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SVÉD-LAPP NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY
a Pite-lappmark arjepluogi egyházkerületéből.

Az 1891. év nyarát a M. T. Akadémia segélyezésével újra a 
Svédország és Norvégia északi részeiben élő lappoknál töltöttem. 
Ez utamról részletesen beszámoltam az Akadémia 1891. november 
havi ülésén előadott jelentésemben,1) e helyen tehát nem terjesz
kedem ki rá bővebben. Csak annyit említek meg, hogy legutóbbi 
utazásomnak kettős czélja volt: részint a megelőző utazások alatt 
gyűjtött nyelvészeti anyagban mutatkozó hiányoknak pótlása, részint 
pedig új, különösen a még eddig teljesen ismeretlen közép svéd- 
lapp nyelvterületnek átkutatása. A első czél elérésére hosszabb- 
rövidebb ideig időztem Tromsöben, a hol a nyaranként Svéd
országból odaköltözködő karesuandói lappok nyelvével foglalkoz
tam ; továbbá Bodöben, a hol véletlenül a Folden-fjordi nyelvjárást; 
a Sulitelma hegység tövében, a hol a Lule lappmarki Qvikkjokk 
vidéki dialektust tanulmányozhattam, azon felül Svédország Jemt- 
land megyéjében, a hol a lappokat a Szkalsztugu hegységben föl
keresve, egy értelmes legénynyel a déli lapp igeragozás bonyolúlt 
tüneményeit vettem át. Az északi szélesség 68. és 69. foka közti 
utaztomban a hajón is alkalmam nyílt rövid ideig velem egy utón 
tartó lappokkal az Ofoten fjordi nyelvjárás főbb sajátságait vizs
gálni. E kutatásaim nyelvészeti eredményeinek egy részéről a 
Nyelvtud. Közleményekben adtam számot ((Kisebb Lule lappmarki 
nyelvjárások» czimű értekezésemben.2)

Utazásomnak második és egyszersmind fő czélját, t. i. egy

1) Megjelent a Budapesti Szemle 1892. május havi számában.
*) XXII. k. 3—4. fűz.
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újabb közép svéd-lapp nyelvterületnek átkutatását, a norvég Salt- 
dalenben valósítottam meg, a hol a svédországi Pite lappmark 
arjepluogi egyházkerülete nyelvének tanulmányozására kínálkozott 
kedvező alkalmam. A körülbelül hatvan kilométer hosszú völgybe 
ugyanis több rénszarvas nyáját vesztett lapp család költözködött át 
a szomszédos svéd arjepluogi egyházkerületből és itt most nap
számmal, csekély földműveléssel és halászattal keresi kenyerét. 
E hosszú völgynek székhelyén, a tengerparti Eognanban, is lakott 
egy lapp család, az öreg Nils Anteres Stomak a feleségével, fiával 
és leányával. Ennek a körében töltöttem tanulmányidőm leg
nagyobb részét, közel negyedfél hetet és itt írtam össze az egész 
gyűjteményt, melyet a jelen kötetben közrebocsátok. A szövegek 
tartalmának megbeszélésénél többé-kevésbbé ugyan az egész csa
lád közreműködött, de fő mesterem, a kinek tollba mondása és 
kiejtése után közlöm változatos nyelvmutatványaimat, Nils Ander
sennek a leánya, Else Britta volt. Csupán a gyűjteményemben levő 
egyetlen fordítást (kumpé ja  répé czímmel az állatmesék közt) írtam 
le magának a házi gazdának kiejtése szerint. E család, mint a szö
vegek tartalmából kiviláglik, a lappoknál szokatlan frisseségben és 
terjedelmében őrizett meg egyes régi mondákat, közmondásokat, 
babonákat, dalokat, melyek a lappok szellemi életének megisme
résére igen becses adalékokúi szolgálnak és tapasztalatom szerint 
egyebütt már nagyobbrészt feledésbe merültek. A tartalmi ismer
tetést e helyen mellőzöm. Erre nézve már említett jelentésemre és 
a lapp szövegek magyar fordítására utalok.

Az arjepluogi lappok nyelve átmeneti dialektus az északi 
svéd-lappságból a közép és részben a déli svéd-lappságba. Itt ugyan 
még rendszeresen megőrizve találjuk a mássalhangzók gyöngülését 
és erősbülését, de több tekintetben észrevehető m ára bomlás folya
mata, mely aztán mind nagyobb meg nagyobb lesz, minél inkább 
haladunk dél felé. A Lule lappmarkban még rendszeresen tapasz
taljuk a hkk, htt, hpp, hcc, hcc erösbüléseket, Arjepluogban azonban 
helyettük általánosan hhk, hht, hhp, hhc, hhc fordul elő, melyekből 
aztán természetesen fejlődnek a délebben kizárólagosan használt 
hk, ht, hp, hé, he aspirált hangok. A gg, dd, bb hosszú zöngés más
salhangzók, melyek a ragozás alkalmával kk, tt, pp-re változnak, 
sem hangzanak itt már teljesen zöngéseknek, mint még Jokk- 
mokkban is, hanem félig zöngés kk, pp, tt hangoknak, melyekből
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szintén legtermészetesebb az átmenet a délibb vidékek kk, ff, pjt 
zöngéstelenül megállapodott hangjaihoz. Teljesen ismeretlen Arje- 
pluogban az északi lappság k : uh változata is, mely tovább délre 
szintén nem található. — A magánhangzóváltozások terén egyik 
legjellemzőbb sajátsága a dialektusnak az, hogy számos olyan szó
ban változik át egy a lpF. a-nak megfelelő a tőmagánhangzó é 
(i)-re, a hol a finnben is i-t vagy más magas hangzót (e-t, y-1) 
találunk és szintigy számos szónak o tőmagánhangzója o, «-ra, 
melyeknek a finnben is u tőmagánhangzó a megfelelője. Kétség
kívül eredeti hangállapotot őrzött meg ezekben az arjepluogi nyelv
járás és evvel is hozzájárul a lapp és finn nyelv közti viszony 
tisztázásához. Az a-nak ezen é ( i ) - re, az o-nak o (u)-ra változását 
egy eddig ismert északi lapp dialektusban sem találjuk, hanem 
igenis a déli lappságban. E szerint tehát az arjepluogi nyelvjárás 
e tekintetben is átmenetet képez a déli nyelvterületbe.

Egyéb feltűnő sajátságai e dialektusnak, hogy ez még meg
őrizte a legrégibb lappság d (d h )  és d (ih) hangjait s megőrizte 
ezek b és d erősbüléseit ott is, a hol a többi svédországi lapp 
nyelvjárások közül már egyben sem találjuk, t. i. diphthongus és 
i, r után is, és ebből azt következtetjük, hogy az őskorban mind 
az említett mássalhangzók, mind pedig ez erősbülések az összes 
lappság közös sajátságai voltak. Talán eredeti hangállapotra mutat 
az is, hogy a többi nyelvjárásokban használt legtöbb diftongus 
helyett Arjepluogban többnyire egyszerű hangok élnek. A lpF. 
oa nak itt ö (a ), az fe nek é, az wo-nak w (o), u  vagy p (ö), a lulei 
ed-nek pedig d, ä felel meg.

A fontosabb jellemző hangtani sajátságokra való e rövid u ta
lás után a s z ö v e g e k b e n  h a s z n á l t  í r á s m ó d  megbeszélé
sére térek át. Első sorban arra törekedtem, hogy lehetőleg egységes 
átírást nyújtsak és kerüljem ugyanazon hangnak sokféle változa
tát, a mi részint rossz hallásból, részint egyéni kiejtésbeli dispo- 
sitióból is származhatott,vagy aho l egy hang átváltozása általános 
szabályhoz van kötve. A hangok e változásainak külön jelelését, a 
hol szükséges lesz, a szótárra és nyelvtanra tartom föan. A szo
kásos átírástól eltérő, vagy többféle árnyékzatot kifejező hangot 
a következő betűk jelelnek:

1. a. — Általánosan a német a-nak felel meg. Hangsúly
talan szótagokban azonban, különösen pedig ragok előtt igen



VI ELŐSZÓ.

gyakran kissé labiáliséi tan, néha majdnem magyar a-ként hang* 
zik, ragbeli i előtt pedig rendszerint a vegyes á felé közeledik. 
Készint ilyen vegyes ri-hoz, részint q hoz közeledik az a mindazon 
szavakban is, a melyekben ezen a a lpF. á-nak felel meg és a mely 
az arjepluogi dialektusban a ragozás és szóképzés bizonyos alak
jaiban é, i-re változik.

2. ä. — Általában alsó nyelvállással ejtett hang (=finn a) ; 
némely szóban azonban, mint nä'ita, härra stb. néha a középső 
nyelvállással ejtett e-hez közeledik és é'-nek hangzik. A hosszú ä 
mindig nyílt.

3. e. — A rövid e kissé nyíltabb mint a magyar közép e és- 
helyesebben e-nek írhattam volna. Ezt meg is tettem néhány 
elbeszélésben, de mindenütt feleslegesnek tartottam külön je
lelni. — A hosszú é általában úgy hangzik, mint az í felé közeledő 
magyar é, néha azonban a beszélő dispositiója szerint egészen 
í-nek is ejtik, máskor meg ie-vé diftongizálódik. Kezdetben é’-vel 
akartam e hangot jelelni, de aztán a szövegben mellőztem és csak 
a szótárban fogom a változó kiejtést feltüntetni.

4. ».— Ez ugyanaz az e hang, mely pl. a német gäbe szóban 
fordul elő. A fonetikusok hangtalan e-nek nevezik.

5. i. — Hangzása általában olyan mint a magyarban. Igen 
gyakran azonban i-hez közeledő é-nek, sőt közép e-nek is hangzik. 
Ez utóbbi e-t a szövegben mindig e-nek jelölöm. — A hosszú i 
szintén úgy hangzik, mint a magyarban. A név- és igeragozában 
azonban az i helyett bátran írhattam volna ij-1, mert a legtöbb
ször így hallottam; pl. calebme «szem» többes genitivusa cilemij v. 
cilem i; son «ö» sing. allativusa sünig v. sün i; vw lekét «menni» 
praes, sing. 3. személye vülhkij v. vülhki stb.

6. o, ö. — Az arjepluogi lapp o, ö kissé nyíltabban hangzik, 
mint a magyar o, körülbelül mint a finn o, és helyesbben a, d-val 
kellett volna jelölnöm. A rövidebb tőszótagbeli o a ragozás egyes 
alakjaiban (az ü tővégzős igéknél, mint otfgüt «kapni» a praes, s. 3., 
dual. 1., plur. 3., a praes, s. 1. 2. és plur. 3. személyeiben, továbbá 
a partié, praet.-ban, a többi igéknél pedig a praes, s. 3. sz. és partié, 
pneteritit kivéve ugyanott) w-ba vagy a-hoz közeledő hangba 
megy át, szintúgy a hosszú ö is mind annyiszor, valahányszor a 
rag i magánhangzóval kezdődik; pl. ahcát ( ohcot) «keresni»; praes, 
plur. 3. sija ohci v. uhci; pöhtét (páhtet)  «jönni» : praes, plur. puliiig
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Az utóbbi esetben sokszor egészen úgy hangzik, mint a magyar ö, 
különösen a múlt idő egyes szám 3., továbbá a többes sz. 1. 2. és 
a dualis 1. 2. és 3. személyében.

7. «. — Kissé nyiltabban hangzik mint a magyarban. Ha 
utána i-vel kezdődő rag következik, igen gyakran vegyes hanggá, 
w-vé változik; pl. suina v. suina «ő vele».

8. a>, o. -—E két hangnak a többi lapp nyelvjárásban uo dif
tongus felel meg. Hangzásra nézve az előbbi ä és ö közötti vegyes 
hang és helyette ugyanazon beszélőnél is sokszor ikermagánhang
zót (u(p, ua - i)  lehet hallani, az e pedig olyanféle mint az észt hang 
és a legtöbbször alig lehet megkülönböztetni az ö-től.

9. ú. — A hosszú w-tól abban különbözik, hogy kissé hosz- 
szabban és igen sokszor úgy hangzik, mintha diftongus volna, 
még pedig az erősbült alakokban, hosszú mássalhangzó előtt 
“o-nak, a gyengültekben pedig üo, wo-nak is. Az ü-t csak ott hasz
náltam, a hol neki a többi lapp nyelvjárásokban uo diftongus 
felel meg; például sturra =  IpS. stuorra, az utolsó szótag’ an 
azonban, a hol szintén találunk ilyen diftongizálódó ú-t, nem 
jelöltem evvel, hanem csak hosszú a val; pl. tahkü «tett» tahku  
helyett.

A sva-féle hangok az arjepluogi nyelvjárásban igen röviden, 
gyorsan, alig észrevehetően hangzanak, de viszont ott is találjuk 
őket, a hol a Lule lappmarki területen nem fordulnak elő, t. i. a 
gyengült szótagokban is, nevezetesen l (ritkábban r) és még egy 
mássalhangzó között; pl. cal'bme (=  Lul. calemé) «szem» gén. s. 
calemS (Lul. =  calme).

A 1 jellel e nyelvjárásnak egy különös sajátságát jelelem, ne
vezetesen az úgynevezett m e g a k a d ó  ejtést (ném. gestosse- 
ner ton), mely a diftongusos vagy s v a  hangú erősbült alakok
ban lép föl és a gyengültekben ismét eltűnik; pl. o'ive «fej», gén. 
s. oivé v. oivén; ha'uka «csuka», gen. s. häuka; cä'rekat «elzsib
badni», prses. s. 1. cerhkaw stb. E hang után a következő mással
hangzó egyike nyomatékosabban szokták ejteni; pl. a'lekét «kez
deni» majdnem így hangzik all‘gét; va'ráka «farkas» majdnem igy 
varkka stb. Sajnálatomra csak későn vettem észre az ejtésnek e kü
lönösségét és nem minden szóban jelöltem.

A mássalhangzók közül megemlítem, hogy a á és d  nem 
mindenkinél interdentalis hangok, hanem egyénenként, sőt több
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szőr ugyanazon beszélőnél is a d aspirált dh-nek, a # pedig aspi
rált í/i-nek hangzik.

A w ejtése magánhangzó után számos esetben alig különböz
tethető meg az w-tól, inkább bilabiális u. Kiejtése az előtte levő m a
gánhangzó és a rákövetkező mássalhangzó hatása folytán többféle ::
1. a, o után redukált (bilabiális) u; pl. ha'wka v. ha'uka «csuka» 
takäw (takäu) «teszek»; sko'ulu, sko'wlu «iskola» stb.; 2. u után 
bilabiális zöngéstelen spirans; i, é után w, vagy helyesebben bila
biális redukált u hang. — A w azon kívül rákövetkező hk, ht előtt 
zöngétlen lesz gutturaüs affectióval. — Ezeket az árnyalatokat 
azonban feleslegeseknek tartottam a szövegben jelölni.

Még megjegyzendő, hogy ha rövid magánhangzóra két más
salhangzó következik, az első általában nyomatékosabb ejtésü lesz, 
pl. cabmet «verni»: inon capmau «verek», akta «egy» stb. majdnem 
így hangzanak: cabbmet, cappmau, akkta, (sőt akkhta) stb. Több 
szóban még hosszú magánhangzó után is megmarad e nyomatékos 
ejtés; pl. ädne (majdnem äddne) «anya»: gén. s. etne (majdnem 
ettné). A szövegben ezt szintén nem jelöltem.

A h jel r és még egy mássalhangzó között a megelőző r-t 
zöngéstelenné teszi és az r ilyenkor majdnem úgy hangzik, mintha 
utána s volna; pl. virhtit «debere» néha majdnem így hangzik 
vir*tit. Szintígy teszi a h zöngétlenné az l-1 is ; pl. vülhkau (vüV- 
kau) «megyek».

H alász I gnácz.



I. Ósmondák.

A )  A holdra vonatkozók.

1. S u p e a s  p>asi m ä n ü n  p í r r a .

kuwkte köti lijén tolin sömis sajin. t i  lí varas olmaj aktan 
kötin ja  kol°bmo manci lijén sűsne radnan. te li äi muppin kötin 
viiras khuidna ja  tanne lijin äi mänä kradnan. ti  tűn vüras ol°bma 
inänä cäcästilli cüwti pajäs männui ja  titnalité: «tűle mannü, mannü, 
mannü!» ja  i vüras olmaj pehtu taite mänait, acé sävüt orrüt. vala 
tut viiras khuidna i tat päja ecas mänait nawhte titnahtét. ti  kösse 
kaska-id'd'a saddä, voidnä khuidna, ähte ti  mannü kätui paihtemest 
ja  te vw'lekä ulhkus. ti voidnä, ähte te pullimen li tut mubbe lwhte 
ja mannü j is cohkohem mürra-kirrakisne. tevaggä tut vüras kummü 
tan muppe köhtai ja  ku tohko pöhta, te li mannü nüvvamen nähkiu 
täte ol°bmast. ti  ku kummü pöhta, ti kahca mannü : «maites ton sitä ? # 
te kummö jahhtä: «tolocaw lep mon väjjam en .» te vitti mannü 
aktaiv (pihkiu) pehkiw tuhte ol°bmast ja  nuffolaw, ja  ti  vülhkl 
kummö. ti  talle mannü p isi tau vüras potnihkucaw ja  tuit mänait 
jis  äi pisi. ja  ti talle tat mannü, mi le cakcan, kohcütmvwä jiasi 
mannün. ja  ku’ li passam tau potnihkucau ja  tait titnähted'd'it, te son 
vist kurrij pajäs alabmai.

ja  täste kohcütmvwä tat mannü, mi le cakcan, pasi mannün ja  
taste t i  stallü hollä, ähte t i  kask-ijän mura svinkoté taste, ähte 
mannü li kask-ijän cohkoham mürra-kirrakisne. a'ive lossot si li käc 
mannü, te virhtij mürra svin’käitallat (svinikitét).

1. Me s e  a s ü t ő  h o l d r ó l .
Két sátor volt hajdanában egy helyen. Egy öreg ember volt 

az egyik sátorban és három gyermek volt vele együtt. A másik
lHalász, Svéd-lapp nyelv Y.
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sátorban is volt egy öreg asszony és ott is voltak vele gyermekek.. 
Hát annak az öreg embernek a gyermekei fölmutogattak ujjaikkal 
a holdra és kiabálták : «amott a hold, a hold, a hold!» és az öreg 
ember nem tiltotta ezeket a gyermekeket, hogy csöndben legyenek. 
Az öreg asszony azonban nem hagyta a gyermekeit így kiabálni. 
Hát mikor éjfél lett, látta az asszony, hogy a hold megszűnt vilá
gítani és aztán kiment. Ekkor látta, hogy égett az a másik sátor, 
a hold pedig ott ült a fa tetejében. Oda ment az öreg asszony a 
másik sátorhoz s mikor odajött, a hold éppen lenyúzta annak az 
embernek a bőrét. Mikor az asszony jött, azt kérdezte a hold: «mit 
akarsz?» Azt mondta az asszony: «tüzért jöttem.» Ekkor ahold 
egy darabot adott abból az emberből és parazsat. Erre elment az 
asszony. Aztán a hold megsütötte az öreg embert és azokat a gyer
mekeket szintén megsütötte. Mikor pedig ezt az öreg embert és a 
kiabálókat megsütötte, ismét felszállt az égre.

Azért nevezik azt a holdat, a mely ősszel van, sütő holdnak 
és azért mondják a stallü-k, hogy éjfélkor attól mozognak a fák, 
mivel a hold éjfélkor a fa tetejében ült. Igen nehéz volt ugyanis 
a hold, azért kellett a fának inognia.

2. T  a l l e  k a Ih k a p m on  s u p  c as  tét ,  k o k t e m ä n ü n a l -  
m a é  a' v u i d n u j i .

kossá talle tóién kilhkin kúktés, khärän ja  khuidna, suolatét, te 
mannü pdihti alvüs sérratit jah cuwkai pad'dél ka'ihka etnama. te Iv 
tallé nau alvüs cowkes ( crnvkes)  mannü-téhpé tan éhkéten, kösse talle 
ta kúktés kalhkaikan suolatét. vala te pallapa söi talle, akté ihkep 
almaca vuidné sunüiv ku läpä suolötémen. te kawdnapa talle purahk 
vöd ép ; te sija v ijjé  ta'révé-stampap ( pihtüw), kute li tarvést a'ive- 
tévas ja  te talle kuwddépan söi tap ta'révé-lihtép kaskan ja  kalhkapa 
talle küheat pajüs ja  ta'rävat mänüp, vdi kalhkai sdudnét saddat ja  
söi ojgut suolatét. vala te mannü mörahti, akté söi sitüikan sü 
ta'rävat ja  té söi valhtéhtuwaikan köppacaka aktan taina ta'révé- 
pihtuina pajas mdnü sésa ja  té läpä talle tanne cohkohémén aktan 
taina ta'revé-pihtuina.

té öccuikan talle pürist ta'révam-palhküpskan ja virhtipan 
söi tallé tanné colikohét ja vuidnut käihkist almacist, kukte véssm 
etnama nalltne ja  té äi pésaikan suolütémést.
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2. M o s t  m e s é l n i  f ogok,  m i é r t  ( tkp.  h o g y a n )  l á t s z a 
n a k  a h o l d b a n  e m b e r e k .

Mikor egyszer hajdanában egy férfi és egy asszony lopni akar
tak, a hold igen fényesen sütött és az egész föld felett ragyogott. 
Olyan igen fényes holdvilág volt azon az estén, mikor ezek ketten 
lopni akartak. Ámde féltek, hogy talán az emberek meglátják őket, 
mikor épen lopnak. Aztán jó szert találtak; hoztak egy kátrányos 
csöbröt (puttonyt), a mely egészen tele volt kátránnyal s aztán 
ezt a kátrányos edényt közbül vitték s föl akartak mászni s be
kátrányozni a holdat, hogy sötét legyen és ők lophassanak. Azon
ban a hold megharagudott, hogy be akarták őt kátrányozni s aztán 
mind a ketten felvétettek a kátrányos csöbörrel együtt és ott ülnek 
most is a kátrányos csöbörrel együtt.

Hát jól megkapták kátrányozó bérüket s most ott kell nekik 
ülni s láttatni minden embertől, a kik e földön vannak és aztán 
nem is kell lopniok.

B ) A boldog korszak.

3. A l m a c i  t o l u é  v & s s u m  a p í r r a .

tóién, supcastillin, ähte kalhkai alvüs purré ja  ávüs a'iké, 
>u ii'lékké kol°hkoi ciice sajén ja  äd’daka ja  jokoca pára má'léhkén 
ku'lekin ja porromusan li jis muráin alvás nalhka kruttq, jah  
mürjé. tá mura éca sud'dé öksi vülus, vai kalhkin almaca joksot por- 
rot taiste mürjist. svahpa, kati lé muráin, kalhkai siddi po'iién 
orrüt ja  kűppar kalhkai j is  sid'd'i vwsstan orrút; ja ka'révün kilhkin 
jis atnét taite stürra krudnis lassta-plädit, moh lijin alvüs ko'b°doka 
ja kuliké, te kalhkin sija talle tai sisne écapse késatét. iccin sija ak- 
tawk väiviw jala huksüp ane tai pírra, maite kalhkin sija porrotja  
juhkat, jala map kalhkin sija ka'révün atnét. te li sid’d'i nou alhkés 
päbmü, ähte purr in, kosö pöhtin ja  milhkép juhkin joköist ja  ad’da- 
kist ja  ku' kärvuist nuhkujen, te sija taite stürra lassta-plädit viill- 
tin ja  késatin écapse täi sisné (sisne).

1*
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3. Az e m b e r e k  h a j d a n i  é l e t é r ő l .

Hajdanában mesélték, hogy igen jó és boldog kor volt. Tej 
folyt víz helyett és a források és folyók csupa tejjel folytak, ételül 
pedig a fákon igen jó ízű fűszerek és gyümölcsök voltak. Ezek a 
fák maguk hajoltak le az ágaikkal, hogy az emberek elérhessék 
és ehessenek ezen gyümölcsökből. Nyirfagomba, a mely a fákban 
van, lett volna a zsírjuk és gomba lett volna a sajtjuk; ruhául 
pedig mondják, hogy azokat a nagy, zöld lombos leveleket hasz
nálták, a melyek igen szélesek és hosszúak voltak, és aztán ezekbe 
is takarták magukat. Nem volt semmi bajuk vagy gondjuk a miatt, 
mit egyenek és igyanak, vagy mit használjanak ruhául. Olyan 
könnyen hozzáférhető eledelük volt, hogy ettek, a merre jöttek és 
tejet ittak a folyókból és forrásokból s mikor elfogyott a ruhájuk, 
ezen nagy lombos leveleket vették és ezekbe takarták magukat.

C ) Az állatok terem tésére vonatkozók.

4 . K u  vi p  e s ü d n e t e m .

tah tuluca äi supcastillin, ähte paha’kis kalhkai kumpiu süd- 
netet. südneti hatte son kumpéu, vala icéi mähte hekkau vaddet. 
? lam son obonés séipiu lakém kumpi tan tihta, acai kilüs orrút ja 
ähte e kalhkam aktak joksot sü. vala ku talle i mähte hekkap vaddet, 
rohkä pahähkis, aca ec jupmel vaddet hekkap kumpi. te vitti talle 
jupmel hekkap kumpi. ja  te kalhkai äi son tall valitam pehcé-kir- 
rakau kehtai ja  palhkesti tap kumpe mahnai, ku kumpe It kuhcale- 
men, ja  te sattai tat kuhkes ja  lussés sä'ipe.

4. A f a r k a s  t e r e m t é s e .

A régiek azt is mesélték, hogy a gonosz teremtette volna a 
farkast. Meg is teremtette a farkast, de nem birt neki lelket adni. 
Nem csinált semmi farkat a farkasnak azért, hogy gyors legyen 
és hogy senki se érhesse utol. De mivel nem birt neki életet adni, 
könyörgött a gonosz, hogy maga Isten adjon életet a farkasnak. 
Ekkor Isten életet adott a farkasnak és mondják, hogy ekkor fogott 
egy fenyő-koronát is a kezébe és a farkas után dobta, mikor
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futott. Ez a fenyő-csúcs a hátsó részéhez tapadt és innen támadt 
hosszú nehéz farka.

5

5. H é s  t a s u d n ö t e m .

te U äi pahä’kis fiesta}) tahkarn, vain l mähte vit talle hekkap 
vadáét, kuhkés pánit It son talle hässtai tahkam, vai kalhkai álmá
éit porrot (jäla : stöllüt, jälä : kasskét) . ku talle i mähte hekkap 
vadáét, te rohkä son vite talle taw oivämusau, acai hékkap vadáét 
tän sü Iákim tiivrai. ja  ku’ jupmél hékkap vitti hässtai, te tallii 
holla äi, acai hiissta orvüt almaéita kullükasan ja  svüinastét 
sijäb.

5. A ló  t e r e m t é s e .
Megcsinálta a gonosz a lovat is, de ismét nem birt neki éle

tet adni. Hosszú fogakat csinált ekkor a lónak, hogy az embereket 
megegye (megharapja). Mivel most nem birt neki életet adni, 
megint kérte a legfölsöt, hogy adjon lelket ennek az ő elkészített 
állatának. Mikor pedig Isten lelket adott a lónak, azt is mondta, 
hogy a ló engedelmeskedjék (engedelmes legyen) az embereknek 
és szolgálja őket.

6. K ä r ‘b m a h a  s u d n e t e m .

te li äi pahähkis kärehmahau tahkam tän tihta, acai tat alma
élt posstét. vala ku hiirra smii hekkap vitti, te kohcühtuwai kérhma, 
aéai almaéita tälhkan orrüt.

ja  ku te nlmaéa kuddi kärebmahau, te sija pastasté ja  kacüsti 
sü murvai ja  te tanne u jju  son kahcahet tasäk ka japrna. ja  ku le 
te japmam, te almaca vallti sü vúlus mürast ja  luddijé sü kwivtat 
nau ku' külép ja koihkoti sü pűrist ja te itni sü nawhte tälhkan.

6. A k i g y ó  t e r e m t é s e .
Megcsinálta a gonosz a kígyót is, azért, hogy az embereket 

megmarja. Azonban, mikor az úr életet adott neki, azt parancsolta 
a kígyónak, hogy az embereknek gyógyszerül szolgáljon.

Mikor pedig most az emberek megölik a kigyót, megfogják 
(fogóval), fölakasztják egy fára és ott kell lógnia, a míg meg
hal. Mikor aztán megdöglött, az emberek leveszik a fáról, ketté
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hasítják, mint a halat, jól megszárítják és így használják or
vosságul.

7. H  ä u  ka  s ü d n é t e m .

tah tuluca äi supcastijin, ähte pahühkis kalhkai ai häukau 
südúétet, acai almacit porrot. ku sija le jaurén mannámén ja  kad- 
dai viste sukkomén, acai almacit porrot (kasskét). vala ku éhé 
pad'dé karra hékkau vitti, te' kohcuhtuwai, acai almacita päbmun 
orrüt ja  tűi kétai vilién (viliin).

7. A c s u k a  t e r e m t é s e .

A régiek azt is beszélték, hogy a gonosz a csukát is azért 
akarta teremteni, hogy az embereket megegye. Mikor a tavon já r
nak, s ismét a partra eveznek, akkor egye (harapja) meg az embe
reket. De nem birt ennek sem életet adni és megkérte az Istent, 
adjon neki életet. Mikor azonban maga az isten (a fölső úr) életet 
adott neki, megparancsoltatott, hogy az embereknek táplálékul és 
rendelkezésükre (tkp. kezük alatt) legyen.

8. T i w r i p o ' i t é - j ü h k ü .

te kösse kaik mélici juhtusa itnin po'ité-jüküp ja  tat po'ité-juh- 
kim-pä'ive li tülvén ja  tat pü'ivé kohcütuwwü po'ité-tistak, te tolié 
írjén radéstam küihka juhtusa, dein cöhkonet tan vihtés paivai, icin 
puitést porrot. vala ku té éohkonijen küihka, répé ja  s valla katuikan 
tahte po'ité jüküst ja te söi sattaikan nau livahken, kukte läpä tolle, 
tu éca juhtusa jis puitén urrun ja  té orrúmén kita utnüc pä'ivai 
taina puitinese.

8. Az á l l a t o k  h á j o s z t o z á s a .
Egyszer, mikor hajdanában az erdőnek összes vadjai hájosz

tozkodást tartottak, — ez a háj osztás napja télen volt s ennek a 
napnak a neve hájas kedd (húshagyó kedd) volt, — hát megbeszél
ték (tkp. tanácskoztak) az összes vadállatok, hogy erre a bizonyos 
napra össze fognak jönni, hogy hájat egyenek. Mikor azonban 
mindnyájan összegyülekeztek, a róka és a sarki róka elmaradtak 
ezen kövérség-kiosztásról és azért maradtak .olyan soványak, mint
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-a milyenek mostan. A többi vadállatok azonban kövérek marad
tak és most is megvannak mai napig ezen kövérségükben. .

9. S u p c a s  é a i h t n e n  p í r r a .

Tuluc aikén ku vitt lonéstéddé li mannámén tan etnamen 
naltne, te pöhta son akta nissuna kuka, kute li läipit pähkumen. te 
jahlitä talle lonéstedd'e, jus son ogjüt kalitka süste laipéb. te li tat 
sammü khuidna sa'iké ja  äi kárt és, icci sitä vaddét süni laipép, 
outos ko murait cullä süni. te vw'léka lonéstedd'e ulhkus ja  murait 
cuollaköhta. ku’ son talle lé cuollamen tait murait, te ta t  khuidna 
valltüta'ikan-péhkéb ja a'läkä talle palikat ja  ku li palikum ja péd- 
dam pissut, te sattai tat la'ipé a'ive (aieve)  sthrés. té ióci tut saikés 
khuidna rüské tab vaddét. ja  ku lonéstedd'e pölita sisa ja kahca, jus 

■ lé talle la'ipé karvés, té jahhtä khuidna, dhte i lé ane karvés.
té vagga lonéstéddé vite ulhkus ja  murait cuollaköhta ja  talle 

äi khuidna vallta unna ta'ikan péhkép, kute li ane ville unnép ku 
tat vústas. vala ku li täp pähkum, sattai tat ane ville stüräp ku tut 
owtép la'ipé ja vitai (vijtui) passim rüwté paddéla. té vite pöhta 
lonéstüddé muppén palén sisä ja kahca, jus lé la'ipé féruk. vala 
khuidna jahhtä, dhte i lé ane féruk ja jahhtä lonéstéddai, aca vite 
süni éné]] murait cuollat (cuallat).

té vülhki vit lonéstéddé ulhkos ja  cälikali akta palén ja  téétna 
mura lijen cuolahtuwwum. ja  té khuidna tätne potton valltä ane ville 
ünnep täikanau ja  dlhki pähkut. vala tat la'ipé sattai ane ville stü- 
rdpun kuli tü outépu' ja ku’ son sisa pöhta tan khuina kuku, kahca 
lonéstéddé, jus talle lé la'ipé féruk ja  ku icci té occü laipep, té jahhtä 
son khuidnai: úté kalitka talle ton éc iáit murait kasskét ja  taiste 
pépmüp öccutét állását.»

té vülhki taüe tahi khuidna réhpén-raikén, kokte son talle li 
cohkohémén ja té talle sattai täht khuidna lodclén. cähpes ja  vi'lékés 
lidne li sü oivén ja  tat löddé utnäk ville haléht méhcésne. calipat ja  
vä'lekat lé állté 0 'ive ja  murait kdluha, koso pára pöhta. täht löddé 
kohcühtuwwä ca'ihtnén. álmáé li ta’t löddé owtola, vala ku’ li nau 
sa'iké, icci rásské vaddét pépmuw owtola ku’ lé talle parhkahtam. ja 
kösse talle äi lonéstéddé pöti sü kuku, té äi son falle cuolahti sü



murait, te virhtij son tallii éhca tait murait halat ja  tale sattai 
lodden.
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9. Me s e  a h a r k á l y r ó l .

Hajdanában, mikor az Üdvözítő megint járt ezen a földön, 
egy asszonyhoz jött, a ki éppen kenyeret sütött. Aztán azt mondta 
az Üdvözítő, vájjon kaphatna-e tőle kenyeret. Hát ugyanez az asz- 
szony fösvény és kapzsi is volt s nem akart neki előbb kenyeret 
adni, míg fát nem vág neki. Ekkor kiment az Üdvözítő és elkez
dett fát vágni. Mikor most a fát vágta, ez az asszony fogott egy 
darab tésztát és el kezdett sütni; mikor pedig sütött és oda tette 
sülni, hát a kenyér igen nagy lett. Ekkor annak a fösvény asz- 
szonynak nem volt szive, hogy ezt oda adja s mikor az Üdvözítő 
bejött és kérdezte, vájjon kész-e a kenyér, azt mondta az asszony, 
hogy még nem kész.

Erre az Üdvözítő ismét kiment és elkezdett fát vágni és 
aztán az asszony is fogott egy kis darab tésztát, a mely még kisebb 
volt, mint az első. Mikor azonban ezt megsütötte, még nagyobb 
lett, mint az előbbi kenyér és kiszélesedett a sütő vason. Aztán az 
Üdvözítő másodszor megint bejött és kérdezte vájjon kész-e a 
kenyér. Az asszony azonban azt mondta, hogy nem kész és azt 
mondta az Üdvözítőnek, hogy vágjon neki még (tkp. megint) 
több fát.

Erre ismét kiment az Üdvözítő és egyszer belevágott s ekkor 
sok fa volt összevágva. Ez idő alatt az asszony még kisebb tésztát 
vett és elkezdte megsütni, azonban ez a tészta még nagyobb lett, 
mint az előbbiek. Mikor pedig bejött az asszonyhoz, kérdezte az 
Üdvözítő, vájjon kész-e a kenyér s mivel nem kapott kenyeret, azt 
mondta az asszonynak: «most magad vágd meg a fákat és szerezd 
meg tőlük az eledeledet.»

Erre ez az asszony kiment a füst-nyiláson, úgy, a mint üldö
gélt és madárrá vált ez az asszony. Fekete és fehér kendő volt a 
fején s ez a madár még ma is az erdőben repül. Fekete és fehér a 
feje és a fákat vagdalja, a merre csak jön. Ennek a madárnak har
kály a neve. Ember volt ez a madár azelőtt, de mivel olyan fösvény 
volt, nem volt szive ételt adni, mielőtt nem dolgoztatott. Mikor 
pedig az Üdvözítő is hozzájött, akkor is fát vágatott vele. H át 
most magának kellett a fákat vagdalnia és akkor lett madárrá.
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10. S  u p c a s  A h e i  6 - hen  én  j a  N'  a v i é - h é n  én p í r r a .

te lijin tóién kuwkte khuina. muppé namma li Ahcié-hatné ja  
tat li pahäs khuidna; tunn muppé namma li j is  N 'avic-hatné ja  
tat li lojés khuidna. té ta ku<pkte khuina kaunatepd sőmés pijvén, 
kuli likan méhcésne. té li N 'avic--hénén paredné-mannd ja Ahcic- 
hénén néiheue manna, té läpä talle td khuina mo'rejé skoukon, té 
talle vetütäpä, ähte tat, kulite vűstamusan nahkd lihtéu tiiuhtét mur- 
jist, kalahkai pdheau atnét. ja  kü te likan vétutam, té a'léképan söi 
éoggét. Ahcic-hdtné coggd takfiasit ja péd'd'd lihté sisd, tasdk lcu td 
takfiasa pühtin kaska-mérrai lihtén ja  té son mur jit coggd ja lijhkii 
nald. valatut N 'ävic-hätne jis coggd pdra raidna mürjit ja  ku son 
li coggam lihtéu kaska-mérrai, té li jú  Ahcié-hénén lihté jö  tévas. ja  
te pöhta ja va'mkd tun N'avic-héné kukü. ja té vidnij Ahcic-hdtné 
pdheau tuhte N'avic-hénést ja  N'avic-hdtné jis occui tü Ahcic- 
hénén nijtau ja  té söi sirätikan ja  vülhkikan kobd sad'd'ai.

kossí talle tut pahhce lé Saddam vhrrasubbun, té manna tat 
méhcén ja  skoukij (skgwkij) ja pu cektä umäs púit ük lottéuja üi écü 
tiivrit, ma’ poröhtihté, nau di vuhea son kuttit. té talle aktan péivén 
pőhtü köhtai, té kulid son, ähte té tat sü ddné lé jóik einen, vala té li 
tat Ahcic-hdtné alvüs kérés tűn parednai ja  tat paredné äi usutir 
ähte tat li sü ddné. vala ku son tän péivén méhcést pöhtä ja  icci sa 
Ahcic-hdtné tété, ähte té lé talle tat paredné sü kulltalémén, té kulid 
talle par‘dné, ähte tat sü ddné jo'ikd ja tatné vűlésné son holla 
nauhte :

«té lüu mon talle éhea po'ité téluhken, 
vala N'avic-hdtné talle colhkoitat virhtij (talle) uélatét. » 

te usut paredné, ku tau kulid: maite sa le tdlle ddne uktu mövvé 
fémén ?

té kösse vit tät paredné lé méhcén skökemen ja  alvüs md'lékati 
li son talle villam, té voidnä son, ähte te sitvva porhkést sömés unna 
kötdeist. té vaggd son tohkg ja  ville knhcä tän köté nalä ja  köwlat 
réhpén-rdiké. té voidnä, ähte té lé tän köté sisne k"wkte khuina, 
mubbé lé vüras ja mubbé nürra ja  té ville voidnä, ähte td almaca lé 
mdléstémén rúpiáit ( ruoptait). outola lijin sija pasacam ruoptait,
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vala udni lijén sija taite tuoltahtémén. ja  hu täp voidnä tat paredné, 
té -leiktől po'ité p  éhkit tan tua>lltaj krühtul réhpéna cada ja  hut a  
puité tullti, te td äi vújau luihti. te holla tut nűrra khuidna tun vár
ra si : «tä pe te vúja siddi ! » te jahhtä vúras: «tü étné rattest, kute 
mü parhtnéu suoläti!» te kéhcast äi varas éhe tan krühtui ja te 
voidnä, ähte talle pé uihtos sadna vúja koptoté. ja te ai kéhcast 
varas pajäs réhpén-raiké ja té a'ihca tü parhtniu ja  tobedaj sü. te 
jahhtä varas: «kokte lé parednam ton téliké pöhtam ?» ja  té sa talle 
loihtüti paredné válás köté nallte ja  cänai köhtai ja  té talle säkas- 
tijen sija ka'ihka. ja té paredné vitti kotté ritäw, mau kilhkén päh- 
mün atnét. ja  ku li paredné kullam, ähte Ahcic-hütné i lám sü réktés 
iidné, vala li sü falskés (v. svalskés) -lähkai sü étnést valitam, 
té usot talle paredné, kokte kalhka talle taté Áhcic-hénést péssat.

té cuollä son stúrra tolöu ja laki tau tolöu köté kúrrai nau 
stárés, ähte köhté püli ja  Ahcic-hütné sinne köté. ku talle Alicic- 
hütné li kahheam tolö sisd,té cu'r°vü: «pöté, parednam, ja  kajünamx 
mám niccitat/» ja  ku’ icci té varedné váccé ja  sü altija tahte tolást, 
té jahhtä vite Ahcic-hütné: *ju pe lé ton rumitat kaudnam /» ja  ko li 
Ahcic-hütné p uollüm, té sattai son kornpo-rwwtén.

ja  té manna talle paredné rükta étnés kuku ja  té talle holla 
tan ädnäsis, mau son lé tahkam ja  ai holla, ähte kalhk talle äi tü 
nijtau hohkéhtét. vala üdné i sitä, aca paredné tap tahkat. vala té 
jahhtä paredné, ahte naita  sa le äi étnés lérün. ja  té vw'lekä paredné 
ja  tü néitau liasstä marién, acapa stökotet. ja  té vékahtalla paredné 
tau néitau jauraci pírra ja  ku nauhte läpän vékatém, té norötoti tut 
paredné néitau jauré sisü ja té sattai tat naita  cubbün. — ja té 
nauhte N ‘ävic-hütné occui parhtnius ja  icci rille tiste tärhpalie nä'le- 
■küt, ku paredné li stürra voheij.

10. M e s e  Á h c i c - h a t n é -  r ő l  és  N'  d v i c - h a t n é  - r ő l  
(a k o m p  o - r  w w t e  b o g á r  és a b é k a  e r e d e t e ) .

Hajdanában volt két asszony. Az egyiknek a neve volt Á / í c í c - 

hatné és ez rossz asszony volt; a másiknak a neve meg N'avic-hdtné 
volt és ez szelid asszony volt. Hát ez a két asszony találkozott egy 
napon, mikor az erdőben voltak. N'avic-hdtnének fiúgyermeke volt,
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Ähcic hatniDek pedig leánygyermeke. Hát most ezek az asszonyok 
bogyós erdőben voltak, aztán fogadtak, hogy az, a ki először meg 
bírja az edényét tölteni bogyóval, az meg fogja kapni a fiút. Mikor 
pedig fogadtak, elkezdtek szedni. Ähcic-hätne avar-füvet szedett és 
az edénybe tette addig, mig az avar-fű az edény közepéig ért és 
aztán bogyót szedett és rátöltötte. N'ävic-hätne azonban csak tiszta 
bogyókat szedett s mikor az edényt félig szedte, Ähcic-hätne edé
nye már tele volt és aztán jött és odaszaladt N'avic-hatnehez. Hát 
elnyerte Ähcic-hätne a fiút attól a N 'ävic-hätnetöl, N'ävic-hätne 
meg megkapta Ähcic-hätne nek a leányát és aztán elváltak és min- 
denik a maga helyére ment.

Mikor most ez a fiú idősebb lett, az erdőben járt és vadászott 
s külömböző kövér madarakat és más állatokat is hozott, melyek 
megenni valók voltak, szintúgy vadrénszarvasokat is lőtt. Hát egy 
napon a sátorhoz jött és hallotta, hogy az anyja dalolt. Azonban 
ez az Ähcic-hätne igen szerette ezt a fiút és a fiú is azt gondolta, 
hogy ez az ő anyja. Mikor azonban ezen a napon az erdőből jött s 
Ähcic-hätne nem tudta, hogy a fiú őt hallgatja, hallotta a legény, 
hogy az anyja dalol és a dalában így szól: «most én magam kövér 
húsvágó tuskó vagyok, N'ävic-hätne nek azonban most köpésedet 
kell nyelegetnie.» Ekkor gondolkodott a fia, mikor ezt hallotta, mit 
motyog most az anyja magában (egyedül).

Mikor ez a legény ismét az erdőben volt vadászni és ekkor 
igen messze tévedt, hát látta, hogy füst száll fel egy kicsike sátor
kából, aztán odament, fel is mászott arra a sátorra és betekintett 
a tető füstnyílásán. Hát látta, hogy abban a sátorban két asszony 
volt, az egyik öreg, a másik fiatal, és azt is látta, hogy ezek az em
berek bocskorszéleket ettek. Azelőtt megsütötték a bocskorszéleket, 
ma azonban megfőzték ezeket . Mikor ezt a legény látta, háj dara
bokat eregetett le a füstnyíláson keresztül a fölő fazékba s midőn 
ez a háj főtt, zsírt is eresztett. Ekkor azt mondta az a fiatal nő 
az öregnek: «ime zsír lesz.» Erre azt mondta az öreg: «a te anyád 
oldalából, a ki az én fiamat ellopta.» Aztán az öreg maga is bele
nézett a fazékba és aztán látta, hogy most ime csakugyan igazán 
zsír úszkál ottan. Aztán föltekintett a füstnyílásra is, észrevette a 
legényt és megismerte. Erre azt mondta az öreg: «hogyan jöttél 
ide fiam?» Ekkor leszállt a fiú a sátorról és belépett a sátorba s 
aztán mindenről beszélgettek. Aztán a legény odadta a fél vad
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rénszarvast, hogy ezt eledelül tartsák meg. Mikor a legény hallotta, 
hogy Ähcic-hatne nem az ő igazi anyja, hanem álnok módon vette 
el anyjától, gondolkodott a fiú, hogyan szabaduljon meg Áhcic- 
hatnétői.

Hát nagy tüzet rakott (tkp. vágott) és ezen tüzet a sátor mellé 
olyan nagyra csinálta, hogy a sátor és Ähcic-hatne bent a sátorban 
megégett. Mikor Ähcic-hatne a tüzbe esett, azt kiabálta: «jöjj 
fiam és segítsd meg emtető anyádat!» Mikor pedig a fiú nem ment 
és nem mentette ki a tüzből, Ähcic-hatne ismét azt mondta : «ugy-e 
már megtaláltad anyádat (tkp. csöcsödet) ?» Midőn Ähcic-hatne 
megégett, kompo-rwwte (vasbogár) lett belőle.

Aztán a legény elment igazi anyjához és elmondta az anyjá
nak, mit csinált és azt is mondta, hogy most azt a leányt is el 
fogja pusztítani. Az anyja azonban nem akarta, hogy a legény ezt 
tegye. A legény azonban azt mondta, hogy a leány szintén olyan, 
mint az anyja, (tkp. anyja tanításában van) s aztán elment a 
legény és a leányt magával hítta, hogy játszanak. Hát kergette a 
legény ezt a leányt a tavacska körül s mikor így szaladgáltak, bele
taszította a legény a leányt a tóba és aztán a leány békává lett. 
így N'avic-hatné ismét visszakapta a fiát és nem kellett neki többé 
éheznie, mivel a fia nagy vadász volt.

D ) A rénszarvasra s őrizésére vonatkozók.

11. T  a l l e  k a l h k a p  mo n  s u p c a s t é t ,  k o k t  e p ö c u j  s a t t  a i 
n a u  k ö c i c e n  (kücicen).

te kalhkai tóién pahahkés colökotét pühcu ja>'lekai. An las ra i-  
kén tat kohcühtuwwä, ja  ko pahahkés li talle niddün tab coló- 
kotam, te sattai pöciij alvüs kücic ja  te almaca virhtijé ridnuhet 
id'd'a-pü'ivé. 11

11. M o s t  el  f o g o m  m e s é l n i ,  m é r t  l e t t  o l y a n  u g r á n -  
cs i  a r é n s z a r v a s .

Mondják, hogy hajdanában az ördög beleköpött a rénszar
vasnak a lábába. Nyilas lyuknak hívják ezt [a helyet]. Mikor 
most az ördög bosszantásúl ezt megköpdöste, a rénszarvas igen 
ugráncsi lett és az embereknek éjjel-nappal kell őrízniök.
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12. T a l l e  k a l h k a p  mo n  s u p  c as  t ét, k o k t e  k u m p e  
p o r r a  p ü h c u i v

te kalhkai ái somés aikén ai éhca südnétéd'd'é liöllom pöhcui 
nawhte : «kokt es ton ih ijäb vuoifiaste nau ku tu’ écá tiwre ?» vala 
pöcuj jahhtä: «ip mon vésü ijäb odd ét (oödit) aktan sajén.v — te 
jihti südnétéd'd'é: «kuli ton talle lé’ nau ukulukes ja  ih kulltale, te 
kalhka ton ruivahet füréhtan rokkén ja  ku lé ijäit kúhcamen, te talle 
kalitka kumpé tu porrot.» — ja  te sadnan uihtos pöcuj ruiévaha 

faréhtan sajén ja  ku ijäit kühcä, té talle kumpe porrä pühcuw, 
könne kaudna.

12. Mo s t  el  f o g o m  m e s é l n i ,  m é r t  e s z i  a f a r k a s  
a r é n s z a r v a s t ?

Mondják, hogy egyszer egy más alkalommal egy másik 
teremtő is így szólt a rénszarvasnak: «mért nem nyugszol te is 
éjjel, úgy, mint a többi állatok ?» A rénszarvas azonban azt mondta: 
«nem azért élek én, hogy éjjel egy helyen aludjam.» Erre azt 
mondta a teremtő: «mivel olyan engedetlen voltál és nem fogad
tál szót, hullasd a szőrödet minden gödörben és midőn éjjel sza
ladgálsz, találjanak meg a farkasok.» Hát a rénszarvas csakugyan 
minden helyen hullatja a szőrét s mikor éjjeleken át szaladgál, 
megeszi a farkas a rénszarvasokat, a hol találja.

13. K o k t e  e k e n é s  a l m a  c a p o c u j  - é l ű i t  an  él

té äi aktan palen, kosss tä toluca lijén catnam pöhcuit sömSs 
varé nala ja  tä pöhcu é kosok pésa, jute canahtuwum lijén sija 
stürra kédkita, — állam káé aktak mura tatne pakté-varén, — té 
kalhka talle akta pöcuj jahhtét: ttmü punnde lé kenés ja  i vasa mü 
sir étalét, monno nélhküw: vülhkica ma monno.» té mubbé pocuj 
jahhtä: iw kuit monno vülhké; púrak punnde lé müsne, vassal lé son 
ja sirétal mü varrasist, varrasist, iw  kuiht monno vülhké.» té jahhtä 
tut mubbé pöcuj: «vülh kait kuiht monno, mü pun nte lé kénes ja  ville 
slovvä mü ; vülhkica ma monno ! pöté äi totno /» té mubbé vit jahhtä : 
«iw kuiht monno vülhké/» ja vülhki sa uihtos kokte li höllom. ja té
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tastS kalhka tahta, ahte 8 ketnasa ane pocuj-8lu.it, vala vasselés al
maca te itni eluit.

13. M é r t  n i n c s  a l u s t a  e m b e r e k n e k  r é n s z a r v a s
n y á j  u k ?

Mikor a hajdaniak egyszer megkötözték egy hegyen a rén
szarvasokat és a rénszarvasok sehová sem juthattak, mivel oda 
voltak kötözve nagy kövekhez, — nem volt ugyanis egy fa sem 
ezen a sziklahegyen, — akkor, mondják, egy rénszarvas azt mondta 
volna: «az én gazdám lusta ember. Nem törődik vele, hogy velem, 
más helyre költözzön ; éhezem, elmegyek én talán.» Hát a másik 
rénszarvas azt mondta: «én bizony nem megyek el, jó gazdám 
van nekem, szorgalmas és elköltözik velem friss fűről friss fűre; 
én bizony nem megyek el.» Aztán azt mondta a másik rénszarvas: 
«én bizony elmegyek, az én gazdám lusta és meg is ver engemet, 
elmegyek én; jöjj te is.» De a másik megint azt mondta: «én 
bizony nem megyek.» Aztán csakugyan elment, a mint mondta és 
mondják, hogy innét van az, hogy a lustáknak nincsen rénszarvas 
nyájuk, de a szorgalmas embereknek vannak nyájaik.

14. A l m a c  a t a p  m i  a l l a s i s e  r i d n  uj  - sv a'i d n  as  it.

kumpiw kilhkin mai ta toluca täpviat allasise ridnuj-svái- 
nan, vala kumpe li alvüs ükullükés, i alabma jekatét sitá ja  ka pirh- 
kuw ugju, te son sattai alvüs kücic ja  morraj. te virhtijin almaca 
lo'ihtet sü.

ja te j is  rehpihau vcillti, aci tau täpmat allasise cehtär-sväi- 
nan; vala tat li alvüs kaskalés, kasska maite pára fálltát, lápéit 
kasska son ja  mi pára káudnui sü outon. te virhtijén talle almaca 
ái lo'ihtet sü.

ja  te j is  jervab válltin, aéin talle táp täpmat allasise vite svái- 
nan, vala tat jis  räikat kö titja  äihtit, i  aktak pálle süste ja porrá 
kaihka, maite son kaudna. te virhtijén talle ái sü lo'ihtet.

ja  te kuilit pétnakau káudnin ja  te tápmakőhtin. ja te tat sat
tai alvüs tamés ja  kullűkes, tahka kokt? pára eikát kuhhcu sü ja rid- 
nuha váhhken tait siján stürra eluit.
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14. Az e m b e r e k  ő r i z ő  s z o l g á k a t  s z e l í d í t e n e k  
m a g u k n a k .

Mondják, hogy a régiek a farkast akarták maguknak rén- 
őrző-pásztornak megszelídíteni. A farkas azonban igen engedetlen 
volt, sehogy se akart engedelmeskedni és mikor húst kapott, igen 
ugrándozó és haragos lett, aztán az embereknek el kellett őt 
ereszteni.

Aztán meg a rókát fogták, hogy azt szelídítsék meg maguk
nak pásztornak; de ez igen harapós volt, összeharapdált a mit 
csak elért, (megragadott). Fékeket harapdált s a mi csak útjába 
akadt (tkp. találkozott előtte). Hát az embereknek őt is el kellett 
ereszteniük.

Aztán meg a rozomákot vették, hogy ezt szelídítsék meg 
maguknak ismét szolgának. Ez azonban kilyuggatta a sátrakat és 
éléstárakat, semmi sem maradhatott meg tőle s mindent megevett, 
a mit csak talált. Aztán őt is szabadon kellett ereszteni.

Aztán mégis megtalálták a kutyát és ezt kezdték el szelí
díteni. Hát ez igen szelíd és engedelmes lett, úgy tett, a mint csak 
a gazda parancsolja neki és segít nekik nagy nyájaikat őrizni (velük 
együtt őrzi nagy nyájaikat).

E )  A kutyáról szólók.

15. U n n a  s u p c a s  t i w r i  j a  p é t n a k e n  p í r r a .

tolín kösse ka'ihka tiwré kelau itnin ja te sija kilhkén äi somés 
pälen äi cöhkonam cöhkai ja  te kilhkén sija äi somés áikén malläsau 
atnét, vala te állam sijän aktak tollo, te rad'd'i sija pétnakau, ara 
tát vájgat sid'd'i tolöu almaci luhte. ja ko perui pőhta álmáéi kuka, 
te lé ta jura por romén, te péna éuhkéti uksa-kürrai snolökohet. ja  ka 
liée almaéa éohkolam porromést, te sija viddin tan pétnaki täktist ja  
ku péna lé porrom, te vülhki son tai ééá tiwri lusá. vala ku son 
tohko pöti, te lijén sija jü  porromen ntesskasau ja  te jihté : «ep tiss 
mija tärhpahe map ke tolöu, na'léké lé pirhküiv nauhte por rot.» vala 
péna vastét: «ip kuit inon sitá nass kas au porrot, vülhkau mon röp
tűt álmáéi kuku.» ja  té vülhki péna almaid kuka ja  té sattai péna 
almacita pöcuj-ridnuhem váhhkén.
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15. K is  m e s e  az á l l a t o k r ó l  és  a k u t y á r ó l .

Hajdanában, mikor minden állatnak volt nyelve és egyszer 
össze is akartak gyülekezni és aztán egyszer lakomát is akartak 
tartani, de nem volt semmi tüzük, akkor elküldték a kutyát, hogy 
ez hozzon nekik tüzet az emberektől. Mikor a kutya az emberek
hez jött, ezek épen ettek. Hát a kutya leült az ajtó mellé vára
kozni. Mikor az emberek elvégezték az evést, adtak a kutyának 
esontokat s mikor a kutya evett, elment a többi állatokhoz. Midőn 
azonban odajött, ők már a nyerset ették és azt mondták: «nincs 
nekünk többé semmi tűzre szükségünk, jó (jóízű) a húst így enni.» 
A kutya azonban azt felelte : «én bizony nem akarok nyerset enni, 
visszamegyek az emberekhez !» Aztán a kutya elment az embe
rekhez és hát a kutya az embereknek rénszarvas-őrző segít
ségük lett.

16. S up  c a s  p  é tn  a k i  p í r r a .

akta palen jis , kösse kuwkte slorhte kaunatikan, akta li livähk 
taiste pétnakist, vala mubbe po'ite, te jahhtä tut, ku'te li l i v a k : 
«vip'léket kalhkau mun, mü punnte le sa'ike ja  näleküta mü ja  ville 
slovvä mü.» vala tut mubbe vastet: iu kuit mon vülhké, mü punnte 
lé párak, váddá muni vud'd'a-tuvau, skauca müste vűjan punuci (?) 
iu kuiht mon sita vcs>'lekét punten luhte.» tat mubbe jis jahhtä : vvülh- 
kau kuiht mon ! » — ja  te almaca itni tau ai pähkü-väd'dasen, ähte 
i  pahas ja saikes álmáé obonis petnakau copcuhte.

16. Me s e  a k u t y á k r ó l .

Más alkalommal meg, midőn két kutya találkozott, az egyik 
ezen kutyák közül sovány volt, a másik pedig kövér, hát azt 
mondja az, a melyik sovány volt: «elmegyek én, az én gazdám 
fösvény és éheztet s azonfölül ver engemet.» A másik azonban azt 
felelte: «én bizony nem megyek el, az én gazdám jó, ád nekem 
zsíros csontvelőt, a bajuszom zsírban úszik (zsírba mártódik). En 
bizony nem akarok elmenni a gazdámtól.» A másik meg m ondja:r
«én bizony elmegyek!» — Es aztán az emberek közmondásul is 
használják, hogy a rossz és fösvény ember épenséggel nem bírja a 
kutyát megtartani.
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F ) A medvére vonatkozók.

