kimintöma sur-
puan can. can idas i piris nilis da i pondis süni : 

Kukku, sar pijanjas ! 
menam kuim vok völi, da ötik vok ez lö. 
'ötik vok menam ezis kig jilin, 
möd vok menam zárni ki3 jilin, 
kojmöd vok menam zemcug ki5 jilin. 
kar gólén ^öljaseni, 
sóik macim macaseni. 

Sar pijanjas kilisni, mij kucömkö nil micaö silö ; 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 
süni: 

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 süni Marja sarevna: 
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Kukku, sar pijanjas ! stb. 

seki petas med-icet vokis; korsas, korsas, da i a$as. si-köd i vencajt-
sas sar nil, i önt olöni-vilöni. 

Van (tkp. él-van) egy királyi házaspár. Nekik volt három 
fijuk és egy leányuk. S azok kezdenek elkéredzeni, hogy sétálja
nak (sétára). S mikor őket eleresztették, mentek (ők) s mentek, s 
jött (eléjük akadt) egy ezüst nyirfa. Akkor a legnagyobbik testvér 
kezdett kéredzeni: «kedves öcsém, kedves húgom ! ereszszetek, én 
fölmászok az ezüst nyirfára, 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 nyirfa. 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-nyirfa 
jött elé. Akkor a legkisebb fitestvér is kezdett kéredzeni: «Kedves 
húgom: én fölmászok a nyirfára, 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 őt hagyni. Akkor a 
leányka már csak egymagára ment. Ment s ment, egyszer csak 
házak kezdenek 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 1), selyem labdával labdáznak. 

A királyfiak hallották, hogy valamely leány szépen dalol; 
megegyeztek egymás közt, hogy fölkeresik: «a mely testvérnek 
(a melyikünknek) elékerül, 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 (hozzáfog) keresni. Keres, 
keres, keres, de ő 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. 0 vele meg is esküszik a király-leány. 

2. Vaíön olöm-vilöm sokir da ruc. nijalön nanis bir'ó. seki 
pondis sokir suni: „rucanöj, rucanöj! vaj áe pudjasni, kodnimös 
nackini." pudjasisni, pudjasisni, da use pud sokirös nackini. seki 
sokir suas: ,,mun Me te, rucanöj, vetli pan ordö purtla." ruc munas, 
da pondas silni : 

Pananöj, pananöj'/ 
vaj te, vaj te purttö 

sokirös nackini, 
menő, ruces, ver.dni. 

Pan suas : „menam pö purtis nii; mun ze te jen ordo zudla". ruc 
munas, da pondas silni : 

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

sokirös nackini, 
menő, ruces, verdni. 

Jen suas: „menam pö sökid zudis • mun ze, tölis ös vaj." ruc munas 
tölis ordö; da pondas silni: 

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

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

:) Gyermekjáték, oroszul ropo^EH (szószerint «városkák » = 
«holzklötzchen-spiel»; zürj. kar «város» s $ot játszó «fácska vagy 
kis kölöncz»). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XV. 29 
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Tölis suas: „mun ze te, kor sondilis zonsö: menam öskis oz mun 
sitög". rucmunas sondi ordö, da i mödas süni: 

Sondianöj, sondianöj! 
vaj te, vaj te zonsö 

tölis ös-köd munni, 
jen zud kiskini, stb. 

Sondi istas : „vetli £e te, rucanöj, köc'ordö; menam pö zonmis ctg, 
köcjöltög oz mun". ruc munas köc ordö, da kutas süni: 

Köcanöj, köcanöj ! 
vaj te, vaj te jöltö 

sondi zonmös verdni, 
tölis ös-köd munni, stb. 

Köc suas : „menam podoncais abu, nekitse listinisö; mun ée te, kor, 
vetli pipu ordö." rucpipu órdö munas, da pondas süni: 

köc jöl listini, 
sondi zonmös verdni stb. 

Pipuanöj, pipuanöj ! 
vaj te, vaj te podoncatö 

Pipu suas: „menam-nemijén podoncatö perjbii: mun te, mojlis 
pinsö kor." rucmoj ordin pondas süni: 

MojanÖj, mojanöj! 
vaj te, vaj te pintö 

pipu podonca vöcni, 
köc jöl listini, stb. 

Moj istas: „mun £e te, kuzneclis (dorislis) kHössisö kor." ruc munas 
kuznec (doris) ordö, da si$ &e pondas süni: 

Kuznecanöj, kuznecanöj ! moj pin, perjini 
vaj te, vaj te kl'össitö pipu podonca vöcni, stb. 

