
ZŰRJÉN NYELVMUTATVÁNYOK. 
Á Nyelvtudományi Közlemények XV. kötetében (407—461-

1.) Budenz József közölt mutatványokat a zűrjén nyelvből. A zür-
jénség hét táj szólása közül kettővel ismerkedhetünk meg a megje
lent szövegek alapján: a vicegdaivsbl és a sisolai\o\. A többi dialec-
tusok közül még csak a permiből és az izsmaiból bírunk hozzáférhető 
mutatványokat. A permi nyelvre fő forrásunk Rogov Miklósnak 
orosz nyelven írt grammatikája (OHLITT> rpaMMaTHKii nepMWHKaro 
iiSMKa. CocTaB.ieHHhiH HnKOJiaeM'L POFOBHMT,), B ehhez járul még 
a Wiedemann kiadta Popov-féle Máté-fordítás; az izsmaira pedig 
Castrénnak latinul írt nyelvtana (Elementa grammatices Syrjae-
nae). Rogov grammatikájához függelékül huszonnyolcz, a Castrén 
munkájához pedig tizenhat lapnyi szöveg van mellékelve. 

Különösen becsesek és érdekesek nyelvészeti szempontból a 
Rogov szövegei, mert legnagyobb részük e r e d e t i és a népnyelvet 
tárja elénk. A nép életéből vett külömböző tárgyú beszélgetések 
váltakoznak ezekben találós mesékkel, közmondásokkal, dalokkal; 
mesét azonban csak egyet kapunk, egy állatmesét. A fordított szö
vegek közt találjuk a Hiszekegyet, a Miatyánkot, a Tízparancsola
tot és Máté evangéliumának néhány fejezetét. Az izsmai nyelvből 
egyedüli prózai mutatvány a szintén Máté evangéliumából vett 
IV—VII. fejezetnek a nyelvtanhoz csatolt fordítása. Castrén gyűj
tött azonkívül nászdalokat is. Hagyatékából csak nem rég, 1878-ban, 
adta ki őket finn és német fordítással ellátva Aminoff finn nyelvész 
(1, ismertetésüket Budenztől NyK. XV. 153—157.1.). 

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

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

A) Eredet i szövegek. 
a) sornitömjes, b e s z é l g e t é s e k . 

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

nivka, kitce vetvin leány, hová mentél ? me vetvi vörö mu-ja-
gödva az erdőbe mentem (földi) eperért. — ivin ja tijan jagödis 
messze-e a ti epretek? ne ivin, kerösnvtas veccan, sötön i em nem 
messze, a hegy alá leszállsz, ott (is) van. tije unaön öktivvai 
jagödsö í ti sokat (tkp. sokkal) szedtek epret ? öktivvam vedra kuj-
mön szedünk három vödörrel. — vuzavvat iöí eladjátok-e? kör 
vuzavvam iö mikor adjuk-el? 

kitce tö munan ? hová mész te ? gortö muna haza (a házba) 
megyek. — tö kitis te honnan [való vagy] ?posadis a faluból (való). 
munam gostitni megyünk vendégségbe (szó szerint: vendégül 
lenni). — kitce? hová? menő muzik kőris vina juni engemet egy 
ember (paraszt e.) hívott bort (pálinkát) inni. — kin í ki ? mijan 
zö derevnaié. me kösji voktni vun sörnas a mi falunkból. ígértem 
jönni délben (szó sz.: nap közepén). — tijan tavo éuis artmis ? 
nálatok az idén gabona termett ? tavo mijan tirmas az idén nálunk 
elég lesz. — úojiéjes una ? evők sokan "vannak] ? abu, kuim mórt 
tol'ko, a kuim mortvö una ja. sojan kova ? nem, három ember csak, 
és három embernek sok eledel kell-e ? — tö kinimgod srokas ovin t 
te hány évig éltél a szerződött szolgálatban ? daskuim god tizen
három évig. — kiőem vövis ovanis ? bur-ja í milyen volt az élet ? 
jó-e? bur jó. —- una ja boúvin godis ponda? sokat kaptál-e az 
esztendőért (t. i. bért)? eca, tolko kuimdas sai keveset, csak har-
mincz rubelt. — tó kitce vetvin ? hová mentél ? ne kitce og sehová 



382 ZÜEJÉN NYELVMUTATVÁNYOK, I I I . 

sem [én]. — kig ne kitce í hogyan sehová sem ? soj ordö sunisva 
vetvi a nőtestvérhez czérnáért mentem. — tijan kin gösjes ? nála
tok kik a vendégek ? ne kin abu senki sincs. — kig tönö kiöni ? 
mij nimit? hogyan hínak tégedet? mi a neved? — kin tőit vista-
vis : von munis ugavni ? ki mondta neked, [hogy] a bátya (v. öcs) 
elment dolgozni? acim töda magam tudom. — abu kovöm vikavni, 
medbi sija ez vögas nem szükség mondani, hogy ő meg ne hara
gudjék. — mun, vaj bed', hódija karta-vvin suvavö menj, hozd a 
botot, mely a szénapajtában áll. — vövis jor vivőt cetcevtöm, da 
kok cegöm a ló a keritésen át ugrott, és lábát törte. 

vonöj ! kerkuit kiesem ; kör pondan vilsö kérni! barátom ! a 
házad bedőlt (összeesett); mikor fogsz újat csinálni? -— tön mij 
utfavin? tegnap mit dolgoztál? me vim kiskavi gu pickö én havat 
vittem a gödörbe. — tijan tirmö vimis arö'j ? nálatok elég-e a hó 
őszig ? oz tirmi nem elég. 

kin eta pas'sö vuris 1 ki varrta ezt a bundát? kíéem-kö tödtöm 
mórt valamely ismeretlen ember. — kii sija ? Honnan [való] ő ? 
kis-kö ivis valahonnan messziről. — sija komién tödö ? ő zürjénűl 
tud ? oz töd nem tud (vagy csak: oz nem), a tö tödan í és te 
tudsz Íme og én nem. — nivka! vistav rocen leányka; mondd 
oroszul, og ku£ rocen vistavni nem tudom (tkp. értem, yMluo) 
oroszul mondani. 

aja! munam téri kijni, vais pö cinöm atyá(m)! megyünk 
halat fogni, a víz ugyanis apadt. — munam vugraéni megyünk 
horgászni. — kin-kö raz kokavö? valamelyik talán beleakad 
{anbeissen, iuieBaTb); mel'nica uvtas jokis bura kokavö a malom 
alatt a sügér jól beleakad. 

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

tö osjezös agivvin ja ? te a medvéket láttad-e ? agivvi 
láttam. — tö kicem visanön öni sogavin ? milyen betegséggel 
betegeskedtél (xBopa.iT>) most (v. mostanában) ? — töjat zonitjes ne 
skovain ja vevötceni ? suöni, kika vevötceni a te fiaid nem az iskolá
ban tanulnak-e ? mondják, ketten tanulnak. — vezaj! töjat von-
jezös kitce- kö munisö u$avni tö ? keresztapám! a te testvéreid 
valahová elmentek dolgozni ? munisö Pozvaö kvat' vövön pes kis-
kavni elmentek Pozsvába hat lóval fát vinni. — a tö möjmu u$avin 
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Po£vaas ? hát te tavai Pozsvában dolgoztál ? ugavi: me töv Ind pes 
kiskavi, da sön i votsö vesti dolgoztam: én egész télen (szó sz.: 
egész telet) fát vittem és evvel az adót is megváltottam, öni munam 
bora vövjezön Poivtw u$avni most megyünk ismét a lovakkal Pozs-
vába dolgozni, munam; mij-kö agam ja, og'ó ja u$sö megyünk; 
találunk-e, nem-e valami dolgot (szó sz. valamit találunk-e, nem-e 
dolgot), atfam fö kitce-kö csak találunk valahol. •— vövvös tijan una 
ja lovatok sok [van]-e (szó sz.: ló nálatok sok-e) ? mt vöv négy ló. 
— buröé t jók? kij zö de hogyan (de mennyire). 

vezaj! töjat emös mosjes f keresztapám neked vannak méheid ? 
emös, kuim curka vannak, három erdei kas (őopTi>). —- töjat zonit, 
ködija vodja vvas vetvis, tosa ni a te fiad, a ki a csónakon ment, 
szakálas már. •— öntaj vövis zik kilön-kö, öni abu az imént zaj 
volt valahol, most nincs."— vafin ja ajkit manis i cbza ja voktas t 
régen elment-e atyád és nemsokára (hamar) megjön-e 1 — menő 
vitcis, cöc munam cakjavni engemet várj meg, együtt megyünk 
gombászni. — tijan maslenicanas isvaseni zö? nálatok farsangutó
jával csak szánkáznak? isvaseni szánkáznak. — doröm dodjes 
emös í kovácsolt (vasalt) szánkák vannak ? emös vannak. — tavo 
röravin zö fiz idén vadásztál-e ? vöravi vadásztam. — kinim tuvan 
vijin ? hány meny étet öltél meg ? kvat' tuvan viji, da kik ruc hat 
meny étet öltem meg és két rókát. — bidössö una ja bostin ni 
ponda t mindössze sokat kaptál-e értük ? mij zö me bosti ? •— 
bidössö daskik cevkovoj. ugyan mit kaptam? —mindössze tizenkét 
ezüstrubelt. — mij-kö tavo vetvötni unasö oz tuj, ponsö oz vebti. 
me urjes ökmisdas viji, da lik vestanön seti valami sokat az idén 
járni (vadászni) nem lehet, a kutyát nem birja meg (a hó ; tkp. 
nem emeli). Én eveteket kilenczvenet lőttem, és két tizkopékjával 
adtam (darabját). — tö on töd, ki5 mie vaZin pisnajessö sivcim ? te 
nem tudod, hogyan daloltunk mi azelőtt dalokat? me og, — a 
kig 1 nem, — de hogyan ? — poroj bosvim i kik vestanön ni ponda 
hébekorba kaptunk két tizkopékjával is értük. 