17. L ó n  e s t  e d'd'é j a  t i w r i  p í r r a .

ta vűrrasi ömänasa lijen talle ai nauhte: kosso lonésted'de li 
vüntartem tan etnamen naltne, te pöti son akta palen tiwri nä'ika. 
te jahhtä son pöhcai: «kalhka-kus ton kuwddM mü tdpa jékké rasta ? » 
Dala pőcuj vastet: «ip mon asta kuhcamest.» tg jahhtd talle lones- 
téd'd’é : «te kalhka ton kühcat id'd'a-pä'ive ja  ruivahet kalhka ton 
färhtan rokkesne.» — te vw'lékü vit lonésted'de ja  käunat hestain. 
te jahhtä hässtai: «kalhka-kus ton mü khwddét jekke rasta 1» te jahhtd 
hässta: «ép mon asta kúhtümest. » te vastét lonésted'de ja jahhtä: 
kuhtüt kalhka ton id’d’a-pä'ive ja ih kalhka kossok kallanét; tu pane 
■kalhké talle pärä va'ipat kúhtümest.» — te vw't’kä vit lonestedd’e ja  
käunat perhnain. te taste kahca : «kalhka-kus ton mü k'wddét jék- 
ken rasta ?» kale päredna kisseli ja ku li kuwddam jékké rasta, 
jahhtä lonéstéd’d'é älite: «te kalhka ton täp palähkan o jju t, ton 
kalhka péssat kuhcamest tälveb, ton kalhka aktán sajén oddét, tasäk 
ku taleve lé vässam.»

te taste pöhta, älite pöcuj kühca id'd'a-pä'ive ja  ruivaha färh
tan rokkm, ja  hässta äi porrä id'd'a-pä'ive tasak ku pane vä'ipi ja i 
one kallänemiu ja  te äi taste pöhta, älite päredna oddä ka'ihka täl- 
reb ku kutti lonéstid'd'iu jékké rasta.

17. Az Ü d v ö z í t ő  és az á l l a t o k .

Az öregeknek az elbeszélései ilyenek is voltak:
Mikor az Üdvözítő ezen a földön járt, egyszer az állatokhoz 

jött. Hát azt mondta a rénszarvasnak: «átviszesz-e majd engemet 
a vizes lápon?» A rénszarvas azonban azt felelte: «nem érek rá a 
szaladástól.» Ekkor azt mondta az Üdvözítő: «fuss tehát éjjel-nap
pal, és hullasd a szőrödet minden gödörben.»

Aztán megint tovább ment és találkozott a lóval. Hát azt 
mondta az Üdvözítő a lónak: «átviszesz-e engem a lápon?» Azt 
mondta a ló : «nem érek rá a legeléstől». Erre azt felelte az Üdvö
zítő és így szólt: «legelj tehát éjjel-nappal és soha se lakjál jól^ 
csak a fogaid fáradjanak el a legeléstől.»

Halász, Svéd-lapp nyelv V. 2
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Aztán megint ment tovább az Üdvözítő és a medvével talál
kozott. Ettől is kérdezi: «átviszesz-e majd engemet a lápon?» 
A medve bizony beleegyezett s mikor átvitte a lápon, azt mondta 
az Üdvözítő, bogy: «azt fogod jutalmul kapni, hogy nem kell 
legelned télen, egy helyen fogsz aludni, a míg a tél elmúlt.

Innen van az, hogy a rénszarvas éjjel-nappal szalad és min
den gödörben ott hagyja a szőrét, hogy a ló éjjel-nappal eszik, 
míg a fogai elfáradnak és nem lakik jól, és innen van az is, hogy 
a medve egész télen aluszik, mivel az Üdvözítőt a lápon keresz
tül vitte.

18. P  ér  h t  n a  p wl I t em.

te kossá aktan aikén Újén pérhtnau (piriw)  fähtätam, — pä- 
redne se li falle skéhtau tahkam, sijän smawwa misit sa li falle 
päredna spihkum, — ja  kossá almaca te fähtätijin, te kalhké falle 
késsét perito vässü tolloi ja pwlltét ( puwlltet)  sü. starr a tolöu lijén 
sija falle tahkam. kakee ol°bma falle kihci suina, vala é kosök nakä 
p u(pktét périw. vala ku’ ökcät olmaj pöhtä sidcl'i vähhken, te falle 
välät päredna ja  te kessln tä okccs pérhtnau tolloi ja  pulltin périw 
vässü kokte U, nahkina ja  pérhkuin ja  täkti kum.

18. A m e d v e  e l é g e t é s e .

Egyszer, mikor a medvét megfogták, — a medve ugyanis 
hunczutságot tett, kis borjaikat szakgatta szét a medve, — és 
mikor megfogták az emberek, oda akarták a medvét elevenen a 
tűzre húzni és elégetni. Nagy tüzet csináltak ekkor. Nyolcz ember 
birkózott vele, de sehová sem bírták a medvét [oda] vinni. Mikor 
azonban a kilenczedik ember jött segítségükre, akkor fölordított a 
medve s aztán ezek kilenczen a tűzre hurczolták a medvét és 
elevenen elégették a medvét, a mint volt, bőröstül, húsostul és. 
csontostul.

19. M a s t e  h ö l l i ,  äh te p  ä r ed n a  le p o n t ú r a  m a t t  ü s t .

tuluc aikén te vürrasa supcastijén, ahte päredna kalhkai mä- 
nau atnét ja tat manna U ville paredné-manna. ja  jahhtä falle pü- 
redna, kösse li vürastuwwum, tan parednasis: ni lé müsne mi ke, mau.
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ton kalhka arepßn o jju t, vala ka kula, ähte monno lep japmam, té 
manä tohko ja  änü taiste almaéist, acé vadáét tani nähkiu; ja  jus 
e sitä vadáét tűni täp, te kalhka ton ra'udnü-rissi sväskastet tau, 
túljéu kolmon äiken.»

te a'iké talle nohkä ja  te kulid tilt paredné, ähte te lijin al- 
maca sömés sajén vuhcam aktau pérhnau, kén nünén li kollé-suorh- 
mas. tat päredna kde ini kollé sór°bmasau nünén md'rehkan. te 
manna uihtos paredné tohku, kosne li kullam, ähte takkar pérhtnau 
Újén vühiam ja  ku’ son tohko pöhtä, té son ütnu, aci süni vadáét 
tau pérhtna nühkép, vala é alabma tau sitä talikat. té vw'Ukä son 
talle mähhcaija töckd’ä ra'udnü-rissit ja ku pöhtä vite roptüt, kaheä 
son, jus talle sihté vadáét süni nahhkép, vala sija vu'r°dnu, ähte é 
sija täp takä.

té sväskast son vüstas pälen krühtü pad’d'él ja  té sattai joröpo 
krühtö mailén, té kaheä, jus sihté vadáét süni nühkép. té lijin sija 
jü  pallam,, ku vuidnin, ähte krühtö sattai varran, vala é lihkan sija 
süni vatté nähkep. té paredné muppé paléri sväskast krühtü pad'd'él 
ja té vuidnuj joröpo päredna. té lijén sija alvüs lähkai pallam, ka 
vuidnin pérhtna korütau ja  té viddin sija süni nühkép. jus täht 
paredné li svdsskum kolmon üikén, té li päredna éuoccahtet vässü 
ja  té li sijüü ( sijüb) kijkutet. vala ko viddin süni nahhkép, té péssin 
sija poröhtallemest.

té taste manna täht supeas, ähte hölli, ähte päredna lé ponntura 
mattüst ja  päredna kohcütuwwä üli útnak tágján.

19. Mó r t  m o n d j á k ,  h o g y  a m e d v e  p a r a s z t  n e m z e t 
s é g b ő l  va l ó .

Hajdanában azt beszélték az öregek, bogy a medvének volt 
egy gyermeke s ez a gyermek férfi-gyermek volt. Aztán, mikor 
megöregedett, azt mondta ez a medve a fiának: «nincs nekem 
semmim sem, a mit örökségül kaphatnál. Hanem ha meghallod, 
hogy meghaltam, menj el oda és kérd el azoktól az emberektől, 
hogy adják neked a bőrömet; ha pedig nem akarják ezt neked 
adni, berkenyevesszővel csapkodd meg háromszor azt a bőrt.»

Hát múlik az idő s aztán meghallja ez a fiú, hogy az embe
rek egy helyen egy medvét lőttek, a melyiknek az orrában arany*

2*
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gyűrű volt. Ennek a medvének ugyanis aranygyűrű volt jelül az 
orrában. Hát csakugyan odament a fiú, a hol hallotta, hogy ilyen 
medvét lőttek s- mikor odajött, az emberek éppen lenyúzták a bőrét 
és éppen főzni is tettek föl a medve húsából. Mikor odajött, kérte, 
hogy adják neki a medve bőrét, de sehogy sem akarták ezt meg
tenni. Ekkor elment az erdőbe, berkenye-vesszőket tört s mikor 
visszajött, kérdezte, oda akarják-e most neki adni a bőrt, azonban 
ők megtagadták, hogy nem teszik ezt.

Ekkor első ízben ráütött a fazékra s az egész fazék tele lett 
vérrel. Aztán kérdezte, oda akarják-e neki adni a bőrt. Ekkor már 
megijedtek az emberek, mikor látták, hogy a fazék véres lett, de 
azért még sem adták neki oda a bőrt. Erre a fiú másodszor ráütött 
a fazékra és ekkor már látszott az egész medve. Hát most nagyon 
megijedtek az emberek, mikor látták a medve testét és oda adták 
neki a bőrt. Ha ez a fiú háromszor ütött volna a fazékra, a medve 
elevenen föltámadt és őket összetépte volna. Mivel azonban oda
adták neki a bőrt, elkerülték a megevetést.

Innen származik a mese, hogy azt mondják, hogy a medve 
paraszt nemzetségből származik és a medvét mai nap is paraszt
nak hívják.

20. S  u p  e as t e r n  s t ű r  r a N i l  a n  p í r r a .

Lökül jäpe takte outolist pötl akta amäs sapme aktan ahkai- 
nés ja tat sapme ll kulühtuwwu?n, aide son miihti tahkat noites- 
vűtap. te pötl son akta a'ilékes peivén mijä kuku, ku almaca lijin 
kirhkün. te cohkohi son tasne aktau unna pottocep ja ko éhkét talle 
lé Saddamen, te pöhtä äi akta éca,jün namma ll Pér Anderson, jala  
kuheutin sü Phällan. ko son pötl ja aiheai tűit apmaslt, te cacést 
son cüwtin tan amäs ol°bmai ja  jahhtä: «malckar fotnü lé talle 
téhke pöhtam?» ja  ville jahhtä: «tosstapihtit tija takkarl hüsau 
lo'ihtét ? räd'd'it sü talänak uksa-raiké!» te tut amäs cilimit takäi 
a'ive stürräsin ja  té tat sü ahhkä kéhéai taita sü cilmita ja  te vülh- 
kikan söi talänak ulhkus. té kalhkai Phälla tolvüt sijäp ulhkus. vala 
té jahhtä akta mijäst: «ih ton oőcu löpép ulhkus vaggitja sijäp tol
vüt,» té jahhtä tat Phälla: «väi sa ll talle müsne pi'resü, te lijib 
monno taite vuheit.» vwllaken (vuollaken)  ll käc täht Phälla ja icöl
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tété, maite son höloi, ja jus li löpéb uggurri, te li son to'lövüt sijäp 
ja í hé tété, kokts talle li saddat.

te vulhki tä apmasa keinüpse ja  Phälla sa talle äi vülhki 
ecas véssum-sad'd'ai. vala ku’ kalle péivé lijin vássam, te li tat amäs 
pérhtnau vűhcam ja  te pőhta son taina páredna-nüdin téhke mija 
kuku. vala te lime mija pára kuwktäk. te pöhta tat amäs ja  vaidnüt, 
jus son u j j a  löpép täsne orrüt. vala möi éimén ( mija éimé) tuossta 
süni táp löpetet. te kuiht pöhta akta écá olmaj, mi toptoi sü, te jahhtä 
tat, apma mau süste pallat, i son aktauk takä, kit i vasü. te uihtus oc- 
cui son löpép unitit näkanpéiviu. vala ku li u jjum pétnikit, te son akta 
éhkéten li juhkam a'ive kdrrimi. te li son äi öséstam ja té lijin ösés 
sva'idnasa caőatam sü pírra ciVmi ja nüné lijén sija krihtain äi 
ki'rijam ja  nalmé pírra lijin sija jis  caddam. ja  té li son östam 
kuwkte line ja  taite lijén ösés-sva'idnasa tibérihtam kaheémi nálui 
kunt. ja  té li son äi osstam sakartem-linép ja  täp lijin sija jis  cat- 
nam mä'lekai, té tat jis kahcahi kü pállü. ja prillait éni son äi cil
min ja  cuhhpa li jis  collüt oivé naltne.

té pöhta son talle téhke, kosne ahhka léi, vala i ahhka oihonés 
kéhca süni, vala möi jis ca'ibmakötimen süste, ku takkar mütuin 
pöhta. té li son äi osstam vadasist ( vaödasist) akta unna kämpau. 
té kw(pddä son táp kétan ja  té ahhkai vaddá son täp. té tat sü ahhka 
jahhtä: «maite paihkait lé ton talle osstam ?» morén li káé ville, ku 
vuini, kokts son pötí. té jahhtä tát olmaj: «i sa Stürra Nilä ( tát li 
sü namma) östé pa ihka it!» ja  té iccikan söi tiste ville aktakit 
rúna, vala möi vuinimen, ahte ahhka skápmahi a'ive sagga. vala i 
lám tat ane nükés.

té vie'léká son taste ja ulhkus sömés sad'dai, kosne li akta 
olmaj pühcamen. te lice tä äi kullam, ahte tat amäs mahhtä näka- 
nau tahkat tán vaivälacai noitésvűtaina. té lie son toppén valgam  
jö outép péivén ja  té vw'léká son äi tán éhkéten, ku li talle nouhte 
hervihtuwwum. té kátui son toppén kalle thima ja té licc äi toppén 
äi juhkam aúe énaput. té lé talle kaska-id'd'a, ku son pöhtä roptüt, vala 
té lijin lilika sakértam taite cadatémites. tü porhkár-sva idnasa lijén 
káé makksam tan outost,jus mjjm cadatit. ku son talle vite pöhtä téhke 
(tihke), té li son sagga vwllaken (vuollaken). te li äi ähkau péivén
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kuhhcum, am i süni tod'd'ét raudnü-rissit ja te li son äi täp. tahkam. 
lojés khuidna li taht, täste son kulltali, kokte olmaj kohcui sü. ku 
talle pöhtä tat sü olmaj sisa, té son jo'ikaköti nau sagga, ahte 
vecca pära skid'düjén ja te valita son váddasau ja  lubbij tap. kulhpen 
nalä, uksa-ajést kita si suemus céhkai] lubbij son táp väddasau alvüs 
sladdat ja  ko li tap lubbim, te vá jja  son päredna-nähkiu ja lubbij 
tau tán vädoasa nalá. kúlhkait piejai son pajäs ja  assé vídus vád
éi as a nalä. té vá jja  son talle tait rissit ja  té a'laka son námatét tau 
páredna-náhkiu tai rissi ja  jw'ika, kokte li pára kélla. ja  muhtémin 
cabma son tau nähkiu ja  muhtémin jis nämata son táp ja  té talle 
ja h h tä : «tajja, cuoccaltahté täccau!» té kuläimen talle möi, ähte 
pérhnau li son rohkotallamen, acai talle tat päredna cuoccaltahhtét 
tau piihcaj ol°bmap jah talhküt tau ol°bmap, väi tat lului varrés 
saddat.

té talle mon ca'ibmakghtiu, vala mü ádné köhcui rnü sávüt 
orrüt, vala icciu monno lihkan naká caimanasait anéhtét takkar 
ol°bmast, kute li talle viistak cadahtuwwum ja  té eskan rohkotallä 
pérhtnau, acai tat orrüt süni váhhkén. vala tat sü ahhka icci aktakit 
hölo, i obonés kéhca pajäs. vala ko té héihti (hijhti) tat sü olmaj täte 
vitnüst, te ahhkä skäbmiköti sü ja jahhtä: «ih ton obonés skämäte ? 
palhtä ton talle taina vükinathä'ibma-almacit!» vala olmaj jahhta : 
«éh tá palid müste.» té son áhkau nömosti ja holla: «élé, ahhkam, 
mörähte, luihté muni äntaks ; ip ma monno taste manép pálén nau 
takaca.» kérés li son lihkan ahhkai ja  icci mörat, ku tat skäbmi sü. 
té ödin sija táp ijäp ja  kalle péivé ta'te r-ájést vu'lékin ái sija. té li 
äi kaunatam tuina Phéllain, kute li nou vastes päkuit jahhtam. té 
virhtij talle Phälla rohkot sü, vai kalhkai äntäkes lo'Hitét sü, juts 
son li käivas tán palén, ku taite höloi. té licapa talle rutnam ja  té 
äi sirätikan.

té lice ai tuh toivühtam, kosne li tat skä'beca olmoj, acin sija 
vadáét lokiu pähper-täla, jus nahhkä käd'd'üt tau sija pühcajau. ja  
té lie son talle äi sü étnames cacin passam, maite välti son j ékkést, 
ja  té vülhki tau cäciu kuwddet tohkö. vala té lijén talle tä almaca 
vá jjam  toktörau ja tat li käc talle purukum sijäp, apma mau 
jahhkét tan sapmai jala mau päd'd'at sü obo cäknat sisa khammäri,
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kosne tat púcas li vallahémén. ja  te talle icci kenők tut amäs oécu 
ta it lokiu tálait, maite Újén sija toivühtam süni. té pöhta son a'ive 
morén téhke ja  jahhtä, kokte mija kuläime, akté 0 3  ju t sa kalitka tat 
olmaj voidnet, ku kelestijén suwwa. té li son tan fa lén  cilhküs ja  té 
mija kuläime, ähte son talle niliti saw, arai 0 3  ju t volánét, ko iccin 
vatté suiii täp, mau lijin toivühtam.

té vülhki son taste ja  manai Svertji, ja ku tohkö pöti, al'ki son 
suolatét ja vücacét almaci mähhce-pühcuit. vésni son pära lapäi 
vülén. vala icci sü ahlika tiste cövute sü. mija äi vuinime, ähte tat 
khuidna vastahi ol°bmas vűkép, vala i kosok maliié saddat. kö talle 
ta t sü olmaj véssüköti méhcén, té icci tist ahhkä sü läkete.ja ku' tat 
sähka lie rovväsam almaci kaskan, te vu'leké talle suhte ol°bmä, icé 
oheot sü taiste päktist ja fänkit sü. té hévai talle nau pürist, ähte 
■skalebma li jurä oddemen. iccin käc tüsta mannat sü kukü, ku jdh- 
kin, ähte son li koheemen, jute vücahtallat lijin sija, jus son li sijäp 
0 3  ju t voidnet. té talle nähkin sija sü ja  jura asstin pi'resüp valltét sü 
lullte, té son äi koheaj ja kö koheaj, talä sa son talle pirésui kalhkai, 
vala té lijén tii ol°bma jura asstam tau valltét sü luhte. té son talle 

Jänki'tuvai (v. fänkihtalai) ja  vülhkahtuwai pakätim-sad'dai. outola 
li son äi suolätam ja  li äi outola mannam pakütém-sajén, ja té li son 
tollúi leraktam muppé fankai ühcé-mijau. — konnes son talle lie 
ihpe mija ( én möi)  tété. juko licc vässü, jalä jämas, akta luirra vala 
tap téh tä.

20. E l b e s z é l é s  n a g y  N l l á r ó l  (Miklósról.).
Tíz évvel ezelőtt egy idegen lapp ember jött ide a feleségé

vel együtt és erről a lappról az hallatszott, bogy boszorkányságot 
tudott tenni. Hát egy vasárnapi napon jött hozzánk, mikor az 
emberek a templomban voltak. Itt ült egy kis darabig és mivel 
most már esteledett, egy másik is jött, a kinek a neve Per Ander
sen volt (vagy Phiilla-nak hívták.) Mikor jött és észrevette azokat 
az idegeneket, ujjával rámutatott ezen idegen emberre és azt 
mondta: «miféle ördög jött ide?» Es azt is mondta: «mertek 
ilyennek szállást adni? Küldjétek el azonnal a háztól (tkp. az 
ajtó nyiláson)». Erre az az idegen igen nagy szemeket meresztett, 
sí felesége pedig a szemeit nézte és aztán azonnal kimentek. Ez a
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Phälla ki akart utánuk menni. Hát egy közülünk azt mondtar 
«nem szabad kimenned és őket követned.» Erre azt mondta ez a 
Phälla: «bár csak volna puskám, lelőném ezeket.» Részeg volt 
ez a Phälla és nem tudta, mit beszélt és ha megengedték volna 
neki, utánuk ment volna és senki sem tudja, mi történt volna 
akkor.

Hát ezek az idegenek útjoknak mentek és Phälla szintén 
elment a saját lakására (lakóhelyére). Midőn azonban néhány nap 
elmúlt, az az idegen medvét lőtt s aztán ezzel a medve terhével 
ide jött mi hozzánk. De ekkor mi csak ketten voltunk. Hát eljött 
ez az idegen és kért, szabad-e neki itt maradni. Mi ketten nem 
mertük neki ezt megengedni, aztán mégis jött egy másik ember,, 
a ki ismerte őt és ez azt mondta, hogy ne féljünk tőle, nem tesz 
semmit se, ha nem bántják. Hát csakugyan engedelmet kapott,, 
hogy nehány napig ott maradjon.

Mikor azonban pénzt kapott, egy este egész részegre itta le- 
magát és aztán vásárolt is és ekkor a kereskedő segédek körös
körül bekormozták a szemét, az orrát krétával szintén bemázolták 
és a szája körül is bekormozták. Aztán két nyakkendőt is vett és 
ezeket a kereskedő-segédek a nyakszirtjére erősítették tűkkel. 
Aztán vett zsebkendőt is, ezt pedig a mellére kötözték; úgy lógott 
ez le róla, mint egy kolomp. Szemüveg is volt a szemén, a sapkája 
pedig ferdén volt a fején. Most aztán ide jött, a hol a felesége 
volt, de a felesége rá sem nézett, mi pedig elkezdtünk rajta nevetni, 
a mint ilyen ábrázattal jött. Aztán vett egy kis vég posztót is, azt 
a kezében vitte és oda adta a feleségének. Ekkor a felesége azt 
mondta: «micsoda szart vettél te most?» Haragudott ugyanis, 
mikor látta, hogyan jött. Erre azt mondta az ura: «nem vásárol 
nagy Nila ringy-rongyokat (szart).» Aztán egyet sem szóltak 
többé, hanem mi láttuk, hogy a felesége igen nagyon szé- 
gyelte magát.

Ez azonban még nem volt elég. Innen elment és kiment egy 
helyre, a hol egy ember betegeskedett. Talán ezek is hallották,, 
hogy ez az idegen valamit bir segíteni varázslatával ezen a szen
vedőn. Hát már előtte való nap ott járt és most este is odament, 
a mint így fel volt díszítve. Oda maradt nehány óráig és talán ott 
még többet is ivott. Éjfél volt, mire visszajött, hanem ekkor mégis 
letörölték róla a bekormozásokat. Azok a kereskedő segédek meg
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fizettek neki azért, ha bekormozhatják. Mikor megint ide jött, 
egészen részeg volt.

Hát nappal azt is megparancsolta a feleségének, hogy ber
kenye-ágakat tördeljen és ez meg is tette azt. Szelíd asszony volt 
ez, azért engedelmeskedett, a mint férje parancsolta neki. Mikor 
most ez az ember bejött, oly nagyon el kezdett dalolni, hogy a 
falak csak úgy visszhangoztak tőle, aztán fogta a posztót, leterí
tette a padlóra, az ajtótól fogva egész a legbelső szögletig terítette 
azt a posztót igen simán és mikor szétterítette, előhozta a medve
bőrt és ráterítette a posztóra. A szőrét fölfelé, a csupasz bőrt pedig 
a posztóra tette. Aztán előhozta azokat az ágakat, elkezdte ezekkel 
az ágakkal a medve bőrét simogatni és gajdolt, a mint csak a tor
kán kifért (tkp. a mint csak hangja volt). Néha ráütögetett a bőrre, 
néha pedig megsimogatta és ekkor azt mondta: «paraszt, gyógyítsd 
meg (tkp. hagyd fölkelni) a parasztot.»

Ekkor hallottuk, hogy a medvét imádta, hogy gyógyítsa meg 
azt a beteg embert és állítsa talpra ezt az embert, hogy egészséges 
legyen. Erre én elkezdtem nevetni, de az anyám parancsolta, hogy 
hallgassak. En azonban még sem bírtam visszatartani, hogy ne 
nevessek ilyen emberen, a ki először be volt kormozva, aztán a 
medvét imádta, hogy az legyen segítségére. A felesége azonban 
egyet sem szólt, föl sem tekintett, hanem mikor az ura abban 
hagyta ezt a dolgot, elkezdte a felesége pirongatni és azt mondta:: 
«hát éppen nem szégyenled magadat? megijeszted viselkedéseddel 
a házbelieket!» Az ember azonban azt mondta: «nem ijednek 
meg ezek én tőlem». Aztán megölelte a feleségét és azt mondtas 
«ne haragudjál, feleségem, bocsáss meg nekem, nem cselekszem 
ezután így.» Mégis szerette a feleségét ős nem haragudott, mikor 
pirongatta. Hát ezen éjszakán ott aludtak és nehány nappal azután 
el is mentek. Találkozott avval a Phállával is, a ki olyan csúnya 
szavakat mondott és ennek a Phállának meg kellett őt kérnie* 
hogy bocsásson meg neki, mivel ostoba volt akkor, mikor ezt 
mondta. Aztán beszélgettek és el is váltak.

Hát azok, a hol a beteg ember volt, azt Ígérték, hogy tíz 
papiros tallért fognak neki adni, ha betegüket meg bírja segíteni. 
Meg is mosta őt földi vízzel, a mit egy lápból vett, és most ment, 
hogy ezt a vizet oda vigye. Ekkorra azonban az emberek orvost 
hoztak, ez pedig megtiltotta nekik, hogy ne higyjenek a lappnak
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és egyáltalában ne eresszék be abba a szobába, a hol ez a beteg 
feküdt. Most aztán nem is kapta meg az idegen azt a tíz tallért, 
melyet neki Ígértek. Erre nagy haraggal jött ide és azt mondta, 
a mint mi hallottuk, hogy majd megláthatja az az ember, mit 
kap, mivel hazudtak neki. Ez alkalommal józan volt s mi hallot
tuk, hogy fenyegetődzött, hogy majd meglátja, mit kap, mivel nem 
adták meg neki azt, a mit ígértek neki.

Evvel elment onnan és elment Svédországba. Mikor pedig 
odajött, elkezdte a lappoknak erdei rénszarvasait lopni és lődözni 
és csak barlangokban (tkp. hegyek alatt) lakott. A felesége azon
ban nem követte őt többé. Mi is láttuk, hogy ez az asszony csú
nyának tartotta (megutálta) férje életmódját, de nem tudott tőle 
szabadulni (tkp. sehová sem tudott lenni). Mikor most a félje az 
erdőben kezdett élni, a feleség nem törődött többé vele.

Mikor ez a hir nyilvánvalóvá lett a lappok között, hogy ez 
az ember az erdei szarvasokat lopja és lődözi, néhány ember 
elment, hogy majd megkeresik a hegyek között és majd elfogják. 
Véletlenül olyan jól történt a dolog, hogy a gazember éppen aludt. 
Nem mertek ugyanis hozzá menni, mikor azt hitték, hogy ébren 
van, mert meglövettek volna, ha meglátta volna őket. Hát most 
meglesték és éppen ráértek a puskát tőle elvenni. Ekkor fölébredt 
s mikor fölébredt, azonnal a puskájához akart rohanni, de hát 
azoknak az embereknek épen idejök volt, hogy elvegyék tőle. Aztán 
elfogatott és elvezettetett a büntető helyre. Azelőtt is lopott és 
azelőtt is elment a büntető helyre. Aztán akkor megtanulta a 
többi foglyokkal a miatyánkot. — Hol van most, azt nem tudjuk. 
Életben van-e, vagy meghalt-e, azt csak az Isten tudja.

O) A lapp pogány istenekre vonatkozó.

11. S  u p  c a s  o l ° b ma  p í r r a ,  k u k  t e  Ä  é e h k a u  r o h k o t a l a i .

te li akta olmaj, kute rohkotalai Äcehkau. tat lx Acek jupmel 
tái hétnik áiki. te tahta sammä olmaj manna muppen ko'iku, kute li 
alvüs ponnta. te tohko pöhta. késsé-aiké le ville tahta, ku son le 
mannámén, ku son te kuwssén pöhta, manna ái son élíip kähhcat 
kaska-pä'ivepalén. télé tán muppenol°bman stiirra taxvta (ta'uta) élűn, 
ka'ihka nicce lé späklütam. vala é tá aktakit hölö tán apmasi, ainät
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viddi süni nahpep, aéai pohhóit sijáin vähhken. vala ku li aktau 
ältü (ältuw) kulltalam, vaggä son muppe alitui ja  tahte muppEst 
kolmati. ko li taite kulitalam, jahhtä tat amäs Elün eikäti: #le-kus 
ka'ihka tu Ellü nauhte ?» ponnte jahhta: «nauhte le ka'ihka
mü ellü.»

te co jjil amäs ja  vaggä lanntai jalä pöcuj-ra'bedai. cöpcan li 
käc Ellü. ko tahta amäs éuhkéti pöcuj-ra'bedai, te töjEst son la'ire- 
pipö kol°nio sad'dai ja palhkSst äi kol°mo sad'd’ai. unna poddo ta'te 
mangel kulluköti ad’d'ä ja  riteköti sagga ja sparrali ka'ihka Blüh äi 
kol°mo sad'dai, jätfda kukte son lEi pihpü-kecit palhkestam. rassü- 
köti ai sagga ja Ellü poddäni. te jahhtä amäs Elüti Eikäti, acasa 
pädd'at Eimes nauhte mannat. ja  te käd'd'usi tat sü Ellü täte sühkast.

tat amäs olmaj sa li ihkep Ehca ÄcEk, kukte mahti täite 
tahkat.

21. Me s e  egy e m b e r r ő l ,  a ki  Z c e f c o t i m á d t a .
Volt egyszer egy egy ember, a ki Äcekol imádta. Ez az .4ctw

isten volt a pogány időkben. Ugyanez az ember elment egy másik
hoz, a ki borzasztó gazdag volt. Hát odajött. Nyári idő volt ez, 
mikor menőben volt. Mikor vendégképpen odajött, ő is elment dél
táján anyáját megnézni. Hát annak a másik embernek nagy beteg
ség uralkodik a nyájában, minden tőgy ki volt sebesedve. Azonban 
ezek [az emberek] semmit sem szóltak az idegennek, hanem fejő 
edényt adtak neki, hogy fejjen velük együtt. Ámde mikor egy rén- 
tehenet megtapogatott, elment egy másik réntehénhez, ettől a má
sodiktól egy harmadikhoz és mikor ezeket megtapogatta, azt mondja 
a nyáj tulajdonosának: «vájjonaz egész nyájad ilyen-e?» A gazda 
azt mondja: «ilyen az egész nyájam.»

Erre fölkel az idegen és száraz helyre, a rénnyáj szélére megy. 
Hófolton volt ugyanis a nyáj. Mikor ez az idegen leült a rénnyáj 
szélére, agyag pipáját három darabra törte és három felé is dobta. 
Kis vártatra ezután menydörgés kezdett hallatszani és nagyon kez
dett dörögni és az egész nyájat is három felé szórta, úgy a mint a 
pipadarabokat elhajította. Az eső is nagyon kezdett esni és a nyáj 
szétszóródott. Ekkor azt mondja az idegen a nyáj tulajdonosának, 
hogy hagyja a nyáját így elmenni. Ezután megmenekült a nyája 
a betegségtől.
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Az az idegen ember talán maga Aőék volt, a ki ilyeneket (tkp. 
ezeket) tudott tenni.

II. Kine mondák.

22. K i t  n ih  a.

kitniha lé td, mäh lé étnamen vilién véssümen ja  tasne véssu 
sija hu’ éca almaca. itni sija pöcuj-éluit ja  ai slitür-éluit. thullit 
sija iii sülté, kő almaca pghti sija Idntaita.

22. A k i n é - k.
Kine-k azok, a kik a föld alatt élnek és ott úgy élnek, mint 

más emberek. Vannak nekik rénszarvasnyájaik és marhanyájaik is. 
Vámot is akarnak, mikor az emberek az ő földjeikre jönnek.

23. S y p c a s ,  k o k t e  k i t n i h a  s i d d  in.

tolüc aikén ku lonéstéd'd'é éhca li vantartémén étnamen nalltne, 
té pöhta son akta hd'ihmai, kosne lijjén étna mdnd ja  tdi mdnai 
ddné skapmahi ku ini nau modde mdnait. ko son voidnä álmáéit 
pőhtémen, té son céhka taite. ku son di tan palén voidnä, dhte lo- 
néstéd'd'é pöhta sü ko'ikü, té valltd son kuwkte pdhéa ja  kuwkte néh- 
cucá (nihcuca) ja  céhka, taite dalidra sisa. ku té lonéstéd’d'é pöhta 
sisa, kahca son, jus énap mdnait atna. khuidna svdrruj, dhte i son 
énapuit ané. té  kélésti son tanhka lonéstéd’d'ai. ko li lonéstdd’d'é 
ulhkus vwlekam, té khuidna vag^a, aca mdnait vájjat, vala i tiss 
taite kduna. té lijin td mdnd kahtom étnama sisd ja  té taiste kit
niha sáddin ( siddin).

23. Me s e ,  h o g y a n  e r e d t e k  a k i n é - k .
Hajdanában, mikor a Megváltó maga vándorolt a földön, egy 

házba jött, a hol sok gyermek volt. Ezeknek a gyermekeknek az 
anyjuk szégyelte, hogy oly sok gyermekei voltak. Mikor embereket 
látott jönni, elbújtatta őket. A mint ez alkalommal látta, hogy a 
Megváltó ő hozzá jön, fogott két fiút, és két leányt és a pinczébe 
bújtatta őket. Midőn a Megváltó bejött, kérdezte, vájjon több gyér-
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meke van-e, mert csak kevés gyermeket látott. Az asszony azt 
felelte, hogy nincs neki több, tehát hazudott a Megváltónak. Mikor 
a Megváltó elment, az asszony megy, hogy majd előhozza a gyer
mekeit, azonban nem találta őket többé. Ezek a gyermekek eltűntek 
a föld alá és ezekből lettek a kine-k.

24. S u p c a  s s a m e  p  a r l i t n é n  j  a k i  t n i  hi  n e i t  a n  p í r r a .

tg äi kitniha suoläti sömés álmáéi md'léhké-dihtéu (hüsau). 
ferhtan ijän sija tasne minni ja  purri vujau ja  vűstaitja mélhkiu 
ja  kapau. i  näli aktak kciudnu ärrat, ku almaca pöhti ja  kilhké 
pépmuit va j ja  t. te mäi td almaca kuddi pibalau tohku ja  péd’d'in 
hülltui, valla icéi kenak tat lisi. — te le tain almacin kuwkte nnrra 
parhtné. te nürap jahhtd porrasupmusi: «te lcalhkin, vä'lejam 
udnäc ijän vw'lékét tohku ja  ijdp öd Sit ja jus léjawrüs néita, mah 
lé mannamen mijän dihten, te kalhkin valltét taite allasene ahhkän.v 
vala tut porrasumus jahhta : «ip monno tüsta tanne ijdp orrút.» 
vehka stuttün li ville tat sijän mä'lehke-hüssa, te vw'lekd tut ntirap 
tohko ehketis. vala äihteka e mdi sh päja tohko mannat, vala 
vülhki son lihkan tohko.

ku son tohku pöhta, kiihcä son pur te vullai ja  ped'd'ä kopcosau 
cilemi nalä ja stürra niipe li sü olhkes ketan. ku' son talle le cohku- 
hemen ja  vw'rétemen sijäb, te uihtus kulid, ahte pühti. te uksa rahpas 
ja sisa pöhta akta vitras olmaj ja  tan vűrrasa maiién pöhta akta, 
kute li ville vűrrasubbu ja  vastes ja  tdn maiién jis pöhti kuwkte 
narr a néita; mubbé lijaw rü , vala tut écd li romép. té sija cohkétin 
pírra pörhté ja porrokohtin; vala iccin vuiné tdp ol°bmap, kuhte li 
porhté vűlén cohkohem. tut fawrüp nci'ita ville so'ihtd cuhkétit jura 
púhta ja julhkép péd’d’at tun pdrhtné asskai. ko talle lé porromen, té 
cukkat tut paredné tuina nipin néita j uw'lákai. té kiljdti tahta ja té 
tu' éhcata spridnén pajäs ja vu'lékin uksa-rdikén ulhkus. uksa luot- 
tani sijd owton.

té késsat tut paredné ja rutnaköhta tuina néitain, tut nä'ita 
j is  cérru. té holla paredné, ku té suhtd: emanä hau tál viste röp
tűt /» vala khuidna holla : «é tiste td mü tűstü.» té supcast, ahte tut 
mubbé nä'ita lí sü óbba ja  tut nürap olmaj li sü ahhcé ja  tut vűras
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li sü ad'da,ja ville supcast, dhte ahcénis lé kuwkte lók ja vihta kasa 
ja  ad'd'Snés lé vihta lohké kusäist. té paredné holla, a cap a mahhcat 
sü hä'ibmai. vala nä'ita i sitä, holla, acapa ane méhcin orrát ko- 
l°bmo pijvit, valä valltét pibalau marién, té söi uihtos valltépan ki- 
ríjep ja  pépmuit ja  vw lékép a mdhhcé-skihhcai (so'idné-hüssai). té 
holla kint-khiúdna, acapa kirijép péd’d'at oivé vulläi (vuollai) ja  
villetit tan nald ja  ville jahh tä : «té sija sitacé tü palltét; é si 
falle sitaca rnü möjün lo'ihtét. vala éllu ta palläju sijäst, é si sijä 
tűni skadau takaca, jus orú mü kúrán ja  kobmut vállalta műtuin 
vülus.»

ko talle parit tuen äihteka pöhtin ja  é kanna parhtniusa, té sija 
palläjin ja  surükaköhtin; vuidnin sija äti, ahte uksa li ai kwutat 
ra'ukam. té jahhtä tut porräsumüs paredné : «vises lijép monno, ku 
iccia véljau kulltele ja cüvü suti:.» té sija uhcin pírra kaihka, vala 
iccin parhtniiise kosnek kauna.

ko té vüstas id'da sadda, pöhté uihtos kitniha tohku, kosne tut 
paredné ja, nä'ita li. té sija tutni alcüs-ldhkaija kulinj jidfda ku 
étnarn skilépi, ja  néitause rci'uhki roptüt. tat id'da noköi nauhte ja  
paivé sattai. té v a jjá  paredné pépmuit tute md'lehké-hüsast ja- 
mahhca viste roptüt néita ko'iku. té äihteka pöhté ärrat ja  vtddné, 
áhte pépmü káhtu. te sija ville énapuht hőjén siddi.

mubbé iddä vite sadda jah kitniha äi pühti tái ku<ektái kuka 
ja  d'léké palltalet tü parhtniu. kulluj äi jäbeda ku tat hussa sihtä 
släpmat, nau sijä tutni. ja  cikci sija äi kulhpép, kulluj, ahte 
ku(o'lépé vallak i luottane sijä outon, nau morén lijén sija. tat id’d'a 
vasi nawhte ja  pa'ivé vite sadda. té vá jja  vite paredné pépmuit tut 
sommá päbmü-sajest ja  mahhca vite roptüt.

té kolmát id'da sadda ja  kitniha pö hti. vala tan palén lé sija 
a'lvüs morén, nihté, ahte kalhké süste kaihka taktit mudkutit pára 
snuhhkan. té pallaj paredné ja  sihtä vanehkätet fast, vala nä'ita 
atnal sü pírra ja  holla : «illuh ta kosok vu'leku! ju s  tül'kä (vuolhkä) 
mii luhte, té sija sadnan tü uihti ja  taktit mu'őekije ; vala jus tasne 
orü, té sija é lik tűni aktauk toka. » té orui son lihkan tasne, kitniha 
h ö lli: «jähkäh ta käc te mi mija talle tűni vitticep rihkep?» ja  
tutni alvüs-láhkai. té ärrat saddä, kitniha äi vu lélein écaise kéinüp.
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te nä'ita holla: «te manácén talle tan tü hä'ibmai. kale si lihkan 
raj aéi rihkiu, ihke hölli, ähte i sija kalhkam räd’d’at aktmik.»

ti mannapan söi hä'ibmai ja  kn pöhta sisá, holla täht paredné 
áihtekitá ja vd'lejasis: «ti voidnepihtit, man faw rüs mors ej) mon 
lej) ujjam.» ja ku sija le rutnamen, a'ihcin sija, ähte stürra kussa- 
ellü (illő) pöhta ja  etna smälä ja  äi käihca. te eskan kästatihtin 
kitnihi neitaj) ja viddin surii narnáp Stinä. ja  kn’ lin kástatam, le
rak tin sija süni jupmelen päküp ja  kö li skillui lohkom, ti vällti son 
täp fawrüs neitaj) allasis ahhkan ja  vesuikan alvüs liihkuläcat (lih- 
kuläcat)  ja stürra rihkiu äi occui.

vala tut mubbe paredni sänarti, ku icci son tan palin maiién 
vülhki viljas m an in ; ti li son o j ju t  täp muppep néitap allasis 
ahhkan ja  kitnihi rihkist. kHa>kte lók ja  vihta kusá lijin káé tä rüd'- 
dam tun mappé nä'itai räd'd'ün. te mäi tut porräsumüs valeja 
vülhki tán malehki-hüssai, vala icci tiss aktak kine ville j)öti tohkü 
ja  iccin kenak ville kössek manäja suoláte almaci päbmü-hüsait. ku 
sijá káé niitau pisstin ja  rihkép virhtijén ái vadáét manin néitase, 
te iccin ville kossok pöti ja  vajait, vuosstait, mélhkiu ja  kapán suo- 
lát. ti li purre lirrü, kü sija lijin nau karrá síillaka.

24. Mes e  e g y  l a p p l e g é n y r ő l é s a  k i n ő  l e á n y r ó l .
Egyszer a kinö-k meglopták némely embereknek a tejes bódé

ját. Minden éjjel ott jártak és megették a vajat, a sajtokat, a tejet 
és a tejfölét. Majdnem semmit sem találtak (tkp. találtatott) reggel, 
mikor az emberek jöttek és az ételeket el akarták vinni. Az emberek 
ugyan odavitték a bibliát és a polczra tették, de bizony ez sem 
használt.

Hát volt ezeknek az embereknek két fiatal legény fiuk és a 
fiatalabb azt mondá az idősebbiknek: «menjünk el, testvérem, ma 
éjjel oda, alugyunk ott éjjel és ha szép lányok azok, a kik a mi 
éléstárunkba járnak, majd elveszszük őket magunknak feleségül.» 
Azonban az idősebbik azt mondja: «én nem merek éjjel ott ma
radni.» Messze útra (tkp. darabra) is volt ez a tejes házuk és a 
fiatalabbik este elindult oda. Szülei ugyan nem engedték odamenni, 
hanem azért mégis elment oda.

Mikor odajön, az asztal alá mászik, takarót tesz a szemére és 
egy nagy kés volt a jobb kezében. A mint most üldögélt és várta
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őket, hát csakugyan hallja, hogy jönnek. Kinyílik az ajtó s bejön 
egy öregember és ezen öreg után jön egy, a ki még öregebb és csú
nya volt, ezután pedig két fiatal leány jön ; az egyik szép volt, a 
másik pedig csúnyább. Aztán leültek az asztal körül és elkezdtek 
enn i; de nem látták azt az embert, a ki az asztal alatt ült. Az a 
szebbik leány történetesen éppen szemközt ült le és lábát annak a 
legénynek az ölébe tette. A mint most ettek, beleszúr az a legény 
avval a késsel a leánynak a lábába. Erre ez elsikította magát, a 
■többiek pedig fölugráltak és az ajtónyiláson kimentek. Az ajtó 
megrepedt előttük.

Ekkor előjött az a legény, elkezd beszélgetni a leánnyal, az 
a leány pedig sír. Hát azt mondja a legény, mikor megunta: «menj 
hát most megint vissza!» Azonban a nő azt mondja: «nem fogad
nak be azok többé engemet.# Aztán elbeszéli, hogy az a másik 
leány az ő leány testvére, az a fiatalabbik ember az ő atyja, az az 
öreg pedig az ő öregapja volt és azt is elbeszéli, hogy apjának 
huszonöt tehene, öregapjának pedig ötven tehene van. Ekkor azt 
mondja a legény, hogy térjenek vissza az ő lakására. De a leány 
nem akar és azt mondja, hogy még maradjanak az erdőben bárom 
napig, de a bibliát vigyék magukkal.

Hát csakugyan elvették a bibliát és az ételeket és elmentek 
egy erdei házikóba (szénásbódéba). Aztán azt mondja a kiné-leány, 
hogy a könyvet tegyék a fejük alá és arra fekügyenek le és azt is 
mondja: «most majd téged talán meg akarnak ijeszteni, nem akar
nak engemet szép szerével elereszteni; de ne ijedj meg tőlük, nem 
tesznek majd kárt benned, ha mellettem maradsz és basmánt (tkp. 
fordítva) fekszel arczczal lefelé.»

Mikor a legénynek szülei másnap reggel odajöttek a tejes 
bódéhoz és nem találták a fiukat, megijedtek és elkezdtek búsulni; 
látták azt is, hogy az ajtó ketté törött. Ekkor azt mondja az idő
sebbik fiú: «okos voltam én, hogy nem hallgattam az öcsémre és 
nem követtem őt». Aztán mindenfelé keresték, de sehol sem talál
ták a fiukat.

Midőn beköszönt az első éjjel, a kinek csakugyan oda jönnek, 
a  hol az a legény meg leány voltak. Aztán borzasztó módon elkezd
tek zajongni és úgy hallatszott, mintha a föld rengene és visszakér
ték a leányukat. Ez az éjjel így elmúlt és nappal lett. Ekkor a 
legény ételt hoz a tejes házból és ismét visszatér a leányhoz. A szü-
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lök odajönnek reggel és látják, hogy az ételük eltűnt, aztán még 
búsabbak lettek.

Másik éjjel lesz ismét és a kinek megint eljönnek a kettőhöz 
és elkezdik a legényt ijeszteni. Úgy hallatszott, mintha a ház össze 
akarna dőlni, annyira zajongtak. A padlót is taposták és úgy hallat
szott, hogy a padló majdnem széthasadt előttük, oly haragban vol
tak a kiné-k. így múlt el az éjjel és ismét nappal lett. Ekkor a legény 
megint hozott ételt ugyanazon ételhelyről és ismét visszatért.

Beköszönt a harmadik éjjel és megjöttek a kinek. Hanem ez 
alkalommal borzasztó haragban voltak. Fenyegetőztek, hogy min
den csontját porrá zúzzák. Erre megijedt a legény és el akart onnan 
futni, de a leány körülfogta és azt mondta: «ne menj sehová se; 
ha elmész tőlem, akkor igazán megölnek tégedet és összezúzzák 
•csontodat: de ha itt maradsz, akkor mégsem tehetnek neked sem
mit sem.» Hát mégis ott maradt. A kinek azt mondják: «azt hiszed, 
hogy majd mi bizony most teneked talán kincset fogunk adni!» 
és borzasztó módon lármáztak. Aztán reggel lett és a kinek utjok- 
nak mentek. Ekkor azt mondja a leány: «most majd elmegyünk a 
te lakásodra. Küldenek majd bizony mégis vagyont, ámbár azt 
mondják, hogy semmit sem fognak küldeni.»

Aztán elmennek haza és mikor bejönnek, azt mondja ez a 
legény a szüleinek és a bátyjának: «ime látjátok, milyen szép 
menyasszonyt kaptam.» A mint beszélgettek, észrevették, hogy egy 
nagy tehénnyáj jön, meg sok birka, meg kecske. Ekkor aztán meg
kereszteltették a kine leányt és Stina nevet adtak neki, s mikor 
megkeresztelték, megtanították őt az isten igéjére s mikor megbér
málták, elvette a fiatalabbik fiú ezt a szép lányt feleségűi és igen 
boldogan éltek és nagy vagyont is kaptak.

Hanem az a másik legény bánta, hogy akkor nem ment el 
vele az öcscsével; akkor ő is megkapta volna azt a másik leányt fele
ségűi és [kapott volna] a kiné-k vagyonából. Huszonöt tehenet küld
tek ugyanis ezek annak a másik lánynak hozományúl. Hát az az 
idősebbik testvér elment ugyan a tejes házba, de többé egy kine 
sem jött oda, és soha sem is jártak többé ott és lopták meg az em
bereknek éléstárait. Mivel ugyanis a lányukat elvesztették és gaz
daságot is kellett adni a lányukkal, hát sohasem jöttek többé, hogy 
a vajat, sajtot, tejet és tejfölét ellopják. Jó tanítás volt ez nekik, 
mivel olyan nagy tolvajok voltak.

Halász, Svéd-lapp nyelv V. 3
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25. S  up  c a s  k i n é - k h a r a n e n  p í r r a ,  k u ’ te a l ab m a 
n é i t a  i n a  l í  k i l h l ä t u w i v u  m.

sömés äiken ai supcastiUin ta vűrrasa, ahte kine-khärän kalit
kái alabma néitaina kilhlatuwwum ja  émét-nü'ita li ville tahta. té 
férhtan éhkéten, ko ta t  nci'ita aktan céntai vafigäfiksan, té cohkoha 
tat kine-khärän uksa-kaskan tatne fiksan, vala é tü écö néita aktunk 
vuiné. vala tut, kulite li kilhlätuwwum täina kitnihin, son voidnä sü 

fä rh tan  éhkéten tasne cohkohémén. té läpä tolle tan kuhkéw urrum  
kilhlatuwwum ja  té na ita  u jjú  mänäp. ja ku tut naita li mänäp 
u jjú m , té késsüt talle tat kine-khärän tűn néita ühcé outoi ja  dtnu, 
jus talle li 0 3  ju t  tau sü néitau. vala té néitan ahhc é jaiihta: <1 ij> 
monno tü topto.» té jahhtä tut amäs: «mi ja Wipe talle la kamu S' 
krannä.» te öwtuheprnai talle tut varas sadcla ja  jahh ta: «koktes 
läpe ane mija tä la kamu s krannä?» té jahhtä tüt amäs: «pöté, te 
kalhkap monno vúséhtét tűni, könne lé mijä(n) stöhpü.» té talonok 
vw'lekä néitan ahhcé ulhkus ja  té vüséht tut kiné, kosne lé sija 
stöhpü. té li sijän stöhpü tasne küran vwllélacan fiksast, stürra 
rapsis mällihtum stöhpü. ja  té alaoahtuvüi tut vuras alvüs sagga, 
ku’ vuini, ähte krannä li sünä nau lahka. vala i incik sitä kitnihi 
néitaus péd'dat.

té virhti talle vüras mannat herrü kuku ja  ku’ härrä pötir 
vuini son üi tap rupsis stöpüp, jute tat stöhpü talle sattai pärüs; 
vuidnén käihka, kuhte pära pöhtin tohko.ja té härrä vöd'd'üti stöpüp 
aktan kitnihi kum, iccin tiste ville vuiné jalä kulä. —•’ té li tähtne 
kiné-parhtnén alvüs krüpés ja  ko'bedo mühtü, i  lam son kövvü nau 
ku’ kiné-khuina’. ja  té océui talle taht émét nci'ita su'ihtét uktu täp 
mänäp, mau li u jju m  kitnihist ja  kiné pésti täp kérés morséps ja 
virhti talle viijuhtuwivut ja  virhtit äi vajältuhtit albmülacai néitap ja  
ohcot éca morsép tahtä écas kiné-sléktast.

25. Me s e  a feine f é r f i r ő l ,  a k i  e g y f ö l d i  l e á n n y a l  
v o l t  e l j e g y e z v e .

Egyszer azt is beszélték az öregek, hogy egy kiné férfi el lett 
volna jegyezve egy igazi leánnyal és házi lány is volt ez. Hát min
den este, mikor ez a leány a szolgálóval együtt a marhaistállóban
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járt, ott ült az a kine férfi az ajtóban a marhaistállóban, A többi 
lányok semmit sem láttak, hanem az, a ki evvel a kine-vel el volt 
jegyezve, az minden este látta őt ott ülni. Hát ezek igen sokáig 
voltak eljegyezve és a leány egy gyermeket kapott. Mikor pedig 
ennek a leánynak gyermeke lett, megjelent a kine férfi a leány
nak apja előtt és kérte, ha megkaphatná-e az ő leányát. A leány
nak az apja azonban azt mondta: «én nem ismerlek tégedet». 
Ekkor az az idegen azt mondta: «mi itt legközelebbi szomszédok 
vagyunk». Elcsodálkozott erre az öreg és azt mondta: «ugyan, 
hogyan vagyunk mi legközelebbi szomszédok?» Hát azt mondta 
az az idegen: «jöjj, aztán majd megmutatom neked, hol a mi szo
bánk». Ekkor azonnal kiment a leánynak az apja és eztán a kine 
megmutatta, hol van az ő házuk. H át az ő házuk ott volt mellettük, 
egy kicsit léjebb a marhaistállótól, nagy, piros, festett ház. Erre 
igen nagyon megijedt az öreg, mikor látta, hogy a szomszédja 
ilyen közel van, de sehogy sem akarta leányát a kinenek adni.

Hát az öregnek most el kellett menni a paphoz és mikor a 
pap eljött, ez is látta a vörös házat, mivel a ház most láthatóvá 
le tt; látta mindenki, a k i csak oda jött. Aztán a pap eltüntette 
a házat a kinekkel együtt, se nem látták, se nem hallották őket 
többé.

Ennek a kine legénynek igen durva és széles arcza volt, nem 
volt olyan szép, mint a kine asszonyok. Hát annak a házi leány
nak egyedül kellett a gyermeket gondoznia, a melyet a kinektől 
kapott, a kine pedig elvesztette kedves menyasszonyát, el kellett 
tűnnie és el is kellett felejtenie az emberi leányt és más meny
asszonyt keresnie a saját kine fajtájából.

26. K i t n i h a  t h u l l t  t s i h t  i.

aktan dikén kulid akta nürra khuidna, kö le élű}} ridnuhé- 
mén, —  kdlüs pd'ive li ville tah ta ja  mu'röhkü etnama pad'd'él, — te 
kulid son, dhte kine joi'kd (juo'ika) ja  holla tatne vülésne, dhte 
thullé si lie talle nürra pöntést muftiin mihte.

fii akta vi'lökés messe kahhea sdllai, vala te késsin almaca tdp 
pajds. vala tahte mánkéi kahhea stűrra stdinak sala sisa ja iccin 
ville tap abijat pükté. kidlin valä, kokte alltü rowkai toppén etnama 
vülin, te li tat thullé, mau kiné jö  ijdn li hüllőm, a cin sija valltét

3*
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ja  nürra pontest tat uihtus suihti, te li tahta akta su altuist. — 
tan lantan namma, kosne tat kíné kulluj jo'ikat, li Ropté-possü.

26. A k i n e -  k a d ó t  ( vámot )  a k a r n a k .
Egyszer egy fiatal asszony, a mint a nyáját őrizte, — hűvös 

nap volt ez és köd volt a földön, — hallja, hogy egy kine dalol és 
azt mondja ezen dalban, hogy vámot fog majd kapni a fiatal gaz
dától ennek tehetsége szerint.

Hát egy fehér rénborjú beleesik a hasadékba, de az emberek 
ezt kihúzták. Ezt tehát nem akarta a kine vámúl. Ezután azonban 
egy meddő réntehén esik a sziklahasadékba és ezt már nem bírták 
megmenteni, de hallották, a mint a rénszarvastehén bőgött ott a 
föld alatt. H át ez a vám volt az, a mit a kine már éjjel mondott, 
hogy majd el fogják venni, és csakugyan a fiatal gazdától való volt 
ez, egyike volt a rénteheneinek. Annak a földnek a neve, a hol ezt 
a kínét dalolni hallották, Röpte Possü volt.

27. S u p c a s  t i m p  a r  - c o l l á  j o l ° b m a n  j  a k i n e  k h u i n a n
2>irr a.

te li akta olmaj timparit coliamén ja  kaska-paive sattai. te lé 
jö son ahhkai höllom, aca p uwktet süni kaska-péivé pépmuit. ja  te 
kulid son, äh te khuidna hofét ja tut olmaj tavésti. ti voidnä tat 
gamma olmaj, ähte tüle pöhtä tat sü ahhlcä alvüs ävün ja  ca'imat 
tan ol°bmasis. te váddá uihtos pépmuit ja  olmaj cohkét timpar-stöh- 
kon nald. khuidna äi cuhkét kűrrai ja váddá pépmuit. olmaj tusstü 
pépmuit ja kalitka a'lekét porrot. té son muihtaj, acäi lohkot, outol 
ko porraj. ja  ku li lohkom, té voidnä son, ähte saipé késsat khuina 
vűlest stöhka nála. té olmaj cojjél ja  caukast aksüw ja  capmést 
taina aksuin stohhkoi. té raukai stohhka muppé péllai stűrra lömi 
ja khuidna äi kätui jah  pepmü, maite kiné-kltuidna li puwktam, sid- 
din hésta-pa'ihkan (ja lä : stuncin).

jus li tät olmaj lökök porrom, té li son päidnut kitnihist ja  
viríhtit kitnihi ólmán saddat. vala ka’ son loköi, té kätui kine aktan 
pépmuis kum. vastés lannta lé taht, kosne tat lé tóién saddam. lan
tan namma lé Kúhcaj-lopmi.
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27. Mese  a s z á l f a v á g ó  e m b e r r ő l  és a k i n é  a s s z  onyróh.

Egy ember szálfákat vágott és dél lett. Hát már megmondta 
a feleségének, hogy hozza el neki az ebédet. A mint vág, egyszerre 
csak hallja, hogy egy asszony kiabál és ez az ember felelt neki. 
Hát látja ugyanez az ember, hogy amott jön az ö felesége szörnyű 
örömben és nevet a férjére. Aztán csakugyan odaadja az enni
valókat és az ember leül a szálfadarabra. Az asszony szintén leül 
melléje és odaadja az ételt. Az ember elveszi az ételt és el akar 
kezdeni enni. Ekkor eszébe jut, hogy imádkozni fog, mielőtt eszik. 
A mint imádkozott, látja, hogy egy fark látszik az asszony alól a 
tuskón. Ekkor az ember fölkel, megragadja a fejszét és a fejszével 
rávág a tuskóra. Ez a tuskó a másik oldalra esett egy nagy völgybe. 
Erre az asszony eltűnt és az étel, a mit ez a kiné asszony hozott, 
lóganéjjá vált.

Ha ez az ember imádkozatlanúl evett volna, megrontották 
volna a kinek és a kinék férjének kellett volna lennie. De mivel 
imádkozott, hát eltűnt a kiné ételével együtt. Csúnya vidék az, a 
hol ez hajdanában történt. A vidék neve Kühcaj-lopmi (Flyge-dal).