Sessa kuznec' kl'össi dorödas, moj pin perjasni, podonca vöccasni, köc 
jöl listasni, sondi zonmös verdasni, tölis ös-köd munasni, jen zud 
kiskasni, pan purt keslasni. sokirös pondisni nackini; cegösvilö 
puktisni jursö • kuckisni pan purtön ; da kiga neladnö lois da i sac-
kisis cegös pomas. asokir polzis, da i piijis; a ruc konör % kolis $ug-
lasig tirji. 

Eégen volt (tkp. élt-volt) egy ló (éokir 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 megyén s 
kezd dalolni: 

Uram, kedves uram! 
hozd ide, hozd a késedet, 

a lovat leölni, 
engem, rókát, etetni. 



SZAVVAJITOV NYELVTANÁBÓL. 451 

Az úr azt mondja : «hiszen az én késem tompa; eredj csak te az 
istenhez köszörűkőért». A róka megyén 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 megyén a holdhoz s kezd dalolni: 

Holdam, kedves holdam, 
hozd te, hozd a te ökrödet, 
az isten köszörűjét húzni, 

az úr kését köszörülni, 
a lovat leölni, 
engem, rókát, etetni. 

A hold azt mondja: «eredj csak, kérd a naptól a legényét; az én 
ökröm nem megyén ő nélküle». A róka megyén 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, anyuihoz; mert 
hiszen az én legényem éhes, nyúltej nélkül nem megyen». A róka 
megyén a nyúlhoz s elkezd dalolni: 

Nyulam, kedves nyulam! a nap legényét etetni, 
hozd te, hozd a tejedet 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 
megyén 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
tan i 2 ) ; 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 megyén a kovácshoz s szintúgy kezd dalolni: 

x) A következő vers szerint itt perjini helyett i;öcret«megcsi
nálni» kel]ene s ez jobban is illenék. 

29* 
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Kovács, kedves kovácsom, 
hozd te, hozd a fogódot 

a hód fogát kihúzni, 
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 
köszörűlik. Hozzáfogtak, hogy a lovat leöljék; egy lépcsőfokra 
ráfektették a fejét, az úr késével neki vágtak. De valahogy*) nem 
sikerült [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 em ötik Jen aj, bidsön kutis, vöccis jenezsö i musö, 
i bidsön tidalömsö i tidaltömsö; (2) i ötik gospod' Jisus Kristos, 
Jen pi, ötiödinec, kodi Ajsis em cuéöma bid nemjasis vojdör, — jugid 
jugidis, veskid jen veskid jenmis, c'uzöma a abu keröma, ötka-em-
noga ajis-köd, i sijen bid-tor loöma. (3) mi mortjas vösna i mi-
janös vigem vösna leccema jeneéis i jajmödcema veza Lolis, i 
Marja nilis i mortön loöma. (4) rözpinajtöma mi vösna Pontsa 
Pilat dirji i mucitcema i $ebsema. (5) i lolzema kojmöd lunö 
gizöm kuza. (6) i kajema jenéi vilö, i pukalis ajislön veskidla 
doras. (7) i bara loktis nimalömön suditni loljajasös i kule-
majasös, i silön saritömisli oz lo pom. (8) i (eska, mij em) veza Lol, 
gospod', loljen-keris, kodi Ajis petalö, kodli Aj-köd i Pi-köd ötmoz 
jurbitöni i sijes nimódöni, kodi sornitis vogvU-viétaliéjas pir. 
(9) ötik veéa, sobora i apostolsköj Vicko. (10) vistala ötik pirtcem 
mizjas kolem vösna. (11) viccisa lolzcm kulömajaslis; (12) i ölöm 
vo$e-loan nem-cözlis. Amin. 

2) kija-t, kig-kö v. kigön-kö értelmében vettem; sehogy sem 
illik ide a H$ «nyirfa»-tól való hitfa («nyirfás, nyirfa-»). 
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Kelmöm gospod'lön (Az úr imádsága). 
Aje mijan, kodi em jenez vilin ! med vezödcas tenad nimid; 

med voas tenad saritömid; med loas tenad kösjemid i mu vilin, kigi 
jene2 vilin, nannimös pötmön set mijanli talun kezö ; i enolt mijanli 
ugjezjasnimös, kigi i mi enoltalam aslanim ugjezajasnimli; i en 
nuöd mijanös Halni, a vig mijanös omöHis. tenad vöd em saritöm, i 
vin, i nimalöm nem-cöS kezö. Amin. 

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

me king'a. 2) en vöcc aslid böban libö kucömkö sinogsa tor silis, mij 
em jeneí vilin i mu vilin, mij em vajasin i mu ulin ; da en jurbit 
najali i en kelmi najali. 3) en kaztil tenad gospod' Jenlis nimsö 
vescörö. 4) 7)iilkidin kut suböta lunsö, med ve£ödni sijes; kvajt lunö 
u$al i pomal bidsama tenad kerömjastö, a sizimöd lunö sojtcem 
tenad gospod' ponda. 5) lid'i ajtö i mamtö, med bur tenad loas, i med 
kué-nema loan mu vilin. 6) en vi. 7) en pretubodejsvujt (en pödruga 
vi$). 8) en guéaé. 9) en vistal abu-veskida möd vilö. 10) en kösjist 
mödlis götirsö, en kösjist mödlis kerkasö, libö urális mortsÖ, libö 
urális babasö, libö össö, libö öselsö, libö podasö, libö möd-tor mij em 
mödlön. 