Kora sem, l e á n y k é r é s . 
saön ne sadisni, vaön ne kojasni ! me vokti bur kivon koraéni. 

voas oz vo bur devo ? korommal magát be nem kormositani vízzel 
magát le nem föcskendezni! jöttem jó szóval leánykérni. Lesz-[e] 
nem lesz-[e] a jó dolog? — kinös tö voktin korasni? kit jöttél te 
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megkérni ? Vénéit niv, bicém nevestaös a te leányodat, a jó meny
asszonyt. — kicem menam nevesta f tom esso; mie og setö tavo 
micsoda menyasszonyom [van] ? fiatal még; nem adjuk az 
idén. — mij £ö! dtimajt z"ö setni. ugyan mit [beszéltek] ? csak 
szánd el magadat odadni. og setö tavo ; sívón pasköm abu, zipunis 
ahu, kozinjes abu nem adjuk ez idén; neki ruhája sincs, háló-
kabátja nincs, ajándékai (menyasszonyi hozománya) nincsenek. — 
milja £ö on set 1 £önik bicém, mesta bicém, su-úanis em, setni 
tűje ; éönik ujavis, ibjes emös, vi$jes emös, vövjés emös, mösjes emös 
ugyan mért nem adod ? a vőlegény jó, a hely jó, rozskenyér van, 
oda lehet adni; a vőlegény dolgos, földek (t. i. földjei) vannak, 
rétek vannak, lovak vannak, tehenek vannak. — nemön setni tavo. 
mun jenköt, sósa nem i vovvlni; mödivais kossi semmikép sem 
[lehet] az idén adni. Menj istennel, ezenkívül semmit is [kell 
hozzánk] ellátogatni; máshonnan keress. — menam niv bidtöm 
ne tö ponda, da i ne töjat kerku serti; eta borin, eta kivon en-
vovvi, a braga juni vovvi az én leányom nem a te számodra nevel
tetett, és nem is a te házadhoz való; ez után ezen szóval ne jöjj, 
hanem házisört (öpara) inni jöjj. 

mij vonöj! kicem óni ovanis mit barátom! milyen mostaná
ban az élet ? ovan tűje: semjais una abu, nanis em, vövjes emös, 
ötik kivon bidös em az élet megjárja (elég jó) : család sok nincs, 
kenyér van, lovak vannak, egy szóval minden van. — muzik kör-kö 
menő juvavis: kitce tö zonka munan? •— a me sivÖ suvi: Pesnigortö 
kotorta vihetni, kijpondisösujjini mu£ikös vijisegy ember valamikor 
engemet kérdezett: hová mész te, fiú ? — én pedig neki mondtam: 
Pesnigortba szaladok megnézni, hogyan fogják megbüntetni 
(elverni) az emberölőt. — me muni vövva, menam köbiva canavöm, 
ugavni nemön vois ón mentem lóért, az én kanczám megcsikózott, 
dolgozni semmivel sem lehetett (szó sz.: d. semmivel lett). -— 
menim puktöm kirpic kiskavni, a telega abu, kiskavni nemön nekem 
el van rendelve téglát vinni (meg van parancsolva, hogy téglát. 
vigyek), de szekér nincs, mivel vinni. — mie óni södötvim vil'muvis 
una mirjes, óni mijan voas vuzavni nija, kin boétas mi mostanában 
kaptunk az új földből (irtásból) sok tuskót, most nekünk [szüksé
ges] lesz azokat eladni, [ha] ki venni fogja. — me vöv assim goi t 
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patnikié mimda koséi, agini eg vermi, a menam vöv Jum'ó munöm 
vaé gortö én a magam lovát a harasztosban mennyit kerestem 
s meg nem bírtam találni; pedig az én lovam Jumba ment a régi, 
házba. 

menő acimös bora istöni gospodsköj pes keravni, a munni og 
möd engemet magamat megint küldenek az urasági fát vágni, de 
menni nem szándékozom. — mij pondam kérni: nan biris, sojni 
nem vois, ogesön nekin oz vérit mit fogunk tenni: a kenyér elfo
gyott, úgy lett hogy semmit sem ehetünk (ennünk semmi sem 
maradt), kölcsön senki sem ád (tkp. hisz). — me öni t'agajtcim 
prikassikköt dengais: me ponda komi sivis ugjez; sija menim 
viétavis: tonit denga meviú oz mim én most pörösködtem a keres • 
kedősegéddel a pénz végett: én kezdem kérni tőle a tartozást; ő 
nekem felelte: neked pénz tőlem nem jár. — mimikám vaz gortö, 
panitaéi me i$it osköt menvém (mikor mentem) a régi házba, 
találkoztam egy nagy medvével. •— mijan derevnais kicem í§it 
öni vois a mi falunk milyen nagy lett most. — podanit tijan 
munisö va dorö mijan karta böröt a ti marháitok mentek a folyó
hoz udvarunk mögött el. — öti kukán kol'cis va doras mijan 
kukanköt egy borjú [ott] maradt a folyó (víz) partján a mi 
borjúnkkal. 

vonó menam, ködija vaun som vidsö ez tödvi, Öni, mun kö 
beréanas pondis vuzasni az én testvérem, a ki régen (azelőtt) a 
pénz számítását nem ismerte (tudta), most, alig hinnéd (tkp. menj 
csak!) mindenfélével kezdett kereskedni. — sötcin mujes köt' i ne 
f/irisa, a mij köjan, sí j artmas, kig vit mu vvin ott a földek habár 
nem is nagyok (roppantok), de a mit vetsz, úgy megterem, mint 
az új-földön (irtáson). — kij ne mamö da aje meköt ovisö, me sötcin 
Éö bora muni bi óvni tö ha az anyám és az atyám nem élnének 
(laknának) velem, én megint ugyanoda mennék lakni. — va&in me, 
ki$ vonököt ovi, vuzasvi siön, mödiön, a ki$ jansötci vonóköt, capki 
vuzaéein i óvni tö pondi veknitZika, govZika azelőtt én, a mint 
testvéremmel éltem, kereskedtem ezzel, mással, de a mint elvál
tam testvéremtől (tkp. testvéremmel), abba hagytam (szó sz.: 
eldobtam) a kereskedést és hát élni kezdtem szűkebben, szegé
nyebben. — önija godjezö i i'iansö menim ez pondi tirmini gödié 
godö, nóba da sója a mostani években kenyér sem kezdett nekem 
elég lenni egyik évről a másikra (tkp. évből évbe); veszek (bevá-
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sárlok) és eszem. — me vazin ovi sötcin, kitön óni rocjes vil!mujezso 
kerömas én azelőtt ugyan ott éltem (laktam), a hol most az oro
szok új [szántó-] földeket csináltak. 

mamöj ! vaj menim tavim ébcköm ernös anyám ! adj (tkp. hozz, 
v. tégy elém) nekem ma fehér (tiszta) inget, mij me tőnit séta, nem 
da mit adjak én neked, hiszen semmi [sincs]. — tavim otiris mődöt-
éemas, basöka vetvötni, a menim nem i pastavni ma az emberek föl
készültek [kicsipték magukat], szépen járnak, nekem pedig wincs 
mit fölölteni. — og ni vermi tijanös paétőtni nem bírlak már titeket 
ruházni. — on ni vermi paétötni, sig en bi setav nivsó zönik sajas nem 
birsz már ruházni, úgy nem adtad volna a leányt férjhez (vőlegény
hez). —da ed'tijanpondanepöristini fógortin. me tönit mimda bajti : 
götras, to götras, tó on, götras, sig acit tödan: kig pastasan, sig i 
pastas de hiszen, miattatok csak nem lehet [őt] megvénhesz-
teni itthon. En neked mennyit mondtam: házasodjál, te háza
sodjál ; te nem házasodol meg, így magad tudod: a mint öltözöl, 
úgy öltözzél is. — kivzi mama! mij £ö götrasan, kig önisan nem 
ni vovö sojni, i maslenicasö nemön kiskini, a götrasin bi sig són 
mimda kovsis viis i ceriis, — óni ne kinvö voktni göstitni, nem oz 
kov, amim kig'-kö ovam halljad anyá(m)! ugyan minek házasodni 
v. házasodnék az ember (tkp. házasodol), mikor mostantól fogva 
semmi sincs már enni [való] és a farsangutóját nincs mivel eltöl
teni (tkp. húzni, kihúzni); de ha házasodnám (tkp. házasodnál, = 
házasodnék az ember), úgy akkor mennyi vaj és hal kellene, — 
most senkinek sem [lehet] jönni vendégeskedni (senki sem jöhet 
v.), semmi sem kell, mi magunk valahogyan megélünk. 