28. S u p c a  s k i n i - k h u i n a n  j a  h ü s  ä éra ét  en p i r  r a.

te somes sajén lijén kitnéha visa’timen, ti  almaca Újén üi vis- 
sumen tasne kúrán, ti  aktan ärraten, ko húsa im it pöhta ciuhcuni, 
te voidnä son, ahte stúrra mii'Uhki-krühta lei pohhtasemen tolón, te 
obija son täp mä'lehki-kruhtöp ja pid'da linep cilmi nála ja  viliét 
vülus. te unna pottoc tähte mangelt, ti  voidnä son, ahte khuidna 
pöhtä sind cuivés kdrvui ja kuhkes vúptai ja  vaggä nw'l&kamä'lehke- 
krühtö kukü ja  ja h h tä : «púrak le ton, ku übíjé tau mü m ilhkiw; i  
le kde mijein ciuhcun, ti  virhtép kde mija malistét tan tü húsán.))

ja  icä palen, ku tat sammä emit ärrat pöhta, aca tolöw tah- 
kat, ti voidna son, ku ti cakna ciuhcuni, ahte akta khuidna li ma
nati pass amen tasne ja pid'ddm mähä karvuit piwten nalä. icci tut 
räkta khuidna läkite sü jala tühta sü mänä karvuit, äinat vülhki 
(vw'läkä) ulhkus ja  uruti stüntu stöpun. te eskan vagga son ciuh- 
éuni ja  tolöu talikaköti.

mubbe pä'ive saddä ja tut emit le ödestam, te voidnä son, ahte
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tut sämmä khuidna pöhtä, mau li outola voidnam ciuhcunésne, ja  
holla tat kiné tan eméti: «vattäp monno tuni stürra krävvis virhcap 
palhkan, ku icci tühta mü mäna karvuit. lä'item lep monno tap 
krävvis virhcap tann tü fä'usai ja  catnam uksa-kürrai.» te khvidnä 
kätui ja  vülhki keinups ja  émet äi kohcaj. vala i  tiste tüsta vagiit 
fä'usai, ainät virliti ol°bmau inanen oggut ja  taina aktan vaggit fä'u
sai. ja  ka söi éaknapan, te kaudnapan söi täp stürra verhcap canäh- 
tum uksa-küran, mau li kiné vaddam emeti skännkan ja  tat vä'rehca 
li alvás stures ja  kütti étna ulluit ja  occui stürra sa'uca elüp täte 
virhca nälest. te iccin tiste vuine manép palen kitnihit ciulicunin, 
ainät kidäti, kuh lö ss ija  tutni taidne kur an ja  olókulén heima.

28. Me s e  e g y  k i  ne a s s z o n y r ó l  és e g y  h á z i a s s z o n y r ó l .

Egy helyen kinek tartózkodtak, aztán emberek is laktak ott 
mellettük. Hát egy reggel, mikor a háznak asszonya bejön a kony
hába, látja, hogy egy nagy fazék tej ki akar futni a tűzön. Ekkor 
elveszi (tkp. megsegíti) onnan a tejet, egy kendőt tesz a szemeire 
és lefekszik. Kis vártatra azután látja, hogy egy asszony jön be 
kék ruhában és hosszú hajjal egyenesen odamegy a fazék tejhez 
és azt mondja: «jó vagy te, hogy elvetted (tkp. megsegítetted) a 
tűzről a tejemet. Nekünk ugyanis nincsen konyhánk, hát a te 
házadban kell főznünk».

Más alkalommal, mikor ugyanez a gazdaasszony reggel jön, 
hogy majd tüzet rak, látja, a mint belép a konyhába, hogy egy 
asszony gyermeket fürösztött (tkp. mosott) ottan és a gyermekru
hákat az asztalra tette. Az az igazi asszony nem törődik vele, sem 
a gyermek ruháihoz nem nyúlt hozzá, hanem kiment és egy dara
big a szobában maradt. Csak aztán ment a konyhába és kezdett 
tüzet rakni.

Másnap (tkp. másik nap lesz) az a háziasszony egy kicsit 
aludt, hát látja, hogy ugyanaz az asszony jön, a kit azelőtt látott a 
konyhában és ez a kiné azt mondja a háziasszonynak : «adok ne
ked egy nagy szürke ürüt jutalmúl, mivel nem nyúltál az én gyer
mekruháimhoz. Ezt a szürke ürüt bevezettem a te marhaistállódba 
és az ajtó mellé kötöztem. Erre az asszony eltűnt és útjának ment. 
A háziasszony is fölébredt, de nem mert többé a marhaistállóba 
menni, hanem férjének is vele kellett lenni és azzal együtt kellett
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a  marhaistállóba mennie. Mikor oda beléptek, megtalálták a nagy 
ürüt az ajtó mellett megkötözve, a melyet a kíné adott a háziasz- 
szonynak ajándékúl. Ez az ürü igen nagy volt és sok gyapjút adott 
(tkp. vitt) és nagy birkanyájat kapott ezen ürü fajból. Később 
többé nem láttak kinékét, hanem hallották, midőn lármáztak ott 
mellettük és a házon kívül.

* \
29. S u p c a s  k i  r r u l e s  o l ° b ma n  j a  k i t  n i  h i  p í r r a .

te li ai akta palen sömés sajén, ähte akta olmaj psoti kötető 
■eiggét sömés sad'dai, vala ukto li son falle parhkatémén. kesén lé 
rille tahta ja  täht olmaj li slüd'd'émen suinit slihtorita päbmun. ja  
kö son li ka'ihka péivép pa'rökam ja  va'ipam léi, té son tolöu tahkä 
tanhkd saddai ja päbmuhtallä écaps. kö son talle léi porrom, té vil
iét son o8 8 ät. vala ku calemit li ékti péd'd’am, te kulid son, ähte lissä 
skätni sü kür an ja  kulid, kuwkte ol°bma rutné ja pi'riké ja  ville voi- 
dnä son, ähte akta taiste ol°bmaist léi caMimé-pélak. té tä ol°bmä 
rutui kaskapskan ja hölli: «télé midiéi pöhtam 0 8 8 0  krannä, valä 
tat olmaj lé alvüs kirrulés.» té ville akta taiste oVbmaist jahh td : 
«johtäu monno taste, ijt mon sitä, tanne orrüt, éld kirrulés lé van 
tat mijä 0 8 S0  krannä.» mubbé svärruj: «ip kuiht monno joh tä, orüw
lenit monno tasne.» ja  té kätuikan tä küktés.*

té tat alabma almac céggel ja  pa'rakaköti,ja sadnan uihtos kir
rulés It son. icci ville son kössek tän sammä sadil’ai o8 8 ä ja  iécin 
■kenak kräse tatne sajén sattä. icci mai son ville vuiné, valä kuläi 
motte palen, kokte tutniii toppén, jä'beta ku’ stürra éliip lijén vüjélité- 
mén. ja  vuinéstin äi sömés palen tän ol°bman mänä stürra élüp köh- 
camen ; vala ku’ sija tohku pöhtin, iécin sija aktauk vuiné, jala 
käuna. jähhkin mänä, ähte sija slihtora lijén tä. té sija vi'óiké top
péit ja  hä'ibmai ja supeasti, malte sija vuidnin. té jahhtä alihcé 
sidd’i : «kitnihi élű)) tijä tau vuinite. iccin tiste ville mänä maitek 
vuiné ja  sijän alihcé väküt sijäp, apmä eläjstöhkut ja  ki'líjüt, jute éé- 
küs krannä lé lahka.

29. Me s e  a k á r o m k o d ó  e m b e r r ő l  és a f t t ne - kr ő l .
Egyszer egy másik helyen egy ember sátrat szándékozott 

agy helyen fölépíteni, de ekkor egyedül dolgozott. Nyáron is volt
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ez és az ember szénát kaszált a marháknak eledelül s mivel egész
napon át dolgozott é 3  elfáradt, hát tüzet rakott azon a helyen és 
eszik (tkp. eteti magát). Mikor evett, lefekszik aludni. Azonban a 
mint szemeit lecsukta, hallja, hogy kaszák zörögnek mellette és 
hallja, hogy két ember beszélget és azt is látja, hogy egyik ezen 
emberek közül félszemü volt. Hát ezek az emberek beszélgetnek 
egymással és azt is mondják: «új szomszédunk jött, hanem ez az 
ember igen káromkodós». Aztán még azt mondja az egyik ezen 
emberek közül: «én elköltözöm innét, nem akarok itt maradni,, 
mert nagyon káromkodó ez a mi új szomszédunk». A másik azt 
feleli: «én bizony nem költözöm el, én bizony itt maradok». Egy 
vártatra azután ezek ketten eltűntek.

Ekkor az az igazi ember fölkelt s elkezdett dolgozni és csak
ugyan káromkodós volt. Soha sem aludt többé (ugyan)azon a helyen 
és ezen a helyen fű sem nőtt többé. Ugyan nem látott semmit, 
hanem sokszor hallotta, hogyan lármáztak ottan, mintha nagy 
nyájat hajtottak volna. Ennek az embernek a gyermekei láttak is 
egyszer egy nagy nyájat futni, hanem a mint odajöttek, a hol a 
nyájat futni látták, sem nem láttak, sem nem találtak semmit sem. 
Azt hitték a gyermekek, hogy az ő marháik voltak. Hát elszaladtak 
onnét haza és elmesélték, mit láttak. Ekkor azt mondja nekik az 
apjuk: «a /cinek nyáját láttátok ti». Azután nem láttak semmit 
sem s az apjuk intette őket, hogy ne nagyon játszanak és kiabál
janak, mert a láthatatlan szomszéd közel van.

30. S u p c a s  o l ° b m a n  p i r r a ,  k u t e  k i n e - k h u i n a s t  
i h t u t  a l ä i .

same, mah pöh tin  Laihtarist, supcastillin äi, ähte akta olmaj 
kalhkai äi toppen ihtutallat kine-khuinast. vústas palen ka’ vuini tat 
olmaj tap khuinap, te voidnä son nauhte, ähte coggu akta khuidna 
ketté naltne jurä kéinü kwutéla. te tat olmaj vagga tohkö, vala icci 
vasa ka'révét tau sajéu, kosne tat khuidna cüccui, vala vacci son 
nä'ika. té li tat tan vústas pälen, ku’ vuini täp amas khuinap. vala 
te manép päli voidna son sü. té vite sömés péivén, ku’ olmaj li vág- 
gémen ulükün ja  muhkites tahkamen, té vite voidna son, ähte tat 
khuidna pohta sü kukü alvüs fawrü, ähte olmaj i lám voidnam tak- 
kar faivrüs khuinap. ku talle pöhta, ku li olmaj ulükun, té kalhküt
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( kalhköt) tut khuidna kétap tun ol°bmai ja  kullá, ähte fa llá  écaps 
süni ahhkan. holla äi, aca haihtét tü écas ühkau ja vülltut suina. te 
tat olinaj sagga so'rgan, i son nakä vaggét toppéit, jala nassalet táp 
khuinau écas luhte jala nakä süni aktauk vastétet, jus te i lám écas 
ahhkä pöhtam ja  valitam ol°bmaps kétast ja la it ét sü sisa, te li ol
maj ullu so'rganet ja  ihküp li tárnáiét, te kossá ahhka pöhta, te 
káhtu tut amäs khuidna sü hölaitahtémest. vala ku kosok ahhka 
saddá, te pöhta tut amäs khuidna sü kuka ja ville pöhta alvás 
láhkai.

te vit sömés éhkéten, kösse täht ólmaj li v“oinatallamen ja  vil- 
letam li sinnkui, te vite voidnä, ähte tut amäs khuidna pöhta ulüköt 
ja  vagga sinkü kukü ja  kalhküt vite kétau tun ol°bmai. te voidnä 
falle ahhkä, ähte tat sü olmaj a'ive so'regana, vala i aktakit nakä 
höllot. te vagga ahhka sinkü kukü ja  olmaj cüivtin cähcä jülliki keh- 
cai. te ähkäc valltä rissit ja  täi vagga pírra kidhpé ja  lé vite tán 
pälen kätui tat khuidna cilmi q,wtost. 5 ecä almaéa aktauk vuiné. 
ihke jus tä rutné ja  hoVbméti, te lihkan voidnä tut olmaj, ähte tat 
khuidna cuggu sü lutne.

te virhtijén falle herrau väggat, jähhkin sija, marja, härrä 
kalhkai nahhkat vúd'd'ütét, vala icci tat nau satta. te mai tän tihta 
viggin herräp, marja li kokte vúd'd’ütét táp spiuhcap ja  sija lijén 
péssam johtämest taste, te voidnä tat olmaj táp amäs khuinap nekün 
ja äi alabma, vallak son i tärrale. i tist élá porö ja la jukä  jalä p á 
rákat sitá. te li Vila härrä jahhtam, ku muppen áikén väcci sijän  
lutne, jahhtam li talle tán ol°bmai, ku’te vuini tau spiuhcau, aca joh- 
tät toppéit ruwwa, talänak. te virhti olmaj johtät toppéit, ihke icci 
mái jaredna sitä. ja  te johtaj son toppéit vídéb sad'däija kaihkui 
stöpub ja vulhkahti táp maiién, ja  ku li talle täp pajás ciggém, te 
piili tat stöhpü ka'ihka tüdna. i tist olmaj kössek ville täp amäs 
khuinap vuiné. — Taht supcas lé Saddam kakcé jápé (jaké) tähte 
owtolist.

30. Mes e  egy  e m b e r r ő l ,  a k i t  e g y  k í n é  a s s z o n y  
m e g b ű v ö l t .

Lappok, a kik Laihter-ból jöttek, mesélték, hogy egy ember 
ott megbűvöltetett egy kíné asszonytól. Először mikor az ember
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látta azt az asszonyt, úgy látta, hogy egy asszony áll a réten, 
éppen az út közepén. Hát ez az ember oda ment, de nem tartotta 
érdemesnek megkerülni azt a helyet, a hol ez az asszony állt, 
hanem egyenesen feléje ment. Hát ez az első alkalommal volt, 
hogy ezt az idegen asszonyt látta, de aztán későbbi alkalmakkor is 
látta.

Egy napon, mikor az ember künt járt és dolgait végezte, 
ismét látta, hogy egy igen szép asszony jön hozzája, úgy hogy az 
ember nem látott ilyen szép asszonyt. A mint most jött, mikor az 
az ember odakint volt, az az asszony kezét nyújtotta az ember
nek és hallotta, hogy magát feleségül kínálja neki. Azt is mondta, 
hogy hagyja el a saját feleségét és vegye el őt. Ekkor ez az ember 
igen megijedt, nem bírt onnan elmenni, sem azt az asszonyt 
magától eltuszkolni és nem bírt neki egyet sem felelni. Ha saját 
felesége nem jött és férjét kezénél nem fogta volna és be nem 
vezette volna, akkor az ember igen megijedt és talán megbolondult 
volna. Hát mikor az asszony jött, akkor eltűnt az idegen asszony 
és abbahagyta a rábeszélést. Mikor azonban akárhová elment a 
felesége, az az idegen asszony eljött hozzá, még pedig borzasztó 
módon jött.

Hát egy este ismét, mikor ez az ember pihent és az ágyra 
feküdt, megint látta, hogy az idegen asszony jön kívülről, oda megy 
az ágyhoz és kezét megint annak az embernek nyújtja. Látja ekkor 
a felesége, hogy a férje nagyon megijed, de egyet sem bír szólni. 
Azután odamegy az ágyhoz s a férje az ujjával a lába hegyére mu
tat. Erre a felesége vesszőket fog és ezekkel körüljárja a padlót és 
aztán ez alkalommal megint eltűnt az asszony szem elől. A többi 
emberek semmit sem láttak. Ha ezek beszéltek és lármáztak is, 
azért az az ember mégis látta, hogy az asszony ott áll mellette.

Hát most el kellett hozniok a papot. Azt hitték, talán a pap 
el bírja tűntetni, de nem úgy történt. Pedig azért hozatták a papot, 
hogy talán valami módon eltüntetné a kisértetet és nekik ne kell
jen onnan elköltözniök. Az ember ezt az idegen asszonyt álomban 
és ébren is látta, majdnem megőrült, se nem evett, se nem ivott, 
sem dolgozni nem akart többé. Hát ekkor azt mondta a pap, mikor 
másodszor járt náluk, azt mondta annak az embernek, a ki a kisér
tetet látta, hogy gyorsan, rögtön költözzék el onnan. Hát az ember
nek el kellett onnan költöznie, bár nem igen szívesen akarta,
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aztán elköltözött onnan alsóbb helyre, lebontotta a házát és elvitte 
magával. Mikor pedig ezt felépítette, elégett az egész ház, a hol a 
kíné asszony megjelent előtte. Többé soh’ sem látta az ember ezt 
az idegen asszonyt. — Ez a történet nyolcz évvel ezelőtt történt.

III. Ehpér mondák.

31. eh per .

ehpér lé akta manna, maii lé sija ( tä etilé) mähhcai vurhkim 
ja kö tä smaivwá lijlika é rafép ané vuoina-stét ja  kü alle kästahtuw- 
wum, té sija vantarté ja  émés, väi pikntuivieä, kosne siján tákté lé ja  
väi tä’ étné lülin piküs pöhtét, mali lé taite smamva márnáit 
céhkam.

31. Az e hpé r .
Ehpér olyan gyermek, a melyet ezeknek az anyjuk az erdő

ben elrejtett és mivel e kicsiny holttestek nem nyugodhatnak béké
vel (tkp: nem bírnak békét nyugodni) és mivel nincsenek meg
keresztelve, hát bolyongnak, még pedig készakarva, hogy kitudód
jék, hol vannak az ő tetemeik és hogy kitudódjanak azok az anyák, 
a kik ezen kicsiny gyermekeket elrejtették.

32. S u p c a s  ä h l i p ä r e n  p í r r a ,  kul i  t e r a l i é  a é t n é s
k o i ku.

te li tóién akta nűrra nä'ita mänäp céhkam, vala i aktakési 
háló. te modde jápé tán mangél ja tat nä'ita li jö välltum, té manna 
aktan ol°bmaines stäBBai ja tat olmaj manäi tap kéinüp koggo jura 
tut síi ahlika tóién li mänau vurhkim. ko té pöhti tan sadd'ai, jalihtá 
khuidna ol°bmásis : (ti sa lice tiste muni purré!» ja ai supcast, map 
son outép äikin li talikam. té holla olmaj, aca outon vud'd'ét sűimai 
ja té son élica tá ji ra'udno-rissit. ja  ku té sói pohtépan tan saddái, 
té uihto vallükölita ehpér. té li jö  olmaj lakóm ka'ihka ja ku té ehpér 
pöhta, svaskoköhta tut olmaj tobba-tabbai, koggo pára pölita. rahca 
ehpér no'léka itnés ko'iku.

té li jü  olmaj kahéam aliliküst,jus lé kuwddam táp manap rácé
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rasta, vala khuidna jahhta, jute i lam. lé holla ólma j : «véd'd'in ih- 
kep lik té péssat. » te sadna éhper cövvu ja välühti sijä)o kita pöhtén 
Snü rad'dai ja  kü énü rastä pöhtin, jahhta éhpér ädnäsis : «vdi ta 
kuit li’ kuwddam cäci rastä, te sa li mai cépőhtat kaskat!» té 
nauhte lihkan pésaikan. ka tut. olmaj svaskui tűi ra'udnü-rissi, té 
iéci pésa lahkanét étnés ko'iku. iccikan sija tiste vilié toggo kös
sek manä; ecä kéinuit sijä tahte mangel minnin ja ki'révin tau 
éhpSr-sajéb.

32. Me s e  e g y  é h p é r - r ő l ,  a ki  a n y j á h o z  i g y e k s z i k .
Hajdanában volt egy leány, a ki gyermeket rejtett el, de sen

kinek sem szólt. Hát sok év múlt el azután és a leány már férjhez- 
ment. Egyszer férjével a városba ment és az ember azon úton járt, 
a hol éppen az a felesége hajdan a gyeimeket elrejtette.Mikor arra 
a helyre jönnek, azt mondja a feleség a férjének: «alig lesz itt 
nekem jó végem (tkp. az nem lesz nekem többé jó)» és egyszer
smind elbeszéli, mit tett ő azelőtt. Hát azt mondja az ura, hogy 
lassan hajtson előre, aztán ő maga berkenye vesszőket tört le s 
mikor azon helyre jöttek, csakugyan elkezdett a megölt gyermek 
kisértete jajgatni. Ekkor az ember már mindent elkészített s mikor 
az ehpér jött, az az ember ide-oda csapkodott mind a két oldalra, 
a merre csak jött. Az ehpér egyenesen anyjához törekedett.

Hát az ember a feleségétől már megkérdezte, vájjon a gyer
meket vitte-e már vízen keresztül, de az asszony azt mondta, hogy 
nem vitte. Ekkor azt mondta az ember: «talán mégis megszaba
dulhatunk». Hát az éhper csakugyan követte őket és siránkozott, 
míg a folyóig jöttek s mikor a folyón átjöttek, azt mondja az éhpér 
az anyjának: «csak vittél volna át vizeken, majd kitekertem 
volna a nyakadat (tkp. ekkor ugyan nyakad ketté lett volna)». 
Hát így mégis megszabadúltak. Mivel az az ember azokkal a ber
kenye-ágakkal csapkodott, hát nem közeledhetett anyjához. Soha 
sem mentek többé arra; más utakon jártak azután és elkerülték 
az éhpér helyet.

33. S  up  c as  ä h h p ä r e n  p í r r a ,  j u h k o  e i h  t e k i t e s  k ú t  t i .

té li somés sajén akta ecä éhpér. té lijén di so'ihtam almaca 
kötéu ciggét tan sad'ddi, kosne éhpér li. té lijén taha kuwkte köté ja



EH PER  MONDÁK. 45

■sliektalaca lijén ville, te ville so'ihta, ähte taha lijén tän ähhpären 
eihteka ja  sessä ja mähka. té lé taht sessä muppén kötén ja mänäp 
passamen. kö talle lé passamen, pöhta akta mannä uksa-kaskai ja  
pürastahhtä ja  jahhtä : «puräik, sessam!» khuidna vastét: «páráik 
parednam ! pöté tihke, te kalhkau monno tü la'uküt.» éhpér svärruj: 
«ip mon asta, vw'lékét kalhkap monno ähceu ja  étnéu pürästahhtet.» 
khuidna jahhtä: «élla ta ahhcäsat ja  ädnäsat skäSau tahkü (v. 
tihkü) !» éhpér svärruj: «ép ma jurä, jus sija pürästihhti.»

té vw'léka éhpér tohkö ja  uksa-kaskan hollä: «páráik ahhcam ! 
páráik ädnam !» iccikan söi tásta sü svärrut. ädne véhkai kobmut. 
té éhpér töji cavélkau ahcéstes ja étnéstes, té eskan pöhta tűn muppé 
köhtai ja  touhtna la'ukő-kebednai. té tut khuidna jahh tä : «mannes 
-ahhcäsat, ädnäsat skäöau tihki?» éhpér svärruj: «ku iccin vasä mü 
párastahtémau twsstüt.» té tut sessä pasäi ja kästatihti sü ja  vitti 
namäb Jähkup>-Annä. viréhti son täp namäp vadáét, ku i tété, jus lé 
pahhca jalä nihcuc mannä. té virhti káé khäran-namma owton ja  
khuina namma marién, té tahte ähhpärest (ä'ppärest) lérrin sija 
éhpér-lokolväsit ja  tuhta éhpér sattai prä nu stúrés, vala o'ive li a'l- 
vüs ko'bedok ku kallü.

33. Me s e  e g y  e h p e r - r ő l ,  a m e l y i k a s z ü l e i t  m e g ö l t e .

Egyszer emberek véletlenül azon a helyen építették fel sátru
kat, a hol egy éhpér volt. Két sátor volt ez és rokonok is voltak a 
bentlakók. Aztán véletlenül ezek voltak ennek az éhpérnek szülei 
meg a nagynénje és a nagybátyja. — Ez a nagynéne az egyik sá
torban volt és a gyermekét fürösztötte. Mikor most fürösztötte, egy 
gyermek jön az ajtóba (tkp. ajtó közbe), köszön és azt mondja: 
«jó napot, nagynéném!» Az asszony feleli: «jó napot, fiam! Jer 
ide, majd megfürösztelek!» Az éhpér azt felelte: «nem érek rá, 
el fogok menni, atyámat, anyámat üdvözölni». Azt mondja az 
asszony: «ne tégy kárt apádban, anyádban». Az éphér azt felelte: 
«éppenséggel nem, ha ők üdvözölnek».

Aztán odament az éhpér és az ajtóban (tkp. ajtóközben) azt 
mondja: «jó napot atyám! Jó napot anyám!» De ők nem mertek 
neki felelni. Az anya hanyatt esett. Erre az éhpér eltörte a hátát 
az apjának és anyjának, aztán eljött a másik sátorba és beleugrott
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a fürdő-üstbe. Ekkor az az asszony azt mondja: «mért tettél kárt 
apádban, anyádban ?» Az éhper azt felelte: «mivel nem tartották 
érdemesnek az én köszönésemet elfogadni». Ekkor az a nagynénje 
megmosta és megkeresztelte és Jakab Anna nevet adott neki. Ezt 
a nevet kellett neki adnia, mivel nem tudta, vájjon fiú vagy leány
gyermek-e. Azért kellett ugyanis előbb a férfinév és azután az 
asszonynév. Ettől az éhpértől megtanulták az éhper-imádságokat 
(olvasásokat) és ez az éhpér elég nagy lett, de a feje szörnyű széles 
lett, mint egy szikla.

34. S u p c a s  h e r r ä  j a  ä h h p  űr  en p í r r a .

te li vitt sömés äikin, kossá lijjin  marinamén sturra alebmuk 
aktat städast mubbai, herrau írjén sija to'lvümen (jalä: sahhtémen) 
tan muppe stafi8 ai, te émés minni toggo, kosne tihté, ahte éhpér li 
kálium owtép üikén. te tolle minni sijä toggo, iccin káé talle skénepal
lat, ku hérrau maiién itni. te lé ville tahta talévé a'iké, kösse sija 
Újén mannámén, éhkét saddű tan pci'ivai ja  va'ipam lijén sija man- 
namest. te tolóit tihkin tan sad'd’ai, kosne jura  tihtin, ahte éhpér li. 
kol°bmo toló lijén sijäin. étna ölebmuk li kde, té sija é cdrhka akta 
toló pírra.

unna stunnto taté rajést, ku lijén tolóit tahkam, vallüköhta 
éhpér ja  manna tűn herra kuku. vala tat härra li vastés olmaj, kute 
cuőcuhti pahäu. ku talle éhpér vallüköhta, a'läkä kale härra prijku- 
köhtét, vala i nakäte ähhpärina, almaca jis  viliiké tun herrä kukü. 
vala akta varas olmaj jahhta taita, kuhte lijén sü pälhtan, ama mau 
tohko vw'lekét. ku härra talle i nakäte ähhpärina, té karrüt son ville 
talle ja  jahhta : «té fu ra  pa'ihka mű koddá /» té li jü  éhpér kijhku- 
tam ka'ihka herrä sisnémus kamuit, vala kiröhkü-kähpui i lam son 
fämüw u jja m , té talle suhhtä tut varas olmaj, kute icci sitä, ahte 
kilhkin uw'lékét sü luhte. té cojjél tat olmaj pajas ja vaccést unna- 
nacaija  té taste éhpér hauhkéhti. té jahhta härra: «mi li tat manna, 
kute nakäti f iira  paihkain ?» ja té väggi sijä herrä kukü, vala i tist 
härra nakä nälmeu rahpat. jü  li éhpér sü pánit lässim. si'läpq,-pistin 
sija virhtijen kaggat täit sü pánit pajäs. jus tat vüras olmaj i lam 
tan palén manén, té li éhpér herrau o'ihtét. vala tihtin sija kale 
ahte i härra nakäte ähhpärina, ju ts son li pahätahkaj. vala ku tu
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vűras ol°bmau itnin maiién, lijén sija jalu. sihtin sija émés hérrau, 
kähhcalet, jus nakäta ähhpärina.

34. Me s e  a p a p r ó l  és az  e h p e r - ő l .

Egyszer, mikor nagy embersokaság ment egyik helyről a 
másikra, — a papot kisérték (vagy vezették) a másik helyre, — hát 
szándékosan mentek arra, a hol tudták, hogy azelőtt egy éhpér 
hallatszott. Hát most arra mentek, nem volt ugyanis most okuk 
félni (tkp. nem értettek félni), mivel velük volt a pap. Téli idő is 
volt az, midőn menőben voltak. Este lett azon a napon (tkp. nap
nak) és elfáradtak a járástól. Hát tüzet raktak azon a helyen, a hol 
éppen tudták, hogy ehpér volt. Három tüzük volt. Sok nép volt 
ugyanis és nem fértek el egy tűz körül.

Kis vártatra azután (tkp. azóta), hogy tüzet raktak, elkezd az 
ehpér jajgatni és ahhoz a paphoz ment. Azonban a pap csúnya 
ember volt, a ki rosszat tett. Mikor most az éhpér elkezd jajgatni, 
a pap ugyan elkezd prédikálni, de nem bírt az éhpérrel, az embe
rek meg odaszaladnak a paphoz. Ámde egy öreg ember azt mondja 
azoknak, a kik mellette voltak, hogy ne menjenek oda. Mikor a 
pap most nem bír az éhpérrel, káromkodik is és azt mondja: «ím 
a fattyú megöl engem». Hát az éhpér már széttépte a papnak min
den alsó ruháját, de a papi köntöst nem bírta szétszaggatni (tkp. a 
papi köntöshöz nem kapott erőt). Most megelégelte az az öreg 
ember, a ki nem akarta, hogy elmenjenek mellőle, aztán felkelt ez 
az ember és egy kicsit közelment s ettől az éhpér eltűnt. Ekkor 
azt mondja a pap : «ki az a ficzkó (tkp. gyermek), a ki bírt ezzel 
a fattyúval?» Aztán odamennek a paphoz, de a pap nem bírta 
többé a száját kinyítani. Az éhpér már bezárta fogait. Ezüst kanál
lal kellett a fogait szétfeszíteniük. Ha ez az öreg ember nem lett 
volna akkor velük, az éhpér megölte volna a papot. Tudták ők jól, 
hogy a pap nem bír az éhpérrel, mert gonosztevő volt, de mivel 
az öreg ember velük volt, bátrak voltak. Szándékosan akarták a 
papot próbára tenni, vájjon bír-e az éhpérrel.
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IV. Rauka mondák.

35. Ra ' u k  a.

R auka  lé takkar, kiCte manna almaca skuivén. kösse nakan lé 
japmam sevan jala cäcin (v. cäcin), jokoin, jäwrin, ja  almaca é 
tété, ähte lé näkan férram, te manna talle rä'uka, väi kilhké veidnél 
ja  ka'udnat.

35. Rauka.

A rauka olyan teremtés], a mely ember képében jár. Ha 
valaki a tengerben vagy vízben, folyókban, tavakban halt meg és 
az emberek nem tudják, hogy valaki elveszett, akkor most a rauka 
jár, hogy lássák és megtalálják.

36. S up c as  m á n a i  j  a r a u k a  n p í r r a .

te sömes aikén mänä lijen uktö. éihteka lijén vw'lekam ösestem 
sad'däi ja  kü sija lé talle uktu, te sija stöliké ja kälaci stürra énüp, 
éhkétes paivé li ville tahta, pa ivé  li vi88ötémén. ku sija talle ké tikit 
caskaci étnui ja kälaci tasne, te porräsumüs veidnä, ähte akta ol
maj pölitü til muppéu jiéléu énüst. té vi'ni ke mänä pajäs ko'ihké lann- 
tai ja vi'níké köhtai. kö tat porräsumüs vitti sid’í pépmü (pépm uuj, 
w'lékéi son ulhkus voidnét, kosö tat olmaj saddä.

kö son talle lé kähhcamen alia tévan nalltne, té voidnä son, 
■ähte tut olmaj pöhta ja  vaggä til muppéupélép énüst, tasak ku pühta 
pöhta. té usut tuhta, kuhte lé kähhcamen : <imikker olmaj sa lä 
tahtä ? kukte sa lä talle usutémén rasta pöhtét ? i kuit son cürvö vat- 
nasau ja i lé kui’t mijän vanäs, maina kalhkäp sü va jja t rastä .» té 
voidnä son, ähte olmaj kalléköhta tau stürra énüp ja  kallä kitä 
kwutéli. té son cuoccahti tasä ja  kunek va'rätaha. té ville voidnä, 
ähte i lé tätne ol°hman aktak o'ivé, olhki räjest li son. rupsis väss- 
ta li süsne jq, ki'ikije knahpa tatne véstqn. té alvahtuwwä tut kähh- 
caj ja  u su t: «té ma talle vuinicau, makkar jupmélés álmáé tat lé.» 
ku son talle lé nauhte usutémén, té jorökai viste tut olmaj roptüt ja  
kali kita lann ai ja  ku fä 'rävai pöti, té son va,~,gä tau cähce-pässta-
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kau alvüs kuhkäs, man kuhkäs almaéa calebmé mahti sü voidnét, ja  
te lí akta stürra lahpa, man vullai son dänai, ja  kätui tasa. — tat 
kalled' olmaj li van ra'uka.

ko té äiteka pohti ja supcasti, malte sija vuidnin, jahhtä sijän 
alihc é : «mannes ane kälacihpit ? te van ra'uka késsat tid’d'l.» ja  kö 
ujjun  hullat, ml lí, te időin sija ville vuine aktauk. — akta olmaj 
léi kde tóién férram tatne énun ja ku’ almaca käudnin sü, té pid’dín 
sija tait sü taktit tan lupán vulldi (vuolldi). ku van mänä nawhte 
skid'düjén ja  időin aktauk tété, té késsali son ra'ukan, idén voidnit, 
ühte állam sija uktuk tahtne sajésne. — ja  tat sattai tóién tatne sá
lén, ml kohéütuivwa Laihteren.

36. Me s e  a g y e r m e k e k r ő l  és a r a u k a - r ó l .
Egyszer egyedül voltak gyermekek. A szüleik elmentek vásár

helyre s mivel most egyedül voltak, játszottak és lubiczkoltak (für- 
dőztek) egy nagy folyóban. Késő délután volt ez, a nap lenyugvó 
félben volt. Mikor most köveket dobáltak a folyóba és ott lubicz- 
kolnak, látja a legidősebbik, hogy egy ember jön a folyó másik 
oldalán. Ekkor a gyermekek földszaladnak a partra (tkp. száraz
földre) és hazaszaladnak. Mikor a legidősebbik ételt adott nekik, 
kiment megnézni, hová lett ez az ember.

A mint így nézegetett egy magas dombon, hát látja, hogy az 
az ember jön és a folyónak másik oldalán megy addig, míg épen 
szemközt jön. Ekkor az, a ki nézegetett, gondolja magában: «mi
féle ember az? Hogyan szándékozik az most keresztül jönni? Hisz 
nem kiabál csolnak után és nincs is nekünk csolnakunk, a mivel 
őt áthozzuk». Ekkor látja, hogy az ember elkezd gázolni, a nagy 
folyóban és gázol egészen a közepéig, aztán ott megáll és körül
néz. Azt is látja, hogy ennek az embernek nem volt semmi feje, 
válltól fogva kezdődött. Piros mellénye volt és a mellényen fényes 
gombjai. Ekkor megijed az a néző és gondolja: «most talán látha
tom, milyen különös egy ember ez». A mint így gondolkodott, az 
az ember ismét visszafordúlt és egész a partig (szárazföldig) gázolt 
és mikor a partra ért, igen messzire ment a vízparton, addig, a 
meddig az ember szeme láthatta. Ott volt egy nagy sziklaüreg, a 
mely alá bújt és a melyben eltűnt. Ez a gázlóember ugyanis 
rauka volt.

Halász, Svéd-lapp nyelv V. 4
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Mikor a szülék megjöttek és a gyermekek elbeszélték, mit 
láttak, azt mondta az atyjuk: «ugyan mért fürdőztök? íme rauka 
mutatkozott előttetek». Mikor meghallották, mi volt az, többé sem
mit sem láttak. Egy ember veszett el ugyanis hajdan abban a 
folyóban, s mikor az emberek megtalálták, a tetemeit ezen szikla 
alá tették. Mikor pedig a gyermekek így lármáztak és semmit sem 
tudtak [róla], rauka képében mutatta magát előttük, hogy lássák, 
hogy nincsenek azon a helyen egyedül. Ez hajdanában azon a 
helyen történt, melyet Laihter-nek hívnak. Ez a folyó neve. Lang- 
vand vidékén van ez.

37. R a u k a  p i r r a ,  k u l i t e  á l m á é i  s k i h p i t  l u w w i h t a l l a .

te li somén púién, ahte vit ra'uka álmáéi skihpit luwwihtalla 
ia leihtal sévva-raiké. vala i lik úipan oivé luihtS, vala éo'r°vu ál
máéit a : «te vw'leka ! te vw'leka !» — jus talle álmáén késsa'é pajtin 
kúhhcat, te uihtus lo'ihtú ra'uka skihpip lúvvasen ja  te vcp'lekú 
skihpi johtét. vala jus e kéhca pajús, te talle titnaht (éúrvöht) , 
ähte: «te vw'lekú! te v<e'lekä!» vala i lik luihte.

37. E g y  r a u k a - r ó l ,  a m e l y i k  az  e m b e r e k  h a j ó i t  el 
e r e g e t t e .

Hát egyszer történt, hogy egy rauka meg az emberek hajóit 
eloldozgatta és a tengeren eleresztette. Ámde még sem eresztette 
el egészen, hanem csak azt kiabálta az embereknek: «íme megy! 
íme megy!» — Ha most az emberek megjelentek fönt nézni, akkor 
a rauka csakugyan szabadon eresztette a hajót és a hajó elkezdett 
menni. Ha azonban nem néztek föl, akkor [egyre] kiabálta, hogy : 
«íme elmegy! íme elmegy!» de azért még sem eresztette el.

38. R a u k a  p i r r  a, h u h  te a l m a c t  r w w t é  l é é é u i t  s i j i .

te 8éa púién éhkéti kulié kö rwwté-léccui ( rw'uté-l.) smällä ja  
titnah t: «olmaj köhcui mü sad'd’ét, sad'd'ét! olmaj köliőui mü sad'd'ét, 
sadd'ét /» té akta suhhta taté titnahtem est ja  ol°bma-paihkap piejai 
taita rwwté-lécéuita. té kulié vite éhkéten, ahte ra'uka vite pőhtaja  
kalhka a'lekét sad'd’ét. te holla ra'uka : «almaca pa'ihka tanne hip-
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sit, hipsit!» ja te snusuhtalla ja  culhkit viste sévva-raiké ja  i tist 
ville pöté taite skihpit sadd ét.

38. E g y  r a u k a - r ó l ,  a m e l y i k  a v a s  h o r g o n y l á n c z o k a t
k ö s z ö r ü l t e .

Egy más alkalommal estére hallották, a mint a rauka a vas 
horgonylánczokkal zörög és azt kiabálja: «az ember parancsolta 
nekem, hogy köszörüljek, köszörüljek! az ember parancsolta 
nekem, hogy köszörüljek, köszörüljek!» Ekkor egyik megunta ezt 
a kiabálást és emberszart tett a horgonylánczokra.

Hát megint hallják egy este, hogy a rauka ismét jön és el akar 
kezdeni köszörülni. Ekkor azt mondja a rauka: «itt emberszar 
bűzlik, bűzlik!» Aztán szimatolgatott és ismét beugrott a tengerbe 
és többé nem jött a hajókat köszörülni.

39. S u p c a s  r a u k a  p í r r a ,  j u h h o  l i  á l m á é i  v a t n a s i n
r i é é r u m .

te li akta palen, kösse ra'uka riééruja sömes álmáéi vatnasin. 
i aktak pälle reifen süste orrút, äiruit son vülhkahtallä ja vérhmi 
ja ka'ihka éca piutém-réitui smallä. stämpait son kűttat tuhkü- 
téhke, i aktak orü tatne sajén, koso almaca éhkét péddé. te kuiht talle 
suhlita akta olmaj tahte ra'uka-stökost ja  te vu>'leka son vatnasi ja  
manné-kéheai limai (lüoriai ), vai kalhkai éékdn orrüt, ku ra'uka 
pöhta. airü (airuw) li son talle hassam écas kürrai, vai kalhkai stédés 
atnet, kéta outon, ku’ ra'uka pöhta.

kösse son talle lé urrum aktau unna pottocep, te pöhta uihtus 
ra'uka ja  a'lakd kűttatét áwto-kecést ja  manné-kéheai kuwdda ra'uka 
ja titnaht: «i talle héva ! i talle hév a /» te kűttat tuhku-téhké ja  
pöhta vite manné-kéheai ja te jahh tä : «tä pe te talle hévva!» té 
sprainai olmaj pajas, valti airüp kéhtai ja  holtest raukau tdina ja 
äi jahlitä: «jus hévva talle tűni, té äi hévva muni!» ja äi té cap- 
mést täinak üiruina. té ra'uka vülhki sévva-raiké ja  jahh tä: «kuta 
japé pirra kalahkap mon tü válltét /» — ja té sadnan orui olmaj 
taite kukta talvit écas héiman ja  vülhki talle piwtim-saddai. ja  kösse 
son talle li piwtémen, té sömes éhkSten vagga fä'rävai, aéai muh-
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kites tahkat. te pohta ra'uka ja  te vülhkahti ol°bmab maiién 
séva sisá.

39. M e s e  egy  r a u k a - r ó l ,  a ki  az  e m b e r e k  c s ó n a k á -
v a l  m e s t e r k e d e t t .

Egyszer egy rauka mesterkedett némely emberek csónaké
ban. Semmi sem maradhatott tőle nyugton. Az evezőket elviegette 
[helyéről] és a hálókkal és minden más halászó szerszámmal zör- 
gött. A puttonokat (vízmérőkét) ide-oda hordta, semmi sem maradt 
azon a helyen, a hová az emberek este tették.

Hát mégis megunta egy ember ezt a rauka-játékot, aztán 
elment a csónakba s odabujt a csónak farába, hogy rejtekben 
legyen, mikor a rauka jön. Az evezőt odaállította maga mellé» 
hogy ott legyen keze ügyében, mikor a rauka jön.

Mikor egy kis darabig ott volt, csakugyan jött a rauka és 
kezdett elhordogatni a csónak orrából s a csónak farába hordta a 
rauka és kiabálta: «nem illik ide, nem illik ide !» Aztán ide-oda 
hordta és megint a farába jön és azt m ondja: «ime ide már illik!» 
Ekkor fölugrott az ember, kezébe fogta az evezőt, megvágta vele a 
raukát és azt is mondta: «ha most neked illik, akkor nekem is 
illik». Aztán ismét rá vágott evvel az evezővel. A rauka belement a 
tengerbe és azt mondta : «hat év múlva majd elviszlek tégedet». Hát 
az az ember hat télen át csakugyan saját lakásán maradt és aztán 
elment a halászó helyre. Mikor ott halászott, egy este a partra 
megy, hogy dolgait elvégezze. Ekkor jö tt a rauka és elvitte magá
val az embert a tengerbe.

40. S  u p  c a s  S i m m ä c e n  p í r r a ,  j u h k  o r a ' u k a n  k és s a ti .

Aktán öikén, kossá khuidna li marinamén ehkétis ijan, — 
talévé-a'iké U ville tahta, jawre li ruccan ja  cäppa mannü-téhpe li 
ville tan éhkéten, hu tolle tat khuidna manna tau jawréu. té li outola 
akta olmaj kahtum ja  iccin tété, koso son li Saddam, ainat jü  va
rüti, äh te son ihkep lé japmam tan jawrai. ko tolle töt khuidna mari
namén ll, té li süné unna pahhca maiién ja  tat pahhca vagga marién 
ja éhéa cidné outon vagga. te pahhca cuggu ja  äi véhlca ja éu'revu 
nauhte: «ninnäm, élé mü küäe.'t vada i  adni élő, vélatalö. té vite
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pahhca cu'revu : «élé mü Midé!» te ädne cuoccat ja  jahhtä: «mi 
tani saddäh» te holla pahhéa: «almac monü pältast véhka tutne 
pélén.» te uihtos khuidna kéheast ja, te voidnä, tide pé sadnä véhka 
pältast. té khuidna cu'revu nauhte: «tétaa, tétau, Simniäc sä le 
tahta! koste kalhkau inonno tü ijän valltét í » ja ku khuidna li 
nauhte éu'revum, té paci tut véhkaj cäkcat akta sad'd’ai ja  te kulié 
(kuliapa), ähte eäheen slöhcé kapmaka. ja  té khuidna rajai päheau 
awton, éhea väccl maiién, ja  té nouhte paci tat ra'uka, juhte tau, 
mau sija vuidnin ja  kuliin, li ra'uka. tat paci nauhte tan sammä 
sad'dai stdrnpit kuli van tut khuidna cur°vui ja  namäu némhkai.

tat khuidna manói ja supcasti almacita, ähte son vuinispiuh- 
cau tatne jaurén ja ville holla, jahhkä son, ähte té li tat Sämmä 
( Simniäc)  tätne jaurén ja  ville supeast khuidna, kokte son vuini 
jah kuläi.

té manép palén ecä khuidna li tau jauréw mannáimén, té so‘- 
ihta tat khuidna vagiet nä'ika. ku’ son li vaggam pad’d’éla, te vuini, 
mah ta’ kobedun cacé jah  jéfia vilién, té li jö  vag gam kalle lauhké, 
vala té jorökaj vist roptüt kähheat, mi tat li tanne, ja  ku’ kähhea- 
köti, té käunai son tau kähtum ol°bmau. mipddä ja tah kakkä, mah 
Újén viissa sinne, té tä’ koptühtin sä, té icci käc vud'd'ut pälle taiste 
podnai. vala icci tat khuidna pallä. té ku’ vuini, ke li, té jorökaj vist 
khuidna almaci kukü ja  särhtnui, ähte te son kaunai falle Simmä- 
cau. jah té minnin almaca tohko, ciillin jéhau pirra (piräskau) ja  
pajétin Simmäcau täte jaurést. —  ja  täte kécést icci tist ra'uka 
vuidnu.

40. Me s e  S i m m a c - r ó l ,  a k i  r a u k a  k é p é b e n  m u t a t 
k o z o t t .

Egyszer, mikor egy asszony késő este ment — téli idő is volt 
ez, a tó simán volt befagyva és szép holdvilág is volt azon este, 
mikor most az asszony a tavon ment. Hát azelőtt egy ember el
tűnt és nem tudták, hová lett, hanem már sejtették, hogy talán 
belehalt a tóba. A mint most ez az asszony ment, egy kis fia is volt 
vele és ez a fiú utána ment, maga az anya pedig elől ment. Hát a fiú 
megáll, aztán meg szalad is és így kiáltoz: «édes anyám, ne hagyj 
el engemet!» Az anyja azonban nem igen törődött vele. Aztán a fiú
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megint azt kiáltja: «ne hagyj el engemet!» Erre az anyja megáll 
és azt mondja: «mi bajod?» Hát a fiú így szól: «egy ember szalad 
kettőnktől oldalvást a túlsó oldalon». Ekkor az asszony csakugyan 
odatekint és látja, [hogy] csakugyan amott szalad oldalvást tőlük. 
Erre az asszony így kiáltoz : «tudom, tudom, Simmác az ! honnan 
vegyelek [ki] tégedet éjjel?» Amint az asszony így kiáltozott, a sza 
ladó egy helyen maradt állva s aztán hallották, hogy a bocskora 
csobogott a vízben. Ekkor az asszony előre küldte a gyermeket, 
maga pedig utána ment. Aztán így elmaradt a rauka, mert az, a 
mit láttak és hallottak, rauka volt. Ez így egy(ugyanazon) helyen 
maradt állva, a mint csak az asszony kiáltozott és nevét meg
említette.

Ez az asszony ment és elbeszélte az embereknek, hogy ő 
kisértetet látott a tóban és azt is megmondta, [hogy] ő azt hiszi, 
hogy Sämmä (Simmáé) volt az abban a tóban és azt is elmesélte az 
asszony, mit (tkp. hogyan) látott és hallott.

Hát később egy másik asszony ment azon a tavon. Ez az 
asszony véletlenül feléje ment [azon helynek, a hol Simmác volt]. 
A mint fölötte ment, látta, mi úszik a víz és jég alatt. Hát néhány 
lépéssel már [előbbre] ment, de aztán megint visszafordúlt, hogy 
megnézze, mi az ott, és a mint kezdte nézni, megtalálta azt az 
eltűnt embert. A bundája és azok a hordócskák, melyek tarisznyájá
ban voltak, föntartották [a vízen], aztán ezektől nem bírt a fenékre 
lemerülni. Ez az asszony azonban nem ijedt meg. Mikor látta, ki az, 
az asszony megint visszatért az emberekhez és megmondta, hogy 
íme most megtalálta Simmácot. Ekkor az emberek odamentek, 
fölvágták köröskörül a jeget és Simmácot kiemelték a tóból. — 
Ettől fogva többé nem lehetett a raukát látni (tkp. nem látszott.) V.

V. A halottakról.

41. S  k a l l ü - m  ä n a i  j  a j  a m i k i  p i r r  a.

te lijén ai aktan äiken, vala i le lihkan tat man kuhke, kü 
skallü-mänä lijin  herra lutne. te pähca ajihtilli aktan herrä sva'id- 
nasi, te sija a'leké vucacit ja  niöllun pidd'in kiröhkü kürrai. ka sija 
talle liée vücacarn, tasak ko lice suhhtam, te sija hijhté. vala kü eh-
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két saddä, a léké pétnaka celahtét ja minné pajös ja  vidus kirehkui. 
te véhkal akta herrä sva'iduas ist ja äi akta skallü-mänaist töräs 
kéinü ja cäknin skihcü sisä ja  raike ca da vuidne sijä, dlite te talle 
pöhta stürra älebmuk kirhküst ja mannä stäSdai, nau kéééhtes äleb- 
muk, ähte i nokö kössek, te höh te li tat älebmuk vassam skihcüp ja  
kähtum städa sisä, te vehkalén tuh säkkcaja sisa ja  öäkfiin stöhpui. 
kulli äi tä, ähte tat stürra äl‘bmuk rutni, vala e sija täd'date, maite 
sija holle.

te virhtijén koppäcak herrä kiirvutét kirehkü-kärvuita ja man
nát kirehkui. te sija eskau pelluit ringihtijin ja  té savüti tat lössom 
ta’te kécehtés älebmukest. vala härrä virhti porokat (purukut)  sva'id- 
nasit ja skallü-mänait, apmä ville vücacét kirehkün taff ui ja  te iccin 
tiste ville mänä tuosta vuhcit ja  te äi räffe sattai ta’te räjSst.

tat kécehtés älebmuk lijén jamika, mah icéin räjep occü öddit, 
ku tu’ sva'idnasa ja skallü-mänü vüéacin tohku kire’kü-ka'rétai. té 
sija käc iccin occü räjep vuoinastet.

41. A b é r m a f i u k  és a h a l o t t a k .

Hát egyszer történt, de nem is olyan régen volt az, mikor 
bérma gyermekek voltak a papnál. A fiuk eltöltötték az időt a pap 
szolgáival együtt, aztán elkezdtek lövöldözni és czélúl a templom 
mellékét tűzték (tkp. tették). Mikor möst lövöldöztek, a míg meg 
[nem] elégelték, abbanhagyták [a dolgot]. Amint azonban este lesz, 
elkezdenek a kutyák ugatni és föl és alá járnak a templomhoz, a 
templomtól ismét a helységbe és a helységből a templomhoz. Ekkor 
egyik a pap szolgái közül és egyik a bérma gyermekek közül ke
resztül szaladnak az utón, beléptek egy utász-házba és az ablakon 
(tkp. lyukon, nyíláson) keresztül látják, hogy most nagy néptömeg 
jön a templomból és a helységbe megy, oly végtelen néptömeg, 
hogy sehogy (tkp. soha sem) ér véget. Hát mikor ez a néptömeg 
elment a házikó mellett és eltűnt a helységben, akkor a lesben 
állók beszaladtak és beléptek a szobába. Hallják azt is, hogy a 
nagy néptömeg beszélget, de nem értették, mit mondanak.

Ekkor mind a két papnak fel kellett öltözni papi ruhába és a 
templomba menni. Akkor aztán meghúzták a harangokat és erre 
elcsendesedett e végtelen néptömegnek lármája. Azonban á pap
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nak meg kellett intenie a szolgákat és a bérma gyermekeket, hogy 
többé ne lövöldözzenek a templom környékén és ezután többé 
nem mertek a gyermekek lőni és ettől fogva nyugság is lett.

Az a végtelen néptömeg halottak [serege] volt, a kik nem 
alhattak békében, midőn azok a szolgák odalövöldöztek a teme
tőbe. Ezért nem nyugodhattak ugyanis békében.

42. H e r r ä  p í r r a ,  k u ’ te j a p m é m e n  m a r í n é i  p é t n a k a  
s k u i v  én v a n  t a r  ti.

te li akta karra, vala éhpe mija sü namap tété, ainät kullam 
lime, ähte son li ai akta pahäs olmaj ja i lam räkta teudnar kirh- 
kün ja  cuggulväsen padlóiéi. éhpe kan maitek tété sü owtép véssum- 
viikést, vala ko li japmam, té son väntarti cähhpes pétnaken skuivin. 
vala té li klohkär jupm él pélulac olmaj ja  i lam klohkära haibtna 
kukkén hérra kéimast. ku’ talle härrä léi japmam ja  i aktak raff é 
käudnu herrä héiman, té klohkär aktan ijän kühcä mürrai ja  < gh- 
kéti tasä vuinäcet, jus näkan mannä tau paläkau. tat mörra li käc 
kéinü kúrán ja  ville herrä héima lahkan. tü japmim hérráp lijén 
sijä kiréhkui pedd'am.

unna pottocep, ku talle klohkär léi tun murán cohkohémén, te 
voidnä son, ähte cühhpés péna li vässam tap múrap ja  pöhtam herra 
hä'ibmai. té loihtät klohkär vülus mörast ja  vaggä kiréhkui. valitam 
li j ü  son kirhkü uksan coutokit inanen ja ku rahpä kirhkün uksap, 
té son caknä kiréhkui ja  vagga sisa kähhcat tü lihkau. ja  kü son 
pohtä tohku, té i  son lihkap käuna kistü sisne, ainät li kähtum. té 
valltä son calebmé-kopcosau ja  vw'léka taina pajäs lämmai. ja  ku' 
son li tohkö pöhtam, öhca son aktau laulüm vérsap ja  laki spélétem- 
rijtüp kar&väsen.

kö son talle léi őohhkohem ja kw'ulamen vülus kiréhkui, té son 
a'ihcä, ähte cühhpés péna pöhta ulóköt ja mannä lihka-kistü kukü 
ja  ku' tohkü pöhtä, hapsähtallä tat péna pirra kaihka ja  ku ohcoli 
calebmé-kopcosau, té viste jorökaj péna ulhkus ja  hapsähtallä ki~ 
réhkü-kidhpép ( k uolhpép) ja mannä nauhte ulhkos tor°dnui (jalä: 
f  örstohpai). ja  kü tasä pöhtä, mannä son ja  hapsähtallä ra'itarasau 
pajäs. kü té klohkär kullä, ähte té talle tut péna pöhta pajäs sü lusä,
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te son laulüköhta ja  äi spelBtahéa. ko te klohkär li laulümen ja  spé- 
létemen, te kullä son, ähte tat pena kahcai pad'd'et ra'itarasast ja  
kahcai vitlus kKwlepai. ku' te klohkär lei laulümcst hä'ihtam, valltä 
son calebmS-kopcoso;u ja vagga vülus. ku te pöhtä tor°dnui, kaudna 
son tän herrä japma krohpep jalhkahemm ra'itarasan vűlén. ti 
vallta klohkär lihkap pajäs ja  kütti kirhkün sisä ja  piejai lihlca- 
kisstui ja  kopvoti sü Wika-varjui ja vacci vistek ulhkus ja  rnähcai 
ecas hä'ihmai.

ja  te eskän raff e sattai, i lam käc owtol aktak raffe, icci kának 
lihka sävüt mähte orrüt. juhko li o'ive-kopcos (ja lä : caVbme-kopcos)  
erin, jala te li lihka ( lijhka)  jalhkahemm kuolhpin, jala te li kisstü 
tör äs cojgümen. vala tähte rajest, ku klohkär manäi kirhkün ja  pie
jai sü, kokte kalhkai orrút, te eskan raffe sattai herrä heiman ja  äi 
tain paläkain ja ai kirhkün. te sija eskan krävvihtin ja  juwlihtén 
tap sammä herräp.

42. E g y  p a p r ó l ,  a ki  h o l t a  u t á n  k u t y a  k é p é b e n
j á r t .

Volt egyszer egy pap, de mi a nevét nem tudjuk, csak hal
lottuk, hogy ö is gonosz ember volt és nem volt az egyháznak és 
a gyülekezetnek igaz szolgája. Nem is tudunk semmit sem az ő 
megelőző életmódjáról, hanem mikor meghalt, hát fekete kutya képé
ben vándorolt. Azonban az egybázfi istenfélő ember volt és az egy
házfinak a lakása nem volt messze a papi laktól. Mikor most a pap 
meghalt és semmi nyugság sem volt a papnak a házában, mert a 
pap minden éjjel kutya képében bolyongott, az egyházfi egy éjjel 
fölmászik egy fára és fölült rá, hogy lássa, vájjon megy-e valaki 
azon az utón. Ez a fa ugyanis az ut mellett volt és azonfölül a 
papi lak közelében. Azt a meghalt papot a templomba tették.

Mikor most az egyházfi egy darabig azon a fán ült, látja, 
hogy egy fekete kutya jön ki a templomból s a papi lakba megy. 
A mint a kutya elment a fa mellett és a papi lakba jött, az egy
házfi leszállt a fáról és a templomba ment. A templomajtónak a 
kulcsait már magához vette s mikor kinyitja a templom ajtaját, 
belép a.templomba és bemegy a holttestet megnézni. Mikor oda
jön, hát nem találja a holttestet a koporsóban, hanem eltűnt. Ek
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kor fogja a szemfödelet és evvel fölmegy az orgonahelyre. Mikor 
odajön, kikeres egy énekverset és a játszókészüléket elkészítette.

Amint most ült és lenézett a templomba, észreveszi, hogy a 
fekete kutya jön kívülről és a koporsóhoz megy, s mikor odajön, 
mindenfelé köröskörül szimatol s mivel nem találta a szemfödelet, 
ismét kiment (tkp. visszatért), a kutya szimatolta a templom pad
lóját, s így kiment a tornáczba (vagy előszobába). Mikor pedig 
idejön, fölmegy és szimatol a lépcsőn. A mint az egyházfi hallja, 
hogy most az a kutya följön ő hozzá, elkezd énekelni és elkezd 
játszani is. Midőn az egyházfi énekelt és játszott, hallja, hogy a 
kutya leesett felülről a lépcsőről és leesett a padlóra. Mikor most 
az egyházfi abbahagyta az éneklést, fogja a szemfödelet és lemegy. 
Midőn a pitvarba jön, megtalálja a papnak holttestét a lépcső alatt 
feküdve. Ekkor fölveszi az egyházfi a holttestet, a templom belse
jébe vitte, a koporsóba tette, betakarta a halottas ruhákkal, aztán 
ismét kiment és a saját lakására tért vissza.