Vistalöm Jisus Kristos jilis (Elbeszéllés Jézus Krisztusról). 

Jisus Kristos em pi jenlön: Iván. burvistalöm 1,1—17. (Jézus 
Krisztus az isten fia: János evangélioma 1,1—17). 

Med-vogin völi kii, i kii völi jen ordin, i jen völi kii. (2) sija 
völi med-vogin jen ordin. (3) bid-tor sijenvöccema i sitög ninömabu 
vöccema, mxj sömin em vÖccema. (4) siin völi ölöm, i ölöm völi jugid 
mortjasli. (5) i jugid pemidininjugjalö, nopemid ez kutli sijes. (6) völi 
jen ordsan istöma mórt, Iván nima. (7) sija vois vistalöm vösna, 
vistalni jugid jilis, med veskö bidsön eskisni si pir. (8) sija accis 
ez völ jugid, no völi istöma med veskö vistalni jugid jilis. (9) völi 
zbit jugid, kodi jugdödö bidsama mortös, kodi mirö vois. (10) völi 
mirin, i mir sijen vöccema, no mir ez tödmal sijes. (11) vois as józ 
dinö, no as jöz sijes ez dinanis sibödni. (12) nali ze, kodjas sijes sibö-
disni, eskisjasli si nimö, setis vermöm jen pijanön lőni, (13) kodjas 
ne virsan, ni jaj kolömsan, ni verös kolómsan, a jensan cuMsni. 
(14) i kii lois vir-jajen: i olis mijan-köd, burön i veskidön tir; i mi 
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agilim silis ?iimalömsö, nimalömsö kig" ötka-ödineclis, kodi em cu-
zöma ajéis. (15) Iván vistalö si jilis, i goraa suö: tája em sija, kod 
jilis me sui, mij me borin loktis me voje lois, si-ponda mij meisvoggik 
völi. (16) i si tirlunsan bidsön mi bostim i bur bur vilö. (17) zakón 
vöd Mosej pír setöma, a bur i veskidlun Jisus Kristos pír loöma.; 

Jisus Kristoslön cu&öm (J. Krisztus születése). 
(Máté 1,1 S) Jisus Kristoslön cuzöm völi sigi: cunkicalöm 

borin silis mam Marjaös ösip-köd, voggik naja ötlain oltög na, töd-
cis, mij si kinÖmin em ve£a lolsan. (19) Ösip ze, silón verös, völi 
bur, i ez kösji sijes janödni ; a kösjis gusen legni sijes. (20) sije %e 
sili dumajtmlst, so gospod'lön angil vötön petködsis sili, i suis: 
Ösipö, Davidlön pie ! en polzi bostni accid götirtö, Marjaös; cuzan 
vöd sün em ve£a lolsan. (21) cu£tas £e piös, i puktan sili nim 
Jisus ; sija vöd mintás accis jözsö naja miZjasis. (21) bidsön ze tája 
loi, med artmas gospod'éan suöm vogvil-vistalisen, kodi suö : 
(23) so, nil kinömas boétas i cuztas piös, i puktasni sili nim Emma-
nuil, mij suse: mijan-köd jen. (24) ceccimist Ze Ösip uéaninis, keris-
kig cöktis sili gospod'lön angil, i accis götirsö bosiis. (25) i ez töd 
sijes, kigi medbörin sija cuMis accis med-voga pisö, i sija puktis 
sili nim Jisus. , 

Tödisjaslön jurbitöm (A bölcsek imádása), v 
(Máté 2,1) Kor Jisus cuzis Judejasa Vipleemin, íród sar lun-