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

me vun tir jör kéri, bidös eg vermi kérni, kör muni górtö, me 
seréari zö ibö vövjes pirisó i su sojisö. módi vunö asvanas og munis 
kózjain su pesvini, agis vövjes bidös su éojemas ; sija me vvö vögasis, 
gortö voktis menő mödis vartvini. me eg setéi vartvini. sija sök munis 
norasni me vvö zemskaó, prikassik dinö. prikassik istis meva sotni-
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kös. me vokti zemskaö, menő f}o§ő vodtötiso, pondisö sitan vösjíni 
satjezön. vosjisö menő, vegisö gortő, őöktisö tavun £ö jör jörjini én 
egész nap kerítést csináltam, az egészet nem bírtam megcsinálni. 
Mikor haza mentem, utánam a szántóföldre lovak mentek be és 
ették a gabonát (vetést). Más nap reggel korán a gazda ment a 
vetést megnézni, látta, a lovak minden gabonát megettek; ő rám 
megharagudott, haza jött, engemet el akart verni. Én nem hagy
tam magamat verni. 0 ekkor elment panaszkodni rám a folnagyi 
hivatalba, a bíróhoz. A biró elküldte értem a kapitányt. En men
tem a folnagyi hivatalba, engemet a padlóra lefektettek, elkezdték 
az alfelet verni vesszőkkel. Megvertek engemet, eleresztettek haza, 
megparancsolták, hogy még ma csináljam meg kerítést (tkp. a 
kerítést bekeríteni). 

von menőim meZa sajet ickis, me vögasi si vvö, pondi vartvini 
síje. sija pánit pikötÖn me vvö, vackis jur kuéa, jur podkötis virög* 
sök me vacki síje beden kokjes kuéa, sija pondis cotni, ez pondi 
vermini menő vartvini. me koli setce sije, muni zemskaö virötf 
podk'őtöm jursö mitcavni, si vvö norasni. sija me serö £Ö vokiis 
zemskaö i vistavis : me£a neuna icki ne me, a strösnöj; eta ponda ez 
kov (voö) sivö tiskaéni, sija menőim ickis mödik mestain i me eg 
vartvi sije. mirsköj naőel'nikjes bidös kivzisö, kiknannimös vinitisö i 
őöktisö mijanvö tujvin vit vunön ujavni. a testvérem az én 
határomon át (h. belül) kaszált, én megharagudtam rá, elkezdtem 
őt ütni. 0 ellen[em] egy támasztófával rám [jött], fejen által ütött 
(tkp. fej hosszat), a fejemet megvágta vérig. Ekkor ütöttem őt egy 
bottal a lábain végig, ő elkezdett sántítani, már nem bírt engemet 
verni. En őt ott hagytam, elmentem a folnagyi hivatalba (zemsz-
kába) a véresre (tkp. vérig) vert fejet megmutatni, rája panasz
kodni. 0 utánam jött a zemszkába és mondta: a határt egy kissé 
(nem sokat) lekaszáltam nem én, hanem a napszámos; azért nem 
kellett neki verekedni, ő nálam kaszált másik helyen és én nem 
vertem meg őt. A községi elöljárók mindent meghallgattak, mind 
a kettőnket vádoltak [bűnösnek találtak] és parancsolták nekünk 
az úton öt napig dolgozni (hogy . . . . dolgozzunk). 

mie möjmu vetvim tűje JJsotaö ; Kama vvin pánit södisö rocjes 
kikdas vövön, a mie daskökjamis vövÖn; nija i mie vövim sökit 
dodjezön; nija oz kezö, mie og kezö; nija kutőiseni tiskaéni, a vövisö 
neunaÖs, mie unaztkös; kutőisni tő kutőisisö, a sibörin oz tödö ki£ 
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mezdiéni, mie nivön i vevötöv-kerim: mi tavai mentünk az útra 
Uszoljába; a Kámán szemközt kerültek (jöttek, találkoztak) oro
szok húsz lovon (lóval), mi pedig tizennyolcz lovon; ők és mi 
voltunk nehéz szánokkal; ők nem térnek ki, mi nem térünk ki» 
ők elkezdtek (hozzáfogtak) verekedni, de nem sokan voltak, mi 
többen; elkezdeni elkezdtek, de azután nem tudtak hogyan meg
szabadulni, mi meg is tanítottuk őket (tkp. nekik tanítást 
tettünk). 

me vaéin vina ötpir kéri vogin, górt dinéan kik versta voas ; 
vigeta rocjes voktöni kaim vövön. mij voas kérni ? a mie vövim kuim 
mórt. mie kuimnannim pisáim ne ivö, da i suvtim, vigetam : mij 
rocjes póndasö kérni? voktisö, ötmödörö kotrasisö, kotrasisö, 
mjanös ez a$e ; mie bidös vigetam. vot öksisö bidönnis bavagan 
dinas, pondisö rázni; razisö, truba kiskiso, puksisö dodjezö, da i 
pondisö munni. mie voktim, da kutcisim mirdjini, ni ja oz setö ; ötik 
menő i vackis, me kij sivö pel bokas vacki, sija i usis ; mödik vorot 
berdam kutcisis, me sivö morosas seti, sija bora gac pöris; sibörin 
mie pissim, a nija munisö: én hajdan (egykor) bort (pálinkát) 
csináltam egyszer az árokban, a háztól két versztnyi (re) lesz; né
zek : oroszok jönnek három lóval. Mi lesz tenni [való] ? mi pedig 
voltunk három ember. Mi hárman szaladtunk nem messzire, aztán 
megálltunk, nézzük: mit fognak az oroszok csinálni? Jöttek, (ide-
oda) szaladgáltak, minket nem láttak: mi mindent látunk. íme 
összegyűltek mindnyájan a bódéhoz, elkezdték szétbontani; szét
bontották a kályhacsövet, kiczipelték, ráültek a szánokra, és el 
akartak menni. Mi jöttünk, akartuk erővel elvenni, [de] ők nem 
adják; egyik engemet meg is ütött, én a mint neki fül(e) mellé 
ütöttem, ő el is esett; a másik galléromnál fogott meg, én neki 
mellébe adtam, ő meg hátra esett; azután mi elfutottunk, ők 
pedig elmentek. 

b) Vistavö m (k a s k i), mese. 
Kör-kö tövnas ruc köinköt kerkujes kerömas : rucvöii kerku 

vövömjiié, a köinvön piáé. tuvis vois : rucvön kerku sivis, ruc ker-
kutög vois. munö ruc kőin ordó i kevmise sivö: akuminej, tö menam 
jutinej, en kinmöt tö menő, veg dinat óvni. kőin vejas ruces. ruc 
ne dira ovas, gusavni köinvis bersasö pondas. kőin vögaéas, ruces 
vasótas kerkuiú. munas ruc kőin dinié, petas i$it tuj vivő i vantötcas 
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kuvömön. sija tujet rocmórt sipora ceri dod'en munöm • bostas roc 
ruces, puktas miskas dod' vivő, a ruccö sija i kovö vövi. ruc' önsö 
rocois kosavas, ceri vegas, acis cetcevtas, i kaztiv kicem vovvis. roc 
nem oz töd, munö da munö ogvan. ruc', vegem ceri őktas, kőin ordö 
voktas i suvö: «nö köininej, vej menő öni dinat óvni, me tönö cerien 
verda.» — kőin vegas bora ruces i pondas juvavni : «kis sija ceri 
bostöm? ruc suvö: «me bö£nam jukmösis vugravi. munam, suvö, 
me tönö vevöta kig bözön ceri kijeni. munas kőin rucköt ceri bözön 
kijni. riórucinej, kőin suvö, vistav iö kig mij kérni í vöt böMö jnk-
mösas, da sinnöstö kun, pukav en vörötci, vitcis kör kokistas, tő i 
kiskist böztö. vötis kőin böésö jukmösö; vitcise kör kokistas. sipora 
bÖzis kinmö da kinmö. kőin pukavis, pukavis, oz koktst. mödis kőin 
kiskini bözsö: böiis kinmöm jukmös berdas. kőin sinnössö ostis, 
ötörö mödörö ga?javis, ruces pondis kitsavni, cirzrni, ne kin abu t a 
ruc' va fin ni kőin ordin gor vivas pukavó, köinös seravö. kőin nu 
sötön pessini, burazik cirzini; sija cirzömvö vöravis voktis, köinös 
jukmös dinas vijis, kucik kulis, a jajsö ruccö kolis. 

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

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. • £ " 
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kell csinálni?') «Mártsd a farkadat a lékbe, a szemedet meg csukd 
be, ülj, ne mozdulj, várd el, ha beleakad (pedzi, t. i. a hal), te is 
húzd ki a farkadat*). Belemártotta a farkas a farkát a lékbe: várja, 
mikor akad bele. Ekkor (ez alatt) a farka mindig jobban befagy 
(szó sz.: fagy és fagy). A farkas ült, ült, nem akad bele. A farkas 
ki akarta a farkát húzni: a fark odafagyott a lékhez. A farkas a 
szemét kinyitotta, ide-oda nézett, a rókát kezdte hivni, [nyöszö
rögve] odakiáltani, senki sincs ! A róka azonban már régen [ott] ül 
a farkasnál a kemenczén, a farkast kineveti. A farkas hát itt [kez
dett] vergődni, jobban vonitani: vonitására jött egy vadász, a far
kast a lék mellett megölte, a bőrét lehúzta, a húsát pedig a róká
nak hagyta. 

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

1) kaz misö vim use? —piz poznavöm: a hosszú hegyfokba 
hó esik ? — liszt-szitálás. 

2) gögrösavigvö jen zerö ? — irös sisjavöm a kerek rétre az 
isten esőt ereszt ? — a vékony sörnek leszűrése. 

3) 505 uvin os vápa f palló alatt medve talp ? — go?~vis 
kemenczesöprő (pemét). 

4) gor vlvin zirömas baba pukavö, sitanas kötöcik mártom í a 
kemenczén taknyos asszony ül, az alfelébe macskakölyköt dugott. 
— sömös sütőteknyő. 

5) 305 uvin va kukán palló alatt nedves borjú? — kos 
merítő edény. 