Ekkor végre nyugság lett, azelőtt ugyanis nem volt semmi 
nyugság, a holttest sem birt veszteg maradni. Vagy a szemfödél 
hiányzott (tkp. volt távol), vagy a padlón feküdt a holttest, vagy a 
koporsó állt ferdén. Ámde ettől fogva, hogy az egyházfi a templom
ban járt és úgy elhelyezte őt, a hogyan kellett lenni, végre béke 
lett a papi házban, úgy szintén ezeken az utakon és a templomban 
is. Ekkor végre elásták és eltemették (ugyan) ezt a papot.

43. N  S it  a n  j a  j  ap m a f r  i d'd'ar e n p í r r a .

aktan äiken, kossá törrü li orrúm, te járni üi akta nurra 
paredne, kute U kiíhlatuwwum sömes nurra neitain. ja  kösse son 
talle janii tatne törün, te tuht nä'ita surükaköti alvüs-lähkai, ku' 
kidäi, ähte tat sü frid 'd’är li japmam. ja te éerru täht nä'ita id'da- 
pä'ive jah od'dot (ja la : harabmat) . te ku’ son talle lé nau sorökamen, 
te voidnä tähtak satunlä nä'ita sömes ehketen, ähte te pöhtä tat sü 
frid'där, juhko li japmam. kö talle pöhta sü lusä, te jahhtä talle tat 
jämihkuc tan nä'itai: (dp monno tüste aktauk reif &p occu óbb et, tü 
lcatnalä pullte um, te kalhka ton talle cüvvut mü.»

te vv'lekä uihtos täht nä'ita sü manen. te lé ville mannü-téhpé 
tan éhkéten, te jahhtä tut vud'd'éj nauhte tun nä'itai: «palä-kus ton
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muste !■» nd' it a vastét: «ip man pala man kukké]i ko tuw vuinäp.» 
té jahhtä vit tat süvud’d’éj: «mannü paihtä ja  jämihkuc jis vadd'd.» 
te ville kahcd: «paldh-kus ton musté ?» te jahhtä nä'ita: «ip inon 
paid, vénahkam, man kuhkep kuh tü vuinäp.»

te vudd'épan sói nauhte kirehkü-ka'retai ja ka’ tohko likan 
pöhtam, cuoccahtd son héstaps ja  tat hdssta li akta vilikis hdssta. te 
a'lákd talle jämihkuc palléköhtit étnama sisaja hu’ khuidna voidnci, 
dhte te talle kdhtu tat sü radna étnama sisd, té palldj tahtak khui
dna alavüs-ldhkai, té vanikaköhta toppéit ja  nau vékái son stdda 
éada. té a'ihca, dhte tide unna cűwkac jillat sömés húsán ja  té va
raim son tohkö ja  cabma uksap ja  co'rövo, ace loihtét sü sisa. té rih- 
pin td almaca uksau ja  té supcast tdht khuidna, dhte té lé son päh- 
tarem jdmihkucast.

ja té írjén td’ almaéa di kocéhtem somés ol°bmap, mi li jura  
dccak japmam ja  ku kuliin, dhte jdmihkucast li son pdhtarémén, té 
cisskin di td almaca tü jdinihkucau kobmüt, mau sija lijin kocéhté- 
mén. ja  kösss unna pottoc li vassam, té kulié sija, dhte té pöhta al
mae uksa outoi ja  cu'rövu nauhte: «ton japma olmaj, topd muni 
uksap /» té occui di talle tut mubbé jämihkuc kielap ja  jahhtä : nip 
rnon nakd cojjelét, almaéa lé pédd'am mü kobmüt, in mon véjé őoj- 
jélét.» té jahhtä tut, kúte li olőkülen : «vai liu talle péssat sisa, té td 
Ildi viréhtit mü cíivvüt; iu mon aktak raj ép süste océü krűptan, sü 
katnala pullti mü ja rdfép. müste vällti.» té ville jahhtä: «jus liu 
talle tü fdhtätam, té li ton talle o jju t mü kúrán vuoinastet. »

té pallaj tut surukaj khuidna nau sagga, dhte iéci tist kosseken 
ville cérü ja icci obonés kössek ville muihtäje tap friddidrau, ka’te li 
törün japmam.

43. E g y  l e á n y r ó l  és  a m e g h a l t  v ő l e g é n y r ő l .

Egyszer mikor háború volt, meghalt egy fiatal legény is, a 
ki egy fiatal leánynyal el volt jegyezve. Midőn ez most meghalt 
ezen háborúban, az a leány elkezdett szörnyűségesen búsulni, a 
a mint hallotta, hogy vőlegénye meghalt. Hát ez a leány éjjel-nap
pal sirt és búsult. Aztán a mint így búsult egy este, látta ez a 
leány, hogy jön a kérője, a ki meghalt. Midőn odajött hozzája, azt 
mondta ez a halott ennek a leánynak : «nem lehet semmi nyug-
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ságom tőled, hogy aludjam, a te könnyeid égetnek engem, most 
kövess engemet».

Hát csakugyan elment vele ez a leány. Holdvilág is volt azon 
este és így szólt a nyargaló a leánynak : «félsz-e tőlem ?» A leány 
azt felelte: «nem félek, a meddig tégedet látlak». Erre azt mondta 
az ő nyargalója: «süt a holdvilág, a halott pedig nyargal». Aztán 
megint kérdezte: «félsz-e tőlem ?» Azt mondta a leány: «nem félek 
kedvesem, a meddig téged látlak».

Aztán így elnyargaltak a temetőbe, mikor pedig odajöttek, 
megállította a lovát és ez a ló fehér ló volt. Aztán elkezdett a halott 
a földbe leásni s mikor a nő látta, hogy az ő társa eltűnik a föld 
belsejébe, ez a nő borzasztóan megijedt s kezdett onnan elfutni és 
igy futott a helységen keresztül. Hát észrevette, hogy amott egy 
kis világosság pislog egy házbau, aztán odaszaladt, megzörgette az 
ajtót s kiabált, hogy ereszszék be. Erre kinyitották az emberek az 
ajtót, aztán elbeszélte ez a nő, hogy most egy halottól szökött meg.

Hát ezek az emberek szintén egy embert virrasztottak, a ki 
épen az imént balt meg s mikor meghallották, hogy egy halott 
elől szökik, az emberek azt a halottat, a kit virrasztottak, felfor
dították (tkp. fordítva dobták). Mikor egy kis idő elmúlt, hallották, 
hogy egy ember jött az ajtó elé és így kiabált: «te halott ember, 
nyisd ki nekem az ajtót». Ekkor az a másik halott visszakapta a 
hangját és azt mondta: «nem bírok fölkelni, az emberek felfordí
tottak, nem bírok fölkelni». Erre azt mondta az, a ki kívül volt: 
«csak bejuthattam volna, követnie kellene annak engemet; nincs 
semmi nyugságom tőle a sírban, a könnyei égetnek engemet és 
elveszik tőlem a békét». Aztán azt is mondta : «ha most megkap
talak volna, mellettem pihenhettél volna».

Erre olyan nagyon megijedt az a busuló nő, hogy sohasem 
sírt többet, s a világért sem említette sohasem többé azt a vőle
gényt, a ki a háborúban meghalt.
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VI. Noite mondák.

44. N  o' i t  e.

noite lijin takkar almaca’, akté mähhtin sija tahkat umäs 
(ja la: etna) pahäu. muht im äiken väfäin sija perhtna skuiven ja  
muhtemin jis kumpé skuiven, muhtemin jis  pöhtin eöas fu n ü  skui
ven. tihkin äi alvüs skäöau muppita ja  nu'itun ( miiét un), késa sija 
pära vaseu itnin jala alter so mörähtistin.

aktau kobedau sija äi itnin, mau sija rohkotillin. ip mon vis
säst tété tan koptén pirra, vala kokte mija Wipe kullam Sea alma- 
cist, nauhte sihtepe äi mija supcastét. tat koptSs kalhkai jurüpötakäi 
kunek kepnen vuhkai ja vöwta kalhkai tat koutelisne. muppen pélén 
Újén pä'ive ja  mannüja nasté, muppén pélén jis ranvté ja ’ kohhpar ja  
masséka.

nau caleméhtésa Újén sija, iccin tad’d'ate, ähie ecä jupmel kalh
kai kaudnut, ku'te li véssuje ja törjütäd’d'e käihka veralten pad’dél. 
te sija käivasvütasne rohkotillin jupmélit, mali lijen takatum mu- 
rast ja  keäkSst, rüwtist ja massekist ja  kolilipärist, moh iécin juhko 
vuiné, jalä kulä. jahhkin sija, ähte tä sijän jupméla kalhkin mahh- 
tét sijäb kad’d'üt, ku sija neőbai siddi (hihhői). vala kokte kilhleé tä 
jupméla sijäb mahhtét kad’d'üt, mah e liékkab ané. vala aktan äikin 
si käihka, noite ja noitästallaje palhkau occüéi tän sturra tobbmii- 
péiven, ku käihka killiké éuoéőalitet tän sturra ja räktf értük twopp- 
maren owtoi.

44. A t á l t o s  ( va r á z s l ó ) .

A táltosok olyan emberek voltak, hogy különféle (sok) rosszat 
tudtak tenni. Néha medve képében jártak, néha farkas képében, 
néha pedig magának az ördögnek a képében jöttek. Borzasztó kárt 
is tettek másoknak és megbabonázták, a kit csak gyűlöltek, vagy [a 
kire] akárhogyan haragudtak is. Egy varázsdobjuk is volt, a melyet 
imádtak. Nem tudok biztosat ezen varázsdobról, hanem a mint mi 
hallottuk más emberektől, úgy akarjuk mi is elmondani. Ez a 
varázsdob gömbölyded volt, körülbelül üstformájú és mondják,
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hogy üreg volt a közepén. Az egyik oldalán volt a nap és a hold 
és a csillagok, másik oldalon meg vas és réz meg sárgaréz. Ezt a 
varázsdobot imádták, olyan vakok voltak. Nem értették, hogy más 
Isten van, a ki él és kormányoz (tkp. élő és kormányzó) az egész 
világ felett. Hát ostobaságukban olyan isteneket imádtak, a melyek 
fából és kövekből, vasból meg sárgarézből, meg rézből voltak csi
nálva, a melyek sem láttak, sem hallottak. Azt hitték, hogy ezek 
az ő isteneik meg bírják őket segíteni, ha bajba kerülnek (esnek). 
De hogyan segíthetnék meg őket ezek az istenek, a melyeknek 
nincs lelkűk. Ámde egyszer valamennyi táltosok meg fogják kapni 
jutalmukat azon a nagy ítéletnapon, mikor mindnyájan oda fognak 
állni a nagy és igazságos bíró elé.

45. S u p c a s a  A n n a  Vce l l án  p í r r a  

I.

A n n a  V o l l á n j a p m e m

tolué áikén lí sömes koptés olmaj, kút téti kösse kalhkai jap- 
mét. kidda a'iké le ville tahta. te jahhtä tat sammá olmaj: «te le 
talle olmaj véssum kuhkep ja i lé verrütem a'ike.» — fai hétnik áiki 
samé káé vérrütin cakca-áikén ja  ta noité vérrütallin joröbo pühcuit 
virrun. — te manna son tátne kidda-áikén, aca sa piwtét kulit nüh- 
tina. ku li piwtémen, pahkása ka'itnü nuhtést, te kaucai olmaj pi- 
nuita, kahcai jawrai ja  te janii, te pajétin éca almaca sü táhte jau- 
rést ja fém jén  ko'ihké lanntai ja krávvijin (-jen) sü sömés sullui, 
kute li jaure koutélisne. ko'bedau p id’dín sija sárii oivé-vullén. te lé 
son tanne vuoignastem kita tobbmü-paivai. te sa son äi occüc palh- 
káp noitésvütas ja  pahásvútas outost. — tat olmaj kohcütuväi Anna 
Vollon ( Vucellán).

45. E l b e s z é l é s e k  A n n a  Y © l l á - r ó l .

L
Anna Vcella halála.

Hajdanában volt egy táltos (tkp. varázsdobos ember), a 
ki tudta, mikor fog meghalni. Tavaszi idő volt akkor (tkp. az).
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Ekkor azt mondja ez az ember: «íme most sokáig élt az ember 
(t. i. én), pedig nincs itt az áldozás ideje». — A pogány korban 
ugyanis a lappok ősszel áldoztak és a táltosok egész rénszarvast 
áldoztak áldozatúl. — Hát ezen tavaszszal elment, hogy halat fog
jon a hálójával. A mint halászott, kettészakadt a háló kötele, aztán 
az ember hanyatt esett, beleesett a tóba és meghalt. Ekkor a többi 
emberek kivették ebből a tóból és száraz földre vitték s eltemették 
egy szigeten, a mely a tó közepén volt. A varázsdobot oda tették 
neki fejaljul. Ott nyugszik egész az Ítéletnapig. Akkor majd meg
kapja jutalmát a varázslásáért és gonoszságáért. — Ezt az embert 
Anna Vcdlá-nak hívták.

II.
Anna Vwllän outép vésüst lé ai akkta unna supeastem. ku son 

li vud’d'émen herlikin städdai, te so'ihtä Ica no'ité äi vud'd’émen 
sammä städdai. te tat no'ité péd'd’a kétau éilmi nala ja  katica álma
cist : «voidnépihtit-kus tija, ke tat vud'd'ä (vuod,'d'ä)  ?» so svärrui 
tahtak éhé: «Anna Vwllä sa le tahta, i sa hau ke eca.» ja te rüsai 
Imréké Anna Vwlläst ja  almaéa vuidnin, ähte Anna Vwllä piejai 
kärres-pättiu écas cépohti ja  te vuidnin vülhki kumpén vud'd'ét. 
paci sa Imréké ja karrés jalhkahét ja  iccin aktak almaca sü ma
rién jote.

II.
Anna Vcdlä előbbi életéről is van egy kis elbeszélés. Mikor 

rénökrével a városba hajtott, véletlenül (történt hogy) egy másik 
varázsló is hajtott épen ugyanazon városba. Ekkor ez a varázsló 
ráteszi a kezét a szemére és kérdezi az emberektől: «látjátok-e ti, 
ki az, a ki ott hajt ?» Aztán ez maga felelt: «Anna Ve?llá az, bizony 
senki más az!» S ekkor fölfordúlt (megdöglött) Anna VcHä rén- 
ökre és az emberek látták, hogy Anna Vollá a szánkötelet saját 
nyakára tette s aztán látták, farkasként (farkasssal ?) hajtott tova. 
A rénökör és a szán ott maradt fekve és egy ember sem ment (köl
tözött) vele.

III.
té stimes aikén rtid'd’ä Anna Vwllä kumpit tun muppén nöitén 

kukü, kénpirra lep ontola hullám ja  kumpé putrin  ja  luptin kaihk
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häreke-elüp. hed'duna piejai tut niubbé no'ite herhkist, icéi son 
nakä catnat kumpe nälmep. — te Anna Vwlldn supcastem ja sü pa- 
hätakü nuhki.

in.
Egyszer Anna Vollä farkasokat küld ahhoz a másik varázsló

hoz, a kiről előbb hallottunk, s a farkasok megették és elpusztítot
ták az egész rénökör nyájat. Szegénynyó lett az a másik varázsló 
rénökrökben, nem bírta a farkas száját bekötni. — Evvel Anna 
Vcdla meséje és gonosztettei véget érnek.

46. S u p c a s  n ó i t  e p í r r a ,  kul i t  e p e r h t n a  s k u i v  én l í
m a n n a m .

te lí sömés áiken akkta no'ite. te manna son perhtna múlta 
(m uottä) sinne Nu'r‘ji, acai hestait oilitolét (koddolit). te pöhtä uiht 
Nu'reji (Nurejid') ja  koddá hestait, dhte almaca vallalc B hestaist 
nuhhku ja te vit jorökaj Sviriji. te lí akta vises olmäj Nurjin, kute 
hollä: «i le tat eihnes p a r edna», ja  tolövököhtä tau perhnau Sviriji 
( Svirid'i). ku pöhtä sömés sad'dai, so ta ka'udna torhnun (torhnon) 
perhna ndhkiu kahcahem(en), so vtilicä tal nahhkai. so kullä, olmäj 
föihkäti (lüjäti)  stöpü sinne, so jam i tat olmäj sisa stöbu. ko vuci 
nahkiu, so sillta siddin tan perhtnast.

jus li tat no'ite asstarn cäknat päredna-m<pddäsis, te li son tau 
to'lovuj ol°bmau o'ihtét taina päredna-skuivines. vala ku olmäj astahti 
päredna-nähkep torhnun ja vúci tap, te virhti no'ite japmit. ku li tat 
no'ite päredna-skuivines mannamen Svéryi ja  lahka pöhtimen ecus 
si'itai (jalä: liä'ibmai), nullá son päredna-müttäp ja  väcci ha ibmai 
ku Bcä olmaj. — kü te tat olmäj jdmi, kute li mannam perhtna skui- 
vcn, icéi tiste ville pöté Nu'rej i  ja  ville oihtole hestait.

46. Me s e  a v a r á z s l ó r ó l ,  a ki  m e d v e  k é p é b e n  j á r t .

Volt egyszer egy varázsló, ez medvének a bundájában elmegy 
Norvégiába, hogy lovakat öljön. Hát csakugyan eljön Norvégiába és 
megöli a lovakat, úgy hogy az emberek majdnem ló nélkül marad
tak. Aztán megint visszatért Svédországba. — Hát volt Norvégiá-

/
ban egy okos ember, a ki azt mondja: «nem igazi medve ez». Es
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elkezdte követni ezt a medvét Svédországba. Mikor egy helyre 
jön, egy pitvarban egy medvének a bőrét találja lógva, aztán rálő 
erre a bőrre. Ekkor hallja, hogy egy ember jajdult fel a szobában, 
Aztán meghalt az az ember bent a szobában. Mikor meglőtte a 
bőrt, akkor ezek el lettek választva a medvétől.

Ha ez a varázsló ráért volna a medvebőrt rávenni (tkp. medve 
bundájába belebújni), akkor ezen medve képében megölte volna 
az üldöző embert. Azonban mivel az az ember jókor elérte a medve
bőrét a pitvarban és ezt meglőtte, hát a varázslónak meg kellett 
halni. Mikor ez a varázsló medve képében elment Svédországba és 
közel jött a saját lakására, levetette a medvebundát és úgy ment 
haza, mint más ember. — Mikor aztán az az ember, a ki medve 
képében járt, meghalt, nem jött többé Norvégiába és nem ölte meg 
többé a lovakat.

47. S u p c a s  n o i t é n  j a  k l ó k  k á r é n  p í r r a .

Jilliváren li ái sömés no'ite. te aktan áikén manna klohkár 
aktan pärhnines tohku, aca sa puliéit osstét slakktan. te pöhta kloh
kar tohku éhkétés peiven ja kacata, jus u$ßu östit. te vastet no'ite : 
närrat kalhka ton o jju t öséstét. te urru klohkar tasne ijäp, vala i 
tut punnte aktauk sva'idnasau raja ellui (éllüi). te usot klohkár: 
«koktss kalhkap monno o jju t puhá t öséstet náv árvát ?» vala punnte 
holla, aca sa vürhtácét. té unna stúntuc taté mangel ku’ kuksu sadda, 
te kullá klohkár, állté ellü pöhtá ja péllü skälli. té cojjél punnte 
pajás ja va3 ?,a ulhkus ja  co'r°vu : «päddit (páddít) tasne ( tanne) !» 
té emetjés va$ga ulhkus ja  co'r°vu: «vailtuti t apepmu!» té vagga 
ái klohkar ulhkus ja voidna kXíwkte kumpé, kuhte váltikan pépmüp 
(puhcuh). té ösésti klohkar slakkta-pühcit ja  mannaköti visste écas 
hä'ihmai.

ku éhkéd sadda tan sammá péiven, kullá klohkar, áhte sturra 
tutna pöhtá mariéit, té alávahtuwwá klohkár ja  sihtá loihtét pühcuit 
ja  pálitarét kórus, vala paredné, kuhte li mannámén outon, jahhtá 
ahhcai, aéa áhcép outon mannat ja  son mariéit ja  ville jahhtá : «jus 
té pühti, té sija kalhké o jju t smáhhkut álicése mérrisist! » te uihto 
klohkár outon mannaköti ja paredné mariéit ja ville liollá, apmá 
kalhkam pühcuit loihtét roptüt sijai ko'iku. té li vari tat no'ite harjá-

Halász, Svéd-lapp nyelv V. ^
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nam ösestét ja ko lijén te vw'legam, so tu'levo manéli japalltala sijäit, 
väi u jju  roptüt täite ösestem pühcuites. vala tän palen kaunati son 
aktain, kute icci pala sü noitSsvütast. ja  nauhte sattai, älite klohkär 
pöti ecus hä'ibmai slakkta-pöhcui noiten lu’tte. vala jus li nahkam 
palltet, te li loihtet pöhcuit ja  nauhte massüt käihka. — icci no'ite 
outola räja sva'idnasit Sllui, taste kn ulmü (lihkan) ani kumpit 
svainan ja rna’ sü^kulltalin ja  tihkén, kokte son sited ja koheui 
sijäb.

47. Me s e  a v a r á z s l ó r ó l  é s a z  e g y h á z f i r ó l .

Gellivareban is volt egy varázsló. Hát egyszer az egyházfi a 
fiával együtt odamegy, hogy rénszarvasokat vegyen levágásra. Hát 
az egyházfi est tájban jön oda és kérdi, vajon vásárolhat-e. Azt 
feleli a varázsló: «reggel vásárolhatsz». Hát ott marad az egyházfi 
éjjel; de az a gazda egy szolgát sem küld a nyájhoz. Ekkor gondol
kodik az egyházfi: «hogyan vásárolhatom me ga  rénszarvasokat 
olyan korán?» De a gazda azt mondja, hogy csak várjon. Hát egy 
vártatra ezután, mikor hajnalodik, hallja az egyházfi, hogy jön a 
nyáj és a kolompok szólnak (csengnek). Ekkor fölkel a gazda és 
azt kiáltja: «maradjatok itten!» Aztán a háziasszony is kimegy és 
azt kiabálja: «vegyétek el az é te lt!» Aztán az egyházfi is kimegy 
és két farkast lát, a melyek eledelt (rénszarvast) vettek maguknak. 
Eztán megvette az egyházfi a levágni való rénszarvasokat és ismét 
a saját lakására kezdett indulni.

Mikor ugyanazon a napon este lett, hallja az egyházfi, hogy 
nagy lárma jön mögötte. Ekkor megijedt az egyházfi, el akarja eresz
teni a rénszavasokat és üresen akar elmenekülni. Hanem a fia, a 
ki előlment, azt mondja az apjának, hogy az apja menjen elől, ő 
pedig hátul és azt is mondja: «ha jönnek, majd megkóstolhatják 
atyjuknak fejszéjét!» Hát az egyházfi csakugyan elől kezdett menni, 
a fia pedig hátul s azt is mondja, hogy ne ereszszék vissza a rén
szarvasokat ő hozzájuk (t. i. a varázslókhoz).

Hát biz ez a varázsló szokott kereskedni s mikor elmentek 
tőle a rénszarvasokkal, utánuk ment és ijesztette őket, hogy vissza
kapja a megvásárolt rénszarvasokat. De ez egyszer olyanra talált, 
(tkp. egygyel találkozott), a ki nem félt a varázslásától. És így 
történt, hogy az egyházfi hazajött a varázslótól a levágni való rén
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szarvasokkal. De ha meg bírta volna ijeszteni, akkor eleresztette 
volna a rénszarvasokat és így mind elvesztette volna.

A varázsló előbb azért nem küldött szolgákat a nyájhoz, 
mivel farkasokat tartott szolgától, a melyek engedelmeskedtek neki 
és úgy tettek, a mint akarta és parancsolta nekik.

48. S u p c a s  n ő i t  é j  a o l°bm a  p í r r a ,  k ú t  l i  h e s t  a u s
m a s s a m .

te li ái akkta olmaj, kuhte li héstau massam ja  iééi tété, koso 
tat li saddam. te muihtaj, aéa mannat noite kukü ja taste kacatét, jus 
tat telit a (tihta), kos ne sü hässta li. te üihtu mannaköhta son tohkö 
ja  káéät vüstak ( vüostak), jus u j ju  löpép ijäp orrüt tatne sü kötén 
( stöpün). ja hu li löpep ujjam  orrüt tasne, holla äi son, m i le sü 
mohhké ja  kacäta, jus tat tehta, kosne tat sü hässta lé. vala no'ite 
vastet: narrat ta occüca téhtét ( tildét).» te uihto oddäpan (oddai- 
kan). tut amäs oddaj stöhpi, iééi obonis nüolate kärvuites, vala tut 
no'ite j is  oddaj khammaren sisa. é nahkära inciken pöte tun apmasi. 
kü kaska-id’da saddä, kullä tut amäs, ähte no'ite őojjél pajäs ja  
vw'lega ulhküs. té cojjel äi tut amäs ja  vu>'legä mariéit. té voidnä son, 
ähte no'ite väccesti unnäci olökülen heima pülhtan nalä ja ville vo'i- 
dnä, ahte akkta amäs olmaj pöhta mehcest noiten kukű. té kullä son, 
ähte no'ite kaéát tu!te apmasést, jus tehtä, kosne tän ol°bman hässta 
léi. té svärruj tut mubbé: «tétau.» té ville kahca no'ite: «kosne lé te 
sü hässta?» tut vastét: «starra jelekén lé tah ta ; cäkfiam lé ville 
stürra étnames ra'ikai.» té ville no'ité kaheä, jus lé hüssta vässü. té 
vite vastét amäs: «vässü lé kale hässta. porrom lé son kaihka kräsit, 
man kuhkäs joksoi kita satti ( satte)  rad'däi.

té palläj tuhta héstan eikät ja  vanikä stühpui ja  villiti. iéci 
tiste tuosta kulijaiét énépü, mau sija rutnin (soi höloikan, runäi- 
kan) . stunto tahte mariéi pöhta äi no'ite ja  vagga oddim-sad'd'äsis, 
vala éh tis (tes)  nahkära pöté tän apmasi ja kü li no'ite oddam, 
co jjili tut amäs pajäs ja vülhki kéinüps éőas hä'ibmai, ja éuhki ál
máéit ja  mannä tohkü, kosne kuläi, ähte hässta li. ja  kaunai uihto 
sadnä hestau tasne, kokte no'ite ja  tunn muppé säkastin (säkas-
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tikan ).— pahakis li van tahta, ka’te sakain po fi ja  supcasti suta 
kaihka. te táti noite tóién tihkin umäs pahü taina noitésvutainese.

48. Me s e  a v a r á z s l ó r ó l  és az e m b e r r ő l ,  a ki  a 
l o v á t  e l v e s z í t e t t e .

Volt egyszer egy ember, a ki a lovát vesztette el és nem 
tudta, hová lett. Hát eszébe jutott, hogy elmegy a varázslóhoz és 
ettől megkérdezi, vájjon tudja-e, hol van a lova. Aztán csakugyan 
elindult oda és először is azt kérdezi, vajon kap-e engedelmet, 
hogy éjjel ott maradjon az ő sátrában (szobájában). Mikor pedig 
megkapta az engedelmet, hogy ott maradhat, megmondja, mi járat
ban van (tkp. mi az ő ügye) és kérdezi, vajon tudja-e ez, hol az ő 
lova. A varázsló azonban azt feleli: «reggel majd megtudhatod». 
Hát csakugyan lefeküdtek. Az idegen a szobában feküdt le és egyál
talában nem vetette le ruháit; a varázsló azonban a saját szobájá
ban feküdt le.

Sehogy se jött álom az idegenre. Mikor éjfél lesz, hallja az 
idegen, hogy a varázsló fölkel és kimegy. Ekkor az az idegen is 
fölkel és utána megy. Hát látja, hogy a varázsló egy kicsit 
elmegy a házon kívül egy dombra és azt is látja, hogy egy idegen 
ember jön az erdőből a varázslóhoz. Aztán hallja, hogy a varázsló 
kérdezi attól az idegentől: vájjon tudja-e, hol van annak az 
embernek a lova. A másik azt felelte: «tudom». Aztán megint 
kérdezi a varázsló: «hol van a lova?» Amaz feleli: «egy nagy 
lápban van az; egy nagy gödörbe [tkp. földalatti lyukba] lépett». 
Aztán a varázsló azt is kérdezi, vájjon a ló életben van-e ? 
Az idegen ismét feleli: «életben van bi zonyaié;  megevett min
den füvet, a mennyit elért egészen a homokig».

Ekkor megijedt a ló tulajdonosa, a szobába szaladt és lefe
küdt. Nem mert többé többet meghallgatni, a mit beszéltek. Egy 
vártatra azután megjött a varázsló is és alvó helyére ment, az 
idegennek azonban nem jött többé álom a szemére és mikor a 
varázsló lefeküdt, az az idegen fölkelt és útjának ment a saját la
kására. Aztán összegyűjtötte az embereket és elment oda, a hol 
hallotta, hogy a lova van. Csakugyan megtalálta ott a lovat, a hol 
a varázsló és az a másik beszélték. Az ördög volt ugyanis az, a ki 
a hírrel jött és neki mindent megmondott. Hát a varázslók hajda
nában sok rosszat tettek varázslásukkal.
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49. N  ó i t  e j  a sü H a k e n  p í r r a .

te li sörnés no'ite mannamen städdai ja ku pöhtä tuhkö, lo'ihtä 
son kärresau aihté owtoi (salljü-kamteli) , vala i aktauk almacau pü- 
rästahti stad an, vala vw'legä nuu)'lekä kirhkü-karéjai jäm iki (jamiki) 
rutnat. ja  ku li rutnam ja säkastam sijain, mannä son viste städdai 
ja  te eskan almacit pürastahhtä ja runata sijäi, vala i läkete kärresau 
jala ümites.

te ijän pöhta akta süla ja valltä vidna-fläskau kärrisist; vala 
i tiste a'ibmut jukkát ja la  ped’dät fläskau rop tut, ainät virehti son 
nauhte cojßut kärresen pälhtan ja  flasska ketan. vala ku ärrat 
saddä, cö.jjgél no'ite pajäs ja  kärevuta ja  jahhtä: #virhtiw talle 
monno vw'lelc&t tan stahkären ko'ikü, kuhte le talle kollümen.» ja  
vw'lSkä uihtos tohkö ja  ku pöhtä, li süla cojjümen tasne flasska ke
tan. te valltä no'ite fläskau süllalcen ketastja lijki tahte vinast kuk- 
sai (jäla: lihtai) ja vaddä tunn süllaki juhkat ja ville jahh tä: «köl- 
lümen ta lä ton tasne !» ja  spihki sü manültasäi ( pahtai) ja  jahhtä : 
«ellu ta tiss ville sülätu jala nauhte takä mangnp palen.» te vülhki 
süla keinüps, koste son li pöhtam. — vala tut no'ite icci kössek ümi
tes a'ihtai vvrhke, ainät päjai éoggüt salljü-koutilésne. icci son sül
iakist paid, jute ini ulümu sva'idnasit, moh ndnuhén ka'ihka sü 
ümit. vala i lik no'ite lop ép ane vastét höllot täita, kute sü tavvérit 
tühtatélli, ainät viréhti cäppalát täi rutnat ja  püd’d’at täite skelmait 
mannat rüfésne, koste le pöhtam.

49. A v a r á z s l ó r ó l  és a t o l v a j r ó l .

Volt egyszer egy varázsló, a ki a városba ment, s mikor oda 
jött, a szánját az éléstár előtt hagyta a piacz közepén; azonban 
egy embert sem köszöntött a városban, hanem egyenesen a teme
tőbe ment, a halottakkal beszélni, s mikor szólt és beszélgetett 
velük, ismét a városba ment és csak akkor köszönt az embereknek 
és beszélgetett velük, hanem a szánjával vagy holmijaival nem 
törődött.

Hát éjjel jön egy tolvaj és elveszi a pálinkás üveget a szán
ból; azonban mikor elvette, nem bírt belőle inni, sem az üveget
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többé visszatenni, hanem igy kellett ott állnia a szán mellett, még 
pedig az üveggel a kezében. Mikor azonban reggel lett, fölkelt a 
varázsló, fölöltözött és azt mondta: «most oda kell mennem ahhoz 
a szegényhez, a ki fagyoskodik». Avval csakugyan oda megy s mi
kor oda jön, a tolvaj ott állt az üveggel a kezében. Ekkor a varázsló 
kiveszi az üveget a tolvaj kezéből és a pálinkából a fapohárba (vagy: 
edénybe) töltött, inni adott a tolvajnak és azt mondja: «ugy-e fázol 
te itten?» Aztán rácsapott a hátuljára (seggére) és azt mondta: 
«ne lopj többé és ne tégy így máskor» (tkp. későbbi időben). Aztán 
a tolvaj útjának ment, a honnan jött. — Az a varázsló azonban 
soh sem tette el holmiját az éléstárban, hanem ott hagyta állni a 
piacz közepén. Nem félt a tolvajoktól, mert mégis voltak szolgái, 
a kik minden holmiját őrizték. Nem volt azonban mégsem szabad 
a varázslónak csúnyán beszélni azokkal, a kik az ő jószágaihoz 
hozzányúltak, hanem szépen kellett velők beszélni és ezeket a 
gazembereket békében kellett htjuknak ereszteni, a honnan jöttek.

50. S  up  c a s  no  i t  én  j a  h e r  r a n  p í r r a .

te li ai aktan aikén sőmés härräja no'ite, kute hastdlikän ja  härra 
löpéti ( toivühti) nällja ( nä'leja) katnü vinast pál&hkan (makksün), 
jus nahka palltét suwwa, jute tat no'ite li alvüs kérés vídnai. te uihto 
hastalikan ja  ville Seas herrä héiman tat soihtica. vala herrä fruwwa 
pallaj ja  rohkä ol°bmau, ama mau nuitin kiheat. vala härra rajai 
fruwwaus, aca mannat ulhkus ja écas khammari. te uihtö a'léképan 
kihcdlét. te voidnä härra, ähte pöhta sisa khammari oivé vülus ja  
julhke pajäs khammaren sisa ja  éuocéat külhpén k wilt éli ja  ko tasä 
éuoccahti, te voidnä härra, ähte slämai tasä. — unna stuntoc ta’te 
mangel pöhta vite tut no'ite ulüküt ja vite herrä ko'ikü. vala noiten 
kähpü li jalhkaliémen tatne külhpén ja  vuidnuj nauhte, ate éhé ól
maj li tan sisne, vala ulüküt taht pöhta ja cakriä tan kärvusis. te 
son nauhte smälai umaslahhkai. mangemus pöhta son ullü pahah- 
kasen (-san) skuivén, kaggan julhke ja  keta ja  cörvé öivén. valaicci 
härra pallä süste ja  kü li te mangémus pahahkasan skuivén man
nam ja  icci nakä palltet, te jahhtä no'ite härrai: «vai ta kuiht li 
jahhkäm, te ta mai li pallät.» vala ko icci jähke, te tat nauhte sat-
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tai, akté no'ité massi (misst) taite nällja vidna-katnu ja  icci tan 
palén occu vidlagen jukkát.

50. Me s e  a v a r á z s l ó r ó l  és a p a p r ó l .

Egyszer volt egy pap és egy varázsló, a kik fogadtak. A pap 
négy kanna pálinkát ígért jutalmul, ha a varázsló meg bírja őt 
ijeszteni, mert ez a varázsló igen szerette a pálinkát. Hát csak
ugyan fogadtak és magának a papnak a lakásában kellett volna 
ennek megtörténni. Azonban a papnak a felesége megijedt és kérte 
az urát, bogy ne veszekedjék a varázslóval. Hanem a pap elküldte 
a feleségét, bogy menjen ki és a saját szobájába. Aztán csakugyan 
elkezdtek fogadni.

Hát látja a pap, bogy a varázsló bejön a szobába; fejével 
alul és lábával felül jön be a szobába, s oda áll a padló közepére, 
s mikor odaállt, bát látja a pap, bogy összeesett. A pap azonban 
nem ijedt meg tőle.

Kis vártatra azután ismét bejön az a varázsló kívülről és 
ismét a paphoz, hanem a varázslónak köntöse ott feküdt a padlón 
és úgy látszott, hogy maga az ember van benne. De nem volt 
benne, hanem kívülről jött és bele bújt ezen ruhájába. Ettől sem 
ijedt meg a pap. Aztán így különféle módon próbálkozott.

Végre egészen az ördögnek képében jön patás lábbal és 
kézzel és szarvval a fején, de a pap nem ijedt meg tőle. Mikor az
tán utoljára az ördög képében járt és nem bírta megijeszteni, azt 
mondja a varázsló a papnak: «ha mégis hittél volna [bennem], 
akkor ugyan megijedtél volna». De mivel nem hitt, hát így történt, 
hogy a varázsló elvesztette a négy kanna pálinkát és ez alkalom
mal nem részegedhetett le.

51. S u p c a s  n o  i t  én p í r r a ,  k u h t e  n o i t é s v ü t a i n e s  
á h k  au  o c cui .

te li sömés iákén akta no'ité, ku'te vuini aktau fäivrüs néitau, 
vala icci oggut jähke. nijtan äihteka iccin alabma sita noitéu vívván, 
te pöhtä tat no'ité sömés péivén tän hä'ibmai, kosne tat nä'ita léi, 
vala äihteka lässijen néitause kammaren sisa. suihti ville tat nä'ita 
läipit pähhkut tan summa. p cicin. te mai no'ité ka cat a, jus uggu
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néitain hölotét, vala iccin äihteka püja. válltén uksan coutogau ja  
vu'lékin ulhkus. kü sija lijén ulhkus v<p'legam, cojjél no'ite coliko- 
sajést ja  vagga uksan kuka ja pussi cöuto-rüikén ja  kü li pussem, 
rahpasi uksa ja  no'ite cünai khammari ja  höloi néitain, man étnakau 
éhca sitäi ja  kü li runatam, vülhki viss son ulhkus ja  kéinüs man
naköti.

te unna stunnto ta'te mangél cojjél nä'ita pajas pühhkum- 
sajéstes ja  uksa-raikén ulhkus. äihteka usutin, ahta kalhkai pára 

g'cl i  o i ; ; i ; j v i l i  i kéhcastén, vuidnin sija, ähte néitase vülhki 
sammá kéinüb ku no'ite. icci obonis astüiv ané éca karvuit cahkét, 
vala vülhki nawhte kokte li pähhkumen láipit. talévé-a'iké li ville 
tahta ja nä'ita vülhki vulémus ( ja la : sisncmus kärvui). vala ku jók- 
sói noitiu, nuolai no'ite écas karvütv ja  calci neita nalä ja manáikan 
nawhte noitén há'ibmai ja  tasne suihti tat no'ite tan néitau kukté 
jäpe, tasäk ku skillui loköi, jute tat nä'ita li pára nällja ( nä'leja)  
japé lókén naltne, ja  kü li skillui lohkom, te eskün no'ite välltui täina 
néitain. ja kü li välltum, manna son aktan ühkaines vühpas 
( vüohpas)  ko'ikö rihkést oßßut, jute alvüs pontü li tán néitan äihteka 
ja  kü pöti, occui sa lihkan étnakau rihkést taiste, jute sija vuidnin, 
ähte pürahkit li su'ihtem tau sijä mänab. — ja  nawhte sattai, ähte 
no'ite occui ähkau noitésvütaines ja  äi stürra rilikéw, jute tat nä'ita 
li akkta a'idna manna.

51. Me s e  a t á l t o s r ó l ,  a k i  v a r á z s l a t á v a l  f e l e s é g e t
k a p o t t .

Egyszer volt egy másik varázsló, a ki látott egy szép leányt, de 
nem hitte, hogy megkapja. A leánynak a szülei sehogysem akarták 
a varázslót vőül. Hát a varázsló egy napon abba a házba jött, a hol 
a leány volt, de a szülék bezárták a leányukat a szobába. Történt, 
hogy ez a leány ugyanazon napon kenyeret sütött. A varázsló 
ugyan kérdezi, vájjon beszélbet-e a leánnyal, de a szülék nem 
engedték. Elvették az ajtó kulcsát és kimentek. Mikor kimentek, a 
varázsló fölkel ülőhelyéről, odamegy az ajtóhoz, befúj a kulcslyu
kon, s mikor fújt, kinyillott az ajtó s a varázsló belépett a szobába 
és annyit beszélt a leánnyal, a mennyit maga akart. Mikor pedig 
beszélgetett, ismét kiment és útjának ment.
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Hát egy kis vártatra ezután fölkel a leány sütöhelyeről és az 
ajtón (tkp. ajtónyíláson) kimegy. A szülék azt gondolták, hogy 
künn csak járkálni akar, hanem mikor utána néztek, látták, hogy 
a leányuk ugyanazon úton megy, mint a varázsló. Arra sem ért rá, 
hogy más ruhákat öltsön, hanem úgy ment el, a mint épen kenye
ret sütött. Téli idő is volt ez és a leány alsó ruhában ment el. Ámde 
a mint elérte a varázslót, levetette a varázsló a saját ruháját és 
a leányra adta, aztán így mentek a varázsló lakására. Ott ez a 
varázsló a leányt két esztendeig gondozta, a míg meg nem bérmálták 
(tkp. gyónásra olvasott), mert ez a leány csak tizennégy éves volt 
s mikor megbérmálták, csak akkor esküdött meg a varázsló evvel 
a leánynyal. Mikor megházasodott, elment a feleségével az ipá
hoz, hogy a vagyonból kapjon, mert igen gazdagok voltak a 
leány szülei s mikor jött, mégis kapott tőlük sok gazdagságot, mert 
látták, hogy jól gondját viselte gyermeküknek. — így történt, hogy 
a varázsló feleséget kapott varázslásával és nagy vagyont is, mert 
ez a leány egyetlen gyermek volt.

52. S up  va s  no i t  én j a  m a m  s e l l  a i p i r r  a.

sömes palen vuiclni almaca, ähte no'ite cäkna timpar stöhkö 
sisa aktat kévést ja  pöti ulhkus muppét kécést. ja  almaca vuidnin 
táp ja  alávahtuvajén a'ive sagga, kösse sija táp vuidnin. vala te 
pöhté kuu>kte mamsélla ja ku tü almaca supcastilli tau, mau sija le 
voidnam, te jih ti tä kuwkte mamsélla: «icci sa kuiht olrndj kithca 
cadä stöhkö, ainát péhki stöhkö mihte.» jute sadnan sija vuidnin, 
áhte péhki no'ite stöhkö mihte. ja  te no'ite moskéti taita mam- 
sellaita.

ja  kg lijén mamsélla vaggémen vada städa, te vuidni sija, ähte 
stttrra johko pöhta sija nä'ikaja sija väggi cáéén sisne. te tá kuwkte 
mamsélla pajétépa statikait pajás ja  vaggépa nawhte. te jis écá al
maca jihti taita mamséllaita : «marines nawhte vággép>eliten ja  
stáhkait anéhtehpén paddén ?» te vasteti mamsélla ja jihté : «cálice 
pé talle ko'löka ja luwwata mijáp.» vala iccin aktak cácéu écá al
maca vuiné, jute ko'ihké pa'lákau lijén sija tau vaggémen.

te mamsélla tau oggun palhkan, ku kilhkén käihka höllot, mau 
sija vuidnén, jute icci kde no'ité máhté tait álmáéit skadSit, ma háh-
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kát ja  edtles pöhtin. vala tűit, ma hjén lutne, kale ti. tait skiidi, ahte 
ti son manäi cada timpar stöhkö.

52. M e s e  a v a r á z s l ó r ó l  és  a k i s a s s z o n y o k r ó l .
Egyszer látják az emberek, hogy egy varázsló egy szálfa geren

dába bújik az egyik végén, a másik végén pedig kijött. Az emberek 
látták ezt és igen nagyon megijedtek, a mint ezt látták. Azonban 
jött két kisasszony s mikor az emberek elbeszélték azt, a mit lát
tak, azt mondja ez a két kisasszony : «nem mászott bizony az ember 
a gerendán keresztül, hanem a gerenda mellett mászott végig». 
Mert ők csakugyan azt látták, hogy négykézláb mászott a gerenda 
mellett végig. Ekkor a varázsló megharagudott ezekre a kisasz- 
szonyokra.

Mikor aztán a kisasszonyok a városon keresztül mentek, lát
ták, hogy egy nagy folyó jön nekik és ők a vízben járnak. Ekkor a 
két kisasszony fölemeli a szoknyáit és úgy mennek. Hát a többi 
emberek azt mondják akisasszonyoknak; «miért mentek igy és 
tartjátok föl a szoknyáitokat?» Azt felelik a kisasszonyok és mond
ják: «hiszen víz folyik itten és nedvesít bennünket». Azonban a 
többi emberek semmi vizet sem láttak, mert száraz úton jártak.

Hát a kisasszonyok ezt kapták jutalmúl, mivel mindent meg
mondták, a mit láttak, mert a varázsló ugyanis nem tudta azokat 
az embereket megrontani (elkápráztatni), a kik hirtelen és véletle- 
lentíl jöttek. Azokat azonban, a kik mellette voltak, bizony elkáp
ráztatta, hogy a szálfa gerendán keresztülment.

53. N  ó i t  in  j  a n i j t i  p í r r a ,

te jés eca palen, tolen, Arjaplüven li jis tahta ja  marhtnas- 
a'ike li ville ta't, te lí vite sömés no'ité äi städan ja  te lijén äi etna 
nijta tan palen äi städan. ja  ti nijta éibmé taté noitis ja  hő Ili: 
«éhpe mija jähki, ähte mähtä ton maitek.» te ville jih ti tä nijta: 
«vüsehte mid’d’i näkanaw noitisvütastat!» ja te nijta éibmé a'ive 
sagga. vala ku no'iti suhhta sijän ca'ibmamest, tijahhtä son : «väggit 
kukte pillái ja éuoccatet vwstä-lokkni /» ja  ti nijta tihké nawhte 
kokte sort höloi.ja ti nijta vuidni, ähte sijä li  ka'ihka tiivna poccüt. ja  
ti  sijä skämaten a'ive sagga ja  iccin ville skamuina obonis tusta
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pad'd'ék kähhcat. ja té vülhkin vaggét färht kuhték hä'ibmasis ja  iccin 
ville kössek mähen palen hastete ngitit, icén sid'd'i vúséhtét näkanaw 
noitütakäs.

53. A v a r á z s l ó r ó l  és a l e á n y o k r ó l .

Hát egy más alkalommal, hajdanában, Arjepluogban történt 
pedig ez és vásáridő is volt, hát megint volt egy varázsló is a hely
ségben és sok leány is volt akkor szintén a helységben. Hát a 
lányok nevetnek ezen a varázslón és azt mondják: «mi nem hisz- 
szük, hogy te tudsz valamit [tenni]». Aztán azt is mondják ezek a 
lányok: «mutass nekünk valamit a varázslásodból!» s a  lányok 
igen nagyon nevetnek. Mikor azonban a varázsló megunta a neve
tésüket, azt mondja: «menjetek két felé és álljatok meg egymással 
szemközt!» S ekkor a leányok úgy tettek, a mint mondta. Hát a 
leányok látják, hogy ők valamennyien mezitelenek. Aztán igen 
nagyon szégyelték magukat és szégyenükben a világért sem mer
tek föltekinteni. Aztán mindegyik haza ment és később soha sem 
szólították föl többé a varázslókat, hogy mutassanak nekik valamit 
a varázslatukból.

54. N o ' i t e - k h u i n a n  p í r r a .

te lí akta nä'ita, ku’te li herran cännta. te lí härrä haliam, 
ähte tat nä'ita mahti tahkat könstoit, vala icci j alike, te kait sömés 
péivén härrä usot, ähte kalhka talle kähhcalet tau ecas éenntau. tan 
cenntän äddne lí stíirra no'ite, vala iccí härrä jahké, ähte nä'ita lí 
étnes lerün. te kuit tan peiven manna härrä tohkö, kosne le juwnah 
parakamen. slad'dä-a'ike li ville tahta, te mannä uiht härra tohkü ja  
äi vehkätallä tait. te jahhtä son : «väi sa li talle pöhcem-sit mä'Phke ! 
ko'ihkomen (koiöhkornen) lep monno.» te akta cmtaist vastét: «kale 
kalhkap monno picktet tani juhkamusau, jus sitä.» vala härrä 
jahhtä: apükte, jus pära m ähtä; kale kalhkap monno tü makset.» 
te cännta vwlekä unnänacai tuppépucai céhka-sad’dai, kosne lijin  
étna mura, mah kupéén sü. te nullä son pattép hossänest (sühküst) 
ja  pohcekohtä täp. härrä lé jis kähhcamen sollet, kukte son tahkä ja  
ku vuini, väcci son viste roptüt. te p uwktä (p nq,ktä) uihto cännta
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tnilhkép ja  vaddä hárrai juhkat, vala icci sa härrä su no item milh- 
kép jukä.

tejiss ecä pälen jahhtä härrä, — sitäi käc muppätest voidnit, 
väi lijin mahhtet cället sü vükep oivaläcaitä, — té jahhtä son, ähte 
te son, va'idnüta varäs kulit, te jahhtä cännta: «toivö-kus ton härrä, 
ähte ip monno tuni puwktet mähte varäs kulit, jus härrä sihtä ?» vala 
härrä jahhtä : «ip mon täp jahhke.» te uihto sömes peiven vuidni sijä, 
ähte khuidna cohkoha kvärdna-ke&kin nalltne, risse suplepma pata 
viden ja  nawhte piwtemen (piiwteinen) kulit, te sadnan uihto puwktä 
külit herrä liä'ihmai mälestumün, vala icci sa kenä härrä sü kulit 
läkete.

te tahta samma khuidna tubbmituvai oivaläcaist, acai vässü 
pülhtetuwwet (v. -tuivwut), te uihto saddnen pulltén sü vässü unna 
pehce-vúmesne. — tii li tahta tat mangémus, kute noitesvútas tihta 
virehti japmet.

54. E g y  b o s z o r k á n y r ó l .

Volt egyszer egy leány, a ki egy papnál volt szolgáló. Hát a 
pap hallo'ta, hogy ez a leány boszorkányságot tud csinálni, de nem 
hitte. Egy napon a pap mégis gondolja, hogy most majd próbára 
teszi ezt a szolgálóját. A szolgálónak az anyja nagy boszorkány 
volt, de a pap nem hitte, hogy a leány az anyja nyomdokán jár 
(tkp. anyja tanításán volt).

Hát ezen a napon a pap mégis elmegy oda, a hol a szolgák 
dolgoztak. Széna kaszálás ideje is volt ez, aztán a pap csakugyan 
odament és segített nekik egy kicsinyt. Hát azt mondja: «bárcsak 
volna most frisen fejt tej, szomjas vagyok». Hát egyik a szolgálók 
közül azt feleli: «majd hozok én neked italt, ha akarod». A pap 
pedig azt m ondja: «hozz, ha tudsz, majd megfizetek neked érte». 
Hát a szolgáló egy kicsit arrébb ment, rejtett helyre, hol sok fa 
volt, a melyek eltakarták őt. Aztán leoldozta a kötőt a harisnyáról 
és ezt kezdte el fejni. A pap pedig nézte titokban, mit (tkp. hogyan) 
csinál, s mikor látta, ismét visszament. Hát a szolgáló csakugyan 
elhozza a tejet és odadja a papnak inni, azonban a pap nem itta 
meg az ő boszorkányozott tejét.

Más alkalommal meg azt mondja a pap, — látni akarta
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ugyanis másodszor, hogy megírhatnák a viselkedését a hatóságnak, 
— azt mondja, hogy fris halakat kíván. Ekkor azt mondja a szol
gáló: «azt hiszed, (tkp. reméled) te pap, hogy én nem bírok neked 
fris halakat hozni, ha a pap akarja?» De a pap azt mondja: «nem 
hiszem». — Hát egy nap csakugyan látják, hogy a nő ott ül egy 
malomkövön, rőzse csomó az alfele alatt és úgy halász (tkp. fog 
halakat). Aztán csakugyan elhozza a halakat a papi lakásra meg- 
főzés végett, de a pap nem törődött a halaival semmit sem.

Aztán ugyanez a nő elítéltetett a hatóságtól, hogy elevenen 
égettessék el és csakugyan elégették őt elevenen egy kis nyírfa 
erdőben. Hát ez volt az utolsó, a kinek boszorkánysága miatt meg 
kellett halnia.

VI. Ördögről szóló mondák.

55. P o n t  äs  ó l m á n  j a  p a li ah  k a s é n  p í r r a .

tolóé äiken lij äi sómés olmäj, hitte pahahkasau sväinan sitäi 
atnet ja  kü son suina a'ikai póti pd'ivé-pétniken pírra, — 1cuwkte 
skilleka líjin (lijjin)  süni paivé-palhkan, — té olmaj svainestihti 
pahahkasau md'lékatau, parkkahti sü étnakau ja umäs. te talle saddü, 
kösse son kalhkaca makkséköhtit süni pä'ivB-palhkap, té ané ponnte 
kuhhcu sü kua>ddet sturra felokau uksan awtoi (auötoi) lo'itom-käSi- 
kén. té uiht pahakés tahka nauhte ja  uihto puwktü (k ua>dda) oivés 
naltné täw sturra kedkiu. té ponnte co'rövu almaéita : kéhhéet talle 
almaéa, m aufotnu kua:dda oivén naltne!» té loihtéli pahakis kedkiu 
vulus ja  aiepäni ja  káliké !uottani kwuötat. icci talle paha’kés thöle 
hullat narnäus, kütui talle son sijän lutte ja pountä pésai ka'ihka 
pd'ivé-pétnikist.

icéi talle kale paha’kés occü maksuw, valä ké téhta,jus icói sü 
vaivés séluw makksün val'té, ku tat olmaj járni. —  té noköca talle 
tat unna supcastem tan pontos ólmán pírra ja pahahkasen, map son 
svainan ani.
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55. A g a z d a g  e m b e r r ő l  és az  ö r d ö g r ő l .

Hajdanában volt egy ember, a ki az ördögöt akarta szolgául 
bírni s mikor megegyezett vele a napszámban, — két skilling volt 
neki napszámúi, — hát az ember sokáig tartotta az ördögöt szol
gául és sokat és sokfélét dolgoztatott vele. Hát történt, hogy midőn 
meg kellett volna neki fizetni a napszámot, a gazda még azt pa
rancsolta neki, hogy vigyen egy nagy sziklakövet az ajtó elé kü
szöbkőül. Az ördög csakugyan úgy tesz, és valóban elviszi a fején 
azt a nagy követ. Ekkor a gazda odakiált az embereknek: «nézzé
tek most emberek, mit visz az ördög a fején!» Ekkor az ördög 
ledobta a követ és eltűnt, a kő pedig ketté hasadt. Nem szívelte az 
ördög, hogy a nevét hallja, hát eltűnt most elölök s a gazdának 
nem kellett megfizetni egy napszámot sem (tkp. megszabadult 
minden napszámtól).

Most ugyan az ördög nem kapott semmi napszámot, de ki 
tudja, vájjon nem vette-e az ő szegény lelkét fizetésül, mikor az 
ember meghalt. Hát véget ért most ez a kis elbeszélés a gazdag 
emberről és az ördögről, a ki szolgája volt (tkp. a kit szolgáúl bírt).

56. S u p c a s  o l ° bv i an  p í r r a ,  k u t e  l í  e c a p s  j  a h h t  a m
p a h a h k a s a i .

te lí äi akta olmaj, kute lí ecaps jalihtam pahahkasai, jus pära 
étna rihkep oggu. te talle séhtatikan sői. olmaj ecaps jahtí pahah
kasai ja  pahahkis jés jah tí tan ol°bmai, cicái ríhkép ojjut. ja  te 
pontüköti täht summa olmaj, iccin éca almaéa tété, koste son ríhkiu 
occui. te talle pöhtä tat aieke, lcu’ olmaj lí setup péd'd'am, acai talle 
sü o jju t  vä jgat. vala te täht olmaj, ku’te lí äi owtola välltuk orrúm, 
té son talle lé morsép ohcom ja te laki ju ra  fässta-peiviu tan paivai, 
ku téhta, ähte talle pahahkés kalhka pöhtét ja  vä jja t sü. jahki káé, 
marja (mareja )  pahahkés ärhmüt ja  päd'dd sü tan péivén, ku’ son lé 
prükommon cojjümen.

té talle saddä tat jukalvés-pd'ivé ja  éhkét lé ville äi Saddamen, té 
pölita akta amäs jukalvés-hüssai,vala é küsse (kuosséJ topta tap ol°b- 
map. vala toptoi sa kale prükommo sü pürist. té vagga täht amäs prü
kommon kukü ja vallta kétast ja ja h h tä : «sitäu monno talle tuina rut-
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nat uktu khammarésne.» te prüf as äi coggSl pajäs ja  vagga maiim, 
öwtohi prütas, maite tat amäs olmaj kalhkai uktu rutnat prükom- 
muina tän peiven. vala ko son talle kalhka cäknat maiim kham- 
märi, IS jorökaj tut amäs ja nassal prütasep ulhkus ja jahlitä: «ih 
ton occu kullat, maite möi rutnin.» te tuhpai son talle uksap ja  te 
kätuikan söi talle khammäri. te kullä prütas, ähte tS holla tut 
amäs: «te lew mon talle pöhtemen, acau väggat tu. udné le talle tat 
lihtum paive.» te kullä prütas, ähte te tut sü prukommo jahhtä: jus 
li son ane oggut jäpep orrút, i pahahkés alabma mSteht, te kullä ane 
ville prütas, ko tut sü prukommo rohka, jus li oggut mänüp orrüt. 
vala i tut amäs lütnuk meteht. te kullä ane ville prütas, ähte rohka, 
aca päd'd'at sü ätask tau jukalvis-pSivBp. vala kullä, ähte tut amäs 
jahhtä: «ip mon tist kuhkepu, t,ü vürhte (jala: p ä ja ); te virhti ton 
talle óűvvot müw.»

ja  te pöhtepan talle khammarest. tut amäs li prükommou vali
tam o'ive-vüptaist ja  lä'itij sü uauhte ulhkus. ja almaca väggin talle 
äi maiién voidnet, koso tat amäs saddä prükommuina. aiävahtuwwin 
äi sija, ku vuidnin, kokte vülhkahti sü ulhkus. ja ku' li lä'item uksa- 
olokuli, te slämai talle prukommo vidus kobmüt etnamija te vülhki 
tut amäs. ja ko’ almaéa lugnijén prükommou pajäs etnamest, tS li 
son jüjämas. kalle varra nuihkuhtäsa lijén ko'lökom süste nüne caoa. 
ja te sattai prütasi nau stürra surükö, mi le kShpSp usutét än ku' 
callet.