jas dirji, seki voisni Jerusalimö asil-viléan tödisjas i suöni: 
(2) köni em vil!- cuzöm Judejasa sar f agilim vöd mi asil vilin ko-
gid silis, i voim jurbitni sili. (3) taje kilmist íród sar polzis, i bid 
Jerusalim si-köd. (4) i cukörtmist bid med-voga popjasös i velödce-
majasös józ sorié jualis najalis: kön kóló cuzni Kristosli ? (5) naja 
suisni sili : Judejasa Vipleemin; sig vöd gizöma vog'vil-vistaltsen : 
(6) i te, Vipleem Judalön mu, ninömön abu icetgik Juda igíd kar-
jasis ; teis vöd petas nuödis, kodi vigas mensim józ, Izrail'es. (7) seki 
Iröd, gusen kormist todisjasös, jualis najalis kogul petködcem dir, 
(8) i istimist najaös Vipleemö, suis : munö i jönajuase kaga jilis, i 
kor agannid sijes, vistalö menim, med veskö i menim munni jurbitni 
sili. (9) naja, kilzimiét sarös, munisni, i so kogul, ködös agilisni 
naja asil vilin, muni naja vogin, kig" med-börin vois i sultis setce, 
köni völi kaga. (10) agimiét ze kotful sultöm, naja. gazödcisni zel 
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igíd gazon. (12) i vomist kerkaö, agisni kagaös sija mam Marja-köd, 
i jurbitisni sili muö$, i vostmist accinis burjas miccisni sili kozin-
jasnisö: zárni, ladan i smirna. (12) i bostmist vötön cöktöm ne ber-
gödcini írod dinö, mód tujen munisni aslanisla-dorö. 

Jisus Kristoslön pirtcem (J. Krisztus megkereszteltetése). 
(Máté 3,13) Loktö Jisus Galilejais Jordán vilö Iván dinö 

pirtcini sisan. (14) Iván &e ez legli sijes i suis: menim kolö pirtcini 
tesan, a te-ö rríe dinö loktan ? (15) a Jisus vocca suis sili : leg öni; 
sigi vöd kolö mijanli tirtni bidsama veékid. seki sibödö sijes. 
(16) i pirtcimist Jisus petis régid vais ; i so vossis si vilin jene2 i 
Iván agis loljenlis leccem, kigi gulu, i loktöm si vilö. (17) i so si 
jenezsarí suis : tája em menam zel musa pi, kodin bidsön menam bur. 

Apostoljas (Az apostolok). 
(Máté 10, 1) Kormist Jisus accis daskik velödcisjasös, setis 

najali kutöm pez loljas vilö, med vötlasni najaös i burdödasni bid
sama visem i bidsama vermitöm. (2) a deisták ajiostollön nimjas 
emös secemös : med-vo$a Simon, kodi suse Petirön, i Andrej silön 
vók, Jakov Zevedejlön, i Ivari vok silön, (S) 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 viétalömön najali suis : möd-musa jöz ordö en 
munö i Samarijasa karö en pir'ó; (6) a munö buráik Izrailsa vosöm 
izjas dinö. (7) vetligön ze vistalö i suö: matödeis jenezsa sarsvo. 
(8) visisjasös burdödö, lömön visisjasös vesalö, kulömajasös lolzedö, 
pez loljasös vötlalö ; veseörö bostinnid, veseörö i setalö. 

GospodTón vezsem (Az Úr elváltozása). 
(Máté 17,1) Ötcid bostis Jisus Petirös i Jakovös i Ivanös, 

silis voksö, i katödis najaös gujid coj vilö ötnanisö. (2) i vezsis naja 
vogin: i jugid loi silön cuzöm sondi-kod, páskom &e silön loi jegid 
jugid-kodr. (3) i so petködeisni Mosej i Hja si-köd éornitigön. (4) si-
börin Petir suis Jisusli : gospod'ej.' lösid mijanli tan ölni. kolö-kö ted, 
vöcíam tatce kuim olanin, ötikös tenid, ötikös Mosejli, i ötikös Iljali. 
(5) kor £e sija sornitis, so jugid kimör veltjis najaös • iso si kimörsan 
suis:tája em menam zel musa pi, kodin bidsön menam bur : sijes kilzöf' 
(6) i kilmist velödcisjas usini kimin i zel polzisni. (7) i vois Jisus, 
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vörzedis najaös i suis: cecce i en polö. (8) veétisni Ze assinis sinjas-
nisö, naja nekodos ez agini, sömin Jisusös ötnasös. (9) i kor leccisni 
naja coj vilié, ölis najaös Jisus i suis: en viétalö nekodli, mij ti a^i-
linnid, kitceg mortlön pi oz lolzi kulöminié. 

GospodV'm pírom Jerusalimö (Az Úr bemenetele Jeruzsálembe). 
(Máté 21, 1) Kor Jisus i silón velödcisjas matödcisni Jerusalim 