6) i oj i vun, i oj i vun porié mórt jaj krösitö éjjel és nappal, 
éjjel és nappal egy öreg ember húst darabol ? — sartas sotce 
fenyőforgács (fáklya, jiyqHHa) ég. 

7) vöröbej kotörtö, virön sitavö f veréb fut, vérrel ürül — 
sartas sotce fenyőforgács ég. 

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

9) vörö munö — gortö vihető, gortö voktö — vörö vigetö 
erdőbe megy: haza néz, haza jön : erdőbe néz ? pester kos sajin 
nyirfakéregkosár (necTept) hát mögött. 
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10) vör sörin pettöm Makar kitsase erdő közepén fületlen M. 
hívogat (kiabál) ? — cerön keraseni fejszével vágnak. 

11) kirnis gacön v'ebze f egy holló hanyatt (háton) röpül. — 
cugunin va puö vas lábasban víz forr. 

12) vövis gönitö — dod'oS suvavö ? a ló gyorsan megy (romrn>), 
a szánka rúdja áll? — sor patak. 

13) 305111 cetcavö kös Matu a pallón ugrál száraz Mátyás? 
— ros söprű. 

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

15) görd mös söd mös nivö ? vörös tehén fekete tehenet 
nyalja? — gor vontise a kályha fűlik. 

16) 303 dórin os kuvak t a palló mellett medve ököl (kacsó). 
— sovdoz sótartó. 

17) göna osse, kus cepöstce ? szőrös megnyílik, meztelen 
belemegy (beletolódik) — tepis keztyü. 

18) stena kuza remén nnéavöm2 a fal hosszában szíj nyúlt 
ki — nic moh. 

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

20) ötöras sura, kerkuas surtöm az utczán (kint) szarvas, a 
szobában szarvatlan. — petes szöglet. 

21) tövnas inka, goZumnas nivka ? télen öreg asszony, nyáron 
leány. — mir tuskó. 

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

23) poz tir jörtöm kurög cocköm ? bezárva egész fészek fehér 
tyúk (tkp. egész f. zárva, tyúk fehér) ? — pinjes a fogak. 

24) úot soja-vona ötik guö kugaseni négy testvér (tkp. soror-
frater) egy gödörbe hugyoznak ? — mös vistöni tehenet fejnek. 

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

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

27) mij kerkuin basök? mi szép a szobában? —jen a szent
kép (o6pa3T>, tkp. isten). 

26* 
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28) mij on vermi ösötni mit nem bírsz fölakasztani? — 
kol'k a tojást. 

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

d) Kivjetjes, közmondások. 
1. <Yo£a munan — matinZik voan; áagönzik munan — iuinzik 

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

2. ivözik puktan : matöiik boétan messzebb teszed : közelebb 
veszed. 

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

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

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

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

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

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

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

10. ceri kossö — kitön pidö&ik, a mórt kossö — kitön burzik a 
hal keresi — a hol mélyebb, az ember meg keresi — a hol jobb. 

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

12. beregitömsö i jen berigitö a megóvóttat (megőrzöttet, 
megkíméltet) az isten is megóvja (megőrzi). 

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

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

15. pöt cigjavises oz veéört a jóllakott az éhezőt nem érti. 
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e) sivömjes, dalok. 

Lul'u kiset, 
Örina cel'ad'f 
vabic gögör bidvahi 
l'ok otir pakavöni, 
gögorhi i bidvaöri 
é'ód tatárjes suvavöni, 
mica niv setöni. 
povöni boétini. 
ajinej, tó ajinej, 
veZti tö menő ! 
nivinej, tö nivinej, 
mij vivő me vezta ? 
ajinej, tö ajinej, 
bur merinit vivő. 
nivinej, tö nivinej, 
si dona acit abu. 

Maminej, tö maminej, 
vezti tö menő ! 
nivinej, tö nivinej, 
mij vivő me vezta f 
maminej, tö maminej, 
bur mösit vivő. 
nivinej, tö nivinej, 
si dona acit abu 

Lutu kiset,1) 
Irén gyermek! 
A pad körűi mindenütt 
Eossz emberek ülnek, 
Köröskörűi és mindenütt 
fekete tatárok állnak. 
Szép leányt eladnak. 
Félnek megvenni. 
Atyácskám, te atyácskám, 
szabadíts meg, (válts ki) te engemet! 
Leánykám, te leánykám, 
mire (mivel) váltsalak ki ? 
Atyácskám, te atyácskám, 
jó lovadra (— ért). 
Leánykám, te leánykám, 
annyit magad nem érsz (ő értékű 

nem vagy). 

Anyácskám, te anyácskám, 
válts ki te engemet! 
Leánykám, leánykám, 
mire váltsalak én ki ? 
Anyácskám, te anyácskám, 
jó tehenedre (-ért). 
Leánykám, te leánykám, 
annyit magad nem érsz. 

Voninej, tö voninej, 
vezti tö menő ! 
sojinej, tö sojinej, 
mij vivő me ve2ta í 
voninej, tö voninej, 
bur canit vivő. 

Batyácskám, bátyácskám, 
válts ki engemet! 
Hugocskám, hugocskám, 
mire (miért) váltsalak ki ? 
Bátyácskám, bátyácskám, 
a jó csikódra (-ért). 

Altató szók, oroszul; kisel amúgy bizonyos «kását» jelent. 
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sojinej, tö sojinej, 
si dona acit abu. 

Hugocskám, hugocskárn, 
annyit magad nem érsz. 

Kenakinej, tö kenakinej, 
vczti tö menő ! 
ajnivinej, iö ajnivinej, 
mij vivő me veit a '! 
Kenakinej, tö kenakinej, 
bur kozinit vivő. 

ajnivinej, tö ajnivinej, 
sí dona acit abu. 

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

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

Maminej, maminej, 
kinömö vise. 
tiivinej, nivinej, 
vabic doras vod. 
maminej, maminej, 
kinömö vise. 
nivinej, nivinej, 
govbec doras vod. 

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

Gorviv doras vod. 
povat' doras vod. 
köz golisö íoj. 

pozum golisö soj, 
HÍV golisö soj. 
ponot jagödsö soj. 
vabic doras vod. 

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

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

bosta, me bösta kotomockasö, 

Atyám és anyám nem szeretnek, 
nőtestvérem és bátyám nem gon

dolnak velem! 
Veszek, veszek én tarisznyát, 
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bosta, me bosta bed'oksö ,-
muna, me muna 
kué tuj kuza ; 
vokta, me vokta 
éöd vör sörö. 
kossá, me kossá 
med ceskit vuzsö, 
kossá, me kossá 
med vapit közsö; 
puksa, me puksa 
med vapit köz uvtas. 
kiska, me kiska 
sukar torok. 
ötörö vigeta, 
mödörÖ vigeta : 
nje da mamö göröni, 
soje da vonó pinavöni. 

Jurinej vise, 
éövöminej tözdö !' 
mij ponda vise ? 
•acim me t'óda, 
a cím ve zárta ; 
abu síje, abu menam ga£a, 
sövöm burmbtiésö! 
ajinej da maminej vegetö, 

menő koröni dada ordö. 
mil'a me muna dada ordö ? 
a muna, me muna gaéa ordö. 
sija menő kűrit vaönjuktavas, 
ceskit nanen verdas. 
jnvasa, at gusasa, da sig 

göétita gazaö ordin. 
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veszek, veszek én botot, 
megyek, megyek én 
a hosszú útoji el; 
jövök, jövök én 
sötét erdő közepébe. 
Fölkeresem, megkeresem én 
a legédesebb gyökeret, 
fölkeresem, megkeresem én 
a legágasabb fenyőfát ; 
leülök, leülök én 
a legágasabb fenyőfa alá. 
Kihúzok, kihúzok én 
szárazkenyér darabkát. 
Egyfelé nézek, 
másik felé nézek: 
atyám és anyám szántanak, 
nőtestvérem és bátyám boronálnak. 

4. 
Fejecském fáj, 
szivecském szomorkodik. 
Miért fáj ? 
En magam tudom, 
magam értem: 
nincs ő, nincs a kedvesem, 
a szív-vigasztaló. 
Atyácskám és anyácskám eressze

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

úgy 
vendégül leszek kedvesemnél. 



39|> ZŰRJÉN NYELVMUTATVÁNYOK, I I I . 

Peganukasö kuta, 
jörsö gögör gögörta, 
OkvX ordö pír a, 
sornita da baita, 
Ökul'es böböta, 
ötórás petköta, 
I'apköta da zmiiista ; 
kerkuas pirista, 
pjatajeznam jömdöta, 
ötöras petista, 
sut'nevta da goröta, 
gortö, gortö munista. 
peganukasö kuta, 
jörsö gögör gögörta. 

A tarkát (tarka lovat) fogom, 
a kerítést megkerülöm, 
Akulinához bemegyek, 
beszélgetek és csevegek, 
Akulinát megcsalom, 
ki (az utczára) vezetem, 
szorítom és megnyomom; 
a szobába beszaladok, 
sarkaimmal megakadok, 
gyorsan kimegyek, 
füt3rülök és kiáltok, 
haza, haza megyek. 
A tarkát fogom, 
a kerítést megkerülöm. 

Ruztista da vovísta, 
ceskitsö juvista, 
cetcevta da jöktista, 
kerkuas pirista, 
bragasö juvista, 
pisnasö sicista, 
Okul'sö böböta. 

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

Dudöj, dudöj, 
mij vivő tossö vuzavin 1 
kosa vivő vezi. 
mij vivő kosasÖ 1 
— turun ickini. 
mij vivő turunsöl 
— mös verdni. 
mij vivő mossó ? 
— zoti bidtini. 
mij vivő zonsö ? 
— pes keravni. 
mij vivő pesso 1 

7. 