56. Me s e  egy e m b e r r ő l ,  a k i  a g o n o s z n a k  Í g é r t e
m a g á t .

Volt egyszer egy ember, a ki odaígérte magát a gonosznak, 
ha sok vagyont kap. Hát megegyeztek. Az ember odaígérte magát 
a gonosznak, a gonosz pedig megígérte az embernek, hogy gazdag
ságot fog kapni. Aztán kezdett ez az ember meggazdagodni, nem 
tudták a többi emberek, honnan kapta a vagyonát. Hát eljött az 
az idő, melyet az ember megállapított, hogy ekkor elviheti az 
ördög. Ámde ez az ember, a ki azelőtt nőtlen volt, most menyasz- 
szonyt keresett és az esküvő napját épen arra a napra tette, mikor 
tudta, hogy az ördög el fog jönni, hogy elvigye őt. Azt hitte
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ugyanis, talán majd megkönyörül a gonosz és meghagyja őt azon 
a napon, mikor lakodalmát üli (tkp. vőlegényül áll).

Hát eljött a lakodalom napja és este is lett. Ekkor egy idegen 
jött a lakodalmas házba, de a vendégek nem ismerték ezt az embert, 
hanem a vőlegény, az bizony jól ismerte. Aztán odament az idegen 
a vőlegényhez, kezénél fogta és azt mondta: negyedül akarok veled 
beszélni egy szobában». Erre a menyasszony is fölkelt és utánuk 
ment. Csodálkozott a menyasszony, mit akar ez az idegen ember 
ezen a napon egyedül a völegénynyel beszélni. Midőn azonban be 
akart velük lépni a szobába, vissza fordult az idegen, kituszkolta a 
menyasszonyt és azt m ondta: «nem szabad meghallanod, mit beszé
lünk mi ketten». Avval bezárta az ajtót s eltűntek a szobában. 
Aztán hallotta a menyasszony, hogy az idegen azt mondja: «most 
eljöttem, hogy el vigyelek tégedet. Ma van az a kitűzött nap». Hát 
hallja a menyasszony, hogy az ő vőlegénye azt mondja, ha csak 
még egy évig maradhatna. A gonosz sehogy sem egyezett bele. 
Aztán megint hallja a menyasszony, a mint az ő vőlegénye könyö
rög, hogy egy hónapig maradhasson. Ámde az idegen sehogy sem 
egyezett bele. Aztán megint hallja a menyasszony, hogy könyörög, 
hagyja legalább a lakodalmas napján. De hallja, hogy az idegen 
azt mondja: «nem várok (nem hagylak) többé rád, most követned 
kell engemet».

Aztán kijöttek a szobából. Az az idegen a vőlegényt üstöké
nél (tkp. feje hajainál) fogta és úgy vezette ki. Az emberek is utána 
mentek, hogy lássák, hová lesz az idegen a vőlegénynyel. Meg is 
ijedtek, a mint látták, hogyan kivezette őt s mikor az ajtón kive
zette, akkor hasra vágódott a vőlegény a földre, az idegen pedig 
elment. Mikor az emberek fölemelték a vőlegényt a földről, már 
meg volt halva. Néhány vércsöpp folyott az orrán keresztül. Erre 
a menyasszonynak olyan nagy bánata lett, melyet könnyebb elgon
dolni mint leírni.

57. P a h a h k a s e n  j a  t a n  s u j  a l m a  cl  p í r r a .

tuluc äikm  ai supcastillin ta vurrasa aktau supcastemiu, ahte 
te lijén ai sömés sajen aktan ihkéten níirr almaca cöhkonaddam, 
acin tansutja spélétét. te kossá sija le talle nau avuhmnm, te pöhtä 
akta amäs olmaj alvüs kl'ikij karmi, te pöhta son sisa ja  kahca, jus
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son 03311 spiletit. ti talle vitti spilmanue tap spelap tan apmasi ja  
te täht amäs älhki talle speletit ja  kghhcu, ace talle tansüt ja  jahhta :
«kö nulhéutihpit, kö lihpit tansümen, ti mon sühtan anäp ; vala ku 
ihpit tija nawhte takä, te mon ip ävvuhe (ip  le nau ävün).»

te talle spelit tat amäs nau cappakit, ähte kaihka tansüköhtin 
akta palin, ja ti  sija nau calmehtuwwin ja  järebme siunutuwai, ähte 
sija iccin obonés täd'd'at ku täht speletädd’e väcci ulhkus ja  sija väggi 
mania ja  tänsu. ja  t i  täht amäs väcci sijä owton ja  karri pajäs var
ral, tut älebmuk jis  manen. ja ti  spiliti tat olmaj tasne tän kuhkep, 
ähte tü almaca tänsun äi tän kuhkiu, ähte julhke sijäst noko pid'd'in 
ja  ti  sija jäpmin ka'ihka tiwna.

57. Az ö r d ö g r ö l é s  a t á n c z o l ó  e m b e r e k r ő l .

Hajdanában azt is mesélték az öregek, hogy egy helyen egy 
este fiatal emberek összegyülekeztek, hogy tánczoljanak és muzsi
káljanak. Mikor igy vigadoztak, egy idegen ember jött igen fényes 
ruhában, aztán bejött és kérdezte, vájjon muzsikálhat-e. Ekkor a 
muzsikus azonnal odaadta a hangszert az idegennek, aztán ez az 
idegen elkezdett muzsikálni s fölszólította őket, hogy tánczoljanak 
és azt mondta: «ha ugráltok, ha tánczoltok, örülök neki (mulat
ságosnak tartom), de ha nem tesztek így, akkor nem örülök».

Aztán az idegen olyan szépen játszott, hogy mindnyájan 
egyszerre elkezdtek tánczolni. Ekkor úgy elvakultak s az eszük 
úgy elhomályosult, hogy egyáltalában nem értették, mikor ez a 
muzsikus kiment és ők utána mentek és tánczoltak. Ekkor ez az 
idegen előttük ment s fölmászott egy hegyre, a néptömeg meg 
utána. Aztán ez az ember ottan olyan sokáig muzsikált, hogy azok 
az emberek addig tánczoltak, míg a lábuk leszakadt (tkp. véget 
csinált) és aztán mindnyájan meghaltak.

58. N e i t a n  p í r r a ,  hu  t e  1 k ö s s e k  s u l i t  a t a n s u m e s t .

te vit eca palin, kösse lijin vit nüra cöhkonaddam, acin vit 
tansüt, ti li akta nci'ita, kút9 i  kosssk sulita (jala : väipa). kossá tü 
ihcata vuinahtillé, ti tü’t uktu tänsu ja  ku’ steble élű lossoten süni 
siddi, te son nulla täite jüllikist ja ti  son talle tänsu sühkui, vai

Halász, Svéd-lapp nyelv. V. 6
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káhhpésuppun orra. te tü élicüta höllé, aca vuifiahtallat nau ku’ sija. 
vala nä'ita ja h h tä : «sühtas le tansüt, ja ip monno kának väipä.»

ku son talle le nau tansümen, te pöhta akta nürra kárra, — 
kövvü lé son ja äi cáppa lárvái, — ja ku' son sisá pöhta, jahhtä tat 
amäs tűn nä'itai, jus sihta suina tansutit, te ävvusi nä'ita, ku’ kaik
kal talle 2) és sat uktu tansümest ja  te sői tansutikan tasne unna pot- 
tocep. ja  te tastäk vullikat täht amäs tü néitau uksa-raikén ullikus. 
te vu'leké ái éca almaca äi marién voidnét, koso täht amäs néitau 
vülhkaht.

vala talle li  éhkét ja  alvüs sáudnét, ko sija lijén pöhtam uksa 
owtoi saljüsne. ja nä'ita lie talle alavahtuwwum, té licc äi son úalmé 
sinne lohkom ähce-mijäu. té loihteli tüt amäs néitau, mau li talle 
késsémen écas marién, jahhtä äi tűn nä'itai: «té lé ton talle täudna- 
hamfünüp tan kuhkép ja  té kalliké ( kilhké)  ton talle mannat tohkö.» 
té alávahtuwwujén kaik tä almaca, mah lijén tasne ja  iéci tist tut 
nä'ita ville kössek tänsu. jus son i lam ähc e-mijäp lohkot, té li talle 
paliahkés vulhkahtét sü écas marién.

58. E gy  l e á n y r ó l ,  a ki  s o h a  s e m  u n t a  me g  a 
t á n c z o l á s t .

Egyszer ismét egy más alkalommal, midőn a fiatalok megint 
összejöttek, hogy ismét tánczoljanak, volt egy leány, a ki soha sem 
unta meg (vagy fáradt el). Mikor a többiek pihentek, az egyedül 
tánczolt s midőn a csizmái nagyon nehezek lettek neki, levetette 
ezeket a lábáról és aztán harisnyában tánczolt, hogy könnyebben 
legyen. Hát azok a többiek azt mondták, hogy pihenjen úgy mint 
ők, de a leány azt mondta: «kellemes tánczolni, én pedig nem 
fáradok el!»

A mint így tánczolt, jött egy fiatal úr, csinos volt és szép 
ruhában is volt s midőn bejött, azt mondta az idegen annak a 
leánynak, vajon akar-e vele tánczolni. Megörült a leány, hogy nem 
kellett most neki egyedül tánczolnia és aztán ketten elkezdtek ott 
egy darabig tánczolni. Ekkor az az idegen kivezette innen azt a 
lányt az ajtón, aztán elmentek. A többi emberek is utánuk mentek, 
hogy lássák, hová vezeti ez az idegen a leányt.

Hanem ekkor este és igen sötét volt, mikor az ajtó elé jöttek
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az udvarra s ekkor a leány megijedt és a szájában a miatyánkot 
olvasta. Erre eleresztette az idegen azt a leányt, a kit most maga 
után húzott s azt is mondta a leánynak: «te most az ördögöt szol
gáltad ilyen sokáig s most oda kellett volna menned». Ekkor meg
ijedtek mind az emberek, a kik ott voltak s az a leány sohsem 
tánczolt, többet. Ha nem imádkozta volna a miatyánkat, az 
ördög elvitte volna magával.

59. S  up  c as p a h a h k a s i  t o i v ü h t u m  p ä h  6 a p í r r a .

té lí akta khuidna karvuit passamen plokülen köté. te, pőhta 
akta amäs oímaj ja  vagga nw'léka ( nua>'leka)  tan passaj khuina 
kuku ja holla tan khuidnai: «karvuit lé ton udni passamen In té 
jahhtä khuidna: «passamen lej) mon kaihka. » té ca'ibma tut amäs 
ja  jahh tä: «occuw-kus monno täp, mau ton illé passam?» té midii- 
tal khuidna ja  usut, ähte passam lé son kaihka ja holla v ile: «pas
sam läp. mon kaihka; ih ton aktauk öccu’.» tS jahhtä tut amäs: 
«vattä-kus talle muni täj>, mau ton ille kosssk passam?» té ca'ibma 
äi tut khuidna ja kaléhcét tuina apmasin ja  jahhtä: «kale kaihka 
ton oßjüt, mau mon iw lé passam.» ja te jahhtä amäs: «pötica 
ma näkan pälen ja té ma sitäcau tau, mau ton ille ane passam .»

té vülhki talle tat amäs tan khuina luhte ja kossá akta aiéké 
lice nohkom, té äihcai khuidna, ähte son li essälasan, ja  té eskan 
vüptésti, mau tat amäs li höllom iäi passami pírra ja  eskün hőjén 
sattai alävüs-lähkai. ja  té kossá aiéké pöti, ähte son kalhkai réka- 
tahhtét (riekatahtét), té riekätihti son aktau parhtniu ja stűrra ja 
cäppak mannä li ville tahta. ja ku' li talle pöhtam véralti, té pöhta 
talle tat amäs ja sihtä talle valltét mänap. vala té cérru khuidna 
alvüs-lähkai. vüstas mannä li ville tahta. té kuiht occui talle atnét 
päheau ja  ku vihta jäpe lóké naltne lé vässam, té kaihka son 
pöhtét ja väggat päheap ja ku’ li taite höllom, té vülhki äi t at 
amäs.

té talle lice tä jäpe vässam ja  pahhea saddä stur és ja  ville 
jirhmakés mannä. té lé talle séhtu aiéké pöhtam, ku’ kalhkai talle 
véécahtuwwut. té tüht khuidna cérru alvüs-lähkai ja  i porö, jalä 
jukä. té vagga tüht écas pahhea kuku ja  jahhta: «man tihta ädne

6*
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(ninnäm ) ciru?» ti kuiht jahhta khuidna : «maste inon ip kalitka 
cerrüt ? toivühtam lej) mon tü pahahkasai ja ti pöhtä son tolle tü 
väggat utnäc ijän.» t i  kahca pahhca : «koktes ninnäm toivühti müa 
pahahkäsi?» te supcasti talle itnej) kaihka, kokte tat li Saddam ja  
ku pahhca täp kuläi, te vülhki son herrä kuku, acai herrain runätit. 
i lam käc pahhca ane skillui lohkom, t i  van sitäi pahahkis valltit 
owtos[t] ku mannä äiles tilün. ku talle lice supcastam härrai, kokte 
su ädne li sü toivühtam pahahkasai, t i  alävahtuwai härra ja  icci 
eca rääep tété än ko valltit pähcau ecus mariin ja  vw'leket kirehkui. 
ja ku kirehkui pöhta härra, ti pid'd'a son pähcam skallü-karetasa 
sisä, acä tanne cojjgüt täp ijäp ja  vaddä sunt skallü-kirejip ja  
jahhtä: «te kaihka ton tasne coggüt utnäc ijäp ja äi lohkot tähte 
kirjist. vala illuh ta pihtähtillu. kale sa pahahkis pötic ähcat ja  
etnat skuivin ja  pötic äi mü skuiven, vala e st lihkan pöt ca tan 
karetasa sisa. illuh ta ton känäk väggu sijä kukü ja  ketaut sidd'i 
viddu. e sij tä pötica karetasa sisa jala tü ketast vältica. vala ku’ 
mon ec pötau, te ma’ mon cänacau sisa ja  välticau tü kitast. te tau 
kaihka ton mä'rehkan atnetja muihtet.» ja  ku härra licc rohkom jup- 
mela räftp  pähca padd'il, te vülhki talle härra.

vala ku’ li te jura asstam uksau tahhpat, ti  talle pöhtä vite 
härra sisa ja  jahhtä : «aktau mon ane vajältuhtiu. pöte tihke, ti 
kalhkau mon tum täj) jahhtit.» tevaUak i pähcau pellte, jähki tähta, 
ähte tat li sadnan härrä, vala t i  muihtaj son, ähte härrä li jahh- 
ta m : «ku monno pötau, te mah mon tü kitast välticau» ja  t i  jura  
tat usülm is pöti rlektis äiken. vag ge men li talle pahhca, acai te 
kitap vadáét, vala ti  vist son vekai roptüt. te vülhki talle tat härrä 
ja te eskan pöhta ahhce ja  ädne tun pähca ja väggi kita karetasa 
räd'dai ja  pmäs-lähkai talle viggé sü pähhtit.

te pöhta talle äi pähca nüramus ohhä ja ketait kalhküt pad’d'el 
ka?’etasa ja cürvüht: «pöte vä’lejam ja stökote muina /» ti  äi 
ca’ibma tat neihcuc alvüs naläkä’t ja icaws laki talle alvüs kerrä- 
sen. te vallak taht i  äi pehte. vala te muihtaj son, maite härra li 
sunt jahhtam. jü  li mai talle vit vaccestam, acai oppäs kuku, vala ti  
muihtaj, maite härra li jahhtam.

te kossá tä iccin nakä pähhtit, te jis pöhti tallé stöhko-krätna
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ja  stöhkut silité ; stohko-kaudnasit sija äi maiién itné. vala ka’ taina 
icci nakä pähhtet, té j is  pöhté pmäs fawrüs khuina, maite pahhca i 
lám kossdk voidnam. te talle ta mujöhtillé ja  vüsehté écawse alvüs 
pürahken ja  vaddasit fdlühté sárii, tahtak pépmü, tahtak murjéu, 
tahtak stöhko-kaudnasit, tahtak jis  alühta, aca pöhtét sijä marién ja 
te kalhka talle oggut nau püriu.

te hu iccin täi nakä pähhtet, te jis voidnä pahhca, ähte te 
pöhti talle alvüs etna käräna’, ma’ äi tihké pmäs khönstoit. muhtéma 
alühté, ac pöhtet ja, sijain aktan tahkat take khönstoit, muhtérna jis 
nittühte ja  nihté, ace talle sü komöltallat. ku’ talle iéci pahahkis 
taina vidni, te voidnä pahhca, ähte te kiréhkü-k"wlepé tollon puollü, 
ja rissa pöhta kita télü owtoi. te voidnä pahhca, ähte te jis  stürra 
sétcwa pöhta ja sihta talle päruis sü namastét, nau alvüs tutna 
mannä tatne séwan. ja te jis khäräna' cujju  olokülen ja  jihti pahh- 
cai: «pöte, te kalhkap mija tü äbtjat tähte se vast!» vala ku’ pahhca 
voidnä, ähte é tä’ pöte sisa karétasa, te son lihkan jalüs orrú. te 
muhtémin voidnä pahhca, ähte te stürra hauété rahpas ja  te talle 
son ihkep kahcaé tän sisä aktan téllü-karétasina. te sa talle pahah- 
kés prühkui ka'ihka thüsan khönstoites, mareja kokte kalhkai talle 
pähhtet pähcau. manémus jis  pöhta ecas vastés vükina, cörvé oivénja 
kaggan julhké-kétan, acai talle palltét pähcau.

ja  te id'd'a te äi nohkä ja  pa ive cuwkut. te vagga talle äi härrä 
kiréhkui vuinäcet, jus lé pahhca äimün, vässü ja lä  jämas. kü talle 
härra pöhta, té Ir, jü  stürra pä'ive. te óaknü son kiröhkui ja  vagga 
pähca kuku. rahpä äi télü uksap ja vagga lakäpui ja valltä pähcap 
kétast. vala té li pahhca nau palläm ja soreganam, icci son tiste 
jähke, ähte tat li härrä. té li son nau soreganam, ähte iéci aktak 
varra-nuikohtés käudnu sü mütün. té välti talle härra sü kétast ja  
lä'itij sü idlikos ja écas haihmai. ja  té orui pahhca kuhkés äikep 
lierrä lutne. icci son vüstak sitä porrot, jala juhkat, jala tist aktauk 
läkete; vala ku licc äi té sä'ikam, té sa äi supcasti, maite son li 
voidnam ja  kullam tän ijän ja  icci sa kossdk täp vajältuhti, man 
kuhkép son vésui. — ja  té nauhte sattai, ähte pahahkés pesti tau, 
mau li son jähhtui oggum.
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59. Mes e  az ö r d ö g n e k  í g é r t  f i ú r ó l .

Egyszer egy asszony ruhát mosott a sátoron kívül. Ekkor 
jött egy idegen ember, egyenesen oda ment a mosó-asszonyhoz és 
azt mondta ennek az asszonynak: «ruhákat mosol ma?» Azt mondta 
az asszony: «ma mind megmosom». Erre nevetett az az idegen és 
azt mondta: «megkapom-e azt, a mit nem mostál meg?» Erre gon
dolkodik az asszony és úgy véli, hogy ő mindent megmosott és 
mondja is : «én mindent megmostam, nem kapsz te semmit sem». 
Azt mondja az az idegen : «hát odadod-e nekem azt, a mi t  soha 
sem mostál meg?» Erre az az asszony is nevetett, kötekedett azzal 
az idegennel és azt mondta: «meg fogod bizony kapni, a mit soha 
sem mostam meg». Hát azt mondta az idegen: «egyszer talán eljö
vök s aztán majd akarom azt, a mit még nem mostál meg».

Ezzel elment az idegen az asszonytól s mikor egy idő elmúlt, 
észrevette az asszony, hogy áldott állapotban van. Csak ekkor 
értette meg, mit mondott az idegen a mosásról és azután borzasztó 
módon búsult. Mikor pedig eljött az ideje, hogy szülnie kellett, egy 
fiút szült és ez nagy és szép gyermek is volt. A mint a világra jött, 
eljött az az idegen és el akarta a gyermeket venni. Ámde az asz- 
szony borzasztóan sírt, első gyermeke is volt ez, hát mégis meg
tarthatta a fiút; mikor majd tizenöt éves elmúlt, akkor majd eljön 
és elviszi a fiút. Mikor ezt mondta, el is ment az az ismeretlen.

Hát elmúltak ezek az évek és a fiú nagy és okos gyermek is 
lett. Elérkezett a megállapodás ideje, mikor el kellett volna vitet
nie. Ekkor ez az asszony borzasztóan sírt és se nem evett, se nem 
ivott. Aztán odament hozzája a fia és azt mondta: «mért sírsz 
anyám?» Ekkor mégis azt mondta az asszony: «mért ne sirjak? 
oda ígértelek téged az ördögnek és most eljön, hogy téged ma éjjel 
elvigyen». Aztán kérdezé a fiú: «hogyan ígértél engem, anyám, a 
gonosznak?» Ekkor az asszony mindent elbeszélt, hogyan történt 
és mikor a fiú ezt hallotta, elment a paphoz, hogy a pappal beszél
jen. A fiú ugyanis még nem volt megbérmálva, hát azért akarta 
az ördög elvinni, mielőtt az Úr asztalához megy. Mikor most 
elmondta a papnak, hogyan ígérte őt anyja oda a gonosznak, meg
ijedt a pap és nem tudott más tanácsot, minthogy a fiút magával 
vigye és a templomba menjen. Mikor pedig a pap a templomba 
jött, a fiút a confirmáló helyre tette, hogy ott álljon egész éjjel és



ÖRDÖGRŐL, SZÓLÓ MONDÁK. 87

odaadta neki a bérmakönyvet és azt mondta: «itt állj a mai éjje
len és imádkozzál is ezen könyvből, de ne csalasd meg magadat. 
Az ördög ugyan eljön majd talán apádnak, anyádnak képében és 
eljön majd talán az én képemben is. Ezen kerítésbe azonban 
mégsem fognak bejönni. Te ne menj ő hozzájuk, ne add nekik 
kezedet, ők nem fognak a kerítésbe bejönni, vagy téged kezednél 
fogva megfogni. Ámde ha én magam jövök, akkor én majd be is 
lépek és kezednél foglak. Ez legyen neked jelül és jusson eszedbe». 
Miután a pap Istennek békéjét könyörögte a fiúra, elment a pap.

Azonban alig hogy elment a pap (tkp. épen ráért az ajtót 
bezárni), ismét bejött a pap és azt mondta: «egyet még elfelejtettem, 
jöjj ide, majd megmondom neked». Hát majdnem megcsalta a 
fiút. Ez azt hitte, hogy csakugyan a pap, de aztán eszébe jutott, 
hogy a pap azt mondta: «mikorén jövök, akkor majd kezednél 
foglak». Hát ez a gondolat épen jókor jutott eszébe. A fiú már 
ment, hogy kezét adja, de aztán ismét visszaszaladt. Ekkor elment 
a pap és aztán jött annak a fiúnak az apja és az anyja, oda men
tek egészen- a kerítésig és különféleképen iparkodtak öt meg
csalni.

Aztán jött a fiúnak legfiatalabbik húga is, kezeit kinyújtotta 
a kerítés fölé és kiabálta: «jöjj testvérem és játszál velem». Olyan 
nagyon édesen nevetett is ez a leány és magát olyan kedvesnek 
tetette, hogy majdnem meg is csalta. De aztán eszébe jutott, a mit 
a pap mondott neki. Ugyan már el is indult, hogy húgához men
jen, de aztán eszébe jutott, a mit a pap mondott.

Mikor ezek nem bírták megcsalni, akkor meg játszó pajtásai 
jöttek és játszani akartak, játszószerek is voltak velük. Midőn 
azonban ezzel nem bírták megcsalni, sokféle szép asszony is jött, a 
kiket a fiú soha sem látott. Ezek mosolyogtak és igen jóknak 
mutatták magukat és ajándékokat kínáltak neki. Ez ételt, ez gyü
mölcsöt, ez játékszereket [kinált neki], az meg csábította, hogy 
jöjjön velük, aztán olyan jót fog kapni.

Mikor ezek nem bírták megcsalni, akkor meg látja a fiú, 
hogy borzasztó sok férfi jött, a kik különféle kunsztokat csináltak. 
Némelyek csábították, hogy jöjjön és velük együtt csinálja meg 
ezen fogásokat, némelyek pedig fenyegetőztek és avval fenyeget
ték, hogy majd megölik. Mikor evvel nem nyert az ördög, látta a 
fiú, hogy a templom padlója tűzben ég és kén jön egészen az úr
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asztala elé. Aztán látta a fiú, hogy nagy tenger is jön .és el akarja 
őt hullámaival borítani, olyan nagy zaj járt ezen a tengeren. A fér
fiak pedig kunt álltak és azt mondták a fiúnak: «jöjj, majd mi 
kimentünk téged ezen tengerből». Midőn azonban a fiú látta, hogy 
ezek nem jönnek be a kerítésbe, mégis bátor maradt. Néha meg 
azt látta a fiú, hogy egy nagy gödör nyílik meg s ő talán beleesik a 
gyónó kerítéssel együtt. Hát az ördög fölhasználta minden ezer 
fogását, hogyan bírná esetleg a fiút megcsalni. Végre pedig a saját 
csúnya ábrázatában jött. Szarvakkal a fején és patával a lába 
fején (tkp. lábkezén), hogy megijeszsze a fiút.

Hát elmúlt az éjszaka is és felvirradt a nap. Ekkor elment a 
pap is a templomba, hogy megnézze, hogy a fiú meg van-e eleve
nen vagy holtan. Mikor a pap jött, már öreg nappal volt, aztán 
belépett a templomba, oda ment a fiiihoz, kinyitotta az Úr asztala 
ajtaját is és közelebb ment, aztán kezénél fogta a fiút, de a fiú úgy 
megijedt és megrémült, nem hitte többé, hogy ez a pap. Annyira 
megrémült, hogy egy vércsöpp sem volt (tkp. találkozott) az arczá- 
ban. Aztán kezénél fogta a pap és kivezette a saját lakására, aztán 
sokáig ott maradt a fiú a papnál. Eleinte nem akart sem inni, sem 
enni, sem többé valamivel törődni; hanem mikor nyugodtabb lett, 
elmesélte, mit látott és hallott azon éjjel és soha sem felejtette ezt 
el, a meddig élt. így történt, hogy az ördög elvesztette azt, a mit 
ígérettel nyert.

VII. Történeti színezetű mondák.

A )  Mondák stú r nam m a (a fekete haláláról.

60. S u p c a s  r i h k ü s  s ä m e n  j a  s t ú r r a  n a m ä n  p í r r a .

Akte rihküs sapmé ani aktau pdrhtnep. te kulid tat sapme, 
ühte stürra namma IS pöhtam. te pallaj son ja  johteköti id'd'a-pä'ive, 
tasa ko poti stürra varrai. te ciggi son kötiu pajds ja  tolou tahka- 
köti. te jahhtä son fo 'lehkai: «i sa kuiht stürra namma tehke käu- 
nac. » te svarruj ( svärruj) stürra namma uksa ulökulen: «juppe láp 
mon tanne /» — te pwhcaj alté paredne ja járni ja  stúr namma vist 
vúlhki érit.
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tat paredné jäm i tän tihtä, acäi ahhcé voidnet, ähte jupmél 
mahhtä säddit sühkau, kosö sihtä. té jähki (jähki), ähte jupmél 
li kaikvéksak, te son äi jahhkéköti jup miden nalä. — te täht supcas- 
tern nohkä.

60. A g a z d a g  l a p p  e m b e r  és a f e k e t e  h a l á l .

Egy gazdag lapp embernek volt egy fia. Hallja ez a lapp 
ember, hogy eljött a fekete halál. Hát megijedt és elkezdett költöz
ködni éjjel-nappal, míg egy nagy hegyre ért. Ekkor felépítette sát
rát és tüzet kezdett rakni. Aztán azt mondta háznépének: «talán 
majd még sem talál ide a fekete halál». A fekete halál künt az 
ajtónál azt felelte: «Én itt vagyok m ár!» Erre megbetegedett a 
fia és meghalt, a fekete halál pedig ismét elment.

Ez a fiú azért halt meg, hogy az atyja lássa, hogy az Isten 
oda küldhet betegséget, a hová akarja. Ekkor elhitte, hogy Isten 
mindenható és hinni is kezdett Istenben. Evvel ez az elbeszélés 
véget ér.

61. S u p c a s  L u l l e - v ú m e n  p í r r a .

tgluc hetnik äiken, kossá pära stöhkin ja  skid'd’vjin ja  fagga- 
tijén, té sömés péivén, kossd sija lé vite nau smällamen, te mai 
jahhtä vűras olmaj ama sij li’k nowhte kihcat, ace lihka hä'ihtit, 
vala é sija lakéte kulltalet tän vúrrasa holott, ku sija írjén naichte 
kihcamen, té vuidrii jähe da ku so'idné-puluk kahhca almést ja kahcai 
tän älebmuka kwwtéli. té mai talänak hijhti. ja  té akta va'retéköti, 
huné süstd va'retajin. ku ríuné vi'réti, té jäm i. té muppé ol°hmast 
nuné va'retajin ja  té tat äi jämi. té alövahtuwwin obo älebmuk ja  sih- 
tin pahtarét, vala iccin sija nakü vw'lékét, tan sagga sija alávah- 
tuwwujiri.

té pöhté klinkte néita mihcest, ma lijén élüp ridnuham. ko sija 
pöhti, jahhtä tat varas olmäj, acapa hérhkit öccutét élüst ja vw'lékét 
pätur, vala é kalhkam manäs kähhcat, jus maite kuliapa, ainät vud- 
d'ét so'ibma. té nä'ita ja h h tä : aca éc ahhcé äi manén pöhtit ? vala 
vüoras vastét: «ip monno. vulhké, ruwwa sija talle äi mü nirnnas- 
tice. i) té néita öccutepa hérhkit élüst ja  lakijén pulhkit ja  vwd’d’ájén.
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té li vilié viiras jahhtam, dhte é kalhkam aktaick valltét kötést, vala 
marinat, kukte sija le. te söi uihtos vuddékötikan kéinüpsa ja  mari- 
napa almaci kukü.

émét-nd'ita vaddá (vuoddä) owton ja  cdnnta maiién, te likan 
söi catnam hérhkit manna-lokkui. ko talle lé vuddémen, kulid tut 
emit-na ita, ähte hä'reke suáhka lossotét, vala i tústa mafias kdhh- 
cat. te kuiht kétau pajét ju kdhhcu, kainél-viiliu. te a'ihca son, ähte 
o'ivé li jü  slihhpdram tute sü radna-néitast. te öccut son hérhkiu la- 
kdpui ja  skdrjai ctiolai kdrrés-pattiu kaskat ja  kilói tau kärresau 
aktan néitain ja  vülhki nawhte vuddél ja  säkain mannat almaci 
kuku, kukte sija stűrra ä'lebmuk sokkul.

te tat akta nä'ita pöti siddi sähka-sardnujen täte stiirra ä'leb- 
mukist. ja  ka’ modde péivé taté mangél, té minnin almaca tohko 
voidnit ja  te käwdnin tau stiirra älfbmukau jalhkahémén jdmas. té 
puliin sija aktaw stiirra krdvap, koso sijdp javéstin ja  péddin eak- 
kit muihtglasün. vala iccin tuosta rihkép tüohtahtét, pillin sija, 
marja li ane sühka tai sisné. vala ku kuhkes aieke li naihkom, te sija 
lik vigjin  ömit taste, ja  i  aktak krasse tatne kittén sattd. té tat unna 
supcastem di nohkd. tat supcas sattai tatne sajén, mi kohcütuivwd 
Lulle-vuwpmin.

mi ja jahhképé, dhte tat sühka li tat stiirra namrna, mi säddih- 
tuwdi tdita almacita straffan, ma pára pahdu cuocéuhtin ja iccin 
sdlcait tété jupméla päküst, aindt tihkin, kokte écaise o'ivé kútti 
iccin aktak almac palié rajén toggo mannat, aindt ku liin ja  vuidnin 
alvüs vq,stés spiuhcait. virhtijén vala suhte herrd mannat tohko. ja 
té jurd  di nahkin taita kdtühtet. té di rdffé sattai mannat tau 
kéinüp.

61. E l b e s z é l é s  L u l l e - v o p m é  ( ke l e t i  e rdő) - ről .
Hajdani pogány időben, mikor a legények, leányok csak ját

szottak és lármáztak és birkóztak, egy napon, mikor ök ismét így 
zajongtak, egy öreg ember ugyan mondja nekik, hogy ne veszeked
jenek így, hogy ugyan hagyják abba, de eszük ágában sem volt 
megfogadni ennek az öregnek a szavait. Mikor igy veszekedtek, 
hát látták, mintha szénatekercs hullott volna le az égből és ezen em
bertömeg közé esett. Ekkor azonnal felhagytak a lármázással. Az
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egyik elkezdett vérezni, az orra kezdett vérezni, s a mint az orra 
vérzett, meghalt. Aztán egy másik embernek az orra kezdett vé- 
rezni és az is meghalt. Igen megijedt az egész nép és el akart 
menekülni, de nem bírtak elmenni, annyira megijedtek.

Ekkor két leány jött az erdőről, a kik a nyájat őrizték. Mikor 
odajöttek, a hol az a nagy néptömeg volt, azt mondta nekik az 
öreg ember, hogy fogjanak ki rénökröket a nyájból és menekülje
nek el, de ne nézzenek hátra, ha valamit hallanak, hanem lassan 
hajtsanak. Ekkor a leány azt mondja: «te is velünk fogsz jönni, 
atyám?» De az öreg azt feleli: «én nem megyek, nem sokára 
engemet is agyon fognak most kínozni». Ekkor a leányok ki
fogták a rénökröket a nyájból, elkészítették a szánokat és elhaj
tattak. Hát az öreg azt is megmondta, hogy semmit se vigyenek 
magukkal a sátorból, hanem úgy menjenek, a hogy vannak. Aztán 
csakugyan elhajtottak útjoknak és az emberekhez mentek.

A házi leány elől hajtott és a szolgáló utána. A rénökröket 
egyiket a másik után kötötték. A mint most hajtottak, hallja az a 
házileány, hogy a szolgálónak rénökre nehezen zihál, de nem 
mert hátra nézni. Aztán mégis fölemelte a kezét és a hónalján 
keresztül tekint. Ekkor észreveszi, hogy annak az ő leánypajtásá
nak a feje már lelógott. Erre a rénökröt közelebb húzza magához, 
az ollóval elvágta a szánköteléket és ott hagyta a szánt a leány
nyal együtt, aztán így hajtott tovább, hogy elmenjen a hírrel az 
emberek közé, hogyan veszett el az ő nagy sokadalmuk (ember- 
tömegük).

Hát ez az egy leány jutott el hozzájuk hírmondónak a nagy 
népsokaság közül. S mikor sok nap múlt el ezután, elmentek oda 
az emberek megnézni és a nagy néptömeget holtan fekve találták. 
Ekkor egy nagy sírt ástak, a hová eltemették őket és fejfákat 
emeltek emlékezetűi. A vagyonhoz azonban nem mertek hozzá
nyúlni, féltek, talán még bennük van a betegség. Hanem mikor 
hosszú idő múlt el, mégis elhozták onnan a holmikat. Ezen a 
réten semmi fű se nőtt többé. Ez az elbeszélés azon a helyen tör
tént, melyet Lulle-vuopmé-nek (keleti erdőnek) hívnak. Vége van 
ennek a kis elbeszélésnek is.

Mi azt hiszsziik, hogy ez a betegség a fekete halál volt, a 
mely büntetésül küldetett ezekre az emberekre, a kik csak gono
szát cselekedtek és nem tudtak hírt Isten igéjéről, hanem a saját
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fejük szerint cselekedtek (tkp. úgy tettek, a mint a saját fejük 
vitte). Sokáig azután, hogy ez történt, egy ember sem bírt békében 
arra menni, hanem borzasztó csúnya kísérteteket hallottak és 
láttak. Több papnak kellett oda menni és csak úgy bírták ezeket 
elpusztítani. Aztán nyugságban lehetett (tkp. béke lett) azon az 
úton menni.

B)  M on d ák  P é r  C onnko-ról.

62. P e r  C ó n k  on  ja  á l l t é  p d r h t n i  p í r r a .

akta ol°bman namma li Pér Connko. stűrra ponnta, étna pöh- 
cit ént ja  étna silhpau ja  pétnékit, ähte sija pára staggun kuddén. 
vala sattüst li son uhcés olmaj. son sluwwuj färhtast, jute son li 
sno'ieka. te li di muppé sapmé, känne lijén modde parhtné. te taita 
sluwwui son id’d'a-pä'ive. vala son éhé äi pdrhtnit océai ja té saddin 
naléja parhtné.

ku td sammd parhtné lijjin unnahkacd, té Pér Connko pépmai 
pärhtnites ijäit ja  koécuhtalai ijän, apmasam kalhkam cahcé sijän 
lahtasitd mannet, ja  ko’ pä'ive saddü, té son lérat parhtnites faggd- 
cet süppin, vdi kalhkin saddet snahhpasén ja  törrü-kä'uran. ja sadnä 
uihtos, ko sija vűrrasuhbün saddén, té uiht sija kd'uran saddin (síd- 
din), akta sijdst sattai juw'léké-kd'uran, icci aktak sü joksö. — té 
licé tu’ écd same pinétam Conkou, siddtam Ujjén sijä di, stűrra suol- 
laka lijin taha äi.

ku tallé td Conkun parhtné saddin ja lijin uiht keura ja  kul
ién dhcésa supcastémit, kokte tu écd same lijén suoldtam ja  slövvum 
sü, té hdrpmdstijén td parhtné ja  jühhtin : «kale si kalhkicé o jju t 
aktapdlén.1» té uihto vu'lekin td sammd parhtné tan vérdmus skél- 
mai ko'iku ja  pöhtin sijän ko'iku, ähte kalhkin pakdtét sijdw tan 
outost, dhte sija lijén dhcéu vaiévéhtam, ja  pakdtén kale tait skél- 
mait. vala iccin lik vastes-lähkai sijdin tömohté. kö tü vuidnén, ähte 
sijän kéwramus skä'Ubma vidnitaldi, té akta pdtur vülhki véhkat 
kukté varén pad'd'él. jäh  ki, acai sa pdtur péssat. vala Conkon jip'leké- 
kd'urd vékdhti sü tdi sammd kuwkté varén ( vari)  pad'dél ja  joksoi 
s ü ; vala iéci sa son lihkan sü vastét pakdté, vala nauhte, acdi sa
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lilik muihtét, kokte lijin sija Cönkou pinetam tan áiken, ku' son iéci 
o'leké-vűivait ané. te ka'ihka skélma virhtijin palatét Cönkon stürra 
kiurait.

62. C o n n ko P é t e r  és f i a i .

Egy embernek a neve Connko Péter volt. Nagyon (tkp. nagy) 
gazdag volt, sok rénszarvasa és annyi (tkp. sok) ezüstje és pénze 
volt, hogy majd felvetette (tkp. úgy hogy csak duczokon vitték). 
Termetre nézve azonban kicsiny ember volt. Megveretett minden
kitől, mivel gyönge (gyönge ember) volt. Hát volt egy másik lapp 
ember is, a kinek sok gyermekei voltak, aztán ezektől veretett 
éjjel-nappal. Hanem magának is lettek gyermekei és hát négy 
fia lett.

Mikor ugyanezek a gyermekek kicsinyek voltak, akkor 
Connko Péter az éjjeleken etette gyermekeit és hugyoztatta őket 
éjjel, hogy a víz ne menjen tagjaikba és mikor nappal lett, meg
tanította fiait bottal birkózni, hogy fürgék és erős küzdők (tkp. 
küzdelem-erősek) legyenek és valóban mikor idősebbek lettek, csak
ugyan erősebbek lettek. Egy közülök erős lábú (tkp. láb erős) lett, 
senki sem érte őt utol. Hát azok a többi lappok kínozgatták Conn- 
kot, meg is lopták, mert ezek nagy tolvajok voltak.

Mikor most Connko fiai felnőttek és valóban erősek voltak és 
hallották atyjoknak elbeszéléseit, hogyan meglopták és megverték 
őt a többi lappok, megharagudtak ezek a fiúk és azt mondták: 
«bizony majd megkapják ezért egyszer jutalmukat». Aztán csak
ugyan elmentek ezek a fiúk a legrosszabb gazemberekhez és oda
jöttek hozzájuk, hogy megbüntessék őket azért, mivel atyjokat 
kínozták és meg is büntették ezeket a gazembereket. Hanem még 
sem bántak velük csúnyául. Mikor azok látták, hogy legerősebb 
gazemberük legyőzetett, hát egyik elszaladt (tkp. elment szaladni) 
két hegyen át, azt hitte, hogy majd elmenekülhet (tkp. elszaba
dulhat). Hanem Connkonak erőslábúja utána szaladt ugyanazon 
két hegyen át és elérte őt; de azért még sem büntette meg csú
nyául, hanem úgy, hogy mégis emlékezzék, hogyan kínozták 
Connkot akkor, midőn nem voltak segítői (tkp. vállfoltjai). Hát 
minden gazembernek félnie kellett Connko nagy erőseitől.
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63. P e r  C ó n k  o n ja  A r fo  - k w u t é l  en p í r r a .

te aktan aikén, kösse parhtne lijen pöhcuit ridnuhémén tan 
sturra kamtelasan, te Pér Connko holla tatne sajén, — jutte stürra 
krasse-lannta lí tahta ja  ku icci alicése sturra ellu nakä vistétuhh- 
tét, — te jahhtä son nauhté: nkö ahlican sturra éllü icci nakä visté- 
tuhhtét, te sa tál orüc kita tobmü-paivai vistinés.a

tat varré, kosne tat sattai, kohcütuwwä Arfő kwut élesen 
(-lasan) ja  tat kceutél lé utnäc pä'ivai vistinés.

63. P e r  C o n n k o - r  ó l  és az A r f o  h e g y s é g r ő l .
Hát egyszer, mikor a fiúk rénszarvasokat őriztek ezen a nagy 

hegyen, Per Connko azt mondta ezen a helyen, — mert nagy füves 
föld volt ez és mivel atyjuknak nagy nyája nem bírta lelegelni 
a rénzuzmót, — hát így szólt: «mivel atyámnak nagy nyája nem 
bírta lelegelni a rénzuzmót, hát maradjon meg egész az ítéletnap
jáig rénzuzmójával»

Az a hegy, a hol ez történt, Arfo hegynek neveztetik és ez a 
hegy mái napig meg van rénzuzmójával.

64. P é r  G o n k o n  j a  ki  t n i h e n  p í r r a .

Unna supcastem lé äi tan sammä varas Pér Cönkim pírra, ku 
son li élüs ridnuhémén kälüs péivén ja  étna mu'róhku li pad'd'él ét- 
nama, rassüti äi sagga, kokté källe’kuc luväi ja kollüköti, te kalhkai 
son tolöcau pulléhtit mura (v. murán) vullai. vala i nakä tolöu o j- 
gut, jute kíné lei cohhkohem murán kérrakisné ja  koggomén ja ca'ib- 
mamén tü potné’kucau. ku tat i tolöu nakä oggut, té suhhtä Pér 
Connko tahté stökost ja  co'rövu kitnihi, aca sa vulus pöhtét sü ko'iku, 
té kalhka son sic culéstit ja  niccit voidnét. té pöhtä uiht ki né vulus 
ävuin, jähki sa káé oggut Cönlcou allasis ólmán.

valä téti sa Connko purré rädiu. töji sa son kaskas-rissit ja ko 
uiht kiné pöti, té Connko svaskükőti kitnihau, tasa ko son voidnä, 
ähte para mätu'kara mötoté. té kiné co'rövu : «Connko podné ! Connko 
podné ! élé mü svasküf co'revé-rukfia (ruokfia) co'rövé rükna!» — té 
héihti uiht, svaskümest. arrat édétést, ko Connko viste pöhtä éllüsis,
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voidnä son stűrra kottiu elünés. tau li kine jahhtam ja  uiht vaddam 
Connkui. te tat hottest sattai tat stúrra ellü, jün pírra lej) outola 
supcastam.

64. P e r  C o n n k o  és a kine .

Még egy kis elbeszélés van ugyanezen öreg Pér Connko-ról. 
Mikor épen nyáját őrizte egy hűvös napon és sok köd volt a föld 
fölött, nagyon esett is, úgy hogy az öreg nedves lett és fázni kez
dett, kis tüzet akart gyújtani egy fa alatt (tkp. alá). De nem hírt 
tüzet kapni, mivel egy kine ült a fa tetejében és hugyozott és kine
vette azt az öregembert. Mivel nem bírt tüzet kapni, megunta Pér 
Connko ezt a játékot és oda kiáltott a kiné-nek, hogy jöjjön le 
hozzá, majd aztán megcsókolja öt és megnézi az emlőit. Hát a 
kine csakugyan örömmel jött le, azt hitte ugyanis, hogy Connkot 
megkapja férjéül.

Azonban Connko tudott magán segíteni (tkp. tudott jó taná
csot) ; borókaágakat tört s mikor csakugyan jött a kine, Connko 
elkezdte vesszőzni a kiné-t, hogy az eget is bőgőnek nézte (tkp. a 
míg látta, hogy csupa kukaczok mászkálnak). Erre a kine azt kiál
totta : « Connko gazda! Connko gazda! ne vesszőz meg engemet! 
szarvcsomó, szarvcsomó !» — Hát csakugyan fölhagyott a veréssel. 
Korán reggel, mikor Connko megint a nyájához jött, egy nagy vad
rénszarvast látott a nyájában. Ezt Ígérte a kine és csakugyan meg
adta Connko-nak. Aztán ettől a nagy vadrénszarvastól származott 
az a nagy nyáj, a melyről előbb beszéltem.

65. S  up  c as P e r  G o n k o n  j a  äh  hp  ä r  en p í r r a .

Sömes aikén, kösse Connko lei skallü-ähcenis sväinan, te 
rad'd'ä härrä sü, aca sa slakktem-pöhcuit (jala' sa'révait) osstét; 
cakkca-slakktan sa'ränait härrä sitäi. te lijin pöcuj-samé réhka 
mä'lekaten; vala te li kullum outep aikén, ähte ehpir li taidne. ku 
talle sväinas rijtij écaps férögen manäcet sarui ko'ikü,jus talle kalh- 
kaca ka'revét tü ehpér-sajjeu, te saddä alvüs huh kés la'itü (laietü) . 
te härrä váddá svaiednasi siläpa nipéb ja  jahhtä: «manä toggü ja  
ale palä ähhpärest! » ja  sadna manna uiht Connko taggü ja pöhtä 
tan ehper-sad'd’ai. te uiht éhper vommo éavélki. te Connko tuhpi ni-
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péb ja  kodmuli cukkäti tau mdjau ja  luihti nipéb vídus étnami. te 
éhpér occui ke lau ja  jahhtä tärü kSlain: «Per Connko, thdg kriiven 
og stik m ir/» vala iccl sa Connko sü kehca ; manäi sa keinüps, kösd 
son U mannámén.

ééa jaken te manna son tan éhpér-sad'd'ai, te käudna pära, ku- 
näcit tasne nipén pírra, te välti son nipepsja vülhkí, jute tahta li 
tiuras ni'ipe, icci mähte tau pad'd'at tanne. te di ehpér sokkul ja iccí 
ville kulin tasne ja  almaca mannén rdfésne, kösss sihtén maimat 
tau paihkiu, ju te  outep aikén ehpér välui ja  pallteli almacit t.atne 
sammä sajén palt an.

65. P é r  C o n n k o  és  az e h p é r .

Egyszer, mikor Connko bérmaatyjánál volt szolgául, a pap 
elküldi őt, hogy levágni való rénszarvasokat (vagy rénbikákat) 
vegyen. Az őszi levágáshoz akarta az ember a rénszarvasokat. 
Ekkor a réntulajdonos lappok igen messze voltak ; hanem hallat
szott azelőtt, hogy megölt gyermek kisértete volt arra. Mikor a 
szolga elkészült a lappokhoz való menésre, igen messze út lett 
volna, ha most meg akarta volna kerülni azt az ehpér helyet. Hát 
a pap adott a szolgának egy ezüst kést és azt mondta: «menj arra 
és ne félj az éhpértől». Hát csakugyan arra megy Connko és oda
jön az ehpér helyre. Az ehpér csakugyan ráült a hátára. Ekkor 
Connko kihúzta a kését és hátrafelé szurkált egy darabig, aztán a 
földre ejtette a kését. Ekkor az éhpér hangot kapott, megszólalt és 
azt mondta svéd nyelven: «Pér Connko tag kniven og stikk 
mir!» (Connko Péter fogd a kést és szúrj meg engemet.) De 
Connko nem nézett rá, útjának ment, a hová menőben volt.

Más esztendőben aztán elment arra az éhpér helyre, hát csak 
hamut talált ott a kés körül. Ekkor elvette a kését és elment, mert 
ez drága kés volt és nem bírta ott hagyni. Ekkor az éhpér is eltűnt 
és többé nem hallatszott ottan és az emberek békében mentek. 
Mikor azelőtt azon a helyen akartak menni, mindig félniök kellett, 
mert az éhpér siránkozott és ijesztgette az embereket azon hely 
mellett. Ezzel vége van Pér Connko elbeszélésének.
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66. S u p c a s  P é r  C o n k o  j a  m é r r a s  p o r h k a r i  p í r r a .

Unna supcas lé árié Pér Conko pírra, kösse son lí sväinan 
skállü-ühcés lutne. té licc härrä räbmum, ähte sü sväinas li alvüs 
käwra. tap son ville räbmui taita mérrasporhkarita, vala é sija 
jähke, ähte Pér Connko lé nau käwra. té hästali sija, härrä ja ta 
mérras porhkara. té porhkara ai hölli ähte sijän lé äi akta kéivras 
olmaj toppén mérra vilién, vala härrä jahhtä: «in mon jähke, ähte 
son naleäta mü sva'idnasina.»

té marhtnas a'iké saddäja  té porhkara vällti tau stur kéurause 
marién pajäs Arjapluvvai, aca talle pruwwutét taina Conkoina. no 
ko sija tohko pöliti, talä si sihti aéapa tä küktés faggatét, vala i Per 
Connko éld vasä, ihke mäi härrä kohhéü sü. té vaddä härrä Pér 
Connkoi aktau vinast ja  kohhcu sü tau juhkat. no ko son li tau juh- 
kam, tissa uihtus sihta faggatét. vala té catnä son raktasau (ra&ka- 
sau), écas pirra även, rni kalhkai käc nanüs ja  i podkonét, ja té 
sija uihtus té kihcalepä. vüstak té Pér Connko vallak i vullai kahéa 
valä té son coggéli ja  palhkésti tau stűrra mérras lattiu vülus ét- 
nami. té mäi sihti tü porhkara aéapa tü küktés faggatét, vala i härrä 
tist météhte tau. paläi käc, marja te visüti sija. té válti härrä Pér 
Conkou kétast ja  lä'iti sü hä'ibmai ja  té härrä jahhtä Pér Connkui : 
«jus ton sitä vinast, te kalhka ton tau 0 3 ju t mü éhcan héiman tau 
juküstét; vala i ton kalhka saljün vaggét. vissum lé talle tűni ta 
mérras álmaca.« ja  ko härrä kaunati porhkari, té jahhtä son: «té 
vuinite, jus icci unna sdmaé palhkéste tijä stnrra kéuraw. »

moddé jäpe taté marínéi ja  Pér Connko li jü lanka palénjap- 
mam, te minni sdmé mérran öséstémé tihta ja  té li akta sapmé, kuhte 
sühtan ini tai vürrasi rundtét. ja  ko son li osstarn vinau, té son 
taina vagga sőmés stöhpui, kosne téti, ähte li sömés vúrras olmaj. 
vala te li son nau varas, ähte vällalii sinkusne. té vaddä tat sapmé 
tan vürrasi taté vinast. té kahéa vúras: «koste le ton ?« — sapmé 
vastét: «mon lep Arjaplüves.» té kalica vúras: «vässü lé-kus Pér 
Connko ?» — sapmé vastét: »jü lé son lanka pdlén japmam.» vúras 
jahhtä: «te li kul tat kiuras olmaj!» ja  té ai supcasti, ähte son li 
faggatam núrra palé taina kiuras sarnin, jün  namma li Pér

7Halász, Svéd-lapp nyelv. Y.
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Connko. — tat sapmé, juhko li jukätam taina vúrrasin, säkasti, 
ähte te Kjén tan vűrrasen kéta nau kassaka ko pärvetahka.

ja  te ip tis ville maitek tete Per Connko ja la  sü tömehtémi 
pírra.

66. Mes e  P é r  G o n n k o - r ó l  és  a t e n g e r m e l l é k i  k e 
r e s k e d ő k r ő l  ( p o l g á r o k r ó l ) .

Egy kis elbeszélés van még Per Connkoról, midőn szolga
képen volt bérmaatyjánál. Hát a pap dicsekedett, hogy az ő szol
gája igen erős. Evvel eldicsekedett a tengermelléki kereskedőknek 
is, de ezek nem hitték el, hogy Pér Connko olyan erős. Erre ők 
fogadtak, a pap és a tengermelléki kereskedők. Hát a kereskedők 
is mondták, hogy nekik is van egy erős emberük amott a tenger 
mellékén. A pap azonban azt mondta : «nem hiszem, hogy bírjon 
az én szolgámmal».

Hát vásáridő lesz és a kereskedők fölviszik (tkp. veszik) ma
gukkal azt a nagy erősüket Arjepluogba, hogy megpróbálkozzék 
azzal a Connkoval. Na, mikor odaérnek, azonnal akarják, hogy 
ezek ketten birkózzanak, de Per Connko nem igen akaródzott, ám
bár a pap parancsolta neki. Aztán adott a pap Pér Connkonak 
egyet a pálinkából és felszólította, hogy igya meg ezt. Na, mikor 
ezt megitta, erre csakugyan akar birkózni. Ekkor azonban az 
istrángot öve köré köti, a mi tudniillik szorosan legyen és el ne 
szakadjon és avval csakugyan elkezdtek küzködni. Először Pér 
Connko majdnem alája került (tkp. esett), de aztán felkelt és azt az 
erős tengermelléki parasztot levetette a földre. A kereskedők ugyan 
akarják, hogy ezek ketten tovább birkózzanak, de a pap többé 
nem engedte ezt meg. Félt ugyanis, hogy ők talán megdühödnek. 
Aztán kezénél megfogta Per Connkot, hazavezette s akkor a pap 
azt mondta Pér Connkonak: «ha pálinkát akarsz, akkor majd 
a saját lakásomon ihatod meg; de a piaczon ne járj. Meghara
gudtak most rád a tengermelléki emberek». Mikor pedig a pap 
találkozott a kereskedőkkel, azt mondta: «íme láttátok, nem 
csapta-e a kis lapp emberke a ti nagy erőstöket a földhöz».

Sok év (múlt el) ezután és Connko Péter már régen meghalt. 
Ekkor lappok mentek le a tengermellékre bevásárlás (kereskedés) 
végett és volt egy lapp, a ki örömét találta benne, hogy az öregek
kel beszélhessen. Mikor ez pálinkát vett, elment egy parasztházba,
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a hol tudta, hogy egy öreg ember van. De ez olyan öreg volt, hogy 
ágyban feküdt. Hát adott a lapp ennek az öregnek a pálinkából. 
Aztán kérdezte az öreg: «honnan való vagy?» — A lapp azt 
feleli: «Arjepluogból való vagyok». Aztán kérdezi az öreg: «élet
ben van-e Per Connko?» — A lapp feleli: «már régen meghalt». 
Az öreg azt mondja: «hallod, ez volt ám az erős ember!» Aztán 
azt is elbeszélte, hogy ő fiatal korában birkózott evvel az erős 
lappal, kinek a neve Connko Péter volt. — Ez a lapp, a ki ivoga- 
tott avval az öreggel, mesélte, hogy annak az öregnek a kezei olyan 
vastagok voltak, mint egy vágó tőke.

/  V

Es most semmit sem tudok többé Pér Connkoról vagy az ő 
cselekedeteiről.

C)  C u 8 ŐS (c su d )  m on d ák .

67. S u p c a s t e m  c u ő i  j a  s ä m i  p í r r a .

te lí äi tat ne aikén, kösse revvärra minné sämi kukü, te sah ka 
manna pírra kaihka, ähte te le cuőé lo'utemen. te lihtoté same akta 
saddai, kosne kilhke tu<esstüt taite. te Kjén äi cuőé ojjum  aktau sa
vié w sähtolacan (sähtulacan), m i kalhkai sijab sahtit (sahhtét), 
koggo li picrémus (pűrémus) mannat. te sähtolac sahhtä cudit tühko- 
téhke (tihke) kávái, vai same assté éuollat riőöp. te same cuhkém 
lijin kéd-kit ja murait cüllam ( éöllam)  ja  lakiján, kokte parémus 
(pürémus) mähhtin ja  ko lijin te cohkolemen, páddá sija säkap sol
let, mannat tun sähtolacai, aca sa talle puwktet tohko. ja mänait 
stilltiján sija sömes allä tévvai ja  kuhhéu sijäp stökotát, vala e ak
takit mänaita hölo.

télé tat sammä varré-paktén kua>kte pélé. akta unna pa'läkac 
pakté kaskau manna, pajäs varrai, stiirra johko jis  ko'lökä varé vil 
ién. té sömés péivén, ku lijén talle vo'retémen (vo'rétimen)  ja  mänä 
ltján stökotémen tatne sajén, jün pírra Wipe outol hullám, té mänä 
jahhté (jihhti): «title akkta o'ivé na'lejét, tüle muhhé o'ivé na'lejas, 
na'léjas /» té arévété tuha, ähte skelma lé talle pöhtémen. — tuhta 
sähtolac lé jalihtam skélmaita: «mannet talle tohkö pajäs, talé-l 
kä'idnü I» éhőa jis  pähcä tufatét jokö kuorrai tun muppé péllai.

7*
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ko te uihte mänä co'rővu ja  hölli taite o'ive-niljastemit, té leih- 
télé jis  tu same rioöp, éülastin täite pa ttit kaskat, ma’ Ujj in rioöp 
anéhtémen ja  loilitélén ridöp. vallak é tűit vqsstasit pesté pajás, vala 
sku'léfijén sijáp. té muhtéma laökanén pára snuhhkan riőö vullai, 
vala muhtema jis  jokön ku'léké ja snirrasiddin. johko sattai mailén 
ka'ihka. ja  nauhte sattai, alite cudi tohké hohkánin.

67. Me s e  a c s u d o k r ó l  és  a l a p p o k r ó l .

Abban az időben, mikor rablók mentek a lappokhoz, hát 
mindnyája között elterjedt a bír, hogy a cudok közelednek. Aztán 
a lappok egy helyre gyülekeztek, a hol ezeket fogadni akarták.

Hát a cudok egy lapp embert fogadtak (tkp. kaptak) veze
tőül, a kinek vezetnie kellett őket, a merre legjobb volt menni- 
Hát a vezető ide-oda görbe utakon (tkp. kanyarulatokkal) vezette 
őket, hogy a lappok ráérjenek kő- és farakást gyűjteni. Hát köve
ket szedtek össze és fákat vágtak le és a lehető legjobban elkészítet
ték. Mikor pedig készen voltak vele, titkon megüzenték (tkp. hírt 
hagytak menni) az útmutatónak, hogy most vezesse őket oda. 
A gyermekeket egy magas dombra rendelték és megparancsolták 
nekik, hogy játszanak, de a gyermekeknek semmit sem szóltak.