dinö i voisni Vispagijaö Eleonsköj coj dinö, seki Jisus istis kik velödí-
ciées i suis najali : (2) munö olaninö, kodi tijan restin • ipir a^annid 
domalöm in-öselös i ösel-piös si-köd; raze i vajedö m,e dinö. (3) i kor 
kodi suas tijanli mijkö, vistalö vocca, mij naja kolöni gospodrli, i ré
gid lejas najaös. (4) sija Ze bidsön lois, med tirtcas suÖm vogvil-vis-
talisen, kodi suö: (5) vistalö Sionsa nilli: so sar tenad loktö te dinö 
ram, imkalié sijes-ulsa tom ösel vilin. (6) velödcisjas munisni i ke-
risni si<j, ki^i cöktis najali Jisus. (7) vajedisni i?í-öselös i ösel-piös, 
i veltjisni najaös aslanis paskömjasnanis i puksedisni Jisusös naja 
vilö. (8) una £e jöz vol'salisni assinis paskö?njasnisö tuj vilti; a mu-
ködjas vundalisni pujasis ul-jiljas i vol'salisni tuj vilö. (9) jöz ée 
vo$vil i börvil loktisjas gorzisni i suisni: osanna Dávid pili ! bursi-
ema loktis gospod nimö ! osanna vilisjasin ! (10) i kor piris sija Je
rusalimö, bidsön kar vörzis i suis: kodi em tája ? (11) jözjas Ze su
isni : tája em Jisus vogvil-viétalis, kodi Galilejasa Nazaretis. 
(12) i piris Jisus jen vickoö, i vötlis bidsön vuzalisjasös- i nöbisjasös 
vickois i pörödis veZaasisjasis pizanjas, i gul'u vuzaliéjasis puka-
laninjas, (13) i suis najali:. em giZöma: vicko menam kelmisem 
vickoön susas; a ti kerinnid sijes rözböjnikjasli olaninön. (14) i 
voisni sí dinö vickohi sintömjas i koktömjas, i burdödis najaös. 
(15) kor Ze med-vo$a popjas i velödcemajas jöz sorié agisni senéan 
torjas, kodjasös sija keris, i pijanjasös, kodjas gorzöni vickoin i suöni 
osanna Dávid pili ! lögasisni, (16) i suisni sili: kilan-ö, mij naja 
éornitöni ? a Jisus suis najali: ú$! enö-mij ti lidjillö nekor: kaga 
vomjasié i nonasiéjasié te kerin osköm? (17) i kol'miét petis ortsö 
karié Vipanijaö i uzis setön. 