Galambom, galambom (?) t 
miért adtad el szakálodat ? 
Kaszáért cseréltem. 
Minek (mire) a kasza ? 
Füvet kaszálni. 
Minek a fű ? 
Tehenet etetni. 
Minek a tehén *? 
Fiút fölnevelni. 
Minek a fiú ? 
Fát vágni. 
Minek a fa? 
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— gor vontini. 
mij vivő gorsö vontini f 
— nan pözavni da síd punt. 

Boböj, boböj, 
kitce, kitce vetvin 2 

vetvi, me vetvi 
guö me vetvi. 
mij sojin, juin $ 
— vija tapos éoji. 
menhn kolin ja? 
— tönit koli. 
kitce puktin 1 
— poc ponas pukti. 
poc ponas abu. 
— sód pon sojem. 
kitön sód ponis ? 
— su-jog vivő vodöm. 

kitön su-jogis ? 
•— bien sotcem. 
kitön Mis ? 
— vaön kusöm. 
kitön vais ? 
— sera öska juöm. 
kitön sera öskais ? 
— vud vivő munöm. 
kitön vudis ? 
— sir pirötöm. 
kitön siris ? 
— nalkö södöm. 
kitön uallkis ? 
—• tok cerön kerasem. 
kitön tok ceris ? 
— tok zudön tamsem. 

*) bob Wied. «lepke», de 

Kályhát fűteni. 
Minek a kályhát fűteni'? 
Kenyeret sütni és levest főzni. 

8. 

hová, hová mentél ? 
Mentem, én mentem, 
pinczébe mentem, 
Mit ettél, ittál ? 
Vajas süteményt ettem. 
Nekem hagytál-e ? 
Neked hagytam. 
Hová tetted ? 
A pózna végére tettem. 
A pózna végén nincs. 
Egy fekete kutya megette. 
Hol a fekete kutya ? 
A polyvára (gabona szemétre) fe

küdt. 
Hol a polyva ? 
A tűzzel elégett. 
Hol a tűz ? 
A vízzel elaludt. 
Hol a víz ? 
Egy tarka bika megitta. 
Hol a tarka bika ? 
A rétre (legelőre) ment. 
Hol a legelő ? 
Egy egér keresztül fúrta. 
Hol az egér? 
Csapdába esett (jutott). 
Hol a csapda ? 
GonoBz fejszével szétvágatott. 
Hol a gonosz fejsze? 
Gonosz köszörűkövön megtompult-

üogov «3aan,T», nyúl». 
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kitöri tok zudis ? 
— bana gor vivő capkisem. 
kitön bana gor vivis f . 
— bana bien sotcem. 
kitön bana biis! 
— bana vaön kusöm. 
kitön bana vais ? 
— jen öskajuöm. 
kitön jen öskais ! 
— jen ordÖ kajem. 

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

Varis kaga vajé, 
tupka babitce, 
kacajog ciskö, 
didi jog capkö, 
kir ősin piskötö, 
4ir bi vartö. 

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

B) Fordított textusok. 
Veritöm pirtömjesvön (a kereszteltek hite, keresztyén hitvallás). 

Verita, mij em ötik Jen aj, bidös vigis, ködija keröm jenvevtsö 
i musö i bidös tidavömsö i tidavtömsö. 

2) i ötik gospod Isns Kristös, jen zon, ötik artmöm, ködija 
•ajvis em cuzöm o$Zlk bid vek, jugit jugitis, veskit, jen veskit jenvis, 
ködija cuSöm, abu keröm, ötkod' ajisköt i siön bidös voöm : 

3) mijanponda mortjezös i mijanös spasitöm ponda, sija vet-
-cem jenvevtis i jajmötcem veSa vovvis i Marja nivvis i mortön voöm. 

4) raspinajtöm 2ö mijan ponda Pontsa Pivat dimi i mucit-
cem i gebsem. 

5) i vovzem kujmöt vunö gi£öm kuza. 
6) i kajem jenvevt vivő i pukavö veskitva dórin ajis berdin. 
7) i bora voktöm oskömön suditni vovjajezÖs i kuvömjezös, sivön 

^aritömvö oz vo ponsö. 
8) i (verita) ve£a vovö, gospodes, vovjajezön kerises, ködija 
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<ijvis petavö, ködivö ajkÖt i zonköt ötmoz jurbitöni, i osköni i ködija 
suöm prorokjesnas. 

9) ötik vezaö, soborvön i apostovvön rtckuö. 
10) vistava ötik pirtcem kolem grekjes ponda. 
11) vitcisa vovzem kuvömjezös. 
12) i övöm mödik vekis. Amin. 

Kevmöm gospod'vö (Az úr imádsága). 
Aje mijan, ködija em jenvevt vivin ! med svetitcas tönat nimit ; 

med voas tönat saritomit; med voas tönat volait i mu vivin, kig jen
vevt vivin; nan mijan kovám set mijanvö tavun kezö • i kot mijanvö 
u^jesnimsö, Jcig i mie kolam asvam ujjezajesvö; i en nuöt mijanös 
ivötöm vivő, a vif} mijanös umölis. tönat em saritöm,, i vin, i osköm 
vek keéö. Amin. 

Das cöktöm Jenvis (Az isten tíz parancsolata). 
1) Me em gospocl Jen tönat; med oz voö tonit működ jenjes me 

kin$a (vagy: mesa). 2) en ker asvit botban i bid ötkod', kiőem 
em jenvevt vivin i mu vivin, kicem em vajezin i mu uvin, 
med en jurbit nivö i en kevmi nivö. S) en kaztiv tönat gospoa" 
Jenvis nimsö ves. 4) en vunöt suböt vunsÖ i svetit síje; kvat 
vun ugav, i ker bidös tönat kerömjestö, a sizimöt vun sotcisem 
tönat gospod jen ponda. 5) vidji ajtö i mamtö; bur tönit med voas i 
kuzinima voan mu vivin. 6) en vi. 7) en gulajt (en vi§ mogaös). 8) 
<m gusas. 9) en vistav ves möd vivő. 10) en möd drugvié götirsö, en 
möd matisvis kerkusö, ne u$avis mortsö, ne ugavis inkasÖ, ne völasÖ, 
ne öéolsö, ne bid podasö, ne bid mij em mödi mortvis. 

Vistavöm Isus Kristös jivis Matvejvis (Elbeszélés Jézus Krisz
tusról Mátétól). 

Glava I. (Első fejezet). 

(18) cuzöm éö Isus Kristösvön sig vövi: cunkicavöm borin ma-
mis sivön Marjam Ösipköt, o$zik kitcej nija ez pondö ötvain óvni, 
kaéavöm, mij sivön kinömas em veSavovsan. (19) Ösip zö, sivön ajka, 
bur vövi i ez möd kazmötni sije, mödis jansötcini siköt gasen. (20) 
kör sija etija dumajtöm, sö angev gospodáön kazmötcem sivö vötön 
i suöm : Osipöj, Dávid pijanöj '. en pov bostni Marjasö, töncit intő ; 
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c ültömön sivön em veza vovsan. (21) cuztas zö zonös i nimöu suan 
sije Isus; sija spasitas acis otiros nije grekjezis. (22) etija zö bidös 
voöm, med voas, mij vistavöm gospod prorokjezön, ködija baitö : (23) 
etíja niv kinömas pondas i ciiitas zonös isetöni sivÖnim Emmanuiv, 
mij tödse: mijanköt jen. (24) onsan sajmitön, Ösip kerom, ki$ cök-
töm sivö gospod'vön angev i acis insö bostoni. (25) i ez töd síje, kig 
med-börin sija eagtöm acis med-oia zonsö,i sija nini setöm sivö Isus. 

Glava II. (II. fejezet). 
(1) Kör zö Isusis ctizöm Judejasa, Vipleemas, Iröd sar vunjes 

dirni, söki voktömas Jerusalimas asivsan tödisjes i stiöni: (2) kitön 
vil'-cuzöm Judejasa saris í mie agivim sivön kögivsö asivvas i voktö
mas jurbitni sivö. (3) eiija kivtönis, Iröd sar povzem i bidös Jerusa-
limis siköt. (é) % cukörtönis bidönnissö med-oga popjezös i vevötis-

jezÖs otiris, javavöm nivié: kitön kovö cuzni Kristösvö ? (5) nija 
vistavömas sivö : Judejasa Vipleemas; prorokisÖn gifóma si$. (6) 
i tö Vipleem, Judavön muis, nemön ne ueetéik i$it karissa (gorö-
diss'a), Judinissa ; tois petas nuötis, ködija spasitas menőim otirös, 
Izrail'es. (7) söki Irödis, gusen kortönis tödisjezös, juvavvöm nivié 
kör voas kögivsö. (8) i istitöúis nije Vipleemas, vistavöm : munö i 
bicemzika juvase kagajivis, i kör agat sije, juvörtö inenim, medbi i 
me muni jurbitni sivö. (9) nija kivzitönis sares, munömas: i etija 
kögivis, ködija nija agivömas asivvas, munöm ni o$in ; ki$ med-börin 
voöm i suvtöm setce, kitön kagais vövöm. (10) agitönis zö suvtöm 
kögivsö, nija öijen gazötcemas med-i^it ga£ön. (11) pirömas ker-
kuas, agemas kagasö mamisköt sivön, Marjaköt i nstönis jurbitömas 
sivö; i ostönis assinis bnrjessö, vajemas sivö kozinjessö : zovoto, va
dán i smirnasö. (12) i onjivtöt bostönis cöktöm ne bergötcini Irödis 
ordö, mödik tujen munömas asvas gortö. 