Hát ezen sziklahegyen két oldal volt. Egy kis út ment a 
szikla között föl a hegyre, a hegy alatt pedig nagy folyó folyt. 
Hát egy napon, mikor vártak és a gyermekek játszottak azon a 
helyen, a melyről előbb hallottunk, egyszerre csak azt mondják 
a gyermekek: «amott egy fej villanik elő, amott egy másik fej vil- 
lanik elő». Hát azok sejtették, hogy most jönnek a gazemberek.

Az a vezető azt mondta: «menjetek oda fel, ott van az út». 
Maga pedig elmaradt egy kicsit nyugodni a folyó mellett a túlsó 
parton. Mikor hát a gyermekek ugyancsak kiabálnak és meg
mondják azokat a fejelőtünéseket, akkor a lappok is eleresztik az; 
összehordott holmikat, elvágták azokat a kötelékeket, a melyek a ra
kást tartották, aztán eleresztették a görgeteget. Az elsőket majdnem 
föleresztették, azonban dorongokkal agyonütötték. Hát némelyek 
porrá zúzódtak a görgeteg alatt, némelyek meg a folyóban úsztak 
és belefultak. A folyó egészen véres lett. S így történt, hogy a 
cudok csapata elpusztult.
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68. C u d i  ja s ä h t o l a c a n  p í r r a .

aktan üikén, kosss cudé pöhtin Svirejest ja lijén mannámén, 
■nein révvüt rihkép ja almacit oihtolét, te kaunati sija sömés sämina 
ja  te tauwa p jjun  sähtolacan, aca sahhtét sijäu, koso le pwrémus 
kä'idnü marinat ja  cohkämus almac vésütéd'd'S ja pontämusa. révvara 
Újén oj.jum kullat, ähte te li sévva-küttén akta pontäs pontur, kute 
in t alvüs rihkip ja  te lijén jura ai täi péivi atnémen stúrra jukälva- 
sau ja  ku tä cudé täp kuliin, sihtin sija tohko maimat, aéin revvüt 
rihkép ja  álmáéit o'ihtét.

te le aktan varén alvüs stúrra raiéké, mi manna váré sisä, al
vüs stúrés lé tat raiéké, mi lé tan varé sisné, ja  ku tolöu pullti tan 
sisne, te súvva pöhtü ééa taivau ulhkos muppé pélé vürést. te tasne 
orrú talle tä skélma ja  sahtolac kalhkai talle ohcot purémus kéinüp, 
koggo kilhkin sija mannat. ja  té manna sahtolac túppén-tappen, 
oheä, koggo li purémus hévahtét taita skélmaita. té mäi äi kéhcat upä 
käisiu, vala i lik tasne séhtate. té manna vist tat sahtolac ja  kähheä 
tau karjél paktép ja  té tau purémusat lihkui ja té mirhkij son tap 
sajép, koso té éhea kalhkai to'lövüt. tat pakté li alvüs slad'd'a pad'- 
d'élt ja  té taste vala hawhkét vúlus pakté-raiké. ja  ko li té kéheatam, 
té  manna son täi cudi kuka ja  jahhtä: té läu mon talle ka'udnam 
püréu kéinüw, koggo kalhkapihtit pohtét éohlcamus almacita.» ja té 
talle ävvusi tä alvüs sagga, jute sija lijén talle vw'retain sü. ja  té lé 
ville siwdnés id'däja alvüs murühkü, kuh kalhkai talle sahhtét. ja  té 
ville jahhtä, ähte : «té kalhkap mannat tohko spaihta, jute jukalvasau 
lé tä' almaéa ville udni atnémen.»

ja té uihtos minné éudé tohko ja sahtolac qwton. kp pöhtü tän 
sad'd'ai, kosne lé mérhkag péd'd'am, te son licé éuolastam juksau ja  té 
hollü: «ö, té mäste jukksa pahkani ! » ja  té cuoccat sahtolac taina kih- 
cat. té mäi äi cudé cuocéahti, vala té jahhtä tut sahtolac: «mannet 
falle tohko, pötica ma äi monno tohko. voidnépihtit hau éüwkait, 
kokte pu lié i» vala té lijén tä nasté, mah cüwkin sévvai ja  té vuidnuj 
sid'dl, ähte lijén tä kintala. té uihtos vu'léké talle kérastét ja  pakté 
räike sija vu'lékin ja  ladkanijén käihka tiwna.

vala té li akta, kuhte li rwwté-tühhté. té täht rwwté-táhhté
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kalhkai vw'retét tü sdhtolacau. valdté jahhtd sahtolac: «té ton kop- 
sdhtald, te lé talle tü’ éhcata porromen. mand, tohkö, potica ma 
monno, kuh tau juksau tiwotau.» ja  te di Itid'd'u ja  jahhtd: «te li 
talle skäddä, dhte täht jukksa kalhkai po&konét!» te vala jura nakä 
tau rawté-tdhtau alühtet, acai kérastét ruivwa va'räka ja  ku’ te tat 
vülhki pakté-rdiké, te sahtolac vw'lékü ecä keinüw. kirévi joröho tau 
pdktiu ja  ku’ li ka'rávam, te eskan ehca manna tohko vúlus tan ha- 
ibmai, kosne tat jukalvés li ja  ku pöhtä tohkö, te pirsüw valti ja  
vühca tan jukalvis stöpü väggai. te palläjin tä’ jitkalvés-almaéa 
alvüs-lähkai ja viniké ulhkos ja' ku' käudni tau ol°hmau, te sija talle 
kilhké sü fannkai valltet. vala te täht sahtolac jahhtd: «ki'ihtét kalh- 
kapihtét tija mü tän owtost, ku’ éite eca küssit öccü.» vala te jdhh- 
kin, ähte li tat olmaj tdrralam. vala te jahhtd: «idét kalhkau inon 
tijdp sahhtet ja  te kalhkapihtit o jju t voidnet, mau Shpit j alike.» te 
muhtéma höIli, acé pddd'at lűvvasen orrüt tau sdhtolacau (sdmiu) 
tau i jduja cüvvut idét, kosö sahhtd.

te pd'ivé uihtos cmvkut ja  te uihtos vu'léké tohko. obofűwwa sa 
tál almacist li maiién, vatnasina sija talle suhkin ja ku' lahkasi pöh- 
tin, té aihcin, dhte joröpp pakté pdra cahput. ja  te palldjé alvüs 
saggaja ku pajds vä^ßi td' almaca, té käudni sija, dhte rw'wté-idhhté 
li vdssü ; julhkiu li té son töd'dam. té va$ga talle akta púsak tohko, 
acai talle rüwtin koddét. vala té a ne rw'wté-tühhté kutti écaus, jorokoli 
ranvtéu tanhka écas vwssté. vala ku té occui voidnét tü sdhtolacau, té 
rwwte-tahhté pánit kricat ja  jahhtd: «vdi ma kuiht ikto tau téhtu, 
té ta li éhcdsau oggut.» ja té kuddin almaca tau rwwté-téhtiu nua>sska 
mürra-skidhkain. ja  té eskan tun sapmai viddin véssum-ldipép. jus 
sihta vüccacét aktas tas mubbai, té kilhkin tu<csstüt nau ku hérrau ; 
jala jus sihta aktan sajén orrüt, té kilhké di pétnikau péd'd’at ow
tost ; o jju t kalhka, kokte éhca sihtd. ja  té sa uihtos ini véssum-ldipiu 
kita japmémi.

68. A c s u d o k  é s a  k a l a u z .

Egyszer, mikor a csudok jöttek Svédországból és mentek, hogy 
kincset raboljanak és az embereket megöljék, találkoztak egy 
lappal és ezt kalauzul fogadták, hogy kalauzolja őket, a merre leg-
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jobb út van járni és a legsűrűbb emberi lakósok és a leggazdagab
bak vannak. A rablók meghallották, hogy a tengerparton egy gaz
dag paraszt lakik, a kinek nagy vagyona volt és épen ezeken a 
napokon nagy lakodalmat is tartottak s mikor a csudok ezt hallot
ták, ők is oda akartak menni, hogy a vagyont elrabolják és az 
embereket megöljék.

Hát egy hegyben igen nagy hasadék (völgy) volt, a mely 
bement a hegybe. Igen nagy volt ez a hasadék, a mely a hegyben 
volt s mikor ebben tüzet gyújtottak, a füst másfelé jött ki, a hegy
nek másik oldalán. Itt maradtak most azok a gazemberek, és a 
kalauznak meg kellett keresnie a legjobb utat, a merre menjenek. 
A kalauz itten-ottan kereste, merre volna a legjobb ezeket a gazem
bereket elpusztítani. Ugyan megnézte az Upakaise-t (Kékhegyet), 
de ott nem volt kedvére. Aztán megint elment a kalauz és meg
nézte a Karjel hegyet és ez a legjobban megtetszett neki. Aztán 
megjelölte azt a helyet, a merre maga vezetni fogja őket. Ez a hegy 
igen sík volt fölül, azonban onnét igen meredek volt lefelé a hegy
nek. Mikor ezt kiszemelte, elment a csudokhoz és azt mondta: «most 
megtaláltam a jó utat, a merre a legsűrűbb emberekhez fogtok 
jönni». Erre ezek igen megörültek, mivel várták őt és sötét éjjel és 
igen ködös is volt. Mikor vezetni akarta, azt is mondta, hogy most 
gyorsan oda fognak jönni, mivel azok az emberek még ma lako
dalmat is tartanak. Aztán csakugyan elmentek oda a csudok és a 
kalauz előttük. Mikor azon helyre jöttek, a hol a jelet csinálta, 
elvágta a hókorcsolya-szíjat és azt mondta: «oh most szétszakadt 
a hókorcsolya-szíjam !» és aztán megállt a kalauz evvel vesződni. 
Ugyan a csudok is megálltak, de a kalauz azt mondta: «menjetek 
most oda, majd én is odajövök. Hisz láthatjátok a világosságokat 
a hogy égnek». Hanem ezek a csillagok voltak, melyek a tenger
ben ragyogtak és nekik úgy látszott, mintha gyertyák volnának. 
Aztán csakugyan tovább siettek és lementek a hegynek, és mind
nyájan összezúzódtak.

Hanem volt egy, a ki vas-tudó volt és ez a vas-tudó meg 
akarta várni azt a kalauzt. De a kalauz azt mondta: «te majd nem 
kapsz enni, a többiek már esznek. Menj oda, majd én is eljövök, 
ha majd a hótalp-szíjamat megigazítottam». Aztán panaszkodott 
is és azt mondta: «kár, hogy ennek a hótalp-szíjnak el kellett sza
kadni». Épen csak hogy el tudta csalni azt a vas-tudót, hogy
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minél gyorsabban siessen el, és mikor ez lefelé ment a hegynek és 
szintén összeütődött, a kalauz szintén a maga útjának ment, meg
kerülte az egész hegyet, akkor azután maga ment oda azon házba, 
a hol a lakodalom volt. Mikor odajött, felhúzta a puskát és a lako
dalmas szobának a falába lőtt. Erre igen nagyon megijedtek a lako
dalmas emberek, kiszaladtak, s mikor megtalálták azt az embert, 
foglyúl akarták ejteni. Hanem ez a kalauz azt mondta: «meg fog
játok nekem köszönni, hogy nem kaptatok más vendégeket». 
Hanem azt hitték, hogy ez az ember megbolondult. Aztán azt 
mondja : «holnap majd elvezetlek benneteket s aztán majd meg
láthatjátok, a mit nem hisztek. Hát némelyek azt mondták, hogy 
hagyják szabadon lenni] ezt a kalauzt (lappot) azon éjjelen és 
kövessék holnap oda, a hová vezeti.

Hát csakugyan felvirradt a nap és csakugyan elindultak oda. 
Az emberekből egész csapat volt vele. Csónakkal eveztek s mikor 
közeljöttek, észrevették, hogy ez az egész hegy csupa fekete. Ekkor 
igen nagyon megijedtek s mikor felmentek ezek az emberek, azt 
találták, hogy a vas-tudó életben v an ; a lábát törte el. Ekkor egy 
bátor odament, hogy a vassal megölje, de előbb (tkp. még) a vas
tudó önmagát ölte meg, a vasat maga ellen fordította. Mikor azon
ban meglátta a kalauzt, a vas-tudó fogát csikorgatta és azt mondta: 
«bárcsak tegnap tudtam volna ezt, akkor mást kaptál volna!» 
Ekkor az emberek a vas-tudót nedves dorongokkal ölték meg és 
aztán annak a lappnak egész ellátást (tkp. éléskenyeret) adtak. Ha 
egyiktől a másikhoz akart menni, úgy kellett őt fogadni, mint a 
papot és ha egy helyen akart maradni, pénzt is kellett neki adniok. 
Azt kaphatott, a mit maga akart, s csakugyan egész ellátást kapott 
halála napjáig.

69. 8 u p  c as t a n  p í r r a ,  k o k t e  c u d e  p u l l i h t i n  k i r h k  ü p 
j a  k ä t ü h t i n  s a m e  c o g g u l v a s e p .

toluc aikén, kösse svännska vikkai katühtét same mattüw ja  
same líjén alvüs-lähkai oblum, — pontä Újén färht akta, — te sömés 
aikén radésti svénska, ace täl te sämit katühtét, te stepnuti firh tau  
skahhté-pöntiu, ace pöhtet staddai tann passai. te uihtos minni kaik 
almaca tohlcu. hü'ibma-orühtid'd'é te pahci uktu smävämus mänäi, 
maite idein mähte valltét marién, té uihtos cőhkon obo coggulvés stád-
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fiai ja ku städdai pöhti, te väggi same pürästahhtet herräp ja  fruw- 
wau. té li toluc äiken tat lähke, ähte fruwrwa vaddä sid'd'l laipep, ku 
pöhti ja  tivutau mäkksi. teson äi tan palen vaddä färehta aktai lai- 
pép ja hollä nawhte: «römm, römm ko! ij morgen hlir vel. sniru ! 
sniru!« vala e tuh täd'd'at, maite fruwwa holla, icéi käc fruwwa 
mähte säme höllot ja iccin känak säme mähte tärü höllot.

tepöhtä äi akta vúras olmaj ja piirästahhtä herräp ja fruwwau. 
te äi fruwwa vaddä tän vürrasi laipep ja vit hollä naivhte : «römm, 
römm kö ! ij morgen hlir vel. sniru ! sniru !» te tat vüras olmaj öwtoha, 
maite lierrä fruwwa hollä färehtai, kute pöhtä ja  pürästahhtä suiviva. 
te vagga tut vüras olmaj städdai ja ohcä pärhtnites ja  ku taite 
kawdna, jalihtä son taita, ähte te son kullä jäbeda ku fruwwa hollä, 
ähte édet saddä piullem. te ville hollä tat vüras parhtnita: «mannet 
pöcuj-varrai ja tannä orutet edit, amä mau kirhkui mannat. valltet 
vala nülla-vüssau manen ja  orutet tatne vären tau ihtäc peiviu, ta- 
sak ko voidnepihtit, kokte städda saddä. te parhtne höllé, aca ahhce 
äi pöhtet manen; vala svärruj vüras: «iw monno véje pähtaret, 
vüras läu monno. kale sija talle äi mü käunace ja  äi kuttice.»

te aielek te éükut ja  kirhkü pellü a léke sküllat. te mannaköhti 
äi almaca kirehkui ja  svenska ville vüjéhti kaihk álmáéit äihtist, ace 
kiréhkui mannat. te uihtps minné talle käihka kirhkui. vala tut vüras 
olmaj li Scans lässim a'ihtai, te sija iöcin sü käuna. te cöhkonin 
ka'ihka almaca kirhkui ja  härrä äl’ki vitnüws ja ku’ li cohkolam, 
vagga son ec owton ulhkos stürra uksan cada ja  älehmuk äi coggel 
ja  vaccaj manen. vala svenska cakkastin uksa-kaskai. stäurä lijén 
ville sijän törrum-re'itün ja  uksau sija äi lässijen. té säme pallajén 
ja  öwtohicköhtén, kokte täl te tat kalahka saddat. ko caggasin, amä 
tiste ulhkos pessat, te pullihtin sija kirehküp ja  ciwdnin tolöp 
kirhkü-tahhcai ja  te lijén ville ped’däm halmait pírra kirhkü-ka're- 
tasa nalä, vai kalhkai pureput lössot tollo, ku täi rad'dai pohta.

Ko talle ä'ihcin säme, ähte p ua>lläm li kiréhkü, tS muhtema 
sijäst palléköhti, rä'iken kuolhpep (külhpep) ja pällin Stnama vullai 
( vuollai) .  lokes lijin sijä, vala vitäs lihka japmin pahhkasist. tü 
muppé vihta lihka vessun, vala o'ive-vüpta’ navvälin pahhkasist. 
kuktSs (kuoktes)  mäi äi rihpin vintükau, vai kilhkin cellüt toggo
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ulhkus. akta nürra käwra te tat nakäi celastét pad'd'él ka'rátasa jak  
vülhki va'nekat, kickte licc fám áit atnam. akta écá mai ái vikkai sü 
manén mannat tauka kéinüp, vala icci naká celastét rasta ka'ret as a, 
rúnát kahcai vülus. te skélma’ kuddin sü tasak stáurai. te jis kirh- 
kün alvüs cérrum ja’ le'ibmam sattai, kö talle kalhkin vassá pülhti- 
tuwwet. te sija co'rövo jupméli, áhte kalhkai háddu’tét takkar pahá- 
tahkajit, ma’ sijáp rüjés sad'dái huhkihté.

te tu’ jis, mah lijén tatne pöcuj-várén vuidné kaska-pá'ivé 
pali, áhte tüle pé uihtos stádba puwllaj. te sija arévétin, mi lé talle 
Saddam, te sija urru tasne tau pijviu ja muppiu péiviu. te arévétin 
talle te sa kaihka sáncén almaca suggun.

té ville ku' kirehkü li pullam, te tá svénska mile ka'ihka áihtit 
uhci voidnét, jus káudni nákán almacau tai sinná. té sija ái ka iul- 
nin táp varas ol°hmap mi li écaps cihkam ja  té kudduj son. té eskan 
uhci ka'ihka ciekait ja  välltin, máp sija káudnin allasese opmin. té 
u jjun  talle kai’k rihkép, máp sámé lijin atnam maiién ja  man äih- 
tin itnin.

té talle kilhkin svénska ái mérrai mannat ja  öséstit toppén 
pérhküp ja skidit. té sija vuwd'd'aji tái sami hirhki vülus mérrai. té 
tá kuwkte párhtné, ma’ lijén pöcuj-várén, arévétijin taha, té sij talle 
manáce tai hérhki vülus mérrai. té vállté sija nülla-vüssap ja minné 
vüolus, kosne li akta stúrra puwllta ja  étna mühta li ville tasne. té 
söi pallépan écapskan muwhhtaka sisa ja  jöhképa nülla-vüssap. té 
cánaikan muwhhtaka sisá. akta mubbé péllai kéinüst, tut mubbé jis  
villás (vuolás) péllai. vala véhka studdu lik kaskan, apma si vükéit 
kopá kuimépskan.

té uihtos pöhti talle cudé ja  vüd'di alávüs-láhkai tái sami 
hirhki ja ku pöhti tán p uwlltai, té vühcépan tuh kuu>kte parhtné, ma’ 
lijin muwhhtaka sinne, té ái hérhké miieké cüskutit tan p uwlltá- 
ráiké. té vühcépan söi täu, mi pára pöhta ja  ku té jahhképan, áhte 
té sij talle likan énácupmusau kátülctam, té mannapa söi eskan stád- 
dai ja  vaggépan nuw'léka hérra kuka ja  kahcapan naivhte herräst : 
«kosne aná ton talle sühkanauht té hárrá pülvai nalá kahhéá tán 
kua>kte párhtné oivton, vala söi jahhtépan : «i lam tüsne aktak arábmü 
sühkana pad'd'él, i lé kának monün aktak arábmü tü pad’d'él.» té vüo-
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cikan söi her raji. vala fruwwau arhmühtin ja ville viddin süni vés- 
sum-laipép, mau kalhkai atnét, man kukk ép véssu. te eskan vülhkikan 
c wie kát varrni ja kosa pötikan, höloikan, ace pahtarét vdrita s kel
maist pätur. — te tu ’ vitás, ma’ lijén ai véssümen kiréhlcü vülén, di 
te késsatijin, ku tollo jattai ja  äi tä’ minnin aktan tűi küktin pdrht- 
nin ja tut akta, mi li péssam vintiken éada, — tahta sa tál kaihk 
vűstacumün sükain pöti, ähte te obo coggolvés puollam lei, — ja  te 
vu'leke sijä pahtarét vdrita.

te lijén muhtéma’ taiste svenskaist, mait ta same pärhtne iáéin 
naka vühcit. kő talle tä svénska muhtémi köti koikü pöhti, — herhki 
vüd’d'é sija tohku, — te mänä avvusiddi ja  vi'níké oivtolt; jcihhké, 
ähte te äihteka pöhté sid'd'i mdssü-pépmui. vala skélma tä’ pöhti 
sijan lusä ja  ku mänäh pöhti lahka, te sija tait äi uihti. i lám sijän 
obonés arebmü smdvuki pad'd’él. kaihka kilhkin sija käc kätühtit, väi 
éca gjgu täite stürra élűit ja kaihka silhpap ja  pétnikit, maite tä 
same itné (itn in ),ju te  tóién lijin säme alvüs pöntä.

69. E l b e s z é l é s ,  m i k ó p e n  g y ú j t o t t á k  f ö l  a c s u d o k  a 
t e m p l o m o t  és p u s z t í t o t t á k  el  a l a p p  g y ü l e 

k e z e t é t .

Hajdanában, mikor a svéd a lapp nemzetséget elpusztítani 
igyekezett, a lappok borzasztóan elszaporodtak és gazdag volt mind
egyik, akkor egy időben tanácskoztak a svédek, hogy most majd a 
lappokat elpusztítják. Rábeszéltek minden adófizető gazdát, hogy 
jöjjenek a helységbe az ünnepre. Hát csakugyan odament vala
mennyi lapp ember. Az otthon maradók egyedül maradnak a leg
kisebb gyermekekkel, a melyeket nem bírtak magukkal vinni. Az
tán csakugyan összegyülekezik az egész gyülekezet a helységben s 
mikor a helységbe jönnek, elmennek a lappok a papot és feleségét 
üdvözölni. Hát hajdanában az a szokás volt, hogy az asszony adott 
nekik kenyeret, mikor jöttek és a dézsmát megfizették. Ez alka
lommal is adott mindegyiknek és azt mondja: «röm, rom ko! ij 
morgen blir vei; sniru, sniru!» Hanem azok nem értették, mit mond 
az asszony. Az asszony ugyanis nem tudott lappul beszélni és a 
lappok sem tudtak svédül beszélni.

Hát egy öreg ember is jön s üdvözli a papot meg a feleségét.
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Az asszony ennek az öregnek is adott kenyeret és ismét igy szól: 
«röm, rom k o ! ij morgen blir vei; sniru, sn iru !» Aztán az öreg 
ember csodálkozik, mit mond a papnak a felesége mindegyiknek, a 
ki jön és köszönti őt. Aztán az az öreg ember bemegy a helységbe 
s megkeresi a gyermekeit és mikor ezeket megtalálja, azt mondja 
nekik, hogy ő úgy érti, mintha az asszony azt mondaná, hogy hol
nap égés lesz. Aztán tovább mondja az öreg a fiainak: «menjetek 
a rénszarvas-hegyre s maradjatok holnap ott, ne menjetek a tem
plomba. Vigyétek azonban magatokkal a nyíltarisznyátokat és ma
radjatok azon a hegyen a holnapi napon, addig míg meglátjátok, 
mi történik a városban (tkp. hogyan lesz a város).» Ekkor a fiúk 
azt mondják, hogy az apjuk is jöjjön velük; de az öreg azt feleli: 
«én nem bírok menekülni, öreg vagyok, bizony ők majd most en- 
gemet is megtalálnak és meg is ölnek talán.»

Hát fölvirrad a vasárnap és a templom harangjai el kezdenek 
szólni. Ekkor az emberek is elkezdenek bemenni a templomba és 
a svédek még kihajtanak minden lapp embert a bódéjukból, hogy 
templomba menjenek. Hát ekkor csakugyan mindnyájan bemen
tek a templomba, az az öreg ember azonban bezárta magát a paj
tába és nem találták meg őt. Hát valamennyi ember begyülekezett 
a templomba s a pap elkezdte a teendőit. Mikor pedig elvégezte, 
maga elől kimegy a nagy ajtón keresztül, a nép pedig szintén föl
kel és utána indu l; azonban a svédek elálltak az ajtót. Dorongjaik 
is voltak verekedő eszközül és az ajtót is bezárták. Ekkor a lappok 
megijedtek és elkezdtek csodálkozni, mi lesz most ebből (tkp. 
hogyan fog ez most történni). Mikor elálltak az utat, hogy többé 
ne juthassanak ki, felgyújtották a templomot és tüzet raktak a tem
plom tetejére és még szalmát is tettek a templom kerítésére, hogy 
jobban lángoljon a tűz, midőn ezekhez ér.

Mikor most észrevették a lappok, hogy égett a templom, 
némelyek közülök elkezdtek ásni, kilyukasztották a padlót és a föld 
alá ástak. Tízen voltak ők, öten azonban mégis meghaltak a forró
ságtól. A másik öt mégis megélt, de a fejük (a hajuk) elperzselődött 
a melegségtől. Ketten ugyan kinyitották az ablakot is, hogy azon 
kiugorjanak. Egyik fiatal és erős volt és ez át bírt ugorni a keríté
sen és elfutott (tkp. ment futni) a mint csak bírt (tkp. erőket bírt). 
Egy másik ugyan szintén iparkodott utána menni ugyanazon az* 
úton, de nem birt átugorni a kerítésen, hanem leesett. Ekkor a
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gazemberek megölték őt ott a dorongokkal. A templomban pedig, 
borzasztó sirás és jajgatás támadt, hogy most elevenen fognak el- 
égettetni. Istenhez kiáltnak, hogy álljon bosszút ilyen gonosztevő
kön, a kik őket ártatlanul (tkp. bűnösök helyett) megölik.

Azok pedig, a kik a rénszarvashegyen voltak, déltáján látják, 
hogy íme amott csakugyan ég a város és sejtették, mi történt ott. 
Aztán ott maradnak ezen a napon és a másik napon. Sejtették 
most, hogy valamennyi lapp ember elveszett.

Még mikor a templom égett, ezek a svédek minden bódét is 
kikerestek, hogy lássák, nem találnak-e ezekben valamely embert. 
Aztán meg is találták azt az öregembert, a ki elbújt és ekkor meg
öletett. Aztán kikerestek minden sarkot és a mit találtak, elvették 
magoknak tulajdonukul. Hát most megkaptak minden kincset, a mi 
a lappokkal velők volt és a mit a bódéban tartottak.

Hát most a svédek a tengerhez is akarnak menni, hogy ott 
húst és téli bocskorokat vásároljanak és a lappoknak a rénökreivel 
kezdtek lefelé hajtani a tengerhez. Ekkor az a két legény, a kik a 
rénszarvas-hegyen voltak, azok sejtették, hogy most majd a rén- 
ökrökkel lemennek a tengerhez. Hát fogják a nyíltarisznyát és 
lemennek oda, a hol egy nagy domb volt és sok hó volt még ottan. 
Aztán beleássák magukat a hóba, elosztják a nyíltarisznyát, aztán 
bebújnak a hóba, az egyik az útnak egyik oldalára, az a másik meg 
az alsóbb oldalára. De nagy távolság volt mégis közöttük, hogy 
egyik a másikát meg ne lőjje.

Hát csakugyan jönnek most a cudok és borzasztó módon haj
tanak a lappok rénökreivel. Mikor ezen dombhoz érnek, a két legény, 
a ki a hóban volt, lövöldözött. Hát a rénökrök szaladtak (tkp. men
nek szaladni) a domb mentében, aztán meglövik azt, a ki csak jön, 
s mikor azt hiszik, hogy most a legnagyobb részét megölték, végre 
elmennek a városba, egyenesen a paphoz mennek és ezt kérdezik 
a paptól: «hol van most a gyülekezet (tkp. tartod a gyülekezetei) ?» 
Ekkor a pap térdre esik a két legény előtt, de ezek azt mondják : 
«te nem irgalmaztál a gyülekezetnek (tkp. nem volt benned semmi 
irgalom a gyülekezet fölött), mi sem irgalmazunk teneked.» Aztán 
lelőtték a papot. A feleségének azonban megkegyelmeztek és még 
életfogytiglan el is tartották (tkp. éléskenyeret adtak neki, a mije 
meg legyen a meddig él). Aztán elmentek hókorcsolyán futva a

10»
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hegyre és a hová jöttek, azt mondták az embereknek, hogy mene
küljenek a hegyekre a gazemberek elöl.

Hát azok öten, a kik életben voltak a templom alatt, szintén 
előjöttek, mikor a tűz elaludt és ezek is elmentek avval a két 
legénynyel együtt, az az egyik pedig, a ki az ablakon keresztül 
megszabadúlt, az leges legelsőnek jött a hírrel, hogy az egész gyü
lekezet elégett. És aztán elmenekültek a hegyekre.

Hát némelyek ezen svédek közül, a kiket a lapp legények 
nem bírtak megölni és egy masile csapat, a melyik nem arra ment, 
a merre a többiek, odajöttek néhány lapp sátorhoz, rénökrökkel 
hajtottak oda. Hát a gyermekek örvendeznek és eléjük futnak, azt 
hiszik, hogy a szüleik jöttek hozzájuk mise eledellel. De nem a 
szüleik, hanem a gazemberek, azok jöttek hozzájuk. Mikor a gyer
mekek közel jöttek, ezeket is megölték. Nem volt bennük semmi 
könyörület a kis gyermekek iránt. Mindnyáját el akarták ugyanis 
pusztítani, hogy maguk kapják meg azokat a nagy nyájakat s min
den ezüstöt és pénzt, a mijök a lappoknak volt, mert hajdan a 
lappok igen gazdagok voltak.

70. S u p c a s  p o n t é n  j a  c u d i  p í r r a .

tan aikén, kösse skeltna pullihtin kirhküp ja  oihtolin samit, te 
ku vite sopmäsa minne taiste skélmaist, te pőhté sija sömés pontän 
ko'iku, kute int alvüs stűrra élüp. vala í lám tat städdai vw'lekam 
tan passai. areveti tahta, juta nakan piait äu sija le talle usutémén ja 
vitte jahhtä ecas fw'lehkai, ahte e si talle püré tihtä licä stilltim ja  
stébédnum álmáéit, acé pöhtit tan passai. ko talle tap areveti, te icci 
son tolikö vűlhké, aindt orui ecas héiman aktan áhkain ja  sva'idnasi. 
ko talle éudé polite värita, käudni sija cd tap pontäp. te talle kilhkin 
mai o'ihtét pdntéw, vala oivämus sväinas jahhtä: «jus pontén kod- 
dépihtit, te é pétnaka cuovüh tijap ja ehpet élüp kosok pukte.» te sija 
nullán émétau jis  pöccut ja kötéu valltin sija. tS holla ponnte, ace 
lihka stűrra tolöp ha'issüt (ped'd'at) . ja éhé vitte ponnte péd'd'a stűrra 
skűlhkait, ma' kilhké cakätit ja  proliét mä'lekatau ja  vitte jahhtä 
ponnte cudita : a kale sa mii ahhka hinnie japmét, ku tollo jaksav.

te sija tihké nawhte ja  ponntéw jés karrin manemus kärrisi. te 
hollä ponnte, aée sapéhkit éatnat tan sü kärresa manén ja p ua>ktét
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sum tü kämpol slibrü-vüssap süni oivél-vwllén (vuollen). vala nülla- 
vwssa (vuwssa) li tahta ja  időin skélma tap täd'd'ete, ainät tihké 
nawhte, kokte son holla ja sihtä. te ville holla son sva'idnasi, kute li 
élüp läidistemen, ähte ; «jus ehcan oivamus süovun pöhtä elü nun
nuhi, te kalhka ton cuoccahtet. té lep monno ehca té lüovas. » té uih 
tus mannaköhtin keinüpsa ja johtäji taina stürra éluina. émét tal 
paci puccüt tan tollo-kaddai. a'levüs cöskSs li ville tahta, talevS kene
téi li ville tahta.

te sadnan uihtps minné, vala i tut oivamus péna nunnuhi 
vülhke, ku tihta ppnnte lé vällahem kärresa sisne. ku sija lé j is  vü- 
jehtem élüp, te iccin sija aihea, ku ponnte cogjili manemus kärresist 
ja  juksoti sapehkitä ja kö li juksatam, te vallta son nülla-vüssap ja  
cw'ikä mähhcelest mehcin tä fü  ja  vühea. tä nüla' lijén kdé nawhte, 
ahte idei täi kullu, ku täi vühei, ainät pära sävüht släpmi étnami. 
ja  idein sij känak astüw ane kähheat, koso krätna siddi, ainät minné 
sija talle alvüs ävün taina stürra élűin, ja  ppnnte vüci ja  kätühti 
kaihka, tasa ko löpté piejai taite skélmait.

te péna ecas pönte cuovotäd'd'e pöhta nunnuhi. té äi sväinas te 
duoccat läidemest ja  te vällje (va léje) oivamus hérhkép ja  laki pulh- 
kép ja välti kärvuit ja vülhki küocahtét ähkä kuku. ja  ku tohkö pöti, 
té kaunai lihk son sü manémus hékkain. té sa tala kärvühti sü kär- 
vuita ja  nawhte lijpoi äh käs hékkap. té johtaj son ähkaines ja  sva1 
idnasi ja  taina stürra éluines patur stürra värrai, koso idein ville 
cuőé jokso jala tüsta mannat. ja  té nawhte son tan palén pésai kot- 
tähtallemest.

70. A g a z d a  és  a e s u d o k .
Ugyanazon időben, midőn azok a gazemberek fölgyújtották 

a templomot és megölték a lappokat, néhányan ezen gazemberek 
közül ismét elmennek és egy gazdához jönnek, a kinek borzasztó 
nagy nyája volt. Azonban ez nem ment a helységbe arra az ün
nepre, sejtette ez, hogy valami rosszban törik a fejüket (tkp. rosszat 
vannak most gondolóban) és a saját cselédségének is mondja, hogy 
ők nem jó szándékkal (tkp. jó miatt) hívták és beszélték rá az em
bereket, hogy jöjjenek el az ünnepre. Mivel hát ezt gyanította, nem 
ment el oda, hanem a saját házában maradt feleségével és szolgái
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val együtt. Mikor most a csudok a hegyekre jönnek, megtalálják ezt 
a gazdát is. H át ekkor ugyan meg akarják ölni a gazdát, hanem a 
legelső szolga azt mondja: «ha a gazdát megölitek, akkor a kutyák 
nem követnek benneteket és a nyájat sehová sem bírjátok terelni». 
Erre levetkőztették a háziasszonyt is mezítelenre és a sátrat elvit
ték. Aztán azt mondja a gazda, hogy mégis rakjanak nagy tüzet és 
maga a gazda is nagy tuskókat tesz rá, a melyek sokáig égjenek és 
lángoljanak és azt is mondja a gazda a csudoknak: bizony meghal
hat a feleségem, ha a tűz elalszik.»

Hát ezek úgy tettek, a mint ez mondta, a gazdát meg a leg
utolsó szánba kötözték. Aztán azt mondta a gazda, hogy a hókorcso
lyáit kössék az ő szánja után és hozzák oda neki azt az ócska 
rongyos zsákot fejaljának. Azonban nem rongyos-zsák, hanem 
nyilas-zsák volt ez. A gazemberek azonban ezt nem értették, hanem 
úgy tettek, a mint ő mondta és akarta. Aztán meg azt mondja a 
szolgának, a ki a nyájat vezette: «ha a saját legjobb pásztorkutyám 
jön a nyáj élére, akkor állj meg, akkor én magam szabad vagyok». 
Aztán csakugyan kezdtek útjuknak menni, és előrehaladtak evvel a 
nagy nyájjal. A házi asszony mezítelenül ott maradt a tűz mellett, 
borzasztó hideg is volt, tél közepe volt.

Aztán csakugyan mennek, de a a legjobb kutya nem ment a 
nyáj élére, mivel tudta, hogy a gazda a szánban feküdt. Mikor meg 
a gazemberek hajtották a nyájat, nem vették észre, midőn a gazda 
fölállt az utolsó szánból és utána nyúlt a hókorcsolyáknak és mikor 
elérte, fogta nyilas tarisznyáját és az erdő szélén fut a hókorcso
lyán, erdős vidéken és lőtt. Ezek a nyilak ugyanis olyanok voltak, 
hogy nem hallatszott, midőn velük lőttek, hanem csak csendesen 
estek a földre. A gazemberek sem értek rá utána nézni, hová lettek 
a társaik, hanem igen nagy örömben mentek most evvel a nagy 
nyájjal. A gazda lőtt és mindnyáját megölte, a míg ezeket a gazem
bereket el nem pusztította.

Ekkor a kutya, saját gazdájának a követője, a nyáj élére jön. 
Most a szolga is megszűnik vezetni (tkp. megáll a vezetéstől), aztán 
(a gazda) kiválasztotta a legjobbb rénökröt, elkészítette a szánt, ru
hákat vett és elhajtott (tkp. ment szalasztani) a feleségéhez. Mikor 
odaért, mégis megtalálta majdnem haldokolva. Ekkor azonnal föl
öltöztette a ruhákba és így megmentette a feleségének az életét. 
Aztán feleségével és szolgáival és a nagy nyájával elköltözött a
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nagy hegyre, a hol a csudok többé nem érték utol vagy a hová nem 
mertek utána menni. Hát így szabadult meg ez alkalommal a meg- 
öletéstől.

D)  E g y  a rjep lu o g i p a p  m on d ája .

71. S u p c a s  p a h ä s  h e r  r a n  p í r r a .

te li akta härrä, mi li a'lävüs pahäs olmaj. jus näkani vasén 
ini, te kätühti son sijäp. nawhte aktan aikén vasúi son sömés ol°b- 
mai ja ku li nau vissum, oihti son tap ol°bmap ja  éékai sü. ja  ku 
icci tüosta krävvihtit täp oVbmäp Arjaplüvin, te kalhka son täu férut 
Sädvä kirhkü-ka'retai. te son höloht aktau ol°bmau, aca tait sü ömit 
jerut pajäs Sädvai. kol°bmo hérhké kilhkin kärrisit késsit. te väkühta 
härra täp ol°bmap, amä inciken káhhéat jala nüolatét täp manemus 
kärresau.

té uihto olmaj mannaköhtä ja  kö lei mannamen, te hérhké e 
nakäte késsét, ainät sihté ärühtit. té us dt tat olmaj: mau. sa lé talle 
härrä péddam tan manémus kärresi? té nulla son káhhéat täp ja ko 
li nullám ja rapätam, te ka'udna son täp ol°bmap, mäp sija lijin oh- 
colam, té viste kärai olmaj ja  péjai nawhte, kokte härra léi ped'däm 
ja  viste mannaköti. té kale hérhké eskan minnin alvüs pürahkit ja  té 
manäi son pajäs Sädvai. té sa tanne härrä täp kähtüm ol°bmap kräv- 
vij. vala iééin sija tüosta ocohtét, koso tat olmaj sattai, nawhte sija 
pillin herräst.

tat härrä li äi nau hanés, ähte kalhkai atnét joröpo pülicup 
tivüten ja  ane ville loggé-kurvait tasa. té lé aktan palen cakkcan 
mannamen almaéa tiiouti herrä kukü. vala tat Sädva jawrc i lam 
kalämas (ka‘labmam). té lé äi akta tärük kummö. i aktak tüosta 
mannat rastä, täht tärük khuidna uktü va'lekä rasta vweidet ( vuod- 
d’et) hirhkines ja  ku pöhtä jauré kwwtéli, té tuddüi son hérhkin ja'u- 
rai. té kűdda son hérhképs ja vw'läkä. péki (jala: kuokkata) ja 
nawhte pöti son rasta ja  herra kukü. ja  ku’ herrä kukü pöhtä, kahéü 
härrä: «kosne anä ton tiwutaw?» khuidna svärruj: «tatne jauren, 
lé talle hd'réké loggé-kurvais. vécca talle, jus sitä.» valä iééi sa härra
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écaus cüké japmémi tan rases ja'urai. ko ärrat sattai, pöhtin tuh ecä 
•almaca rasta, jute jaure li talle kalabmam ja késsin sija talle ai tü 
tud'dum herhkép pajäs ja  f  erűjén herrd kukü. ja nawhte sdttai, ähte 
härrä tan palin occui ka'ihka tiwotéws.

ku tat sammä liärrä li japmém-sénkün ja  japmimin kihcamen, 
te li süné alvüs karra japmém. coieve raiékani süste ja lipsusa ulh- 
küs kurhkité ja  matuhka purrin sü, Hike li son vässü. te jahhtä tat 
sammä härrä tanhka ecas pírra: «te lé talle parikul (päräkal) püi- 
taut súirahtem.» ja  nawhte jäm i tat härrä ja ini vastés japmSmep, 
kokte son li viesötittines vessum, nau äi son jämi. ja sü japmém 
vihtanisti, ähte son Saddam li üsäluken. —  tan palias hérra namma 
li her Phéra.

71. M e s e  e g y  g o n o s z  p a p r ó l .
Volt egyszer egy pap, a ki igen rossz ember volt. Ha valakit 

gyűlölt (valakire haragudott), hát megölte őket. így egyszer hara
gudott egy emberre s mikor így haragudott, megölte ezt az embert 
és elrejtette. Mivel pedig nem merte eltemetni ezt az embert Arje- 
pluogban, hát a sädvai temetőbe akarta vinni. Aztán megszólít egy 
embert, hogy szállítsa föl ezeket az ő holmijait Sádvába. Három 
rénökörnek kellett volna'a szánakat húzni. Meghagyta a pap annak 
az embernek (tkp. megintette azt az embert), hogy a világért (sem
miképen) se nézze meg vagy oldozza fel az utolsó szánt.

Hát az ember csakugyan elindult s mikor menőben volt, a 
rénökrök nem bírták húzni, hanem le akartak feküdni, hogy a ter
het otthagyják. Ekkor gondolja az az ember: mit tett a pap az 
utolsó szánba ? Aztán föloldozza, hogy megnézi, s mikor föloldozta 
és kinyitotta, hát megtalálja azt az embert, a kit elveszettnek hit
tek. Aztán ismét bekötötte az ember a szánt, úgy tette, a mint a 
pap tette s ismét elkezdett tovább menni. Ekkor aztán a rénökrök 
bizony jól mentek és fölment Sádvába. Ott a pap ezt az elveszett 
embert eltemette. A lappok azonban nem merték kerestetni, hová 
lett az az ember, annyira féltek a paptól.

Ez a pap olyan kapzsi is volt, hogy egész rénszarvast akart 
tizedül és azonkívül még a végbélből készült hurkákat is.

Hát egyszer őszszel emberek mentek a dézsmákkal a paphoz, 
azonban a Sádva tó nem volt befagyva. Hát egy bolondos asszony is
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volt velük. Senki sem mert a tavon keresztül menni. Ez az eszelős 
asszony egyedül ment keresztül rénökrével hajtva s mikor a tó 
közepére ért, beszakadt a rénökrével a tóba. Ekkor hátrahagyja 
rénökrét és mászva megy (tkp. megy mászott) és így jött keresztül 
és a paphoz. Mikor a paphoz ér, azt kérdezi a pap : «hol van a dézs- 
mád?» Az asszony azt felelte : «amott a tóban van most a rénökör, 
Tégbélből készült hurkáival együtt, hozd el most, ha akarod». Azon
ban a pap nem veszélyeztette az életét (tkp. nem dugta magát 
halálba) abban a gyöngén befagyott (tkp. gyönge, törékeny) tóban. 
Mikor reggel lett, a többi emberek keresztül jöttek, mert a tó most 
befagyott és azt a beszakadt rénökröt is kihúzták és elvezették a 
paphoz. így történt, hogy a pap ekkor minden dézsmáját meg
kapta.

Mikor ugyanez a pap halálos ágyán volt és a halállal vívó
dott, borzasztó nehéz halála volt. A hasa kilyukadt és a gyomor- 
bája kifolyt és kukaczok rágták, ámbár még életben volt. Ekkor 
ugyanez a pap azt mondja önmagáról: «most az ördög megsütötte 
•hájadat». így halt meg ez a pap és csúnya halála volt. ügy a mint 
életében élt, úgy is halt meg és halála bizonyította, hogy nem 
üdvözült (tkp. üdvözületlen lett). Ennek a gonosz papnak a neve 
Péter pap volt.

8*



IX. Állatm esék.

72. R e p é ,  p ä r ed n a  j a  S a r a .

té vite sömes äiken répé le kulit (piwtam)  sülätam almaci kär- 
resist. te käunata perhnain. te kahcä päred n a : «kostes vä'lejam külit 
lä’ uggum ?» — répi vastét: «cähkiu seipiu almaci cahcé-prudnai. 
takah äi totno nawhte.» te päredna uihto nawhte tahka, cahkä seipiu 
cahcé-prudnai ja cohkohi ijäu nowhte, tasak ko kalémé piejai sä'ipe 
cahcé-prutnin sisä. té ärrat cüivkut, te répé ki'liddu: «almaca kihh- 
cit, té päredna kojjjja ja  pa'ihka cdhce-prutnin sisal» té ruhtasti 
päredna ja  pakésti séipiu. tahte rajést lé päredna atnam önéhkis sei
p iu  ja  vagga äi udni önehkis séipin.

té päredna morén vekahtallä ( viekahtallä) rehpihau. ku repe i 
tis nakä pahtarét, caknä son väddari vullai ja päredna marién, ko 
päredna kasska réhpéha jülhkéu, té co'rövo répé: «käskapé ton taitäk  
väddait /» ja ku päredna kasska véttait, té lüd’du répi. té holla répé: 
(ité kalhkin tolle vä'lejam vénutét ja  jumäitallat.» té uihto päredna 

pürräni mörSstis ja  venutikän.
te pöhta sömes khuidna, namma li Särä. té kahcä päredna : 

«koktes kalhkap jumäitallat?» té hollä répé: «cäna kärresa sisä!» 
té uiht päredna caknä ja  répé kuhhcu tii néitau, aca sa kärrat ja * 
puntärtallat (ja lä : canätit). té uiht nä'ita tahka naivhte, kokte répé 
pakät. ku lé té catnamest haihtam, jahhtä répi: «cölä cépühtau!» 
té uiht nä'ita takäi nawhte ja  kösse li éidlam, nuvvin sija süste näh- 
kép. té kalhkapa tallé jükatét pérhtna korütau. té jahhtä répé nä'itai : 
«tűni khuinan almaci kalhka kölmohtis.» té uihto juhképan. té jahhtä 
répé nä'itai: «vécca kepnäcau, té kalhkin maléstit.» té vw'lekä nä'ita 
vaggat kepnäcau. té répé tätne potton kuottält käihka ja ku nä'ita
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pöhta kepnin, l tiste vuiné jukö rehpihau jalä pär‘dna-bseps. te 
nawhte sattai, akté repé pisai japmemist ja  ai oééui joröbo perlina 
■ösep päbmun.

72. A r ó k a ,  a m e d v e  és Sa r a .

Egyszer a róka halakat lopott az emberek szánjából és talál
kozik a medvével. Kérdezi a medve: «hol (tkp. honnan) kaptad 
testvérem a halakat?» A róka azt feleli: «bedugtam a farkamat 
az emberek kútjába; tégy te is úgy.» A medve csakugyan úgy tesz, 
beledugta farkát a vizes kútba és úgy ült éjjelen át, a míg a farka 
belefagyott a vizes kútba.

Hát reggel lesz és a róka kiabálja: «emberek, nézzétek, ime 
a medve belehugyoz és beleszar a ti kutatókba !» Ekkor a medve 
fölugrott és elszakította a farkát. Ettől fogva van a medvének 
rövid farka és ma is rövid farkkal jár.

Hát a medve haragjában utána szalad a rókának. Mivel a 
róka nem birt többé elmenekülni, gyökerek alá bújik, a medve 
meg utána. Mikor a medve a rókának a lábát harapja, azt kiáltja 
a róka: «Csak harapd azokat a gyökereket!» És mikor a medve a 
gyökereket harapja, jajgat a róka. Aztán azt mondja a róka : «Mo3 t 
béküljünk ki testvérem és mulassunk.» (?)

Hát a medve csakugyan megengesztelődött (tkp. megjavult 
haragjától) és kibékültek.

Ekkor jött egy asszony, a neve volt Sára. Hát kérdezi a 
medve : «hogyan fogunk mulatni?» (?) Ekkor azt mondja a róka : 
«bújj a szánba !» Hát a medve csakugyan belebujik és a róka pa
rancsolja annak a leánynak, hogy kösse és csomózza le jól. Hát a 
leány csakugyan úgy tesz, a mint a róka parancsolja. Mikor 
elvégezte a megkötözést, azt mondja a róka: «vágd le a nya
kát !» Aztán a leány csakugyan úgy tett s a mikor levágta, le
nyúzták róla a bőrt. Most osztozkodni akartak a medve testén, hát 
azt mondja a róka a leánynak: «neked, asszonyembernek, jut 
majd a harmadrésze.» Aztán csakugyan elosztoztak és á  róka azt 
mondja a leánynak: «hozd a vasfazekacskát, aztán majd főzünk.» 
Hát elmegy a leány, hogy elhozza majd a vasfazekat, a róka pedig 
ezalatt mindent elhord s mikor a leány jön az üsttel, nem látta
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többé sem a rókát, sem a medverészét. így történt, hogy a róka 
elkerülte a halált és egész medverészt is kapott eledelül.

73. P ó t  rí é h k u c e n  j a ’ r é hp  é h e n  p í r r a .

tulüc aikén lí sömés vüras potnéhkuc, kute ani aktau stiirra 
äi’tiu tévas pépmuist. te pöhta répi ja  sülät taté áihtést. te vagga pot
néhkuc sömés péivén kähhcat aihtiu, jus le pábmu aim un. te kaunata 
sori rehpihin ja  kahca répé ol°bmast; «koso lé' ajjam mannámén ?» 
potnéhkuc vastét: «mannamen läp monno aihtiu kähhcat.» te répé 
vastét: «pötau monno taté tü aihtést; aimun lé a'ihtat, nci'ita occui 
mänap, namma lé a'lákü.» te jorökaj potnéhkuc roptüt. — te vite 
somés péivin manna olmaj tohko kéhcatét aihtius. te vite kaunata 
rehpihin. té katica : «koso lé ajjam mannamén ?» olmaj jahtai : «aih- 
téu kähhcat.» répé vastét: «äccak monno minniu toppén, nä' i talé 
mänau ujjam , namma lé kasska.» té vite jorökaj potnéhkuc roptüt 
haibmasis. — té kaimat aikén manna vite potnéhkuc aihtéus kähh
cat. té vite kaimat son rehpihin. répé katica: «kosos add’am lé man
námén?» olmaj vastét: «aihtéu ohhpot.» répé jahhtä : «äccak monno 
tuppén minnip, nä'ita mänau occui, namma lé nohhkom.»

té viiptésti ( vuoptésti)  potnéhkuc, ähte a'ihte lé jü  nohkom. té 
manna källe tohkö, tahkä saréw, koso répé kalhkai kihcusét. té cd- 
ibma répé ja jahhtä : «hoho äddam, té ma mon talle, jähkä, kihcu- 
cicau tasä? vala i sa tat sattaca!» vala ärrat saddä, l éjü répé kah- 
cahem sárén, té potnéhkuc mörin nwvvaj nähkeiv, icci obonés räkta 
jüméhte. té őo'rövo répé: «canäste addam rupsis laikéw tan mü jw'le- 
kai.» té tat potnéhkuc uihtos canai rupsis laikéw tan sü jie'lékai. — 
té särednu almaőa, ähte té répé taste océui rupsis müttaw ( muottawj.

73. A g a z d a  és a r óka .

Hajdanában volt egy öreg gazdaember, a kinek egy nagy 
éléstára volt, tele eledelekkel. Hát odajön egy róka és lop ezen 
éléstárból. Az öreg ember elmegy egy napon éléstárát megnézni, 
vájjon eledele meg van-e. Ekkor találkozik a rókával és a róka 
kérdezi attól az em bertől: «hová mész öregapám ?» Az öreg em-
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bér azt felelte : «elínegyek éléstáramat megnézni.» A róka azt 
feleli: «én a te éléstáradból jövök, épségben van a te éléstárad. 
A leány gyermeket kapott, a neve Kezdet.» Erre visszatért az 
öreg ember. — Hát egy napon az ember ismét odamegy éléstárát 
megnézni és ismét találkozik a rókával. Kérdezi a róka: «hová 
mész öregapám?» Az ember azt mondja: »az éléstárat meg
nézni.» A róka feleli: «az imént jártam ottan; a leány gyermeket 
kapott, a neve Közepe.» Hát az öreg ember ismét visszatért a 
lakására. — Aztán ismét harmadszor megy el az öreg ember élés
tárát megnézni és ismét találkozik a rókával. A róka kérdezi: 
«hová mész öregapám?» Az ember feleli: «az éléstárt megnézni.» 
A róka mondja: «az imént jártam ottan; a leány gyermeket ka
pott, a neve Vége.»

Hát észrevette az öreg ember, hogy az éléstárnak van már 
vége. Ekkor odament az ember, rókacsapdát csinált, a mibe (tkp. 
a hová) majd beleakadjon. Nevet a róka és azt mondja: «hoho, 
öregapám ! Azt hiszed, hogy én most majd ebbe beleakadok, de ez 
nem fog megtörténni.» De reggel lesz, hát már a róka ott lóg a 
csapdában. Ekkor az öreg ember haragjában lenyúzta a bőrét, de 
nem egészen jól ölte meg. Azt kiáltja a ró k a : «köss öregapám 
vörös fonalat erre a lábamra!» Aztán az öreg ember csakugyan 
vörös fonalat kötött a lábára. — Hát azt mondják az emberek, 
hogy a róka ettől kapta piros bundáját.

74. H é w n é n  s l a k k t a - m a l l a s e n  p í r r a ,

aktari äiken, kossá hä'udne lí etna curuhkit ja kodkoit piivtam, 
te jahhtd hä'udne nauhte mänaita: «vijjé t mänä cäcep, kallänica- 
pihtet/» te lí van hä'udne tan palen piwtam tan étnakau, ähte te 
kilhkén ta’ sü mänä tan pälün kallänepmai o jju t porrot. outola lijén 
sija ne'lekum ja  ällam u jjum  porrot kallänepmai. vala te tan palen 
jahhta talle hewne ahhcé, acin te mänä kallänaddat. ja  te lice uihtus 
mänä vá jjam  cäcen ja te sija äi u jjun  päbmü-ösepse, ku hä'udne li 
mälestam tau stürra slakkta-malläsau. iddä-pä'ive hä'udne mannä ja  
skökij ja  muhtemin sotno virhmi kum püwtä fa>'l‘hkäses varäs külit. 
ja te äi almac kullä, ähte hä'udne äi atnä huksüw kohte-almacis
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pírra ja  utnap sa ville hä'udne manna ja  skokij ja ai külit pihvta 
vérhmines.

74. A p ók  v á g ó t o r á r ó l .

Egyszer, mikor a pók sok legyet és hangyát fogott, így szólt 
a pók gyermekeinek: «hozzatok gyerekek vizet, majd jóllakhat
tok ! i) A pók ugyanis ez alkalommal oly sokat fogott, hogy a gyer
mekei ez egyszer jóllakásig ehettek. Azelőtt éheztek és nem kap
tak eleget enni. Ez alkalommal azonban azt mondta pók apó, hogy 
a gyermekek jól fognak lakni (lakjanak jól). Aztán a gyermekek 
csakugyan hoztak vizet és meg is kapiták ételrészüket, mikor a 
pók megfőzte azt a nagy vágótort. -— Éjjel-nappal jár a pók és 
vadászik, néha pedig hálókkal fog friss zsákmányt (tkp. halakat). 
Azt is hallja az ember, hogy a póknak is van gondja a háznépére 
és még ma is jár a pók és vadászik és zsákmányt (tkp. halakat) is 
fog hálójával.