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

(Máté 26, 36) Jisus vois velödciéjas-ködis olanmö, kodi éuse 
Gepsimanijaön, i suö velödciéjasisli: pukalö setön, kod-kosti me 
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vetla kelmisni setéaú. (37) i boétmiét as-k'ódis Petirös i kiknan pisö 
Zevedejlié, pondis sogsini i tuzitni. (38) seki suis najali Jisus : sog 
em menam lolli kultötf: vicciélö taton i ovlö me-köd. (39) i munis 
ne-ilö, uéködcis aslas cuSöm vilö, kelmis i suis: aje menam! poéas-
k'ó, med murió me dinié tasti tája ; no ne sig kij me kösja, a kig te. 
(40) i vois velödciéjasis dinö i agis najaös uzig, i suis Petirli: si-
minda-ömij en vermö ötik cas ölni me-köd? (41) en uze i kelmö, med 
on voö omöl'ö; lol vöd koknid, a aénid vermitömöú. (42) bara munis 
mödié kelmini i suis: aje menam! oz-kö poé tája tastili me dinié 
munni, menam jutög sijes, med loas tenad kösjemid. (43) i vomiét 
agis najaös bara uzig : völi vöd najalön sinjasis éöktömaöé. (44) i 
holmiét najaös mitnit bara, kelmisis kojmödié i sije ze kii suis. 
(45) seki vois velödcisjas dinö i suis najali : uze ze ti i kujlö; so 
matödcis p'öra, i pi mortlön setce miSa mortjas kirimö. (46) cecce, 
munamö; so matödcis vuzalié menő. (47) i sija éornitis na, so Juda 
ötik daskik pickié vois i si-köd una jöz oruz'jejasön i zorjasön med-
vof,a popjaséan i jöz jura mortjaséan. (48) vuzalié £e sijes setis na
jali jasak i suis : ködös me okala, sija i em, kutö sijes. (49) i pir 
vois Jisus dinö i suis : radli. velödiéej ! i okalis sijes. (50) Jisus 2e 
suis sili: drug menam ! mil'a te taton í seki matiémisni, leptisni ki-
rimjassö Jisus vilö i kutisni sijes. (57) boétiéjas %e Jisusös nuödisni 
Kajapa arkirej ordö, kitce velödcemajas ijöz sorié jura mortjas cu-
körtcemaöé völini. (59) medvoga popjas, jura mortjas i bidsön cu-
körtciéjas korsisni abu-veékida viétaliéjasös Jisus jilié, med veékö 
vini sijes, (60) i ez a$ini; i köt una abu-veékida viétaliévolisni, si$ zc 
ez agini. (61) med-börin ze voisni kik abu veékida viétalié i suisni : 
sija suis : verma rözöritni vicko jenlié i kuim lunön vöccni sijes. 
(62) arkirej sultis i suis sili: mij Se te ninöm on viétal ? kilan-ö, 
mij te jilié viétalöni ? (63) Jisus £e cöl olis. arkirej suis sili : jóra 
tenÖ lolja jenmön, viétal mijanli: te-ö em Kristos, pi jenlön ? 
(64) suis sili Jisus : te accid suin; a me viétala tijanli: öniéan 
agannid pi mortlié pukalig .veékidla dórin jen vinié i loktig jenezsa 
kimörjas vilin. (65) seki arkirej koéalis accis paékömsö i suis : tája 
vöd jenmös omöltö; mij koréam na viétaliéjasös ? so öni kilinnid jen-
mös omölltöm silié. kitf ti artalannid 1 (66) naja vocca suisni : kolö 
vini sijes kultöj. (67) seki éölalisni silié cuSömsö i paköstjas sili 
vöccisni ; (68) a muködjas kuckalisni sijes peJ!-dinas i suisni: viétal 
mijanli, Kristos, kodi kuckis tenö ? 
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(Máté 27, 1). Asil vo$ ze vöjpsisni bidsönön medvoga popjas 
i jöz pickié jura mortjas Jisus vilö, med vini sijes. (2) i körtal-
mist sijes nuödisni i setisni Pontsa Pilatli, veéködömkutiéli. (11) Ji
sus sídtis veéködöm-kutié vo$e; ijualis sijes veéködöm-kutié : te-ö em 
sar Judejjaslön ? Jisus suis sili: te suan. (12) i kor mizdilisni sijes 
medvoga popjas % jura mortjas, sija niriöm ez vocca viétal. (13) seki 
suis sili Pilat: on-ömij te kil, kiminön te jilis viétalöni ? (14) i ez 
vocca su sili Jisus nekucöm kil vilö, sigi mij vesködöm-kutis jona 
senzis. (lő) bidéama £e praznik ke£ö secöm völi nog veéködöm-kutiéli 
legni Ötikös íurmais jözli, ködös korasni. (16) völi ze seki iurmain 
rözböjnik, Varavva nima. (17) cukörtcimist ze najali, suis najali 
Pilat: kodsö kolö kik pickié le$a tijanli, VaravvaÖs ili Jisusös, kodi 
suse Kristos f (18) tödis ved, mij vezaalöm ponda vuzalisni sijes. 
(19) pukaligön £e sili suditaninin istis si dinö götiris silön vistalni: 
nem-tor en ker tája miZtöm mortli; una vöd me ta-voj vötöri viti si 
vösna. (20) a medvoga popjas i jura mortjas velödisni jözös, med 
veskö komi Varavvaös, a Jisusös vini. (21) seki vesködöm-kutis 
jualis najalis, kodsö kolö kik pickié lega, tijanli í naja suisni : Va
ravvaös. (22) Pilat suis najali: mij ze me kera Jisusli, kodi suse 
Kristos? suisni sili bidsönön : med röspinajtöma loö ! (24) agimiét 
ze Pilat, mij nem-tor oz vermi kérni, a sömin zik izdö, boétis va, 
miékis kijassö jöz vogin, i suis : me abu mi£a tája miztöm mórt 
virön: vigedö ti. (25) i bidsön jöz vocca suis: vir silön mijan vilin i 
mijan pijanjös vilin ! (26) seki legis najali Varavvaös ; Jisusös fe 
nöjtis i setis najali, med sijes röspinajtasni. (27) seki saldatjas 
boétisni Jisusös aslanis sud vilö, i cukörtisni na si vilö zel una sal-
datjasös; (28) i pörtcödtniét sijes paétödisni görd kué paékömön ; 
(29) i kiisni venec leSnögié i puktisni si jur vilö ; i setisni sili veékid 
kirimas bed; i jurbitisni si vogin piges vilö uéködsemön, serallisni 
si vilin i suisni: radli sar Judejasa ! (30) i éölalisni si vilö, boé
tisni bed' i kuckalisni jurás sijes. (31) i kor serallisni si vilin, pört-
cisni si vilié görd kué paéköm i paétödisni sijes aslas paékömas, i 
nuödisni sijes röspinajtni. (32) tuj vilin pánid loi najali Kirinejasa 
mórt, Simon nima; sijes cöktisni cöcnuni krest silié. (33) i vomiét 
mesta vilö, kodi suse Golgopaön, mij em kimösain, (34) setisni sili 
juni uksus sorlalömön söp-köd ; i vidlimiét ez kösji juni. (35) röspi-
najtiéjas &e sijes jukisni paéköm silié pudjalömön ; (36) i puksisni 
vigni sijes setön. (37) i puktisni sili jur vilas mizsö silié giZömön : 
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taja em Jisus, sar Judejjaslön. (38) seki röspinajtisni si-köd kik 
rözböjnikös: ötiksö veékid ki vil, a mödsö sujga ki vil. (39) vetliéjas 
Ze si dinti omöl'tisni sijes, satlödlömön jurjassö aséinis, (40) i viéta-
lisni: rözöritié vicko i kuim lunön vöccié ! mezdié accid; kor te em 
jenlön pi, le$si krest vilié. (41) si$ ze i medvoga popjas serallisni 
velödcemajas-köd jöz sorié i jura mortjas-köd i parisejjas-köd, i su
isni : (42) inuködös mezdilis, a assö oz-ömij vermi mezdini f kor sija 
em sar Izraillön, med legéas öni krest vilié i eskam sili. (43) sija 
nadejtcis jen vilö, med mezdas öni sijes, kor sija kolö sili. suis taj, 
mij jenlön em pi. (44) sij Ze i rözböjnikjas si-köd röspinajtömájas 
serallisni si vilin. (45) kvajtöd ze caséan pemid völi bid mu kuéa 
ökmisöd casög. (46) ökmisöd casö jona gorödis Jisus i suis: ilif 
ili! Urna savakvani? mij em: jen menam! jen menamf miUa 
te menő kolin? (47) muködjas-Ze setön sulaliéjas kilisni sije i 
suisni: Iljaös cuksalö taja. (48) i régid kotörtis ötik naja pickié, 
boétis cak, tirtis uksusön, pnktis bed'vilö i juktalis sijes. (49) a mu-
ködjas suisni : sulal, vigedam voas-ö Uja sijes mezdini. (50) Jisus 
Ze bara jona gorödis i legis lol. (51) i so zavesa vickoin koéasis kik 
törje vilis doréanis idög; i vöris mu, i izjas potlasisni; (52) i gort
jas voésisni i una kulöm veZajas lolzisni; (53) i petmist gortjas 
pickié, sija lolzem borin, unali petködcisni. (54) a éo vilin i£id 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 Uiéan 
una injas, kodjas Jisus borié loktisni Galilejaéan i sili kesjisni. 
(56) naja kostin völi Marja Magdalina i Marja Jakovlön i Josija-
lön inam i mam Zevedej pijanlön. — (57) kor völi sor, vois Arima-
pejéan ötik ozir mórt, Osip nima, kodi si$ Ze velödcis Jisus ordin. 
(58) sija vois Pilat dinö, kőris soj Jisuslié: seki Pilat cöktis setni 
soj. (59) Osip boétis soj, bidmalis söstöm döraön, (60) i puktis sijes 
aslas vil' gortö, kódos keralis iz 2J^ckö ; i puklii i$id iz górt 
öges vilas i munis. (61) sen Ze völisni Marja Magdalina i möd Marja 
i pukalisni górt vojas. — (62) möd lunö peínica borin, cukörtcisni 
medvoga popjas i parisejjas Pilat ordö, (63) i suisni: gospodin ! 
töd vilö mijanli usi, mij sija pörjasis suis lolja dirjiis: kuim lun 
miét loléa. (64) i si$ cökti vigni gortsÖ kojmöd lunöj / med veékö 
silön velödciéjasis vojin oz voni i guéalni sijes, i oz viétalni jözli: 
kulöminié lolzis; i loas borja pörjalöm tokáik vogaié. (65) Pilat suis 
najali: emöé tijan vigiéjas: munö, vige ki$ kuZannid. (66) najamu-
nisni, puktisni pecat iz vilö i vigiéjasös górt dinö sultödisni. 
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Jisus Kristoslön lolzem (Krisztus föltámadása). 
(Máté 28,1) Suböta borin jugdigön medvo$a lunö, vois Marja 