Glava X. 

(1) I kortönis (Isus) acis daskik vevötcises, setöm nivö vlassö 
kul'pijanjes vivas, medbi vasötni nije, i veskötni bid viéansö i bid 
vermitömsö. (2) daskik zö apostovvön nimjes emös söcemös: med-
oga Simon, ködija suse Petir, i Andrej sivön von, Jakov Zevedejvön 
i Iván von sivön. (3) Pilip i Povom, Poma i Matvej vot-Öktis ,• 
Jakom Alpejvön i Levvej, ködija suse Padej. (4) Simon Kananitis i 
Juda Iskariotis, ködija sije i vuzavöm. (5) nije daskiksÖ Isusis istÖni 
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i cöktöm nivö, baitikas: pirttöm józ ordö ed mun'ó i Samarijasa 
gorodas edpirö. (6) a mun'ó sogavan batajes dinö, Izrail' kerkuas. 
(7) i kitce voktatö, vistavö, suömön: matin sarsvo jenvevtas. (8) 
sogavisjezös veékötö, kirc-visiéjezös v'óset'ó, kuvömjezöz vovzetö, kul'je-
zös vasötö, ves bostömas, veé i setavö. 

Glava XVII. 
(1) Kvat' vun cuvavöm Isusis bostöm asköttis Petirsö i Jakövsö 

i Ivansö sivön vonsö i kajetöm vivin kerös jivö ötikjezös. (2) i 
vezsöm ni ogin: i jugdöm sivön cuzömis kig sondi, a paskömjes sivön 
kerömas cockömjes vitn kod. (3) i sö kazmötcemas nivö Mosejis i 
Mjais, síkot sornitisjes. (4) sipöra Petiris suöm Isusisvö: gospod'ej ! 
bicém mijanvö taton óvni ; mödan, keram taton hűim kerku: Ötika 
tönit, ötika Mosejvö i ötika Iljavö. (5) kör fó sija suvvis etija, cbza 
jugit kimör vevtjem nije ; i sö si kimör uvtsan suis : etija em mijan 
zon gulinej, ködiin bidsön menam bur; sije kivzö. (6) i kivtönis 
vevötcisjes kimin usemas i bura povzemaé. (7) a Isus vois, ni dinö 
sibötcis i suis: cetce i en povze. (8) vebtitönis éö asvas sinjes, ni ja 
ne kinös ez agivö, ötik Isussa. (9) i kör veccemas nija kerössan, söki 
ez cökti nivö Isus, baitikas: ne kinvö en vistavö, mij tije agivitö, 
kitceg mortvis zon oz vovzi kuvömjezis. 

Glava XXI. 
(1) Kör (Isus i sivon vevötcisjes) sibötcemas Jerusalim dinas 

i voömas Vipagiaö, Vija kerös dinas, söki Isusis kika vevötcises 
istöm. (2) i nivö suöm: mun'ó ovaninö, ködija vestita tijan ogin, i 
cbza agatö domavöm in ösolös i siköt ösol pijanös, pörtcavö i vajetö 
me ordö. (3) i kör kin tijanvö suas mij-kö, oca vistavö, mij nija 
kovöni gospodvö, i coza vegas nije. (4) sija bidös vövi, med tiras 
suöm prorokön, ködija baitö: (ő) vistavö Sionis nivisvö: sö saj
tiján, voktö tö ordö ram, pukavömön tom ösol vivas, ködija cuz'öm 
ugavöm in ösolsis. (6) vevötcisjes munömas i kerömas sig, kig cöktöm 
nivö Isusis. (7) vajetömas in ösolsö i ösol pijansö, vevtjemáé nije 
asvanis paskömjezön i sija puksem ni vivő. (8) una Sö otiris ol'sav-
vömas assinis paskömjessö fuj vivas, a muködis vundavömas pujes 
vevsis satjessö i capkavömas tuj vivas. (9) otiris zö, ködija si ogin 
i si borin munömas, kicavömas i suömas: Osanna Dávid pijanvö ! 
bursem mums gospod'nin.ö ! Osanna vevdöras. (10) i kör piröm sija 
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Jerusalimas, bidös gorodis vorzem i suöm : kin sija í (11) Otiris íö 
suvvöm: sija Isusis prorokis, Galilejasa Nazaretié. (12) i piröm 
Isusis jen vickuas i vasötöm bidönnissö vuzaviéjezös i nöbisjezös vic-
kuas, i pórötöm pizanjessö veztisjesvis i koka gokjessö didi vuzavis-
jesvis. (13) i suvvöm nivö : giéömas viétavÖma : menam kerku kev-
man kerkuön susas; a tije keritö sije rözbojnikjesvis övömön. (14) i 
sibötcemas si dinö vickuas sintömjes i koktömjes, i sija veskötöm 
nije. (lő) kör £ö med-o^a popjes i vevötisjes agivömas cudesasö? 
ködija sija keröm i kicavis pijanjessö vickuas i sornitUjessö: 
Osanna Dávid pijanvó! — vögasemas. (16) i vistavömas sivö: 
kivan ja, mij ni ja sornitöni ? Isus £ö nivö swö : si$ ! a tije ne kör raz 
ed vidjivvö giíömsö : ömjezin ucet kagajesvis i moros nimasisjesvié 
tö keran oskömsö ? (17) i koltönis nije, petöm gorodis Vipaniaö i 
sötcin oj ciivötöm. 

IV. 

A z i z s m a i n y e l v j á r á s . 

Máté evangélioma, IV. fejezet (notedjar.) 

1) Sek Jisus nuadáma völi duyán pustinaa', iládám pomla 
diaválsán. 2) i vigömistán netámin lun i nelamín voj, sibörti cigjali. 
3) i vomistán si d%nöb iládis vöjpis: tekii jen pi, vöjp, med etaja 
izjas loanis nanjas. 4) a sia vöjpis vocca: gizdm vilin vijjhn, oz ötik 
íianpomlas lója lö x) mórt, a bidcama kilis, kodi jen vomis peta. 5) 
sek bostis sije diával veza kard', sütadis sije vicko vejt vild'. 6) i 
vöjpis sili: tekd jen pi, uskedci idd\- giídm vilin ved vöjpd: kucj 
angeljasisli cöktdma te pomlasid (vigni tend) % ki-vilanis bostasnis 
tend, med on dojd assid koktd iz bdrdd\ 7) Jisus vöjpis sili: sitfze 
giSdma: in ildd assid gospod'jentd. 8) bara bostis sije diával (katis) 
zej 3u$id göra mla' i petkedlis sili bid carstvdsd taces jugidlis i slava 
•nilis. 9) i vöjpis sili: bidcdn taje tenid séta, jurbitankd menüm 
mueg. 10) sek sili vöjpis Jisus : mun me d'inéum, satana; gizdmaved 
vijjim : as gospod' jenmidii jubirt i sili ötnasli sluzit. 11) sek kolis 
sije diával, i angeljas vojisnis i kucisnis sluzitni sili. • 

x) Castrén szövegében így találjuk e szót: lod, hátul a corrL 
gendák közt azonban ez van: lö, csakhogy (?) alatt. 
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12) Kilis Jisus, istá Joan kutáma völi, muni Galileaá\ 13) i 
kolis Názáret, vojis i kucis öni morjedor Kapernaum karin, Zavulon 
i Neffalim gögárin. 14. med loas Isaia proroklán vöjpdmis, kodi 
vöjpd: lő) mu Zavulonlán i mu Nej) alimián, tuj kuéa Jordán sajin 
Gálilea vojtirjaslán. 16) pukalis vojti7Jas pemidinin atfisnis igid 
jugid; i pukalisjasli pemid kulan störanain voésis jugid nili. 17) 
sekisán kucis Jisus veledni i vöjpni: pökajtce matistis ved úebesnáj 
carstvd. 

18) Vetligdn Galüejsküj morje dorti, agis kik vokás, Simonás, 
kodi suse Petr, i Andrejas voksa silis, ti éöűgán morjeá', nia ved 
völinis ceri kijisjas. 19) i vöjpis nili: me börsdne loktd i tijanta me 
kara mortjasás kijisjasán. 20) nia öda kolisnis tijas i si börsdú 
muninis. 21) i munám borin setis a$is mukád kik vokds, Jákás 
Zevedejlis i voksa silis Joanás, as pizanis Zevedej ajkad, vocligdn 
assinis tijasnisd, i kőris nije. 22) nia öda kolisnis pi£ i assinis 
ajnisd, muninis si borsán. 23) i vetlis Jisus bidcdn Galilea gögár, 
veládis nije cukartcemjasin i vistölis evangelie carstvális i burdddalis 
bidcama visám i bidcama vermitám vojtirlis. 24) ipeti juor sipomlas 
Siria kuéa i vajedlisnis si dorá' bidcdn visisjasás, kodjas visisnis 
bidcdn bássán i tölissán, i kodjas kidn i kokán iz verminis vörsini i 
burdüdis nije. 25) i muninis si borsán una vojtir Galileais i daska-
ris, Jerusalemis, Judeais i Jordán sajis. 