75. K u m p e  j a  r epé .

kampói äiki va'räka porrom pühcuiv päbmun allasis olőkun 
mehcin ja  porrom kallanépmai lahké pühcus. muhtem orrúmén län- 
tan. ta vwudnas dvun manna olhkübui. kumpe sitai kaudnat allasis 
oddim-sajéw porrom tewwa coivin ja sitai éca pépmuit ohcot skoukon. 
kumpe manna kuhkäs, valla i kauna oddim-sajén. te vast nä'läkü- 
köhta mahnSla ja  muihteköhta (muihtaje), a tporöi toppen outép kam 
pói porrum-sajen. te vw'lekä ( vüelekä) tohko, konne-l tat halva 
(lahke) pocuj, man icci käuna. repé käunai kumpe pahcem stulicait 
ja porrom ja  kuwddäm (k uettäm)  ka'ihka mähhcäi ( vinne sisa). te 
kahca kumpe rehpehest: «maite porö valejam ? (purri vä'leja.m ka- 
ihka)» — repi svärruj: «pwoite stuhcu.» — «könne vii'lejam kaudni ’ 
tauh) kahcä kumpe. — «täte orrümen hässta, kokte vuinä», svärruj 
repé, «tan hesta cor-pelläst käskestiu stuhcau, vä'lejam; män i tä 
vatte tau stuhcau ecas melast ( mielast) ;  cuwßf)eli pajäs o vulus vel- 
liti tan pellai, koste tau stuhcau porrum.)) va'räka stahkar so nä'lä- 
kümen tan tét, ko le lahpam tau pepmüw. te va'räka holla rehpihi : 
«marja mon äi vülhkäu tohkd v álltét pihtau taste?» repé holla vwud
nas ävun: «väcce pära vä'lejam!» va'räka manna so sw'ibma
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( sue'ibma) hässtai ja käskest hesta cor-pellai. hässta cu(t>3$ili pajäs 
so spa'ihta; repi mannä so sw'ibma manön kumpen o so vwudnas 
ävün. hässta vülhkl va'nekät o va'räka kasskesti cor-péllai o so kili- 
cusi viilus. iééi thid’däu ane pánit ulhkus 03 jut. te li tolle va'räka so 
hoßn. r8pe kiihcä kürau varkau o ca'ibmä 0 vüset Scans venahken o 
cu'rövu kumpiu: «ko so manä mü vale ja ? »  —  «iu tété, vä'lejam, mu 
purre vä'lejam, kosö hässta vw'lSlcä (vuä'lekä) muina», svärruj 
va'räka; «mü éélmiji loköu nästit ja  mü jüVhki cäbmiw mura 
nä'ika.)>

75. A f a r k a s  és  a r ó k a .

Eégi időben a farkas széttépett magának ételül egy rén
szarvast kunt az erdőben sjóllakásig evett (jóllakott) a fele rénszar
vasból. Némi (rész ott) maradt a földön. Igen jókedvűen ment 
tovább. A farkas alvó helyet akart magának keresni étellel telt 
hasával és más eledeleket akart keresni az erdőben. A farkas 
messzire ment, de nem talált alvó helyet. Később ismét megéhült 
ós eszébe jutott, hogy evett amott az előbbi evőhelyén. Hát oda
megy, a hol az a fél rénszarvas volt, de nem találta. Egy róka 
megtalálta a farkasnak ott hagyott darabjait és evett (belőle) és 
mindent elvitt az erdőbe. Kérdi a farkas a rókától: «mit eszel, 
testvérem ? (megevett testvérem mindent).» — A róka felelte: 
«kövér darabot.» — «Hol találtad ezt, testvérem?» kérdi a far
kas. — «Ott van egy ló, a mint látod,» feleié a róka, «ennek a 
lónak a czombjából haraptam egy darabot, testvérem; de nem 
adja ez azt a darabot jó szántából; fölkelt és arra az oldalára 
feküdt, a honnan én ezt a darabot letéptem.» A szegény farkas 
olyan éhes volt, mivel elvesztette az ételét. Hát így szólt a farkas 
a rókának: «talán én oda megyek, hogy onnan egy darabot ve
gyek.» A róka nagy örömben mondja: «menj csak, testvérem!» 
A farkas olyan lassan ment a lóhoz és beleharapott a ló czomb- 
jába. A ló nagyon gyorsan fölkelt; a róka szép lassan és olyan 
nagy örömben utána megy a farkasnak. A ló futva ment tova, a 
farkas pedig beleharapott a czombba és úgy lógott lefelé. Nem 
ért rá a jogait kivenni. Most nagyon szomorú volt a farkas. A róka 
a farkas mellett szaladt és nevetett és magát barátságosnak m u
tatta és (oda) kiáltott a farkasnak: «hová mész, testvérem?» —
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«Nem tudom, testvérem, jó testvérem, hová megy velem a ló,)* 
felelte a farhas; «szememmel a csillagokat olvasom, lábammal a 
fának csapódom neki.i^

X. Stallu és jehtanes mesék.

76. S  t ä l  ü n  p r ü t  a s.

akta olmaj juti som és palim stalö köte nä'ikaja te li tätne ol°b- 
man fawrüs nä'ita. ja ku stallu vuini tau neitau, te son sihtä sü al
iases ahhkän. te i tüsta nßita ahhcé vwrednüt taste, vola virhtij toi- 
vühtet neitaus tan ställui prütan. te váddá talle tat olmaj pühcuiv, 
mau stallii kalhka at net slakktan, jah te stallu släktiköti. vala al- 
maca jés lakekőhtin johtacét. neitau sija nullin ja  kärrin kärresa 
sisäja stuhkit sija kuddin köhtai ja  karvühtin täiv stöhkéw täineita 
kärvui. tä kärvü Újén alvüs cäppe ja  si'lépa krähka li äi. jah te 
jahhtä nßita ahhce: noZZaj talle taht mü manna ja  ped'duh ta 
va'ipam kuimapt ödestit.» ja tejes vu'lekin, johtéköhtin sija pätur.

stallü sa tälle släktij,ja  ku li släktim, te sa talle älhki (älhki) 
mälestit varäs pirhkuio (perhkuw) ja ku li mälestam, te russu stallü 
neitau ja  jahhtä : «éojjgél pajäs ja  porö !» vala i tut nä'ita täveste. 
te jahhtä stallü : «éhca ma parhkacau ja  ehca ma poröcau.» jah ku 
stallü li porrom, te son talle cänai rowkö vullai. te sa kalhkai jäd -  
mastét mörséps ja  ku’ son fädm asti sü, te kullaj stallü, ähte tat li 
pära nua>sska stohhké. ja  te mörähti stallü ja  palhkésti tau prüta- 
sews told sisa jah ku li tau tahkam, te stallü vülhki va'nikakoti, 
kokte pära nakäi jah te äi kölü jäm i ställü tän to'lövum mohhkai.

jah te nawhte pésai nä'ita orrút prütasen jah stallü ai nowhte 
missi kaihka ja  virhtij äi kölü japmét.

76. A s t a l l ü  m e n y a s s z o n y a .

Egy ember egyszer elköltözött egy stallü sátora közelébe és 
ennek az embernek egy szép leánya volt. A mint a stallü ezt a 
leányt meglátta, magának feleségül akarta. A leánynak az atyja 
nem merte tőle ezt megtagadni, hanem a leányát oda kellett a
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stallünak ígérnie menyasszonyiul. Aztán adott az ember egy rén
szarvast, a mely a stallünak leölni valóul legyen. A stallü elkezdte 
levágni, az emberek pedig hozzá készültek, hogy elköltözzenek. 
A leányt levetkőztették, belekötötték a szánba és tuskókat vittek a 
sátorba s ezt a tüsköt a leány ruhájába öltöztették. Ez a ruha igen 
szép volt és ezüst gallérja is volt. Aztán azt mondta a leánynak az 
atyja a stallünak: «gyermekem most lefeküdt, hagyd fáradt tár
sadat egy kissé aludni.» Avval elmentek, elköltözködtek onnan.

A stallü ezalatt leölte [a rénszarvast] s mikor leölte, elkezdte 
a fris húst megfőzni s a mint megfőzte, felkeltette a stallü a 
leányt és azt mondta: «kelj fel és egyél!» de az a lány nem felelt. 
Erre azt mondta a stallü: »hiszen magam dolgozom s magam is 
ehetem.» Mikor pedig a stallü evett, alábujt a bőrtakaró alá. 
Ekkor meg akarta ölelni a menyasszonyát s mikor megölelte, hát 
érezte a stallü, hogy csak nyers tuskó. Erre megharagudott a 
stallü, menyasszonyát a tűzbe dobta s mikor ezt tette, elkezdett a 
stallü szaladni, a mint csak bírt, hogy azt az embert üldözze s 
ezen üldözése közben megfagyott a stallü.

így kerülte el a leány, hogy menyasszonya legyen és a 
stallü is így vesztett el mindent s meg is kellett fagynia.

77. S t a l l  ü - n é i t a n  p í r r a .

te le ai talle rülekes supcastem 81alün pírra, kü son sattai ak
tán aiken pépmütak, te kalhkai son ecas neitaw päbmun porret. te 
catna son néita pírra aktaic kuhkés lapcéw ja  rad'd'ä sü cäciw vdj- 
f/it, maina kalhkai son taivka ecas neitaiv maiestit, te uiht vw'lákd 
nä'ita cahcé-prudnai ja cirru tasne. te saddü, ahte nürra paredne 
pöhta rnchcést skőkemest ja pöhta tälle tan cérruj neitan kürrai. te 
kahcä pareclne: «mannes céru’ ton ?» te nä'ita supcast, man tilita son 
cerrü. te nulla paredne nijtaw tähte catnasést ja catnä ritäw tan sad- 
dai (patté sad’dai). kösse talle stallü kuhkalussa, kokte tat sü nä'ita 
nau kuhkéw sattai tatne cahce-prutnén kúrán, te son kesséköhta lap- 
éep ja  kulid loss öten. kő talle uksa-kaskai p uwktü (pwktä) taw kes
sem ömews, te son holtest vét)kain (véhcerina). mörähtam lij stallü, 
tässte son capmésti tanhka uksa-kaskai. jdhki sa te sa li nä'itas, vedd
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hotten rihta li tahta. te sa uiht piejai krühtui ja  maiesti aliases ja  
ahhkai ja  par'dnai pipmüw ja  poröi.

vala tut paredné, kute li néitan hékkap abijam, vülhki irit fai
nak néitain écas hä'ibmai ja válti stälun néitau aliases ahhkan, ja  
valltuikan ja oruikan jakew pärhtnen heiman. te sihtä stalün vívva 
voidnet vuhpaivs. te ahhka holla: « 111 ton tai stripa.» vala olmaj 
ja h h tä : «kale sa mü há'reké-éllü sijaw kallihtic.» vala ahhka jahhtä : 
«e tä tasa tuda, écawt si ta sihté.» te kuiht lihkan vw'lékü jajohtd  
stalün ko'iku. te sa mai uihto slakti sidd'i porromasaw. te kösse 
nä'ita ja  vívva lijin kőtiw pajäs ciggemen, te vaddam li son unna 
mänäceps sü'ihtui tän stalü kummui ja lä  ädnäsis. te kü éhkét saddä, 
kahcä mänäca ädne, tut mirrä: nkonnes lé mü manna Is vala stalün 
ahhkä ja h h tä : «Ödemen lé tahta na'Iákat.» vala ju  lé sija taw unna 
mänacep päbmun atnam. arévéti kale nä'ita, ähte jö  sija taw purr én 
ja  kullam li, ähte vä'leja li änülitam tan unna mänäcen calemep. te 
stälü kummö jahhtä par6 dnäsis : narr at ta mäkat ja oppat nehcakit 
ja nicce lewluit slupaticä.» nä'ita kulitól olökulen sijän kasküs hö- 
luit. te kacata falle stallü vivastés : n kösse lé,parednam,na'lakamuse\i 
Ödemen ?» te svarruj vivva: narr at, ku lawhnas saddä.» te kacata 
tallé jés vivva: «kösse le, ahhcam, ton na'läkamusen Ödemen l » te 
svarruj stallö: «kaska-ijän pülé, kösse müra svacäte.» te kuläi tadle 
vivva, kösse sija lijén losémusen odemen.

te uihto oddaj stallü fiidhkines. vala tut vivva viste rijteköti 
écaws viste jolität, te stidltém li jö pöhcuit c éhkaren kukü (kokö). te 
sihtä tolle vivva pähcet voidnet, kokte sija talle tihké. te li nä'ita 
stilltém kötiw ja  stuhkit péd’dam pallta-lokkui rowkü vullai (sisä). te 
vä'lejij son stainakaw aliases vudd'em häreken ja  pulhkew vudd’em 
sleddan ja veltkaw piejai léhkü kürrai allasis vä'rejün ja  kuhhcu ol°b- 
maws johtét sva'idnasi pätur. éhéa son sihtä pähcet ja  voidnet 
(kahhcat), kokte si tál tihké ja hollä oVlnnäses: «jote ton parä 
tohkö, ih ton täi stripä; éhca ma päcicaw.» té uiht vu'lékin ja nä'ita 
päci vuinacét, makkar nohkomep tat sattaca. té uiht orruj son kötén 
gdgkülen.

té ärrat saddä. kö köksun padd'äna, té uiht stallü rohtüp ojfgi 
aktan parhtnines va'nekat tohkü säihtin, icéi son obö asta kärvötal-
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lat. aktan käptäcen ja köpäci vanékai son tohkö. te uihto cukkät 
(hottest)  ja hollä: «té kalhke talle mäkan kuhkés nehcaka ja oppan 
niccé lewlü /» ja  cukkät tan muppe stohhkai. té jis stälü kummö va'- 
riikä tohkö képadóin ja  co'rövö: «ellöti mü ka'mesa-mälew spil- 
lijü /» te nä'ita co'rövü glokülen : «tanne lé ane óbbat niécé lewluis /» 
te va'nekä son tohkö, acai sa täl te sü o'ihtit (koddet), vala nä'ita, 
kuhte téti sijän takuit, véhkali v u d'd'é m-h ärc käs es ja  cuhketi pulehki 
ja  köcahtacäi pätur sijäst.

té stallü aktan ähkaines ja  parhtmnes to'lövö sü mahgelen. 
cöskés a'ikö li ville tahta, ähte stallü köllü ja jämi talänak. ja  
paredne äi köllüköti ja  aktan sajen lo'ibma. vala stälü ahhka kuhke- 
musai pinti néitas torrétét ja  co'rövü nä'itäses: «vürhte, mannam, 
nammam-niccitat!» té uiht pattäcaw catnä nä'ita lihkui ja kghhcu 
étnitvs tasa nommot kétai. kn talle stälü kummö nömui cüwtis kum 
lihkui, té hoitésti nä'ita vél}kain ja  éülai cüivtit kaskat. kahhcin 
cüwté surpmai kum léhkün sisä. té co'rovö kummö: «caské ja  púkté 
túna liählipü mü kagga-kaskusit!» té caski nä'ita taite cuwté-kécit, 
ko li valitam tűit étna kollé-sorebmasit. té kullä son véljaivs lo'ibma- 
men, ku li kollümen. té li äi tat stälün paredné nau käifas (käivas), 
ku vuini mänüp pa'ihtémen alemén, jähki té li tat ähces ja  étnés 
tollo, mäp sija lijen pulléhtam piktücét ééaps. té co'rövö son tumpüs- 
vötasne (-tesne) : «tüle ähcan ja  étnen tollo púiac. lakäte téhke taw 
tolöp (tolöiv), parednat kgllü!» té kölü jdpmén tah kolömos. stallö 
vöstak, paredné muppé sad'd'ai, Rühtakés kolmat sad’d'ai.

té vülhki nä'ita kgcahtét (kücahtét) ja kösse manép a'ike sat- 
tai, mannén sija tohkö, joté piejai ställö-köhtai. té éskan käwnai son 
étna silhpaw ja  pétnikit, maite li stallö óuhkem ja sattai vödötés 
ponntän, ja  vésni lülikulac ähkaines mä'lekataw jah kuhkéw. ja jus  
öllé japmam, sö véssu sija ihkep utnäc pä'ivai.

77. A s t a l l ü -1 e á n y  r ó 1.
í m e  s z i n t é n  e g y  m u l a t s á g o s  e l b e s z é l é s  a 

s t a l l ü - r ó l .
Mikor egyszer étel nélkül maradt, a saját lányát akarta ele

delül megenni. Hát a lánya köré egy hosszú féket kötött és elküldte
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vizet hozni, a mivel ezt a saját lányát meg akarta főzni. Aztán 
csakugyan elment a lány a kúthoz (tkp. víz kúthoz) és ott sírt. 
Történt, hogy egy fiatal legény jött az erdőből a vadászatról és 
most odajött a siró leány mellé. Kérdezi a legény: «Mért sírsz 
te?» — Hát elmondja a leány, mért sir. Ekkor kiszabadítja (tkp. 
eloldja) a legény a leányt ebből a kötelékből és egy fél rénszarvast 
köt a helyébe (a kötél helyébe). Mikor most a stallü hosszallja, 
hogy a lánya olyan sokáig oda marad a kút mellett, elkezdi húzni 
a féket és nehéznek érzi. Mikor most az ajtóba (tkp). az ajtó közé) 
huzza ezt a húzott tárgyát, hát rácsap (kalapácsával) vájó vasával. 
Haragudott most a stallu, azért ütött az ajtó közé, azt hitte ugyanis, 
hogy a leánya, pedig vadrénszarvas fele teste volt ez. Aztán csak
ugyan föltette a fazékat és megfőzte magának, meg a feleségének, 
meg a fiának az ételt és evett.

Azonban az a legény, a ki a leánynak az életét megmentette, 
elment avval a leánynyal a saját lakásába és a stallü leányát fele
ségül vette (és férj s feleség lettek) s egy esztendeig a legény laká
sában maradtak. Ekkor a stallü veje meg akarja látogatni az ipát. 
Hát azt mondja a felesége: «nem bírsz te azokkal.» De a férje 
azt mondja: «majd talán kielégíti őket az én rénökör-nyá- 
jam.» De a felesége azt mondja: «nem érik be azok evvel, 
magadat akarnak ők.» Hát azért mégis elmegy és a stallühoz köl
tözik. Aztán csakugyan vágott le nekik ennivalót. Mikor a leány 
meg a vő fölépítették a sátrukat, kicsiny gyermekét az asszony a 
stallü feleségének, vagyis az anyjának adta gondviselésre. Hát mi
kor este lesz, kérdezi a kis gyermek anyja, az a fiatal: «hol van a 
gyermekem?» De a stallü felesége azt mondja : jóízűen alszik az.» 
Pedig már megették (tkp. ételül bírták) a kis gyermeket. Gyaní
totta biz a leány, hogy már ezt megették és hallotta, hogy a 
bátyja a kis gyermeknek a szemét kívánta. Ekkor a stallü felesége 
azt mondta a fiának: «reggel a sógorod és húgod lábszárait és 
mellbimbóit szopogathatod.» A leány kívül meghallgatja a beszél
getésüket. Aztán most a stallü kérdezi a vejétől: «mikor alszol te, 
fiam, legédesebben ?» Azt feleli a veje : «reggel, mikor hajnalodik 
(tkp. hajnal lesz)». Aztán meg a veje kérdezi: «mikor alszol, apám, 
te legjobb Ízűt?» Azt feleli a stallü: «éjfél táján, mikor a fák 
ingadoznak.» Hát ekkor meghallotta a veje, mikor alusznak leg
mélyebben (tkp. legnehezebben).



STALLU ÉS JEHTANES MESÉK. 1 2 7

Aztán csakugyan lefeküdt a stallfl háznépével együtt, a 
veje pedig ismét elkezdett a költözésre készülni és a rénszarvaso
kat már a törtetett hóhoz terelte. Ekkor a vő ott akart maradni, 
hogy lássa, mit csinálnak most. A leány elrendezte a sátrat és tus- 
kókat tett egymás mellé a bőr alá, aztán egy meddő rénszarvas- 
tehenet választott ki magának igás szarvasnak s egy púikét úti- 
szánúl s egy baltát tett a szán végébe (magának) fegyverül s 
megparancsolta férjének, hogy a szolgákkal költözzék el. Maga ott 
akar maradni, hogy lássa (nézze), mit (tkp. hogyan) tesznek most 
és azt mondja férjének : «költözzél te csak el, nem bírsz te ezek
kel; én magam talán itt maradok». Hát csakugyan elmentek és a 
leány ott maradt nézni, milyen vége lesz ennek s valóban ott ma
radt a sátoron kívül.

Hát reggel lesz s mikor a hajnal föltámad, a stallü csak
ugyan sietve odaszalad (tkp. kap sietséget szaladni) fiaival együtt 
lándzsával, még arra sem ért rá, hogy felöltözzék. Egy felső kabát
ban és harisnyában szaladt oda és csakugyan megvágja, meg
szúrja (a tuskókat) és azt mondja: «ím, itt vannak a sógornak 
hosszú lábszárai és húgodnak mellbimbói.» Aztán belészúr a má
sik tuskóba. Erre a stallü felesége szalad oda a vasfazékocskával 
és kiabálja: «ne öntsétek ki az én vérgombóczhoz való véremet!» 
Most a leány kívül elkiáltja: «itt van még a te húgod mellbimbói
val együtt!» Ekkor odaszalad a stallü, hogy most majd megöli, de 
a leány, a ki ismerte az ő dolgaikat, odaszaladt a huzó rénszarva
sához, fölült a p u l k é - r a  és tovahajtott tőlük.

Erre a stallü feleségével, fiaival. együtt üldözte őt. Hideg idő 
is volt ekkor, úgy hogy a stallü mindjárt agyonfagyott. A fia is elkez
dett fázni és egy helyen jajgatott; a stallü felesége azonban leg
tovább kibírta leánya üldözését és odakiált leányának: «várdmeg, 
gyermekem, szoptató anyádat!» Ekkor a leány csakugyan egy kis 
kötelet köt a szán végére s parancsolja anyjának, hogy fogja meg 
a kezével. Mikor a stallü felesége ujjaival a szán végébe kapasz
kodott, a leány a baltával odavágott és levágta ujjait. Az ujjak a 
gyűrűkkel együtt a szán végébe estek. Ekkor azt kiáltotta az öreg 
asszony: «dobd ide és hozd ide, te szemtelen (tkp. ördög szégyene) 
az én ujjvégeimet!» Hát a leány odadobta az ujj-végeit, miután 
lehúzta (levette) azt a sok aranygyűrűt. Hát hallja bátyját jajgatni, 
a mint fagyoskodik. Olyan ostoba is volt a stallü fia, hogy midőn



128 SVÉD LAPP SZÖVEGEK, V.

látta a holdat sütni az égen, azt hitte, hogy ez apjának és anyjá
nak a tüze, a melyet ezek gyújtottak, hogy melegedjenek mellette. 
Ostobaságában azt kiabálja : «amott talán apámnak és anyámnak 
tüze ég; hozd ide közel azt a tüzet, a fiad megfagy.» Hát mind a- 
hárman megfagytak, először a stallü, másodszor a fia és harmad
szor Eühtages.

Erre tovább hajtott a leány és később (tkp. mikor később 
idő lett) odamentek, elköltözött [az ember] a stallü sátorba. Ekkor 
aztán megtalálta a sok ezüstöt és pénzt, a mit a stallü gyűjtött és 
dúsgazdag lett és sokáig és hosszú ideig boldogan élt a feleségével 
és ha meg nem haltak, mái napig is élnek.

78. S  u v e a s  s t a l u i  j  a s a m e  p ä r h t n i  p í r r a .

aktan dilién, ku stälü vite pöhti sömés sad'd'ai, käwdni sija ak- 
taiv neitaw, ku’te(kut) lí uktuk ridnohémén aktaw stúrra élű}) ja  te 
vülhkahti sijä tap néitap aktan éluina ja  mannaköhti. te tat nä'ita 
kuhhcu coggüt j uw'léké-sijit, kokte stike maimat taiv jékna-jawrép. te 
sija uihtos téliké nawhte ja  nä'ita jis  pöcuj-kahkérit te'lébmü taita 
coggum räikita émés mä'rehkan, jus ta sü kol°bmo vélja törrétét 
vuihki.

ja te minni skélma taina stűrra éluina bkcé varé pad'd'él ja  ku’ 
te pöhté écaise véssum-sad'd’ai, te sija cűllén kérhtap, koso elütő cah- 
kin ja  nuvvin kaik poitämus sa'rávait allasise päbmun. nä'lekum 
lijén sija kde tat kuhkés Iditün ja  te kalhkin por rőt pöhcu puitést, 
vai kilhkin puitüstet. kol°bmo stälü lijén ta aktan ja  véljaca likan■ 
vile, té tut oivdmus, kute li äi porräsumüs, sihtä tü neitaw allasés 
ahhkan, vala i nä'ita sitä. te mai äi sihta, ähte nä'ita kalhka sü kú
rán oddét ja  sü äi culästallat, vala i nä'ita alabma sitä. te lé äi 
taidne pärhnin ddné, vala tat lé calméhtés kummü; i son aktaivk 
vuiné, vala küldi sa kale pürist.

ku lice tanne orrúm kalle pijvé pöhtémen mangel, té léi éhki- 
tés pd'ivé. ku nä'ita lé cäcep väjjamen addakest, té lé jő  äi ta’ sü, 
kol°bmo vélja joksutam tan sad'd'ai ja taw pijvéw lijén sija méhcén 
orrúm ja  ku’ éhkét sattai, té lahkané sija hä'ibmai ja kühein mura- 
nalä voidnét, jus obbäse pöhta ulhkps jala jus lé obonés vässu. ku-
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sija lé tallé cohkohémén tatne murán, té ii'ihcé sija, ähte tüle pé ob- 
base pöhta é acéw vájhat, té sija lo'ihtütén vülus mürast ja väggin 
oppäse kuku ja sakastillé. té tü vélja höllé, ähte té lé sija nü'lékümén 
a'ive sagga, jus li obbäse sid’d! pépmüw mahhtét vaddét. té kacaté:
«maste lé talle tä stälü énamus harhké?» té holla nä'ita: «kunäistle 
sija alavüs harhké ja  é alabma porö, jus kunä pöhti malläsi.» téhölli 
tu’ sü vélja, aca kohhcut péd’dat po'itämus mélhkap ja  taio maléstit 
ja  ku jahhkä, ähte té lé tallé tu álltám, té péd’dat stürra skülhkäp ja  
taina nassalét krühtop, väi pohhtäsa ja kunä puikésti tun malés- 
krühtui.

té vagga nä'ita ävün ja  rakna köhtai. té holla vuras Rühta- 
kés, — i mäi son aktawk vuiné, vala kullä sa tal kö tut nä'ita alvüs 
kihpés julhki väccac tuhkö-tihké, — té hollä tat vuras ruggi: «kokte 
té udni urjel-héné hélemé pärä kirekäsiddi, jus tallé é lica urjeleha 
taidné lahka ?» té vastét tut nä 'ita : «koste kilhké sija käkce okce 
vari pad’d’él pöhtam ?» — té uihtos kuhhcu tut nä'ita tűit, icé mallä- 
saiv péd’dat taist po'itämus taivasist. ja  té uihtos nä'ita a'läka mäles- 
tit ja  vaggä vite ulhkos véljais kuku ja  tä kacdté ane ville täi skél- 
mai pírra, té supcast nä'ita, ähte tut porräsumüs sihta sü ahhkan ja  
aca son sü kúrán öddit, vala i son taw sitä. té ai supcast, ähte tat 
vürrasumüs atnä rwwté-skirhtüp, man cada i nulla pásté ja  mile sup
cast, ähte i tat kössek täp nída (nüola)  nallhte. té hölli tü vélja tan 
oppäsese, aca météhtet oodit tän vurräsupmusa kúrán ja  köhcut nul
lát tap rwwté-kirhtép. té vaggä son viste sisaja malläsaw kähhcat ja' 
kg jähki, ähte té li päbmü tuwlltam, té son piejai skulhkäp krühtü 
vullai ja  nassali täp. ja  té puikitén kunä tän sijä malläsi. té höllé tä 
skélma nä'itai: «te le ton nurve-näwri, spéd’dé taw mijä nälhka mal
läsaw ! kűtté talänak tohko hurhtita päbmün /» ja  nä'ita välti pépmü 
ja  kütti véljais kukü ja  vitti taita porrot. iccin sija palä kunäist, 
met’ lijén nä'läkümen naw sagga. jah  ku purrin, té sija äi kiwrun. 
ja  té péd’dín jis  tu skélma ecä malläsaw, mdw mälestin ja  éca 
purrin.

ja  ku éhkét saddä, sihtä vit tut porräsumüs, ähte nä'ita kalh- 
kai sü kúrán öddit. té kuit météht sori täp süni ja  villiti sü kürrai ja  
hollä nä'ita tan pa'rednai, aca niillat taw rwwté-kirhtép nallhte, jute

Halász, STéd-lapp nyelv. TT. 9
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élá karr as lé tat sum. te uihtö nullá son tájt ja  khuidna jü lhki cék- 
cat taw karvuw lakájmi told kuku, vai lului pahlikanét ja i naká 
pahhkasist cähket nalä. te kulltal uihtgs tut cuSöé nijtaw ja naita 
nassal taw sü kärvü ( kärvuw) tolloi, vai li palilikanet, te káé i occu 
taw cáhkét nalä.

te kaska-iján jis tü kol°bma veljaca, moha lijen olökülen, ä'le- 
ke'n smällut hirhki corvi, iccin käc thöle stálü kullat, ähte sa'räva 
cörvi skälli, te tálának virnke ulhkus kálhkatét tait. te kolicájén tü, 
ma’ lijén oooemen köté sinne ja  hollä tut vürrasumüs, ähte nöramus 
vä'leja kalhka vaggét ulhkos ja tait hérhkit kálhkatét, vai e ta törá. 
usütin (osütén) käc sija, állté hérhké lijén tá’, ma’ nau törütén ; 
vala tu’ lijén tá’, mali lijén pőhtam to'lövut élupse ja  oppaivse abijat. 
te lijén tá’, ma’ smállin tái cörvi. emés käc tá' nawhte tihké, rái tü 
lijén pöhtet ulhkus ja sija ko'iku, vai lijén of, ju t sijáp komoltallat. 
te kő uihtos kulláje, áhte cörvi skcitné, te uihtgs rad’d'á vúrrasumus, 
ähte miramus vä'Vja kalhka vaggét ulhkos ja kálhkatét táit töm j sa'- 
ravait. te vw'léká uihtos nöramus ulhkos, vala ko ulhkus pöti, te 
talá kudduj. ja ku te taw vwstasaw kuddi, te cu'révü tá ville nawhte : 
«iw naká! iiv naká! (iw  ma'uci! iw ma'uci!).» ja tü vitte skälli 
tái éörvi.

te holla vúrrasumus nawhte : «vaccé’ tálle kaskalumüs vä'leja 
ulhkus ja  ábija tait sáravait. icci tat nurve-näreve tái nakáte/» te 
vio'leká tat kaskalumüs vä'leja ái ulhkus ja  ko ulliküs pöti, talá sa 
tál vücéhtuwai ja  te vit cu'rev ü : «iw ma'wci! iw ma'uci !» ja  tu vite 
smälli cörvi.

te cof fel  éhca pajás tat vürrasumüs vä'leja ja  jahhta : «iccin 
tá nakáte tai sa'ravai.» te kalhkai cähket rwwté-kirhtéy>, vala te li 
páhkas, co'rövo ái tun nä'itai ja  ja h h tá : «lakát áhkác téhke taw mü 
kerhtép I # te lakáti son táp, vala tat li naw páhkas, áhte icci caknat 
mähte, te jahhtá son tán nä 'ita i: «tüuna hälihpü páhkati taw'mü 
kérhtip, iccéw occu nala cähket.» te kahca son: «kuggos kalhkaw 
vanihkátét, uksa-ráihé vai skarrü-raiké ?» nä'ita vastét: «véka 
skarrü-raiké ulhkus !» te tü kol°bmo veljaca kuliin, koggo tál té ulh- 
küs pöhta ja ku son ulhkus pöti, talá uihtén suwwa. jus son li rwwté- 
kirhtép nalltne atnét, té sija éllam nakátét suina,jute alvás käwra



STALLÜ ÉS JEHTANES MESÉK. 131

i i  äi son. vala ku idei tap. kirhtip nalltne ané, té nakätijen suing 
purist.

ko te lijén sü o'ihtam, te talle cäkni äi köhtaija rutni tails 
Ruhtakasai ja  ville háőditillé tűi kielaw. te jähki kummö, ähte tä 
lijén édas parhtné. te kadä'i tä’, kosne lé kutiken si'lépa kisstu. te 
■holla kummö: «kadätihpet tijä, jäbeda ku éhpet tété. vűrrasupmusa 
■kisstü lé possun, tűi nörapui kaska-kötén. te jis  tü kacüté: «kosne 
ädnam écat kisstü lé?» té vastét kummö: ouksa-télohka vulén lé éh- 
can kisstu.» té jihhti tü parhtné: «idei ton talle tété, kéina ton 
rutni ? tä le ton talle rutnam Sotnoin, Pähcakin ja  N ’ähkaina.» té 
.viliht talle Rühtakis täita pärhtnita. vääka ( väthka)  ehda jullur sü 
kukü törrum-re'itün ja  jus li cilimit atnit fällt Rühtakés, te ellam tü 
ineiken nakätet. valla äi jura té nihkén o'ihtét taw Ruhtakasaw, mu
ráin sija sü skulfijin (sku'léftjin) té eskün välltin tait si'lépa kistuit 
pajös ja  vu'lékin. siddín alvüs potnéhtés pönta, ku u jju n  ka'ihka 
stülui rihkip. te johtüjin talle toppéit, välltin tait pühcuit, maite 
käwdnin, nüvatam lijén sija énádupmusaw. té késsin taite kol°bmo jä- 
mikit sisa köhtai ja pid'din tasi ja  te lä si talle tasne vwignastémén 
(vwoinastémén)  tä stälü ka'ihka parhkuistes. — té talle tat stä- 
.lui sähka nohkä.

78. Me s e  a s t a l l ü - k r ó l  és a l a p p  l e g é n y e k r ő l .

Egyszer stallük jöttek egy másik helyre s ott egy leányt találtak, 
a ki egyedül őrzött egy nagy nyájat s aztán elvezették ezt a leányt 
•és tovább indúltak. Hát egy befagyott tavon kellett keresztül men
niük. Ekkor a leány parancsolja nekik, hogy vágjanak lábnyomokat, 
hogy menni bírjanak a befagyott tavon. Aztán csakugyan így tet
tek, a leány pedig szándékosan rénszarvasganajt tiport jelül ezekbe 
vágott lyukakba, ha az ő három férfitestvére követni merészeli.

Aztán a gazemberek evvel a nagy nyájjal kilencz hegyen át 
mentek és mikor a saját lakóhelyükre értek, kerítést csináltak (tkp. 
vágtak), a hová a nyájat beterelték (tkp. dugták) és a legkövérebb 
rénbikákat levágták maguknak eledelül. Megehültek ugyanis a hosz- 
szú úton és most enni akartak a rénszarvas-hájból, hogy meghíz
zanak. Három stallü volt ez együtt és testvérek is voltak. Hát a 
legelső, a ki legöregebb is volt, azt a leányt feleségül akarta magá-

9*
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nak, de a leány nem akart. Ugyan azt is akarta, hogy a leány 
mellette feküdjék és meg is csókolja, de a leány sehogy sem akarta. 
Volt ezeknek a legényeknek anyjuk is, de ez vak öregasszony volt; 
nem látott semmit, hanem eléggé jól hallott.

Mikor néhány napig ott voltak a megérkezés után, a leány 
késő délután épen vízért ment a forráshoz. Ekkor a három férfi
testvére is elért már azon helyre és ezen a napon az erdőben tar
tózkodtak, mikor pedig este lett, a lakáshoz közeledtek és egy 
fára másztak, nézni, vájjon húguk kijön-e, vagy egyáltalán élet
ben van-e. Mikor észreveszik, hogy ime amott jön a húguk vízért 
(vizet vinni), leszálltak a fáról, húgukhoz mentek és beszélgettek. 
Hát a bátyjai azt mondják, hogy ők igen nagyon éhesek, vájjon 
tudna e nekik a húguk ételt adni. Aztán kérdezik: «mitől undorod
nak a stallükleginkább?» Azt mondja a leány: «hamutól borzasz
tóan undorodnak s a világért sem esznek, ha hamu kerül az éte
lükbe.» Erre azt mondják az ő bátyjai, hogy parancsolja, hogy a 
legkövérebb (szegye-darabot) szegyet tegyék föl és azt főzzék meg; 
mikor pedig azt hiszi, hogy megfőtt, tegyen alája egy nagy tuskót 
es avval taszítsa fel a fazekat, hogy kiforrjon (kifusson) és hamu 
szóródjék a húsos fazékba.

Hát a lány örömmel megy és belép a sátorba. Ekkor azt 
mondja az öreg Bühtages, hogy ő semmit sem lát ugyan, hanem 
hallja most, a mint az a leány nagyon könnyű lábbal járkál ide- 
oda. Aztán azt mondja az öreg boszorkány: «miért suhog ma a 
délvidéki leánynak az alsó ruhája ? váljon nincsenek-e ma itt közel 
a délvidéki férfiak?» Erre azt feleli a leány: «hogyan jöttek volna 
nyolcz-kilencz hegyen át?» Aztán csakugyan rábeszéli (tkp. paran
csolja) azokat a leány, hogy tegyenek föl a legkövérebb darabokból. 
Hát a leány csakugyan elkezd főzni és ismét kimegy a testvéreihez, 
ezek pedig még többet kérdeznek a gazemberek felől. Aztán elbe
széli a leány, hogy a legidősebbik őt feleségül akarja és hogy mel
lette aludjék, de ő nem akarja. Aztán azt is elbeszéli, hogy a leg
idősebbiknek van egy vasinge, a melyen keresztül nem hat a nyíl 
és azt is elbeszéli, hogy ezt soha sem veti le magáról. Hát azt 
mondják azok a testvérek a húguknak, hogy egyezzék bele a leg
idősebbiknek a kívánságába és beszélje rá, hogy vesse le azt a vas 
inget. Aztán ismét bement a leány, hogy az ételt megnézze s mikor 
azt hitte, hogy az étel már megfőtt, alátette a tuskót a fazék alá
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■és földöntötte és ekkor hamu szóródott az ételükbe. Ekkor azt 
mondják a stallük a leánynak: «te kötni való, most elrontottad a 
mi jó ételünket. Vidd el azonnal a kutyáknak eledelül.» Hát a leány 
fogta az ételt, elvitte a bátyjaihoz és enni adott nekik. Nem féltek 
a hamutól ők, a kik oly nagyon éhesek voltak s mikor ettek, meg is 
erősödtek. A stallük pedig ekkor más ételt tettek föl, a mit megfőz
tek és maguk megettek.

Mikor este lett, a legidősebbik megint akarja, hogy a leány 
mellette aludjék. Ekkor végre beleegyezett, lefeküdt melléje s a 
lány azt mondta ennek a stallü legénynek, hogy vesse le azt a vas 
inget magáról, mert nagyon kemény ez neki. Hát csakugyan leve
tette, a leány pedig lábával közelebb rúgta ezt a ruhát a tűzhöz, 
hogy megtüzesedjék és aztán ne bírja a tiizességtől rávenni. A stallü 
csakugyan szótfogadott a leánynak, a leány pedig odataszította a 
ruháját a tűzhöz, hogy megtüzesedjék, ekkor ugyanis nem bírja 
rávenni.

Éjfélkor pedig az a három testvér, a ki kívül volt, elkezdett 
a rénökrök szarvával zörögni. A stallük ugyanis nem bírják hall
gatni, hogy a rénbikák a szarvaikkal zörögjenek és azonnal kifut
nak, hogy megkötözzék őket. Hát fölébredtek azok, a kik a sátor
ban aludtak és a legidősebbik azt mondja, hogy a legfiatalabbik 
testvér menjen ki és kösse meg azokat a rénökröket, hogy ne 
veszekedjenek. Ok ugyanis azt hitték, hogy a rénökrök veszeked
tek; pedig azok voltak azok, a kik eljöttek, hogy nyájuk után men
jenek és húgukat megmentsék. Hát azok, akik a szarvakkal zörög
tek, szándékosan tettek így, hogy a stallük kijöjjenek, még pedig ő 
hozzájuk, hogy megölhessék őket. Hát mikor meghallották, hogy a 
szarvakkal zörögnek, csakugyan parancsolja a legidősebbik, hogy a 
legfiatalabbik testvér menjen ki és válaszsza szét a veszekedő rén- 
bikákat. A legfiatalabbik csakugyan kiment, de a mint kiért, azon
nal megöletett. Mikor aztán ezt az elsőt megölték, így kiabáltak: 
«nem bírom ! nem bírom ! (t. i. a szarvasokat szétválasztani). Aztán 
azok ismét zörögtek a szarvakkal.

Ekkor így szól a legidősebb stallü: «menj most te ki, középső 
testvérem, és segítsd meg azokat a rénbikákat, az a kötni való nem 
bír velük». Ekkor kimegy a középső testvér is és mikor kiért, azon
nal lelövetett s aztán megint kiabálják : «nem bírom, nem bírom !» 
s ismét zörögnek a szarvakkal.
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Ekkor maga a legidősebbik testvér kel föl és azt mondja r 
«nem bírtak azok a rénbikákkal». Aztán rá akarja venni a vas 
inget, de ez tüzes volt. Odakiált annak a leánynak is és azt mondja: 
«add közelébb, feleségem azt az én ingemet!» Hát a leány közelébb 
adta, de olyan tüzes volt, bogy nem bírt belebújni. Ekkor azt 
mondja a leánynak : «te szemtelen tüzesítetted meg úgy az én inge
met, bogy nem tudtam rám venni!» Aztán kérdezte : «merre szalad
jak ki, az ajtónyíláson-e, vagy a hátsó nyíláson-e?» A leány azt 
felelte: «szaladj ki a bátsó nyíláson». Hát az a bárom testvér meg
hallotta, merre jön most ki s mikor kijött, azonnal megölték. Ha a 
vasing rajta lett volna, nem bírtak volna vele, mivel igen erős is 
volt; de mivel a vasing nem volt rajta, bát jól bírtak vele.

Mikor megölték, akkor beléptek a sátorba és beszélgettek 
Rühtages-szel és utánozták is azoknak a hangját. Hát azt hitte az 
öregasszony, hogy ezek az ő saját gyermekei és aztán kérdezték, 
hol van mindegyiküknek az ezüstös ládájuk. Azt mondja az öreg
asszony: «úgy kérdeztek, mintha nem tudnátok. A legidősebbiknek 
a ládája a possüban van, a fiatalabbaké a középsátorban». Aztán 
ezek megint kérdezik : «bol van anyám a te saját ládád?» Azt feleli 
az öregasszony : «az ajtókő alatt van a magam ládája.» Aztán azt 
mondták azok a legények: «te nem tudtad most, kivel beszélsz.. 
Te most Sotno-yal, Pähcak-kai és N'ähka-yal beszéltél.» Ekkor 
Rühtages nekiugrott ezeknek a legényeknek. A vájó kés maga 
gurult hozzája küzdőeszközül és ba szeme lett volna ennek a Rüh- 
tagesnek, sehogy sem bírtak volna vele. Épen azért azonban meg
bírták ölni ezt a Rübtagest. Fával ütötték őt agyon. Ekkor aztán 
fölásták (tkp. fölvették) az ezüstös ládákat és elmentek. Egészen 
dúsgazdagok lettek, mikor a stallük minden vagyonát megkapták. 
Aztán elköltöztek onnan, elvették azokat a rénszarvasokat, a melye
ket találtak. A stallük ugyanis a legnagyobb részét megölték. Aztán 
behúzták a három halottat a sátorba és most ott nyugoszszák ki 
magukat a stallük minden munkájokból. — Ezzel vége van a stal- 
lükról szóló mesének.

79. S t a l l ü j a  s u d e - k ű l é .

te sömés aikén akta stallü pähcaw käwnai ja te. kalhkai son 
täp pähcap passet allasis päbmun. te mannä son taina pähcain. te
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kacät pahhca: «mastes ad'dam palä’ ton?» stallü jahh tä: «ip mon 
ehcätist pala, ku' suSe-kídést. te taste vanhkap monno pdtur, kosne 
táp kalap, ép monno táp thöle kullat.»

te pöhtépan talle sömés sad'd'ai ja  te kohhcu stallü, akté pahhca 
kalhka tolöiv tahkat. te pahhca uihtos tahká nawhte ja ohcá nwsska 
( nuwsska) skúlhkait émés, vai kilhkén suditét, ku’ tolloi pöhti. te 11 
talle stallü usütémén, áhte kalhkai pálicaw passét tatne tolón ja  te li 
son villetam ödocit, tasak ku tollo púlac (püolac). ko talle mura 
suditihcin, te rosost pahhca stálüw pajás ja  jahhtä : «cojjfd ad’d’am, 
te monno kuláp suői-kidSp.» te kahca stallü: «konnes, a jam ?» 
pahhca holla: «tutne tolón.» te sprainai stallü pajäs ja kulltalalica 
ja  te kulláj uihtos, áhte suditi talon, ja h k i: «ti li sudi-kullé tanne!» 
tß cauhkast pähcaw ja  cähkä viissa sisa, kosne lljén ái ka'ihka sü p it- 
neka ja  vw'leká vauikat pátur, kokte pára julhké kuddi. vüssaw canäi 
son hä'retuija vanekä nawhte.

ko’ son lé talle nawhte vaníliámén, tépahhca nipin räikai viissa 
vödüp, ja  ku li ra'ikam, kahcai sa tal pahhca vűssast ja  pitnika ái 
kurhkitijin. ja  kg pahhca li kahhcam vössast, té ville éo'rövu: «té 
sudi-kullé joksoi muwwa ja  mü sudda /» té stallü ville virráni vaui
kat ja  vanhkai naivhte, áhte pára julhké pahtai juksin. — ja  té 
naivhte pahhca pisai pissumest ställui pábmun ja pisai écas kéinüw 
mannat. cűkki üi tait pétnikit, rnaite stallü vússast lähpija manái 
écas hä'ibmai supcastét, kokte son stälöw kélésti ja  ávvuhét tai etna 
pétniki, maite son li ville u jju m .

79. A s t a l l ü  és  a k í g y ó k .

Volt egyszer egy stallü, ez talált egy fiút és ezt a fiút meg 
akarta magának eledelül sütni. Hát megy ezzel a fiúval s a fiú kér
dezi: «mitől félsz, öregapám?» Azt mondja a stallü: «nem félek 
én mástól, csak a kígyótól, onnan elszaladok, a hol ezt hallom, 
nem bírom (tkp. szívelem) hallani».

Hát elérkeznek egy helyre és a stallü azt parancsolja, hogy a 
fiú rakjon tüzet. A fiú csakugyan úgy tesz és szánt szándékkal ned
ves tuskókat keres, hogy pattogjanak, mikor a tűzre jutnak. Most 
azt gondolta a stallü, hogy majd ebben a tűzben megsüti a fiút és 
aztán lefeküdt hogy aludjék egy kicsit, míg a tűz ég. Mikor a fa
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elkezdett sisteregni, fölkelti a fiú astallút és azt mondja: «kelj föl, 
öregapám, kígyót hallok.» Azt kérdezi a stallü: «hol, öregapám?» 
Azt mondja a fiú: «amott a tűzben». Ekkor felszökött a stallü és 
elkezd hallgatódzni és csakugyan hallja, hogy valami sistereg a tűz
ben. Azt hitte : «ime kígyó van ottan!» Ekkor megragadta a fiút és 
beledugta egy tarisznyába, a melyben minden pénze is volt és tova 
szaladt, a hogyan csak a lába bírta (tkp. vitte). A zsákot a vállára 
kötötte és úgy szaladt.

Mikor most így szaladt, a fiú késével kilyukasztotta a tarisz
nya fenekét s mikor kilyukasztotta, kiesett a fiú a zsákból és a pénz 
is kifolyt. A mint a fiú kiesett a zsákból, kiabálja ám : «íme, a kígyó 
elért engemet és megszúrt». Ekkor a stallü még jobban szaladt és 
úgy szaladt, hogy a lába az alfeléhez ért. így kerülte el a fiú azt, 
hogy a stallü ételül megsütötte és elmehetett a saját útjának. Ösz- 
szegyűjtötte azokat a pénzeket is, a miket a stallü a zsákból elvesz
tett és hazament, hogy elbeszélje, miképen hazudott a stallünak 
és hogy örüljön annak a sok pénznek, a mit azonfelül kapott.

80. S u p c a s  t a n  p í r r a ,  k o k t e  s t a l l ü  c a l m  el i t  ut cai .

te li ai akta ec ä ställü ja  akta unna pahhca. tut pahhca lei 
alvüs (■álmák, vuini alvüs kuhkäs. te kaéüt ställü: kokte lé’ ton nato 
calamak ?» té holla pahhca nawhte, ahte kalitka tarvéw pühkatét ja  
lijkét taita cik mites, te kalitka äi son éhca saddat alvüs éalamak. té 
ställö jdhki, maite pahhca höloi ja  pühkati tarévép ja  lijhkij taita 
ecas cilémita ja  té sattai son alvüs calméhtés, icci son ijäp jalü péi- 
vép ville vuine. vala alvüs käwra li son ja  kullés. té son mörähtuwäi 
alvüs lähkai tűn pahheai ja vekahtallü tuhku ja  téhki, vai lului 
kawdnat ja  joksot. té sa kalhkai talänak sü o'ihtét.

té pahhca pahtara ja  kü i tis nakä kuhképui va'nékat, té son 
véhkala tanhka écas stälü fö'usai ja  stallü sa tál marién tohku, vala i 
cana féltse sesä, ainät kuhhcu, ähte pahhca kalhka lo'ihtét taw sü 
elme ulhkus. pahhca le'ihtala ulhkus aktaw äi üikén ja ku’ li talle 
lo'ihtalam ulhkos ka'ihka kita tan s túr ámíts habra rad’d'ai, té kuhhcu 
stallü: «luihté talle taw mű stiirra häbraw ulhkus !» té li van éhea 
stallü éuoccahtam itksa kaskai ja  särrot cu.jju ville son jülhki ja 
kulltala kétai, ko tat sü éllüt akta üikén manna ulhkus taw sít j ua'-
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leke-kaskaw. ko talle kuhhéu, ähte pahhca kalhka lo'Hitét stürämus 
habraw ulhkus, te pöhtä uiht tat habrés ja manäi äi ulhkus taw sü 
jw'leke kaskaw. ku tat stúrra habrés pöhta, kulltala stallü kütain ja 
holla: t äpe  te luhnaht! tä pe te luhnaht!» te co'rövö stallü: «pöté 
talle ehca tilike ja  manäh ulhkus!» te pahhca svärruj: «ju pe läp 
mon olpkun, addam!» te kahcä stallü: «koktes parhtnam ulhkus 
pöhti?» pahhca svärruj: «addam, tän tü stürrä habra nähke sinne 
mon ulhkus pöhtiw.» te kahcä stallü : «koktes, parhtnam, tän sinne 
minni’?» te vastet pahhca: «nüvviw monno, addam, taw tü stürm  
liabrap ja  tän nähke sinne minnip monno ulhkus.»

te mörälituwai ane ville stallü ja vülhki to'lövut. pahhca ca'- 
ibma ja vehka owton ja  naivrüt kukké kuhkepui. te stallü villái tän 
kuhkäs, icci tiste ville käivna écas heirnaw ja  te sa kölü jämi taita 
mShcita ja  pahhca pésai nawhte ja  välti äi stälü stürm rihkép ja  
manäi toppéit räktä almaci kukü.

80. Mese,  h o g y a n  v a k u l t  me g  a s t a l l ü.

Volt egyszer egy stallü és egy kis fiú. Ez a fiú igen jó szemű 
volt, igen messzire ellátott. Hát kérdezi a stallü: «miért vagy te 
olyan jó szemű?» Hát azt mondja a fiú, hogy forraljon (melegítsen) 
kátrányt és töltse bele a szemébe és akkor ő maga is nagyon jó 
látó lesz. Hát a stallü elhitte, a mit a fiú mondott, kátrányt mele
gített, beleöntötte a maga szemébe és aztán egészen vak lett, nem 
látott többé sem éjjel sem nappal. Hanem igen erős és jól halló volt. 
Hát borzasztó módon megharagudott arra a fiúra, ide-oda kergette, 
hogy megtalálná és elérné, akkor aztán tüstént megölné.

A fiú elfutott és mivel nem bírt többé messzebb futni, besza
ladt magának astallünak a marha-istállójába, a stallü pedig ekkor 
oda utána, azonban nem ment be a marha-istállóba, hanem paran
csolta, hogy a fiú ereszsze ki a nyáját. A fiú egyenként eresztette ki 
s mikor most mind kieresztette a legnagyobb kosnak kivételével 
(tkp. egész a legnagyobb kosig), azt parancsolta neki a sta llü : 
«ereszd ki most az én nagy kosomat». A stallü pedig maga ott állt az 
ajtóban, még pedig szétterpesztett lábbal állt és kezével megtapo
gatta, a mint a nyája egyenként kiment a lába között. Mikor most 
parancsolja, hogy a legény eressze ki a legnagyobb kost, csakugyan
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jött a kos és kiment a lába között. Midőn ez a nagy kos jött, a, 
stallü megtapogatta a kezével és azt mondta: «ime most jö n ! íme 
most jö n !» Aztán azt kiáltja a stallü: «jöjj most magad ide és menj, 
ki!» Ekkor azt feleli a fiú: «már én kint vagyok, öregapám.» Hát 
azt kérdezi a stallü: «hogyan jöttél ki, fiam?» Azt feleié a fiú: 
«öregapám, a te nagy kosodnak a bőrében jöttem ki.» Kérdezi a 
stallü: «hogyan mentél ki abban fiam?» Azt feleli a fiú: «meg
nyúztam én, öregapám, a te nagy kosodat és annak a bőrében jö t
tem ki.»

Ekkor még jobban megharagudott a stallü és elkezdte ker
getni (tkp. ment kergetni). A fiú nevetett és előtte szaladt s mind 
tovább és tovább csalogatta (bolondítja). Hát a stallü olyan 
messzire elbódult, hogy nem talált többé a saját lakására és aztán 
megfagyott az erdőkben. így szabadúlt meg a fiú, elvette a stallü 
nagy vagyonát és onnan igaz emberekhez ment.

81. S  up c a s  ta n  p í r r a ,  k o k t e  a k t  o l m a j  s t a l u i t
k ä t ü h t i .

te li ai stallü aktan aikén osstam kruhtüp sömés ol°bmast ja  
tat olmaj li höllom, ühte tat krühtö tua>lltä écastes. te usstén talü 
stälü taw kruhtüw, mi kalhkai tutelltat ecastes. kétnüsa lijén käc ta’ 
stälü. té usstén sija äi aktaw kusäw, maw kilhkin släktit ja té kacaté 
tute ol°bmäst, mi lé naläkämus ta'iva kusäst, te kilhkin sija maléstit. 
té holla ohnäj, ahte o'ive lé ka'ihka naläkämus kusü-korütén. te sija 
mäkksin tap kusäp ja  taw kruhtüp. sija viddin alvüs pétnikit tan ow- 
tost, mi kalhkai pära ecastes tuwlltat. té uihtus péd'd'i cücép krühtui 
ja  oivéw ai cidaté ja  äi pitfd'é mälestumün, vala tat krühto i kössek 
tülta. ja  koktes kalhkai tat tuwlltat tolöhtak, ku sija lijén pédcldm 
korüs etnama nalä !•

té mőrühtuvvé stälü alvüs-lähkai, ku tat olmaj sijäp nawhte 
kélésti (kielésti). té sihté stälü tallé koddét tap. ol°bmap. vala olmaj 
valltä krühtüp ja  pallikésti ja'wrai ja  kg li täp palhkéstam ja'wrai, té 
krühtu dlhki koppoltét ja nulheutit tatne cücén. té jahhtü olmaj 
taita staluita : «tépé eskün krühtu tuwlltaköti!» ja té stälü avvusén 
ja  vällti léipit ja kilhké tallé céllüt tan ja'wrai ja  putnut tűi léipi
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vújaio täte krühtüst. ja te sija välltin léipitja ceinten tohko. vala ku’ 
pühtén ja'wrai, talä sija tallé snirräsiddin.

té lijén äi ecä stälü taidne kúrán ja  ku tä vuidnén, ähte tä 
sijän krannd naivhte suggun, té kilhké tallé sija keié hedduhtit ja  te- 
hölli, aca tallé éhé tut olmaj äi jap mit tatne jawrén. te voidnä uih- 
tos tut olmaj, ähte i Use pahtarét kosok taiste stäluist. te tehtä täht 
olmaj, ähte akta viiras nä'ita lé tasne kúrán, ku’te U talle sävvamen 
japmét ja  kuhte li äi talle kä'wtam véssümést; lossoten son atnékoti 
véssut tätne veralten, te vaggä son tän kukuja jahhtä, jus tallé silitä 
japmét ja ■ mannat alémé rihkai. te ävvus tut vuras khuidna ja  
jahhtä: «tallé täl te sadclä täht, mäp mon läp va'idnumen ( vainüh- 
témén, ja la: sävvamen).» te holla tut olmaj süni, aéa tallé rijtét 
écaps ka'reväsen ja  pöhtét sü kuku.

te lijén äi stälü höllom, ähte tut olmaj kalhkai éhé éüknat 
tudnü-vússa sisä ja  lakit jü  taiv vussaw jawré-kaddai. te tälle ku ' 
khuidna pöti, te piejai olmaj sü tän vüssa sisä ja  kési sü johko-kad- 
dai ja  kohéui tallé tasne orrüt ja  i lahtasaiv mo'ikét, ainät titnah- 
té t: «te monno tallé vülhkap alémé rihka i!» ja  toivühti tut khuidna, 
ähte taiv kalhkai son tahkat. te vülhki olmaj sü luhte ja  manäi 
mähheai oheot stälui slitür élüp, ku’ti li kähtum ja te tut nä'ita uili- 
tos naivhte tahka, kokte tut olmaj li sü pakätam ja  te titnaht son 
tallé tän vüssa sisne: « te monno tallé vülhkap alémé rihkai! te 
monno tallé vülhkap alémé rihkai!» ja te son naivhte titnaht, ko 
stälü pöhti. ja  ku pöhtin, välltin sija sü tast ja kuddin vatnasa sisä 
ja  nä'ita jés titnaht tuit päkuites. ja ku’ stälü lice p ua>ktam sü jawré 
kwwtéli (khvwtéli), te sija éisskin sü tasä ja  te tallé sokkui son ja  
vüjui talänak.

ku talle stälü pühti jawrést, jupe olmaj jés pohtä méhcést ja  
p uaktä stürra élüp, mäp son li ka'wdnam méhcén ja  talle vújéht son 
täp élüp tűn muppe pélén jawrést ja  ku’ a'ihcä tuite stäluit, té co‘- 
rövo son: «té pötaiv monno tallé alémé rihkast ja té vuidnépihtit, 
mäp monno lep u jjam  alémé rihkan. täp stürra élüp läp monno top
péit ujjum.» té stälü éu'rüvu ja jihhti süni : «mija sihtepe äi tohko 
mannat, férü ton tallé mijäp tohku !» té olmaj jahhtä: «jus vaddé- 
pihtit muni stürra pälhkäp, té ma jus täp takäw.» té viddin stälü
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süni étna pétnikap fa  vilié ruliki, aca sijäp tohko férut, väi sija lijén 
äi o f  fu t tikker stúrra élüp. te uihtos olmaj canata tait stäluit russa 
sisa, aktaw äi fa té h ta  vwssai (vuwssai) ja  te kuhhcu son sijäp, aci 
titnahtét: «te vülhkäp monno tallé alemé-rihkai /» ja  te uihtos á'léké 
sija nowhte titnahtét käihka aktan pälm . te sattai alvüs stúrra cd- 
rövum sijäst ja  alvüs kélla li käc äi sijän. te olmäj canati sijäp ja 
ocöi ville stúrra kédkit, maite canati ville losotasan taita vussaita ja  
te férn i son sijäp vatnasi ja  sukäi jawré kwwtéli. ja  ku léi pöhtam 
kwwtéli, te son välti sijäp vatnasést ja  casska (ciski) tun jaivré sisü 
aktaw aikén. alvüs lossota lijén kéc tä’ stälü ja äi alvüs ka'ivasa. te 
sija titnahté: «te mija vw léképé talle alemé-rihkai!» ja  ku tut olmaj 
palhkesti sijäp) ja'wrai, te sijä tallé vüd'dün talänak; tü kédké käc 
now spa'ihta vud'dutin sijäp.

ja  té nawhte kätühti tut olmaj täite stäluit pära visiesvütain 
ja  occui nawhte täp sijä rihkép ja  occui äi véssüt rajén täiste 
cudist.

81. Mes e ,  h o g y a n  p u s z t í t o t t a  el  egy  e m b e r  a 
s t a l l ü - k a t .

Egyszer a stallük vettek egy embertől egy fazekat és ez az 
ember azt mondta, hogy az a fazék magától forr föl. Hát a stallük 
mindjárt megvették azt a fazekat, melynek magától kellett felforr
nia ; lusták voltak ugyanis a stallük. Aztán vettek egy tehenet is, 
melyet le akartak vágni és kérdezték attól az embertől, melyik a 
tehénnek legjobb ízű falatja, azt akarták megfőzni. Hát azt mondta 
ez az ember, hogy a fej a legjobb ízű a tehén testén. Erre kifizet
ték a tehenet és a fazekat. Igen sok pénzt adtak azért, a minek 
csak magától kellett felforrni. Aztán csakugyan vizet tettek a fazékba, 
a fejet is levágták és föl is tették főzni. Azonban a fazék sehogy 
sem forrott és hogyan is forrjon ez tűz nélkül, mikor a puszta 
földre tették.

Erre borzasztó módon megharagudtak a stallük, mivel az 
ember így hazudott nekik és most a stallük meg akarták ezt az 
embert ölni. Ámde az ember fogta a fazekat, beledobta a tóba 
és mikor beledobta a tóba, a fazék elkezdett úszni és szökdelni 
a vízen. Hát azt mondja az ember a stallüknak: «csak most
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kezd végre a fazék forrni, menjetek, fogjatok kenyeret és már- 
togassátok ki a kenyérrel a zsírt a fazékból». Erre megörültek 
a stallük, fogták a kenyeret s bele akartak ugorni a tóba és evvel 
a kenyérrel a zsírt a fazékból kimártogatni. Aztán fogták a ke
nyeret és oda ugortak, hanem a mint a tóba értek, azonnal bele
fúltak.