Magdalina i möd Marja vidlini górt. (2) i völi tgid mu-vöröm: 
gospodlön vöd angil le^sis jenezéan, vois putkiVtis iz górt öges vilié i 
pukalis si vilin. (3) cuzöm völi silön card-bi-kod'ipaéköm silön je$id 
lim-kod'. (4) vigisjas £e sijes jona polzisni i loisni kii kulömaöé. 
(5) angil pondis éornitni i suis injasli : en polö ti; töda vöd me, 
mij ti röspinajtöma Jisusös koréannid. (6) abu sija taton; sija vöd 
lolzis, kij suis ; loktö, vigedö mestasö, köni gospod' kujlis ; (7) i ré
gid munö, viétalö sija velödciéjasli, mij sija lolzis kulöminié, i pánid 
loas tijanli Galilejain; setön sijes a$annid: me tijanli viétala. 
(8) naja régid petisni górt pic kié zel polig tirji i radlig tirji, kotör-
tisni viétalni sija velödciéjasli. kor £e munisni sija velödciéjas dinö 
viétalni: (9) so Jisus pánid lois najali i suis : radlö ! naja ma-
tiétisni, kutcisisni sija kokjas i jurbitisni sili. (10) seki suis najali 
Jisus : en polö : munö, viétalö menam vokjasli, med munasni Gali-
lejaö ; setön naja menő agasni. 