V. Fejezet (vitád jur). 

1) Vojtirjas agimistan kajis göra vilá\ i kor puksis, sek 
vojisnis si dina velédcisjas silün. 2) i sia assis vom vostimistány 

veládis nije, vöjpigán: 3) majbirás kusjas lolán • nilán ved vijjim 
úebesnáj carstvá. 4) majbirás bördisjas; nia ved gazmasnis. 5) 
majbirás ramjas • nili ved loas mu. 6) majbirás cigjalisjas is vatám-
jas veskid pidla; nia ved pötasnis. 7) majbirás müástajas ; nia ved 
loasnis milujtámaáé. 8) majbirás söstám-sölömájas ; nia ved jenmás 
a$asnis. 9) majbirás miritisjas; nia ved pijanjas jenián susasnis. 
10) majbirás vötlámajas veskid pidla; nilán ved vijjim úebesnáj 
carstvá. 11) majbirás ti, kor juorasnis tijanta i vötlasnis i suasnis 
bid l'ok ki ti vilanid veskidtág me pomlasá. 12) rádujtce i gazedce ;• 
újan ved una med nebesajasin ; si$ ved vötlisnis prorokjasás, kodjas 
(völinis) vo$in tiéinnid. 13) ti vijjimás sö mulán; kor sö dubaid, 
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mijjen solasas ? sessed nikicenin oz leső, ku$ sömin kistini ortsd' i 
taIjöni mortjasli. 

14) Ti vijjimös jagid vojthjasli: oz vermi kar gebéini göra 
vilin sulalis. 15) i öztimistdn bi, oz puktinis sije vejt uld\ no bivigan 
vild' i jugjalö biddnli, kodjas vijjimös kerkain. 16) sig med jugjalas 
tijan jugidnid mortjas vojin, med agasnis tijanéinid bur kardmnidtd 
i oskasnis ajnidtd tijanéinid, kod nebesajasin. 17) in dumajtd, mij 
me voji rözeritni zakón liba prorokjasds; me ig vo rözeritni, no 
tirtni. 18) veskida ved vöjpa tijan : nebesa i mu mund • nikucdm med 
Jöl'a giMm zakonis oz mun sitdg, kiceg bidcdn oz tir. 19) kod kor 
razeritas eta gölla zapovedjasis ötikds i velddis sig mortjasds, sia 
3'ólasik susas nebesnaj carstvdin; a kod karas i velddas, sia i$id 
-susas nebesnaj carstvdin. 

20) Vöjpa ved me tijan; kor tijan veskidnid oz lö igidzik 
kniznikjasis i farisejasis, on pird nebesnaj carstvöö'. 21) kilinnid ti, 
mij vistaldma völi vazjasli : in vi; kod vias, mila has sudli. 22) a 
me vöjpa tijan: bidan, kod lögald as vokis viW vesörii, mi&a loas 
sudli; kod vöjpas as vokisli: ninöm mórt, miza loas i$id sudli ; kod 
vöjpas: mikidtöm mórt, miza loas kuslitam bijin sotéini. 23) i si$ 
kor vaján assid kozin völtar voge' i sek mikid Had use, ista tenad 
vok lög kutö te vilad: 24) kot seée' assid kozin völtar vogas i mun 
vofáik, burás as vokidköd, sek lok i vaj kozin assid. 25) miritci 
ödhjik, kodkdd lög kutan, kiceg te vijjim tuj vilin sikdd, med sia oz 
set tend sudjali, a sudja med oz set tend slugali, i med oz cötnis tend 
furmad'. 26) veskida vistala tenid: on pet setis, kiceg" on set med 
bor pöluskatd. 

27) Kilinnid, mij vistaldma vazjasli: in pretuboddjstvujt. 
28) a me vistala tijan : bidan, kod vizlas jöz götir vild' lok dumadn, 
l'uboddjstvujtisnin sikdd as söldmas. 29) korZe veskid sin tenad 
Hadd tend, kiski sije i sibit as dínsid ; burgik ved tenid, med vosas 
•ötik tor tenad, a ne acid bidcdn sibitdma loan kustdm bije\ 30) i 
kor veskid ki tenad ilddd tend, kiski sije i sibit as d'insid; buráik 
ved tenid, med vosas ötik tor tenad, a ne acid bidcdn sibitdma loan 
kustdm bije\ 31) vistaldmaze völi : kor kod leg'as assis götir, med 
setas sili juksan-giMm. 32) a me vistala tijan : bidan, kod legas 
assis götir, prel'uboddjanieis öddor, sia éöktd sije preliiboddjstvujtni, 
i kod legemaös bostas, prel'ubodöjstvujtá. 

33) Bara ti kilinnid, mij vistaldma völi vazjasli: vesöra in 
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böZitci, no kar, mijjin bözitcin gospod' vogin. 34) me&e vistala tijan: 
nikug" in bözitéi, ni nébcsaán, sia ved préstől vijjim jenián. 35) ni 
muán, sia vijjim kokü süán; ni Jerusalemán, sia vijjim kar igid 
carilán. 36) ni in b'öéitci as jurnad, si pomla mij on vermi te ötik 

jursi jegidás, liba södás karni. 37) medée tijan loas böSitcan ki: 
sig, sig"; ábu, abu; mijéé viti tais, sia vijjim lukavájsán. 38) te 
kilinnid, mij vistaláma völi : sin sin pidla i pin pin pidla. 39) meSe 
vistala tijan: in vocaée l'okli, no kor£e vockas tenid veskid scökaá', 
bergád sili i muödortá. 40) i kod muödá tékád suditéini i mirdini 
tencid vilis paskám, set sili i dórám. 41) i kod tená nuádis askádis 
ötik vers, mun sikád i kikás. 

42) Kod: tencid kora, set, i kod muödá tencid üzdini, in ötka-
Zit. 43) ti kilinnid, mij vistaláma : l'ubit assid voktá i in tubit assid 
vörágtá. 44) meZe vistala tijan : l'ubitá assinid vörágjasnidá, burki-
lalá tijantá böZitedisjasás, burás kara, kodjas oz l'ubitnis tijantá i 
kejmá tijan lök karisjas i tijantá vötlisjas pidla. 45) med loannid 
pijanjas as ajnidlán, kod vijjim nebesajasin, ista sia coktá as 
sondiisli legni jugid lokjas vilá' i burjas vilá' i zerni veskidjas vilü' i 
lokjas vilá'. 46) kor ti kucannid Hubitni tijantá l'ubitisasás, kucám 
tijan vijjim vitéini med? i mitarjas ozám sijeZe karnis? 47) i kor 
okalannid assinid drugjasnidá sömin, mij viti karannid ? i váritám-
jas ozám sijeZe karnis? 48) loáZe ti sipomla buráé, kug i aj tijan 
nebesnáj vijjim bur. 

VI. Fejezet (kvajtád jur). 
1) Vitcise juklini assinid milástiná vojtir vogin, kor ag"enis nia 

tijantá,' a muödorni tijan oz lö nikucám mintám as nebesnáj ajsánnid. 
2) kor Se te juklan milástiná, in osjis asnad, kug licemárjas karánis 
vojtir cukarjasin i ulicajasin, med veskü oskasnis nije vojtir; veskida 
vistala tijan: nia bostisnis nin aslinis med. 3) a te sig jukli milás
tiná, med oz töd tenad sutga ki, mij kara veskidid. 4) med loas 
milástiná tenad gusen i aj tenad, kod age gusen, mintás tenid javná. 
5) i kor kejman, in lö kug licemárjas, kodjas l'ubitánis vojtir cukar
jasin iulicajasin sütalámán kejmini, medagasnis nije vojtir; veskida 
vistala tijan : nia bostisnis nin aslinis med. 6) a te, kor kejman, pir 
as kumad i assid obás sipti, kejmi. as ajidli, kod oz tidö, i aj tenad, 
kod age gusen, mintás tenid javná. 7) kejmigánZe, in viti sornitá, 
kug váritámjas ; nia ved dumajtánis, istá as una sornitámnanis 

NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVH. * •&' 
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loasnis kildmads, 8) in lod nikojd • tödd ved tijan aj, mijjis tijan 
nuida, körte gnid. 9) a ti kejmd si$: Aje mijan, kod vijjim nebesaja-
sin, med svjatitcas tenad nimid. 10) med voas tenad carstvdid; med 
loas tenad völjaid, kug nebesain i mu vilin. 11) nannumds mijan-
cunum vaj mijan talun keid). 12) i kot mijancunum ugjesjasnumds, 
kug i mi kotalam assunum, ugjesajasnumli. 13) i in nudd mijantd 
iledni, a vi$ lukavdjis. tenad ved vijjim carstvd i vin i slava vakjas 
keM'. amin. 

15) Kor kucannid legni mortjaslis grdyjas, legas i tijancinid 
tijan nebesnaj ajnid. 15) i kor on kuce legni mortjaslis grdyjas, oz 
leg" i ajnid tijan tijancinid grdyjas. 16) korié vigalannid, in lod 
gaitdmds kug licemdrjas • nia ved oldnis sek sog cuzdmadé, med 
agasnis vig'aldm nilis vojtir. veskidd vistala tijan : nia bostinis nin 
aslinis med. 17) a te vigaligad majt assid jurta i miski assid cu-
Zdmtd. 18) med oz petkedci mortjasli vigaldmid, no as ajidli, kod 
oz tidö: i aj tenad, kod age gusen, mintás tenid javnd. 19) in cu-
kartd aslinid mij bar mu vilin, kön gag i sim éojd i kön gusasisjas 
kodjdnis i gudnis. 20) no cukartd aslinid mij bur nebesain, kön ni 
gag ni sim oz éoj, i kön gusasisjas oz kodjinis i oz gunis. 21) kön 
ved bur tijan, setdn loas i éöldmnid tijan. 

22) Jugdddis aslid vijjim sin; i sig sinkd tenad söstdm, bid-
cdn aéid loan jugid. 23) korié sin tenad tok, sek bidcdn aéid 
pemid loan, i sig" kor jugidis te pickad vijjim pemid, sek pemidis 
kucdm nin? 24) nikod oz vermi sluZitni kik gospodinli; liba ötiksd 
tubitas a muödsd oz; liba ötikis dínd' kutcisas, a muödsd kol'as. on 
vermd sluíitni jenli i mamonli. 25) sipomla vistala tijan: in tö£-
dise as lönanid, mij tijan sojni i mij jani, i mijjen asnidd pastddni, 
lolid abuam igidgik sojanis i astd pastdddmis f 26) vigedd nebesnaj 
ticajas vild'; nia oz kög'nis, ni oz vundinis, ni oz cu-kartnis susegd\ 
i tijan nebesnaj aj verdd nije. ti abuam niis burgikds. 27) kodZe 
tisinid töMdmdn vermas sodtini as bidmdmisli yöi ötik girga kuéa. 
28) i paskdm pomla mij töldisannid ? vig"edd művi turinjas vild', 
kug" nia bidmdnis, oz röbitnis, ni oz peckinis. 29) vöjpa me tijan : 
i Solomon as bid slavanas sig iz pastaéli, kug' ötik niis. 30) korié 
művi turin, kod ton bidmd, i asi sibitdma loas pace\ jen sig pastddd, 
ozdmij tijantd zejgik, eca vdritisjasd ! 

31) In töidise, sornidn: mij mijan sojni, liba mij juni, liba 
mij pastöni ? 32) bidcdn ved sije varitdmjas korsenis; tödd ved 
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nebesnáj aj tijan, mij tája bidcdn tijan kold. 33) korée voggik car-
stvájenlis i veskid silis, i sia bidcdn setcas tijan. 34) i sig in töz-
diée asja lun pomla ; asja lun acis kucas tözdisni as pomla; tirmas 
bid lunli aslas tö&disem. 

VII. Fej. (sizimdd jur). 

1) In suditd, med on loa suditámaáé. 2) kucám sudán ved 
suditannid, secámán suditasnis i tijantá ; i kucám murtásán murta-
lannid, secámáiiz'e murtalasnis i tijan. 3) mijéé te agán as vokid 
sinmin n, a as sinéid on agi i ker. 4) kug £e te vistalan as vokidli: 
vaj me bosta te sinsid ü, kor tenad aslad sinmad ker ? 5) licemár, 
bos voföik as sinsid ker, i sek agán bosni as vokid sinmis ü. 6) in 
setd vezads ponjasli i in siblalá aséinid dona izjas porsjas voge', 
med oz tatönis nia as kokjasnams, i bergedcimistán med oz kosölinis. 

7) Kord i setcas tijan; korse i agannid ; zikedce i vostasnis 
tijan. 8) biddn ved, kod kord, bostas ; i kod, korée, ágas ; i ziked-
sisli voséas. 9) vijjimám ti kostannid secdm mórt, kod, kor püs 
sildn kord silis nan, setas sili iz? 10) i kor kord ceri, setas sili zmájí 
11) i si^, kor ti vijjimds lokds, kuzannid as pijannidli setöni burás, 
kimin ungik bur tijan nebesndj aj setas korisjasli si ordis. 12) i sig 
bidcdn, kiig" tijan kold, med karasnis tijan mortjas, sig i ti kard 
nili; sün ved i vijjim zakón i prorokjas. 13) pird cigdm öbdsjasdd, 
sipomla mij ota öbásjas i ota tuj nudddnis vosám vilá' i una vijjim 
munisjas seti. 14) kutj ottdtn öbásjas i cigdm tuj nuddd oldmá, i eca 
nije agisjas. 

lő) Vitcise pörjalisprorokjasis, kodjas volasnis ti d'inanid izku 
paskámán i pickin vijjimás lok köinkojdás. 16) ni karámjas sörti 
tödmalannid nije ; cukartánisám lieérióg vilis vinograd, liba jön vilis 
smokvajas ? 17) sig bid bur pu vajé bur votis, a lok pu vajé lok votis. 
18) oz vermi bur pu vájni lok votisjas i lok pu vájni bur votisjas. 
19) bid pu, kod oz vaj bur votisjas, keralánis sije i siblalánis bije\ 
20) i sig nije votisjas sörti tödmalannid nije. 

21) Oz bid vöjpis menüm: gospod'f gospod'! piras nebesnáj 
carstváá', no karié me ajelis muödámsá, kod vijjim úebesajasin. 22) 
si luná' una vöjpasnis menüm : gospod'7 gospod! igám te nimnad mi 
prorocestvujtd, igdm te nimnad básjasás vötlalá, igám te nimnad una 
cudesajas karlá ? 23) i sek vistala nili: me nikor ig tödli tiantá; 
muná me d'insum lokáé karisjas. 24) i sig bidán, kod kizas taje men-

27*' 
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cum kijas i karas sisörti, loas sajda mortkojd, kod karis assis kerkasa 
iz vild'. 25) i muni zer, i vizltisnis jujas i pöl'alisnis tojás i usked-
cisnis si kerka vild', i iz us, ista puktáma völi iz vild'. 26) i bidan, 
kod klzas taje mencum kijas i og kar sisörti, loas jöj mortkojd, kod 
karis assis kerkasa lia vild'. 27) i muni zer i vizitisnis jujas i pöla-
lisnis töjas i uskedéisnis si kerka vild' i us, i usem sildn völi igid. 
28) kor Jisus pomjalis sia kijas, vojtir divutcisnis si veldddm vild'. 
29) sia ved velddis nije' ku$ vina mórt, a abu sig, kug kniSnikjas i 
farisejjas. 

V. 
Sziszolai nye lv járás . 

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

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

napját tudó). 
4. pidö kö puktan, matis^ik bostan ha bele teszesz, közelebbről 

veszesz. 
5.dona da bicém, dontöma da umöt drága, de j ó ; olcsó, de 

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

Hejnoöo, #a CMMCH, Szavvajitov: zűrjén szótára). 
7. sa-gezön oz poé kiskini füzkötéllel nem lehet húzni (azaz: 

önfejűvel nem lehet okoskodni). 
8. jen kö oz gimist, «sijat svjatr> on éu ha az isten nem dörög, 

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

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

alma nem messze esik a fájától). 
12. kopejka jeréitni kor-kö ke£ö sizim göröd sajö a kópékat va

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

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

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

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

18. dis-lida kardi san ölöm lusta macskának jó élete [van]. 
19. kaéalin, kig sidtö a.éalin megjegyezted, hogyan savanyí

tottad meg káposztás levesedet. 
20. igid igid kerka, da sömin kik ősin nagy nagy egy ház, de 

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

tépi szét. 
22. sira-kana on kosáé egér s macska közt nincs küzdelem 

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

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

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

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

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

(nyirfalé, nyirvíz) csöpög (tkp. esik), akkor csapold is meg. 
30. tok józ lökön, a jen milöstön rossz emberek rosszal, de isten 

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

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

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

szarvat. 
34. nebid kii cegöm Utó jitas, a é'orid kii bidsa Utó cegas gyen

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

36. volistöm nöb oz kol'as hordókötél nélkül való teher nem 
marad meg [leesik]. 

37. oskis poléem mórt i mirjié polö a medvétől megijedt ember 
a fatuskótól is fél. 

38. me abu zö pajtöm Pedör én ugyan nem vagyok rész nél
küli Péter ( = még nem vagyok utolsó ember). 

39. ötik gön, da pas vagy: kot' ötik-göna, da med %ö völi pas 
egyetlen szőr, de (mégis) bunda v. habár egy szőrű [is], de légyen 
ám bunda. 

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

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

szabálya. 
43. sar oz pöriémi, delö oz sismi a czár nem öregszik meg, a 

dolog nem rothad el. 
44. pöt cigjalisjas oz veÉört a jóllakott nem érti meg az 

óhezőket. 
45. kié,kiz pu,da jilis abu hosszú, hosszú fa, de nincs csúcsa. 
46. ne bid tor zepö (v. dozö) pukti ne tégy mindent a zsebbe 

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

Játszat gyakran csal). 
48. töl ke£ö on ol, gac pickad lim piras a szélben ne lakjál 

(időzzél), nadrágodba belehatol majd a hó. 
49. ne-kod ruön oz pöt gőztől (tkp. gőzzel) senki sem lakik jól. 
50. rttcoskös tödo a róka ismeri a medvét. 
51. en seral, pinsid jegigik on lo ne csúfolódjál, fogadnál fehé

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

és harmadikul észt adok. 
53. kodir éuis loö, seki i mera ha a gabona lesz (meglesz), 

íikkor a mérték is [meglesz]. 
54. amöstöm gór pomö surni szántóvas nélkül való ekére 

nkadni. 



W1EDEMANN SZÓTÁRÁBÓL: KÖZMONDÁSOK. 411 

55. öti mös sitalö, da bidönös lakás egy tehén szarik és mind 
(a többit) berondítja. 

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

embert. 
59. l'ok mortli kason sinmas on ceccist rossz embernek macs

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

széllni ( = ostobaságot összebeszéllni, dicsekedni). 
61. icetik> icetik ti, da gögöris lakbad1, kicsiny, kicsiny tó, de 

[v. mégis] körüle fűzfa (salix cinerea). 
62. as u$is on dözmi a saját munká[tól] nem boszankodol 

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

alszik az ember. 
66. sumis bon vilö vezni szíjat hársért elcserélni. 
67. vojin bid-tor piröj éjjel minden perjegyökór. 
68. lok jöz voropön oz vermini kutni jenlis milösi rossz embe

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

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

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

törik el (azaz : a meleg nem árt). 

Közli: 
HALÁSZ IGNÁCZ. 