Jisus Kristoslön kajem jenez vilö (Krisztus mennybemenetele). 
Neljamisöd lunö as lolzem borin, Jisus Kristos petködcis aslas 

velödciéjasli, petködis najaös Jerusalimié, katödis Eleonsköj coj vilö, 
cöktis nali abu petni ortsö Jerusalimié, ^%^ medbórin veza lolös boé-
tasni, i bursimiétön nali kais jenéi vilö. (Apóst. csel. 1,10) vigedligön 
£e nalön jenez vilö, so kik angil sultisni naja voje i suisni: (11) Ga-
lilejasa mortjasö ! mij ti taton sulalannid i vigedlannid jene£ vilö ? 
tája Jisus, kodi kais tijanéanjenez' vilö, si$-Ze loktas, ki$ ti aginnid 
sija kajem jenez vilö. 

Möd voöm gospodlön Jisus Kristoslön (A mi urunk J. Krisztusnak 
második eljövetele). 

(Máté 25,3\) kor voas pi mortlön aslas nimalömön i bidön 
vezaangiljas si-köd : seki pukéasprestölvilö aslas nimalömön; (32) i 
cukörtcasni si voje bidéama jöz ; i jansödas najaös morta mórt dinié; 
(33) i sultödas iéjasös veékid ki vilas, a közajasös sujga vilas. 
(34) seki suas sar veékidla doras sulaliéjasli: loktö, bursiemajas 
menam ajlön, boétö tijanli lösedöm sarsvo mu-pukseméan ! (35) kor 
vöd me völi óig, ti setinnid menim éojni; kor kolö völi menim juni, 
ti juktalinnid menő ; tuj-mort völi i ti pirtinnid menő ; (36) paétöm 
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völi i ti pastödinnid menő ; visa völi i ti vidlinnid menő ; t'urmain 
völi, i ti volinnid me-dinö. (37) seki bura olisjas vocca suasni sili: 
gospodej ! kor me tenö agilim cigjen i verdlim f ili jutömön i jukta-
lim ? (38) kor ze mi tenö agilim tuj-mortön i pirtlim ? ili paétög i 
pastödlim? (39) kor ze mi tenö agilim visemön ili t'urmain ivolillim 
te dinö ? (40) sar vocca vistalas najali: veúkida vistala tijanli, si-
ponda mij ki$ ti vöccinnid ötikli tája menam icet vokjasis, síje me
nim vöccinnid. (41) seki suas i sujgala doras sulaliéjasli: mun'ó me 
dinié, joremajas, kustöm biö, kodi em dastöma. davölli i sija angil-
jasli. (42) kor vöd me völi cig, ti en setö menim sojni ; kor kolö völi 
menim juni, ti en juktalö menő ; (43) tuj-mort völi i ti enpirtö menő • 
pastöm völi i ti en pastödö m,enö • visi i tarmain völi i ti en volillö 
me dinö. (44) seki i naja vocca suasni sili: gospodej! kor mi tenö 
agilim cigjen, ili jutöm'in, ili tuj-mortön, ili pástomon, ili visemön, 
ili t'urmain i eg kesje tenid í (45) seki pánid suas najali: veskida 
vistala tijanli, siponda mij ki$ ti en vöccö ötikli tája icetjasis, sije i 
menim en vöccö. (46) i munasni tajejas pomastöm mucitcemö, abura 
olisjas pomastöm olaninö. 

Közli B U D E N Z J Ó Z S E F . 

Igaz í tások. 
A 408—416. lapokon a zűrjén textus szedésében nem egé

szen ép l' és í betűk használtattak, a melyeknek a jésítő mellék 
jegyük (') csak alig kivehető. Megjegyzem tehát, hogy Z'-vel olva-
sandók a következő zűrjén szók: tok rossz, gonosz (410. 412. 414. 
416. 1.) ;cetad' (410. 416. 1.); vit (411); mU'a (411. 416.); tubitem, 
tubov (412); omet (416); kot (416); — meg í-vel: bat atya (408. 
410. 412. 1.), bat'usko (412. 1.). 

Ezenkívül néhány sajtóhiba is maradt meg: 
410. lap, 19. sor, föl.: sotti helyett olv. soti 
410. » 18. és 12. sor, al.: gotir h. olv. götir 
412. » 7. sor, föl.: vennanid h. olv. venannid 
415. )) 3. sor, föl.: pidd'i h. olv. piddí 
416. » 16. sor, &\.:jarem h. olv. jorem. 

A 412. lapon (4. sor, ah) a södböz'-kujas fordításául ((evet-
bőröket* után betoldandó: hölgybőröket. B. J. 