Hát más stallük is voltak ezek mellett s mikor ezek látták, 
hogy a szomszédjaik így elpusztultak, bosszút akartak értük állni 
és azt mondták, hogy most maga az az ember is bele fog halni a 
tóba. Hát csakugyan látja ez az ember, hogy ezektől a stallüktól 
sehová sem lehet elmenekülni, de tudta ez az ember, hogy egy 
vén lány van ott a közelben (ott mellette), a ki meghalni kívánko
zott és a ki megunta az életét (tkp. elfáradt az éléstől); nehéznek 
kezdte tartani az életet ezen a világon. Hát elment ehhez és azt 
mondta, vájjon meg akar-e most halni és a mennybe menni. Erre 
megörült az a vén nő és azt mondta: «íme most meglesz az, ami t  
én óhajtottam (kívántam).» Aztán azt mondja neki az az ember, 
hogy készüljön el s jöjjön hozzá.

A stallük azt is mondták annak az embernek, hogy az ember 
maga bújjon bele a hordó-zsákba és tegye a zsákot már a tópartra. 
Hát mikor most az a nő odajött, az ember bele tette őt a zsákba, 
odahúzta a tópartra és megparancsolta, hogy most ott maradjon 
és egy tagját se mozdítsa, hanem mondja: «én most a mennybe 
megyek.» Az a nő meg is Ígérte, hogy ezt fogja tenni. Aztán elment 
az ember tőle és az erdőbe ment megkeresni a stallük marhanyá
ját, a mely oda volt. Hát az a leány csakugyan úgy tett, a hogy az 
az ember tanította és azt mondja a zsákban: «énmost a mennyor
szágba megyek ! Én most a mennyországba megyek !» S aztán ezt 
mondja, mikor a stallük jöttek. Midőn pedig jöttek, elvették onnan 
és egy csónakba vitték, a leány meg csak mondogatta azokat a 
szavakat. Midőn a stallük bevitték onnan a tó közepébe, ott bele
dobták és aztán azonnal eltűnt és elmerült.

Mikor most a stallük kijöttek a tóból, az ember már jött az 
erdőről és hozta a nagy nyájat, melyet az erdőben talált s most ott 
hajtotta a nyájat a tónak a másik oldalán. A mint észrevette a 
stallükat, azt kiabálta: «most jövök a mennyországból, s íme látjá
tok, mit kaptam én a mennyországban; ezt a nagy nyájat 
kaptam ottan (tkp. onnan)». Hát kiabáltak a stallük és azt
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mondták: «mi is oda akarunk menni, vigy bennünket oda.» Azt 
mondta az ember: «ha nagy jutalmat adtok nekem, akkor talán 
megteszem ezt». Hát a stallük sok pénzt adtak neki és még kérték, 
hogy vigye őket oda, hogy ők is olyan nagy nyájat kapjanak.» 
Erre az ember csakugyan belekötötte a stallükat a zsákba, egyet 
mindegyik zsákba, és rájuk parancsolt, hogy kiabálják: «most me
gyek a mennyországba !» Aztán csakugyan elkezdtek így kiabálni, 
mindnyájan egyszerre. Erre borzasztó nagy kiabálás támadt és 
borzasztó hangjuk is volt. Aztán az ember megkötötte őket és nagy 
köveket is keresett, a melyeket nehezékül a zsákokra kötözött, aztán 
a csónakra vitte őket, beevezett a tó közepére s mikor a közepére 
ért, kivette őket a csónakból és egyenként bele dobta a tóba. Bor
zasztó nehezek voltak ugyanis ezek a stallük és igen ostobák is. 
Azt kiabálták: «most megyünk a mennyországba!» smikor az ember 
bele dobta őket a tóba, azonnal elsülyedtek; azok a kövek ugyanis 
•olyan gyorsan elsülyesztették őket. így ölte meg (pusztította el) az 
ember a stallükat csupán okossága által és így kapta meg vagyo
nukat és aztán békében is élhetett ezektől a csudoktól.

82. S  up  ca s s a m e  p á k  é e n p i r r  a, k u ' t e  l i  k o n o k a s a n  
ne  i t  a ic s t ä l i i  k é t  a s t  a b i j  am.

te li ái aktan aikén, kösse stallü li suolätam aktau prinsessäp 
vala icci konoké8  tété, kg li tau sü néitap kätühtam, te holla tat ko- 
nokes ja  jahhtä : «jus näkan ka'udna tau mü nijtau ja  p ua>ktä tihke, 
te kaik son ojjjut prinsessäp aliases ahhkan ja  konokasan saddat mü 
mannéla (mahäi).» tat nä'ita li käc konokasan porräsumüs manna 
ja  icci konokés ane pärhtnit, ma’ kilhkin écas sadd’ai konokasan sad
dat. te ku’ talle kulli almaca, ültté konokés nau le toivühtam, áh te 
tat, ku’te pára ka'udna tau sü nijtau, kalitka 0 3  ju t kaihka konokés 
rihkap ja saddat konokasan écas mannéla, ié minné talle tuhko alvüs 
etna herra ja  ai prinsa, vala é sija mahté téhtét, könne lé prinsessa 
talle orrúmén, te mai sija uhci ka'ihka taivait, vala e konokasa nij
tau konnék küuna. te sija virhtije talle hé'ihtét ohcomest ja  mannat 
hd'ibmasése, ku’ é neitau konnek küuna.

te lé akta núrra same paredné, ku’te li hcissta-céhtür. te talle 
•éitvut héstait, koso ta minné. vala te lé akta étnames palhkés, kute
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manna stűrra lömén cada. té hésta rihci mäi tau kéinüp, vala i túlit 
héstait luihté tohko mannat. te aktan péivén, ku tallé lé vite rid- 
nuhémen (cihtemén) , te hésta rihcé vite tau kijnüw ja  te son lo'ihtä 
sijäp mannat ja  éhőa ciivvut son héstait. te hésta minné ja son 
maiién.

ko tallé pöhté tan sad'd'ai, Icosne lopmé li céknalgmüs, te voidnü 
täht céhtar, ähte akta khuidna vagga sü outon. te vékaht son tap 
khuinap ja  purästahhtä nawhte : «páráik (puoraik) tallé ahhkam!» 
varas khuidna li käc täht, mi li tallé vag gémén ja  khoddä aktap 
stűrra körjou olhkes kétan, kute li tévas (tievas) kovöist. ku’ tu t  
paredne sü piirästalihtä nawhte: «puoraik ahhkam! » te tut khuidna 
äi ja lih tä : «puoraik, par‘dnam!» te kdliliéa hit paredné tuita ko- 
voita, maite li khuidna kuóddémén olhkés kétan ja  jahhtä; akolié 
monno taite occuw voidnet!» ja te son valita aktau kovöu, m i li 
pajémusen ja jalihtä! aké lé täht?» tut khuidna jahhtä: «ih ta 
kuit ton tan kuku pöté, vala tut paredné toptoi, ähte tat li prin- 
séssan kovvo, kute li kähtum. te kahca paredné: «könne lé an taht a, 
taht, kén kovvo täht le?» te jahhtä tut viiras nawhte: «jus skihpéu 
piggihta kohpärest ja  stiwrüw laki silhpast ja mostarit kollést 
ja te porjosta ton tän kuhkäs, tasäk ku skilipé écastes cuoc- 
cat (jala : stdni, jala : koroknaj), te kallika ton täp nijtap ka'- 
udnat.» ja  te vitti tut khuidna tüw kovöp tan parednai

ja ko éhkét saddä, ähte paredne pöhtä cihtumest, te liollä 
son kammärhärrai, ähte te sihta son konokasin rutnat. te vagga 
svainas pajäs konokasa kuku ja  jahhtä, ähte céhtar sihtä rut
nat konokasain. vala konokes vastét: «ip mon astuw ané rutnat 
ééhtanna.» té vagga vite kammärhärrä ja  jahhtä tun cehtäri, 
maite konokes li jahhtam. te hollä céhtar nawhte; «vaccé pajäs 
konokasa kuku ja  jahté, ähte téhta ééhtar, könne tat sü oivä- 
mus nä'ita lé.» té ävvus konokes ja kuhhcu tallé, ahte kalhka 
pöhtét talänak sü ko'iku ja  ku paredné pöhta konokasan owtoi, 
té kahca konokés, jus tihta, könne prinsessa lé. té ja 'ttä  pa- 
redné nawhté: jus son uggu aktau skihpiu, kuten voddo lé koh
pärest ja  stiwrü silhpast ja  mastara kollést, té kalhka son man
nat tän prinsessa kuku. té ävvusi konokés aiéve sagga, ju’te tat

143



144

sü kähtum manna li akta púrak ja dhhcéles manna, te jahhtä  
konokés, ähte takkar skihpép kalhka son 0 3 3 1 1 t ja  almaca kilhké 
sü kohculvüsa vülén orrüt.

te pÍ3 3 eköhtin almaca takkar skihpép ja  1 lam man kuhkés 
aieké vassam, té li jü skihpé kar vés ja ko’ karvés sattai, kukte kaik
kal tail'd orrüt, te piejai konokés, ähte tut same paredné kalhkai 
stiwrären orrüt skihpé pad'd'él ja  piejai hérrait sü vullai. ja te 
mannaköti skihpi ja porjöstijén joröpo jakép, icci skihpé stani jala 
tü stdnihte, ja la  manó, kaddai. ku talle li joropo jahké vassam, te 
skihpé cuoccaht sömés sad'dai lanta kúrrai. ja  tat lannta léi (lij)  
akta stürra ja joröpo súluj. té vűstas pülén vw'léka tüht same paredné 
ukto sulikat kaddai ja  kö li suhkam kaddai, té son canäi vatnasau 
kä'dikai nanüs-lähkai. ja kg väccac taidne, té öwtuha son, ähte i ak- 
tauk almacau vuiné.

té kullä son, ähte kuktés rutné, vala i tété, koste tä kiela ( kela)• 
pühti. té kähhca son pírra kaihkaja tévoidna son, ähte süvva pöhta 
étnama cada pajäs. té arevét son, ähte almaca lé tähtne paihkén. té 
va3 3 ä son tohku ja ohca, kosné kalhkai uksau kaudnat ja  ku talle 
lé ohcom aieve pürahkit (ja lä  : snivva), té a'ihcä son, ähte tülel 
ukksa ja rahpä tau uksau. ja  ku’ son täp rahpä, té alvahtuvvé tü al
maca, mah lijén sinne. klíwkte núrra néita lijén käc tä’, mah lijén 
tasne cohkohémén. té tohédaj tut paredné, ku’te ulüköt pöti, talänak 
konokasan néitap. té va3 3 a son tän kuku ja jahhtä: «monno lép 
talle pöhtémen, acau vä jja t tuwwa ja  férut tü ähcät slohhtoi.» té 
amusi tüht prinsessa ja  äi tut mubhé khuidna. té käleki prinsessa 
kétau tun parednai ja  jahh tä : «ton lé akta purak olmaj, kuhte sitä 
rnö tahté fänkast valltét.» ja  té valltä son kulié sóröpmasau écas 
kétast ja váddá tűn parednai. té taht tűstui tau ja caki éőas cüwtai. 
ja té alvüs üvvü sattai täita kukté nd'itai. tü muppéu néitau li äi 
stallü saolütam ja  férum tan étnames hüssai. taht li äi oivés 
mattüst.

té kahea paredné: akutes lé tijäu tihke férum  ?» te supcas- 
tepa, ähte stallü sunü koppücakau lé suolätam ja  férum tasä. té 
kaheä paredné: konnes lé talle éhé stallü h> té höllopa, ähte 
son lé méhcén ja  ruwwa sa talle pötic hd'ibmasés. té höllé tü nijta,.
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ähte stallü hapsä, ku kristahkés almaca lé mannam sü hüsan. té 
hollopji ane ville, ähte stallü vigga o'ihtét taite, mah minné sü hüsan 
ja  oihtol kaihkait, maite son teiveta ( teivét). té holla tüt paredné, 
ace tuoltahtét ta'révé krühtuw ja atnét krühtuw pahhkasen, ku pohta 
stallü roptüt. té sói uihtus tahkapa nawhte, kokte tüt paredné pakäta 
sunüp.

ja  té unna pottoc tahte mannéla té kulié sija, ähte té pohta 
stallü hä'ibmai. ja té céhkati tüt paredné sinkü vullai ja ku’ 
stallü uksau rahpü, té son jahhtä: «hühü! tanné lé kristah- 
käsa mannam! kulim monno, ähte täi varra hipsit.» té jahhté 
tü nijta naivhte: «écat nunné lé tahta (écat nüne liapsas), ku' 
méhcést pötä. i lé aktak tcissne mannam . » té poröi stallü täite 
pépmuit, maite lijin ta’ néita süni lakiin ja. ku’ poröi, té son 
villiti sinnkui, acai odoat. vala te sprainai tüht paredné, kute 
li sinkü vülén ja lijhki tü ta'révé-krühtüp stälü cilmi padd’él 
ja  ku’ li täp lijhkim, té caleméhtuwai stallü, icci tiste kauna, 
könne li tat sü svii'rété. vala tü nijta Újén höllom tűn pared- 
nai, könne li stälü seareté. täp lijén sija supcastam outol ko stallü 
li pöhtam há'ibmasis. té stallü tallé calméhtuwai ja kö li calméh- 
tuhhtam suwwa, té vékái son, könne kullam li, ähte svii'rété li kahca- 
hémén ja  ku kaunai svirhtép, té väcci son taina svérhtin stälü kukü 
ja  taina svérhtin jaläi paredné cépöhtau stälüst kaskat. icci stallü 
nakä écaus värrit, ku' li cálméhtuwwum ; vala jus li cilmites atnam, 
té i  lám paredné stripat stälü outon, vala li virhtét japmit. vala ku 
li caUméhtuvvurn, té nakäti son suina pürist. ja  ku lijämehtam stä- 
lüiv, té välti son néita itja  manäi skihpij.

té tallé tihkin tü ecä almaca alvüs stürra cilmit ja öivtohijen, 
man vises täht paredne li, kute nakäti stälüiv o'ihtét. ja  té férui son 
alvüs rihkéu täte stälü héimast skihpij ja  tiwhté (tiuhté) piejai skih- 
péu tévvasau täina stälü rihkést. vala té tü ecä hérra, ma’ téhtén, 
maite konokés li jahhtam tan ol°bmai, ku’te kaudnat mahhtä tau sü 
néitau, té sija eskün d'léké kähhcat cüolö cilemi tan parednai, ko 
telíti, ähte té tallé ujgu prinsessap alihkan ja ville konokasan sad- 
dat, ko vűras konokés éhe japma. té sija tallé rüőésti, kokte kalhki 
mahlitét huhkihtét täp parhtnép. ja  ku son li manémus palén vite
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uktu marinamén hätten ja  jü  li ferum taite nijtait ja ka'ihka rihkiu, 
te li ane son manemus ukto mannamen hätten. ja  ku son li toppen, 
te vülhki skihpi porjostét.

te lijén tü éca hérra nihtam tűit neitait naivhte: jus e sita 
sijäp valltét ja sa'rédnüt, ähte sija le abijam sunü hekkap, te kalhkin 
lo'ihtélét sunü sevva-raiken (séma sisä). vala jus sävüht orrüpa ja  
sardnüpa, ähte sői le sunün hekkap abijam, te kilhké ferut sunü hä'- 
ibmai. te virhtépan talle jahhtet, ama kössek hollot tan pírra, ainät 
likan kuit lihka kuddut. vala tut konokasan naita éerru sollet 
(sollet)  ja usüt tan ol°bman nala, kute li sü hekkap abijam stalüst 
ja mi talle virhti japmet sunün tihta.

te manäi talle täht paredné ja väcci tau sullu pírra kaihka. te 
coggä son énép rilikip, maite stallü li ecä sijita vurhkum, ja  coggä 
taite ja  kűttat (kuottat) akta sad’d’ai. ko son talle lé orrúm opo mäjau 
toppén, te voidnü täht paredné, ähte akta skihpé vuidnuj malékaten 
séva naltne. te valltä son écas sakértem linép ja  kiihca taina tinin 
pajäs mura kirraki ja  ku’ pöhta kirraki, te catna son tau linéus 
émés, väi tu ’ almaca lulén a'ihcat, ähte véssüja lé tatne suliun. te 
a'ihca skihpén härra, ähte lidné svahcä mürra-kirraken. té jahhtä 
son, acé porjostét tohku ja  kähhcat, m i lé tahta; jute állam kössek 
voidnam, ähte aktak véssa.ted'd'é li tasne, ihke lijén mäi mannam tau 
sévau motté ]>älm. ja  ku' uihtos porjosti tohku, té ä'ihci sija ville 
puréput, m i tat svahcä tatné mürra-kirrakisne. ja té minné sija kad- 
dai ja  hu kaddai pöhté, té äi tüht paredné pöhta sijän q'utolt ja av- 
vusi aieve sagga, ku pöhtén sü kuku. té kahca talle skihpén härra : 
<i koktes lé ton tihke pöhtam 1» té supcast tüht paredne, kokte son lé 
tohko pöhtam. té ville supcast, ähte tü sü rätna lijén nau kétnüsa, 
ähte ku son manäi manémus kaddai, té vu'lekin sija süste pätur 
porjostét. té suttalussa skihpén härra tau nürra parhtnép, kute li 
virhtim orrüt tan kulikép tatne suliun. té kahca tüt paredné, jus 
sihta arabmälastet sü pad'd'él ja  valltét sü ta’te sullust. té jahhtä 
härra: «kale kalhkap mon tü taste valltét, vala ih ton pöté écat ko- 
nokés-rihkai. ecä rihkast läp monno.» té vastét paredné ja  jahhtä: 
«pära ju s  tähte sullust pésau, kale läp mon alvüs ävün.»

té välti skihpén härra sü manén ja  paredné vüséhti äi ka'ihka
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rihkip, maite li aiie stälü vürhkaist kaudnam,ja tau sturra svérhtép, 
mau li son ka'udnam ja maina li stälü/) o'ihtam. i lain käc ane tau 
■svirhtéu ferum tun Seas skihpij, ainät te li son tap vágyamén, ku 
sija vu'lSkin suste pätur. té féru i talle taite kaihka tän ßcä skihpij 
ja  te mannaköhti tah toppéit ja  m inni écaise konokés-rihkai. te talle 
sihta skihpén härra, aéa orrüt sijä lutne, vala i tüht paredné tap 
sitä. son sihta mannát ecus konokés rihkai. te vadclü talle tahi 
skihpén härra süni pétnikit, maina kaihka maimat ecas konokés- 
■rihkai.

te manna son tohko ja ku' tohko pöhttt, te kilhké jés tü atnét 
jukülvasau. te le sija jü talle karévim kaihka ka'räväsen jukülvasai 
j a  8 talle tri prütasa tüsta aktakit höllat, ku mai konokés kaeät, 
koso tat same paredne sattai. vala tü herra kélésti ja  höllé, ähte sija 
lé kaihka tahkam ja  ähte säme paredné pára kélésti (kielésti) , ähte 
son téti, könne li prinsessa ja  ähte sija lijén tä, mali lijén abijam 
prinsessap stälü kétast. téjahki talle konokas kaihka, maite tü sup- 
casté süni ja  é tü neita kénak tüsta hüllőt, mi li satnés; ainät hőjén 
talle mannapan sojo. ja  ku’ lijén ai jahhtam, ähte é kalhkam kössek 
■aktakit hüllőt, té éikan kénak sói sitä jähtüpskan tod'dét. — te talle 
sadda tat sijän jukalvés. prinsessa kalhkai talle atnét täp oiväp hér- 
räip ja  tut mubbé na ita  kalhkai atnét aktau eeätau, ku’te cuoccui tűn 
oiväp hérra kohculväsen vülén. té talle lé konokés tainak stürra 
avum pi'utim obo städap jukälvasai tän jukalvés-pá'ivai. ja  lé äi 
tahkam alvüs stürra héjap tainak ávuin, ku’ li u jjum  tau mänaus 
roptüt stälü kétast. ja ta’, kuhte lijén mannam stälü sullun, äi puk- 
tin alvüs kollépi ja  silhpap sü kukü, vala icéi son taite lakét, u jju n  
sij talle taite, mah lijén mannain toppén, jükatét ecaise kaskan.

ko talle jukalvés-pü'ivé cüwkut, té lé äi tüht sünié paredné äi 
■té jura owtép éhkéta pöhtam tan konokés-stüddai ja  li hüsap u jjun i 
■sömés héjüs ol°bman lutne. icci son talle vaccé cástacévüri kukü, 
jalä ecä pontai kuku, ainät tálé cänai son tän liéjün kukü, ku’ talle 
konokasan sva'idnasa minni städa cäda ja hullé, acé pöhtit talle 
käihka tan jukalväsai. ja ku’ éhé ai konokés väcci ärrat städa cad a, 
■té kalicä son, jus talle lé käihka piutéhtuwwum.

té lé tat vüras ohnaj co j fűmén uksa-kaskan, kén lutne tüht
10*
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same paredné li ijäp oőSam. kö tallé konokés kahca, jus lé käihkw 
piwtihtuwwum jukalvasai, tejahhtä täht vüras olmaj natvhte : a akta 
amäs olmaj pöti iktu éhkét mű lusä, ép mon jähke, ähte tat lé p iw 
tihtuwwum.» tejahhtä tallé konokés sömes kammarhärrai, ähtekalh- 
kai vágyét tohko ja  piwtét täp ol°bmäp, aca pöklet tan jukalvasai. 
sitäi käc tallé konokés, ähte käihka kilhkin pöhtét tan sü jukalvasai, 
ponnta nauh ko héd'd'ü ja amäs nau ko toptüs. té tallé vagga kham- 
märhärrä tohko, könne täht amäs lé ja hollä nawhte, ähte: «kono
kés sihta, aca ton ai pöhtét jukalvasai.» vala tüht arnas jahhtä : 
«vaccé tohko ja  sarhtnü konokasai, ähte: «politus éhca mű kukü, iw 
mon vaccé sü kukü.» té vv'lekä khammarhärrä ja  jahhtä konokasai, 
ähte: «täht amäs höloi, acé ton éhé sü kuku pöhtét.»

té öwtuha konokés, mikker olmaj tä’t li, ku'te sihta, ähte son 
éhé kalhka pöhtét sü ko'ikü. vala té jahhtä son vite khammärhärraiy 
aca vaggét ja  höllot, aca pöhtét jukälvasai. té vv'lekä vité sväinas 
tohko ja hollä, malte konokés li jahhtam. té vite hollä tüht amäs 
natvhte: «vaccé ja  sarhtnü konokasai mü höloit, aca éhca pöhtét 
tihke mü kuku.» té vw'lekä vite khammarhärra ja  jahhtä konokasai, 
maite tut amäs vite höloi. té jahhtä konokés : «vaccé ja  hölo, ähte ku 
kirhküst pötäp, té kalhkau mon sü kuku pöhtét. ip mon täle asta’.» 
té vv'lekä vite härra tohko ja  särednu, maite konokés hölui. té talle 
konokés owtuha sagga tän ol°bman pirra, kut vaidnüti, acai son 
éhca sü lusä vaggét. té uspt tallé konokés nawhte: «mikker stürra 
o'ivé lé tallé tahta, ka’te i vasä mü kuku pöhtét, ainät ähte mon 
kalhkap éhca sü lusä vaggét.» vala icci konokés lihkan vasüh tän 
apmasi.

té tallé rijtije écause manäcet kirehkui ja  ku prütasa lijén kar- 
vühtuwwum, té cuhkiti tallé, acé vudd'ét kirhkui. prinsessa sa talle 
vüstamusan vüji akton taina prükomuines. té tut mubhé nä'ita äi 
manép héstan äi vüjé pöhtä ja té eskan konokés aktan trötnikines ja 
té obo fuvva sü manélt. alvüs älebmukau li tallé konokis piwtém, 
pöhtam lijén käc äi ecä rihkaist tän jukälvasai. ku tallé lé pöhtémen 
städa caaä täht stűrra juködvés fűvva, té lé tüht same paredné kär- 
vütam alvüs hévés snikta-kärvuita ja  svü'rcté li kaheahem sü sijtün.. 
ja  ku tallé voidna, ähte té jukälves fűvva pöhta städa cada ja ménné
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kirehkui, té son äi vaccaj ta’te hijüs stbpüst ja  cuocca't sa'léjü-kwu- 
téli. ja  ta’, ma' sü vuidnén, owtohijén, mikker oivés olmaj tat li. kollé 
sorőbmasau li äi son cähkam cüwtai, täp sammä sorőbmasau, maii 
li prinsessa vaddam süni, ku vűstak pöti tan stälü hüssai. te talle 
vagga son tän jukalvés äVbmuka owtolt ja  cuoccaht talle kahhcat 
sijäp, ko talle pölité tä vud'd'éja sü lusa. vala iccén obonés asta pühta 
pöhtét owtol ko prinsessa celásti vönnost ja  väcci tűn amas ol°bma 
kuku. icci mai son topto sü, ainät toptoi ecas vaddim sorőbmasau, 
mau tut amäs ini kétan. ja ku pöhta tän kuku, valita prinsessa sü 
kétast ja  jahhtä konokasai: «tálé lé eskan tahta, kuhte lé mü hekkap 
abijam!» ja te péd'd'a prinsessa koppäcak kétait tun apmasa (Späh
ten pírra ja  culésti suwwa.

te alvahtuwäi konokés a'ive sagga ja  kahcä, kokte tat lé nau 
Saddam, ähte tat amäs le sü hekkap abijam ? iéci kde konokés topto, 
ähte täht li tat sammä samé paredne, ku'te li süsne éelitären urrum. 
te supcast talle nä'ita, kokte tü hérra Kjén sunü nihtam, ähte jus 
Spa sävüt orü ja  holo, ähte söi läpän sunün hekkap abijam stälüst, 
te kalhkin sunü casskét séva sisa, ja  te virhtikan söi toivühtét jap- 
mim-hétésné, amä kalhkam inhcék höllot täp késaki, ainät kilhkin 
saradnüt, ähte tü lijén sunün hékkap abijam. ja te lijén küddäm tü, 
kuhte päs li abijam sunüp ja ka'udnam kSinüp tohko. te talle küdSam 
lijén sü tän sullui, ku li manémus vw'lékam suhkat tohko.

té mörähtuiväi konokés alvüs-lähkai ja  kohcui, acin taite vas
tes skelmait valltét ja  fé ru t fannkaköhtai. ja  ku' törru-knikta lijén 
taite valitam vönnuist, té cuhkéti tűt amäs paredné prinséssan kürrai 

Ja  té vu'lékin sija vud'd'ét kirhkui, vai kilhkin ftstihtallat. ja ku' top
péit pöhtén ja  caknin slöhto sisä, té kohcui konokés, ähte tü skélma 
■kilhkin oivtoi puktéhtuwwut. ja  kü’ owtoi puktéhtuwwujin, te supcasti 
konokés ka'ihka äUbmuka pülén, kokte tä skélma lijén tahkam. ja  te 
kacäta konokés taiste hérraist, makkar tupmüw ( tuopmüw)  kalhka 
son vaddét takkar skélmaita, kuhte le takkar pahätahkuit tahkam. té 
jahhtä tüt prükommo nawhte: «koddét kalhkau monno sijäp tainak 
stälü svirhtin.» vala icéin lihkan météht tü éca hérra, ähte prü- 
kommq, kalhkai tán écas jukalvis-pijvén almaca varäp kolhköhtét. ja  
té vitti prükommo sid'd'i täp stälü svirhtép, maina kilhkén cépöhtit
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cwhhpat taiste skélmaist. vala tat svä'rete li naa lossot, áhte úja: 
iccin nakii tap. lugnét, a ina t vérhtijén kese pid'dät täp écaise mannet 
ja  te nawhte kuddin td, torrü-knikta (v. snikta) taite skélmait täinak 
stälü svérhtina.

ja  te eskan étnin sija stürra héjap, ml varruj obo ku<ekte voh- 
kuit ja purréti ja  juhkin, tänsun ja  spelétijin ja dvöhtéllén obo taite 
kuékte vohkuit ja  same paredné occui lahkéu konokés-rihkast tóidnak 
kö jukälvis péive lijén vässam. ja  kg konokés jdmi, te son occui 
jorópp konokés-rihkap. ja  sattai di konokasan sü marinai ja orui 
akta purre konokasan kaik ríhka pad'd'el ja  héjuita kéhpéti son thöl- 
lop ja  véhkehti sijäp omäs-lähkai ja  läntan vesätid'de éhhcén konö- 
kasau nau ku oivätumüs vénakeuse (venakapse). ja  läntan orui etna 
raffe ja püresugnätus, ku tat konokés vésni ja  torjühti täp. — ja 
nawhte sattai, ähte héjüs hässta-c elitär sattai konokasan. ja vésni 
son kuhkép ja  orui lühkulacan kita japmémi. ja  te nohkä täht 
supcas.

82. Me s e  e g y  l a p p  l e g é n y r ő l ,  a ki  egy  k i r á l y n a k  a 
l e á n y á t  m e g m e n t e t t e  a s t a l l ü  k e z é b ő l .

Egyszer, mikor egy stallü ellopott egy királyleányt, de a király 
nem tudta, ki ragadta el az ő leányát, azt mondja ez a király és 
ígéri: «ha valaki megtalálja a leányomat és ide hozza, akkor meg 
fogja kapni a királyleányt feleségül és királylyá lesz utánam.» Ez 
a leány ugyanis a királynak legidősebbik gyermeke volt s nem voltak 
a királynak fiai, a kik az ő helyében királyokká lettek volna. Mikor 
az emberek most hallották, hogy a király azt Ígérte, hogy az, a ki 
csak megtalálja a leányát, az az egész királyságot meg fogja kapni 
és utána királylyá lesz, borzasztó sok úr és királyfi ment el, de 
nem bírták megtudni, hol volt a királyleány. Fölkerestek ugyan 
minden helyet, de a királynak a leányát sehol sem találták. Aztán 
abban kellett hagyniok a keresést és haza kellett menniök, mikor a 
lányt sehol sem találták.

Hát volt egy fiatal lapp legény, a ki lópásztor volt. Ez követte 
a lovakat, a hová ezek mentek. Volt azonban egy földalatti út is, 
a mely nagy völgyön vitt keresztül. A lovak ugyan ezen az úton 
igyekeztek menni, hanem az nem engedte a lovakat odamenni.
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Hát egy napon, mikor most ismét őrzött (legeltetett), a lovak 
megint arra az útra iparkodnak és ekkor engedi őket menni, maga 
pedig követi a lovakat. Aztán mennek a lovai és ő meg utána.

Mikor azon helyre jönnek, a hol a völgy legmélyebb volt, 
látja ez a pásztor, hogy egy asszony megy előtte. Erre utána siet 
az asszonynak, és így köszön neki: «jó napot, öreganyám!» Öreg
asszony volt ugyanis az, a ki most ment és egy nagy kosarat vitt 
a jobb kezében, amely tele volt képekkel. Mikor ez a legény így kö
szönt neki: «jó napot,öreganyám!# az az öregasszony is azt mondja: 
«jó napot, fiam !» Aztán nézegeti a legény azokat a képeket, a mit 
az asszony jobb kezében vitt és azt mondja: «meg szabad-e ezeket 
a képeket nézni ?» Avval fog egy képet, a melyik legfölül volt és 
azt mondja: «ki ez?» Azaz asszony mondja: «bizony nem jutsz 
el te ahhoz !» Azonban a legény megismerte, hogy ez a királyleány
nak a képe, a ki eltűnt. Hát kérdi a legény: «ugyan hol van az, a 
kinek a képe ez?» Azt mondja az öregasszony: «ha hajót épít
tetsz rézből, kormányt készíttetsz ezüstből és árboczokat aranyból 
és aztán addig vitorlázol, a míg a hajó magától megáll, akkor meg 
fogod találni azt a leányt.» Aztán odaadta az asszony azt a képet 
a legénynek.

Mikor este lett, hogy a legény megjött a legeltetésről, azt 
mondta a kamarásnak, hogy a királylyal akar beszélni. Erre a szolga 
fölment a királyhoz és azt mondta, hogy a pásztor akar a király
lyal beszélni. A király azonban azt felelte, hogy «nem érek rá a 
pásztorral beszélni». Hát megint lement a kamarás és megmondta 
a pásztornak, mit szólt a király. Azt mondta a pásztor: «menj föl 
a királyhoz és mondd meg, hogy a pásztor tudja, hol van az ő leg
idősebbik leánya.» Erre megint fölment a kamarás és azt mondta 
az királynak, hogy a pásztor tudja, hol van az ő leánya. Hát meg
örült a király és megparancsolta, hogy tüstént jöjjön hozzá s mikor 
a legény a király elé jött, megkérdezte a király, vájjon tudja-e, hol 
van a királykisasszony. Erre a legény azt mondta, ha kap egy hajót, 
a melynek feneke (alapja) rézből, kormánya ezüstből és árboczai 
aranyból vannak, akkor el fog menni a királylányhoz. Hát igen 
nagyon megörült a király, mert az ő eltűnt leánya igen jó és ked
ves gyermek volt. Azt mondta a király, hogy kapni fog ilyen hajót 
és az emberek az ő rendelkezése (parancsa) alatt fognak lenni.

Hát az emberek elkezdtek ilyen hajót építeni s nem telt bele
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hosszú idő, már készen volt a hajó. Mikor pedig úgy elkészült, a 
milyennek lennie kellett, elrendelte a király, hogy ez a lapp legény 
legyen kormányos ezen hajó fölött és az urakat ő alája helyezte. 
Aztán elkezdett a hajó menni s egész esztendeig vitorláztak. A hajó 
nem állt meg és nem is állították meg (nem ment partra). Mikor 
most egy egész esztendő elmúlt, a hajó megállt egy helyen a szá
razföld mellett és ez a szárazföld egy nagy és egész sziget volt. Hát 
először ez a lapp legény egyedül evezett ki a partra és mikor a 
partra evezett, erősen odakötötte a csónakot a kőhöz és aztán fel
ment a szárazra. A mint ott járkál, csodálkozik, hogy egy embert 
sem lát.

Aztán hallja, hogy ketten beszélgetnek, de nem tudta, honnan 
jönnek ezek a hangok. Hát mindenfelé körülnéz és látja, hogy füst 
jön föl a földön keresztül. Sejtette, hogy emberek vannak azon a 
helyen, aztán odamegy és keresi, hol találhatná az ajtót. A mint ott 
nagyon jól (gondosan) kereste, észrevette, hogy amott van az ajtó és 
kinyitotta ezt az ajtót. Mikor pedig kinyitotta, megijedtek azok az 
emberek, a kik benn voltak. Két fiatal lány volt ugyanis az, a kik 
ott ültek. Hát az a legény, a ki kívülről jött, azonnal megismerte 
a királyleányt. Aztán odamegy hozzája és azt mondja: «én azért 
jöttem, hogy elvigyelek tégedet és elvezesselek atyád kastélyába». 
Megörült erre a királyleány és az a másik nő is. Aztán a királyle
ány kezét nyújtotta a legénynek és azt mondta: «te jó ember vagy, 
a ki ki akarsz engemet szabadítani (tkp. venni) ebből a fogságból». 
Aztán levette az aranygyűrűt a saját kezéről és odadta annak a 
legénynek. Ez elfogadta és a saját ujjára húzta. Ekkor igen nagy 
örömmel lett ez a két leány. Azt a másik lányt szintén ellopta a 
stallü s ide hozta a földalatti házba. Ez is előkelő családból volt.

Aztán kérdezi a legény: «ki hozott benneteket ide?» Ezek 
elbeszélték, hogy a stallü lopta el és hozta ide mind a kettőjüket. 
Aztán kérdi a legény: «hol van most maga a stallü?» Azt mond
ják, hogy az erdőben van és talán nemsokára hazajön. Azt is mond
ják a leányok, hogy a stallü megszagolja, mikor keresztény legény 
]árt a házában. Aztán azt is mondják még, hogy a stallü azokat 
megölni iparkodik, a kik házában járnak, és megöl ez mindenkit, 
a kit előtalál. H át az mondja az a legény, hogy főzzenek egy fazék 
kátrányt és tartsák a fazekat forrón, a míg a stallü visszajön. Ezek 
csakugyan úgy tesznek, a mint az a legény utasította őket.
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Hát kis vártatra ezután hallják, hogy hazajön a stallü és 
ekkor az a legény az ágy alá bújt. A mint a stallü az ajtót kinyitja, 
azt mondja: «hu, hu! itt keresztények jártak. Érzem, hogy azok
nak a vére bűzlik.» Erre azt mondták a leányok: «a magad orra 
az (a magad orrának a szagát érzed), mivel az erdőből jösz; senki 
sem járt itten». Aztán megette a stallü azokat az ételeket, a miket 
a leányok elkészítettek neki s mikor megette, lefeküdt az ágyra, 
hogy elaludjék. Hanem ekkor fölugrott az a legény, a ki az ágy 
alatt volt, ráöntötte azt a fazék kátrányt a stallü szemére, s mikor 
ráöntötte, megvakult a stallü, nem találta többé, hol van a kardja. 
A leányok azonban megmondták annak a legénynek, hol van a 
stallünak a kardja. Ezt megmondták neki, mielőtt a stallü hazajött. 
Hát most megvakult a stallü s mikor megvakította őt, elszaladt 
oda, a hol hallotta, hogy a kardja lógott s mikor megtalálta a kar
dot, odament evvel a karddal a stallühoz és a karddal levágta a 
legény a stallü nyakát. A stallü nem bírta magát védelmezni, mivel 
meg volt vakítva. De ha meg lett volna a szeme, nem bírt volna a 
legény a stallüval (tkp. nem állhatott volna meg a stallü előtt), 
hanem meg kellett volna halnia; mivel azonban meg volt vakítva, 
hát jól bírt vele. Miután megölte a stallút, fogta a leányokat és 
elment a hajóra.

Ekkor a többi emberek igen nagy szemeket meresztettek 
(tkp. csináltak) és csodálkoztak, milyen okos az a legény, a ki meg 
bírta a stallüt ölni. Aztán elhozta a borzasztó kincset a stallü laká
sáról a hajóra és egészen tele rakta a hajót a stallü vagyonával. 
Hanem ekkor azok a többi urak, a kik tudták, mit ígért a király 
annak az embernek, a ki meg bírja találni a leányát, most végre 
görbe szemmel kezdtek nézni erre a legényre, mivel tudták, hogy 
most majd megkapja a királyleányt feleségül és azonfelül királylyá 
is lesz, ha majd az öreg király meghal. Aztán tanácskoztak, hogyan 
pusztíthatnák el azt a legényt s mikor utolsó alkalommal megint 
egyedül járt a parton s már a leányokat s minden kincset elvitt, 
akkor még utoljára egyedül járt a parton. Mikor pedig ott volt, a 
hajó elvitorlázott.

Hát a többi urak avval (tkp. így) fenyegették azokat a lányo
kat, ha nem akarják őket férjül venni s azt nem mondják, hogy 
ők mentették meg az életüket, akkor bele dobják őket a a tengerbe ; 
de ha csöndesen maradnak és azt mondják, hogy ők mentették
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meg az életüket, akkor majd haza viszik őket. Hát meg kellett a 
leányoknak igérniök, hogy soha sem szólnak erről, különben 
bizony meg is ölettek volna. A király leánya azonban titkon sírt és 
arra az emberre gondolt, a ki az ő életüket megmentette a stallü- 
tól és a kinek most ő miattuk meg kell halnia.

Az a legény pedig ment s egészen körüljárta a szigetet, aztán 
több kincset szedett össze, a mit a stallü más helyekre rejtett e l; 
ezeket összeszedte és egy helyre hordta. Mikor egy jó darabig ott 
volt, hát látta az a legény, hogy egy hajó látszik messze a tengeren. 
Ekkor fogja a zsebkendőjét, fölmászik evvel a kendővel egy fa 
csúcsára s mikor a fa tetejére ér, kendőjét szánt-szándékkal meg
kötötte, hogy azok az emberek észrevegyék, hogy lakos van ezen a 
szigeten. Hát a hajós kapitány észrevette, hogy egy kendő mozog 
a fa tetején, aztán azt mondta, hogy vitorlázzanak oda és nézzék 
meg, mi az, mivel soha sem látták, hogy valami lakó lett volna 
ottan, ámbár sokszor jártak azon a tengeren. Mikor csakugyan 
oda vitorláztak, még jobban észrevették, mi mozog a fa tetejében. 
Aztán a partra mentek s mikor a partra jöttek, az a legény is jött 
eléjük és igen nagyon örült, midőn hozzá értek. Hát kérdezi a 
hajóskapitány: «hogyan jöttél te ide?» Aztán az a legény el
elbeszélte, hogy az ő társai olyan hitványak voltak, hogy midőn 
utoljára a partra ment, el vitorláztak tőle. Hát megsajnálta a hajós- 
kapitány azt a fiatal legényt, a kinek olyan sokáig a szigeten kel
lett maradnia. Aztán kérdezi a legény, vájjon meg akar-e rajta 
könyörülni s el akarja-e vinni ezen szigetről. Erre azt mondta a 
kapitány: «mindenesetre elviszlek majd innen, de te nem jutsz a 
saját királyságodba; más királyságból való vagyok én.» Erre azt 
felelte a legény s azt mondta: «hacsak ezen szigetről kiszabadulok,, 
már akkor is nagy örömben vagyok».

Hát a hajóskapitány elvitte magával, a legény pedig meg
mutatta mindazt a kincset, a mit még a stallü rejtekhelyein talált 
s a nagy kardot, melyet talált és a melylyel a stallüt megölte. 
A kardot ugyanis még nem vitte el arra a saját hajójára, hanem 
épen azt akarta elhozni, mikor elhajóztak előle. Aztán most min
dent erre a másik hajóra vitt s aztán ez elindult onnan és elmen
tek a saját királyságukba. Itt a hajóskapitány azt akarja, hogy 
maradjon ő náluk, de a legény nem akarta, el akart menni a saját
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királyságába. Ekkor a hajóskapitány pénzt adott neki, a mivel a 
saját királyságába menjen.

El is ment oda s mikor oda ért, azok épen lakodalmat akar
tak tartani. Most már mindent elkészítettek a lakodalomra, azok 
a menyasszonyok pedig semmit sem mertek szólni, mikor a király 
ugyan kérdezte, hová lett az a l.app legény. Az a két ur hazudott 
és azt mondta, hogy ők tettek mindent és hogy a lapp legény csak 
hazudott, mikor azt mondta, hogy ő tudja, hol van a királyleány. 
Ok voltak azok, a kik a királyleányt a stallük kezéből kimentették. 
Hát a király mindent elhitt, a mit azok elmondtak neki, és a 
lányok sem merték megmondani, mi igaz, hanem szomorúan já r
káltak. Mivel megígérték, hogy soha sem fognak semmit se szólni, 
hát nem is akarták ígéretüket megszegni. Most lesz a lakodalmuk. 
A királyleánynak kellett volna megkapnia az előkelőbb urat, a 
másik leánynak pedig egy másikat kellett volna megkapnia, a ki 
annak az előkelőbb urnák rendelkezése alatt állott. A király ezen 
nagy örömében az egész várost meghívta a lakodalomra. Ezen 
lakodalmas napra és ezen örömében igen nagy vendégséget csa
pott, mivel leányát visszakapta a stallü kezéből. Azok, a kik a 
stallü szigetéről elmentek, igen sok aranyat és ezüstöt hoztak hoz
zája, de nem törődött vele ; azok a kik ott jártak, most eloszthat
ták ezeket maguk között.

Mikor fölvirradt a lakodalom napja, hát az a lapp legény szin
tén éppen akkor az előtte való estén jött a királyi városba és egy 
szegény embernél kapott szállást. Nem ment most vendéglőshöz, 
vagy más gazdákhoz, hanem most ezen szegényhez tért (tkp. 
lépett) be, mikor a királynak szolgái körüljártak a városban és azt 
mondták, hogy mindenki jöjjön el a lakodalomra. És midőn másnap 
reggel maga a király is keresztül ment a városon, kérdezte, min
denki meg van-e hiva?

Hát az az öregember, a kinél az a lapp legény éjjel aludt, az 
ajtóban állt. Mikor a király kérdezte, vájjon mindenki meg van-e 
híva a lakodalomra, azt mondta ez az öreg ember: «egy idegen 
ember jött este hozzám, nem hiszem, hogy az meg volna híva». 
Hát azt mondja a király egyik kamarásnak, hogy menjen oda és 
hívja meg azt az embert, hogy jöjjön el a lakodalomra. A király 
ugyanis azt akarta, hogy mindenki eljöjjön az ö vendégségére, gaz
dag ép úgy mint szegény, idegen ép úgy mint ismerős. Hát oda
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ment a kamarás, a hol az az idegen volt és meglátta, és azt mondta 
hogy: «a király azt akarja, hogy te is eljöjj a lakodalomra.» Az 
idegen azonban azt mondta : «menj oda és mondd meg a király
nak, hogy maga jöjjön el én hozzám, én nem megyek el ő hozzá.» 
Hát elment a kamarás, megmondta a királynak, hogy az az idegen 
azt mondta, hogy te magad menj el hozzája.

Csodálkozik a király, mifele ember az, a ki azt akarja, hogy 
maga jöjjön el ő hozzája. Azonban ekkor azt mondta megint a kama
rásnak, hogy menjen el és mondja, hogy jöjjön el a lakodalomra. 
A szolga arra megint elment és elmondta, mit mondott a király. 
Erre az az idegen megint azt mondja: «menj, mondd el a királynak 
az én szavaimat, hogy maga jöjjön el én hozzám.» Ismét elment a 
kamarás és elmondta a királynak, mit szólt megint az az idegen. Hát 
azt mondja a király: «menj és mondd, hogy ha a templomból kijövök, 
majd eljövök hozzá, most nem érek rá.» Erre megint odament az 
úr és megmondta, hogy mit szólt a király. Hát nagyon csodálko
zott a király azon emberen, a ki azt kivánta, hogy ő maga menjen 
el hozzája. Aztán igy gondolkozott a király: «miféle nagy előkelő 
ember lehet az, a ki nem tartja érdemesnek hozzám jönni, hanem 
azt kívánja, hogy magam menjek el ő hozzája.» De azért a király 
még sem haragudott erre az idegenre.

Aztán elkészült a templomba menésre s mikor a meny
asszonyok fel voltak öltözve, összegyülekeztek, hogy elhajtsanak 
a templomba. A királyleány elsőnek hajtott vőlegényével együtt, 
az a másik leány szintén lovon hajtva jött utána, csak azután a 
király a királynéval együtt, ő utána pedig az egész nép. Rengeteg 
népet hivott meg a király és más országokból is jöttek ezen lako
dalomra. A mint ez a nagy lakodalmas nép a városon keresztül 
ment, az a lapp legény igen szép katonaruhába öltözött, kard 
lógott az oldalán s mikor látta, hogy a lakodalmas nép a városon 
keresztül jön és a templomba megy, maga is elment a szegényes 
házból, oda állt a piacz közepére és azok, a kik látták, csodálkoz
tak, milyen előkelő ember ez. Arany gyűrűt is húzott az újjára, 
ugyanazt a gyűrűt, a melyiket a királyleány adott neki, mikor elő
ször jött a stallü házába. Hát elment a lakodalmas nép elé és meg
állt őket nézni. A mint a kocsizók hozzá értek, de még nem egészen 
értek rá vele szemközt jönni, már a király kisasszony kiugrott a 
kocsiból és azon idegen emberhez ment. Öt ugyan nem ismerte
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meg, hanem megismerte a maga oda adott gyűrűjét, a mely az 
idegennek a kezén volt, s mikor hozzájött, kézen fogta őt a király
leány és azt mondta a királynak: «itt van végre az, a ki az élete
met megmentette.» Aztán a királyleány mind a két kezét az idegen 
nyaka köré öltötte és megcsókolta.

Erre igen nagyon megijedt a király és kérdezte, hogyan tör
tént az, hogy ez az idegen mentette meg az életét. A király ugyanis 
nem ismerte meg, hogy ez ugyanaz a lapp legény, a ki nála pász
torként volt. Aztán a leány elbeszélte, hogyan fenyegették őket 
azok az urak, hogy ha nem hallgatnak és azt nem mondják, hogy 
ők mentették meg az életüket a stallüktól, akkor bele dobják őket 
a tengerbe. Aztán halálos veszedelmükben meg kellett igérniök, 
hogy a világért sem fogják megmondani, hanem azt fogják mon
dani, hogy ők mentették meg az életüket; az ped'g, a ki őket meg
mentette és oda megtalálta az útat, azt ott hagyták. Akkor hagyták 
ott azon a szigeten, mikor utoljára ment el, hogy oda evezzen.

Erre borzasztó módon megharagudott a király és megparan
csolta, hogy fogják azokat a csúnya embereket és vigyék a bör
tönbe. Mikor pedig a katonák kivették ezeket a kocsikból, az az 
idegen ember ült a királyleány mellé és aztán elhajtottak a temp
lomba, hogy megeskettessenek. Mikor onnét megjöttek és a kas
télyba beléptek, megparancsolta a király, hogy hozzák eléje azokat 
a gazembereket s mikor eléje hozták, elmondta a király az egész 
nép előtt, mit cselekedtek ezek a gazemberek és aztán kérdezte az 
uraktól, milyen Ítéletet mondjon (tkp. adjon) ilyen gazemberekre, 
a kik ilyen gonosztettet követtek el. Erre így szólt a vőlegény: 
«majd megölöm őket evvel a stallü kardjával». A többi urak azon
ban nem engedték, hogy a vőlegény a maga esküvő napján ember
vért ontson, hanem maguk akarták ezt megtenni. Aztán a vőle
gény odaadta nekik a stallü kardját, a mellyel ezek azoknak a 
gazembereknek a nyakát levágják. Hanem ez a kard oly nehéz volt, 
hogy nem bírták fölemelni, hanem maguk után kellett húzniok és 
így ölték meg a katonák evvel a stallü karddal a gazembereket.

Aztán végre nagy lakodalmat ültek, a mely egész két hétig 
eltartott s ez alatt az egész két hét alatt ettek, ittak, tánczoltak, 
muzsikáltak és örvendeztek. A lapp legény azonnal megkapta a 
fele királyságot, mihelyt a lakodalmas napok elmúltak, mikor 
pedig a király meghalt, az egész királyságot megkapta és királylyá
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is lett utána. Jó király volt az egész ország fölött, a szegényeknek 
leszállította az adójukat, és sokféleképen segítette őket, az ország 
lakosai pedig úgy szerették a királyt, mint legfőbb barátjukat. Az 
országban sok béke és áldás volt, a míg ez a király élt és uralko
dott. — így történt, hogy a szegény lópásztor királylyá lett. Sokáig 
Alt és boldog volt egész haláláig. Evvel vége van a mesének.

83. S u p c a s  k o n o k  a s  en k e n  es v i v ä  p í r r a .

aktan aikén, kösse U stallü suolütam aktaw núrra néitaiv, te 
■äi muppén äiken äi suoläti aktaw unna pähcaw. kösse talle férni 
täp pähcaw écas hä'ibmai, te stilltij stallü, acai pahhca pa'räkün 
atnet liässta-ställap muhkut, väi kalhkai ra'idnasen saddat; vala 
ehketi kalhkai son fertigen saddat tahte parhküstes. té holla ville 
stallü, aca 0 3 fu t  vaggét ferhtan íchammarén, vala rupsis kham- 
mären i occu alabmak vag get. te uihtos pahhca pa'räkaköti ja stäl- 
law muhkuköti. té stallü éhea vulhki skökit. férhta pijven sotno mell
em manna, ijäit té pöhtä hä'ibmasis.

ku tan peiven vite vülhki, älhki pahhca vitnüps, vala i kössek 
nakä cohkoUt. te suhhta pahhca ja  té vaggä ja  kw'ivlä taite kham- 
marit ja  té u su t: «mannes sa talle stallü porokui vaggémest tatne 
rupsis khamrnären ? » té vaggä son äi tohkü ja kö rahpä uksap, té lé 
akta núrra ja  fawrüs na ita tasné cohhkohémén ja  korrümén. té 
kalicü tat nä'ita taté pah cast: «maite lé' ton pa'rekün oggum?» té 
vastét pahhca: i  lé müsne miké pa'räkün; ställap kalhkap monno 
muhkut, ruivwa mali tallé cohkolicaw.» té jahhtä nä'ita: «*’ ton 
taste kössék cohkole; vala jus taiste talhkasist pieja', té kalitka ton 
talänak cohkolét.» té vaddä tat nä'ita pahhcai ta’te talhkasist ja 
pahhca kálié nüikuhtäsa taté talhkasést piejai tan ställä kuw'lápai ja 
té talänak cohkoli son tahte parhküst. té vaggä son ulhkus, vala té li 
stälün pu'rehta (jalä : kärhtas) staggaken, té i pésa pahhca kosok vw'- 
lékét. jus i lam tat kärhtas, ju  pé li lanka palén vie'lékam. té vaggä 
son vist tűn néita kukuja nä'ita hollä: «iIIuh ta holla, ähte lé' mü 
lutné vaggam.» té éhkét saddä ja  stallü pöhtä hä'ibmasis. té kaheä 
päheast, jus lé cohkolam parhküstés. té pahhca vastét: «kaié läp 
monno cohkolam. jus ton lica' purré punnte, kaié mali licaiv monno
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äi purré sväinas.» te jalihtä stallü: «vaggam le ton rapsis kham- 
mären.» vala pahhca holla: «ip lé tnon tasné mannam.

te tat id'd'a naw nokoi ja  pa ive vite saddä. té oggu pahhca tap 
parhküp, aca cäcew kua>ddet stürra krühtui, tasäk ku tévvd. te v<o'- 
lekä vite stallü mähhcai ja pahhca a'läkä cäcep kuaddét. te li vit 
stallü höllom, apma vaggét rupsis khammarén. pahhőa holla: «ip 
mon le toppen vaggam ja  ip kalhka känak vag get toppen.» té nawhte 
sirätikan. stallü vülhki mähhcai, pahhca jis  alhki pa'räkat. te 
khwddä cäcew, kokte pära nalikä, vala i tat krühtö kossok téva. te 
suhhtä son ta’te cähce-k” wddhnest ja  vagga tun nett a kuku, kute li 
khammarén sisne. te kahca vite nä'ita: «maites anä' ton udné pa'rä- 
k ü n h > te jahhtä pahhca: «cäcew kalhkaw monno kuwddet stürra 
krühtui, tasak ku téma.» té hollä na i ta : «ih ton täp nakä kössek 
tä'whtet, jus ip mon tähte talhkasést vatté. jus monno taste vattäp, té 

ju s  ton tä’te talhkasést pieja krühtui, té ton nakä täp tä'whtet.» té 
vaddä uihtos nä'ita pahhcai tahté talhkasést ja  pahhca piejai taw 
talhkasaw tan stürra krühtui ja  té talänak tevas sattai. ja  té vagga son 
vit nijta kuku ja  cohhkohi tanné, tasak ko jähhkin, ähte stallü kalh- 
kai pöhtét roptüt. ja  ku kuliin pohtémén, té väcci vist pahhca ulh- 
kus. té kahcä stallü : «ju-kus té cäcep kuddi’ krü’tüw tevvasaw ?» te 
pahhca hollä, ähte jö  lé son täp tahkam. té hollä stallü: «mannam 
lé ton rupsis khammarén ! té kalhka’ ton tallé tahinak éhkéten tülh- 
tahtuvvét.» té vaggä son nijta kuku ja hollä tasä, ähte te kalk päh- 
■caw tül’tahtét süni päbmun.

té vaggä éhé stallü ja oooaj ja ku li oddam, té nä'ita cükki 
slibruitja téteti kruhtüw taiste slibruist a'ive tévas (tievas). té cuo- 
lasti son unna särjep cühcéri ja  nürhköhti kálié nuikohtäsa spissati 
nala ja  ai krühtui, vai kalhkai stallü voidnét, ähte spissa li mallen, 
té coggél stallü pajäs ja  pöhtä néita kuku ja  kahca, jus lé tua>lltam. 
té nä'ita hollä: »vaccé éhe ja  kehca!» té väcci stallü tohkö, vala té li 
son alvüs nahkäri. ku vuini, ähte varrä koptui kruhtün, té hollä tah- 
tak éhe, ähte ij lé tat ane tuwlltam ja  vw'läkä vite odd at. té nä'ita 
■vagga pähea kuku ja  hollä, aca falle ri'itét tait oivamus héstait ham 
vasén, té kalhkapa vo'lékét pätur ritét stälüst. i  lam käc stallü muih- 
tam udné lässit ka'rStasen uksap, vala tat li caggüt coggümén. té

159



160 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, V.

pahhca talänak takäi nawhte, kukté na ita pakäti sü ja ka stallü If 
ooeinen naiv lossotét, te vulhkíkan tä küktés, tut pahhca ja tat nä'ita 
kobd kéinüpskan.

ku kalhkaikan sirdtét, te vaddä tut nä'ita aktap laieké-nodöp 
ja  jahhtä: «jus  stallü so'ihtä tü maiién pöhtét, té palhkést tap nodöp 
ja  té kalhka saddat akta stürra varré tunü kaskai. ja  jus ville küld* 
sü pöhtémén, té palhkést tap cahcé-krüsap, té kaik saddat akta stürra 
ja'wré tunü kaskai. ja jus ville kulä’ sii pöhtémén, té palhkéste tap 
kédkiw écat mangéli ja té kalhka saddat akta stürra pakté tunü 
kaskai.» té li äi pahhca valitam stälü éabbdmus ja äi pastélomüs 
svérhtép ja  té vülhkikan köpd kéinüpskan m,annat.

vala ko té stallü kohcaj ja vaggd, aca tallé malläsaw kähhcat 
ja ku’ käwnai pära slibruit kruhtün, té mörähtuwai aieve sagga. ja  
té vagga son rupsis khammari, vala i kawna táp nürra néitap 
(nijtap) ja  té vagga son äi hässta-stallai ja  i kawna pähcaw känäk 
tasné, vala ohcol tait kucpkte oivämus héstait. té ville sakkapui mo
rált t uv ai. té vw'lekä stallü törrétét taite, kuhte sü luhte rimmin.

ja  té so'ihta son pähca marinai, té kulid pahhca, ähte té stürra 
tutim pöhta sü maiiéit ja kulid, ähte stallü téjoksa sü. té palhkést 
pahhca taw laieké-nodöp écas mangéli ja té sattai stürra tévva 
(jalä ; p u(í>llta)  sunü kaskai. té kulid pahhca, ähte té holla sta llü : 
«vieccaca ma ahcan stürra näparaiv ja ruwwa moh taw tévaiv räi- 
kacaw.» ja té vülhki stallü varukat roptüt écas hä'ibmai väggat na- 
paraw ja  ku vécóai, té dlhki son tievdp ra'ikat, icci van son vasa 
pírra vaggit ja lä  ka'révét; vala li naw tumpüs, ähte kalhkai ra'ikat 
caoä ja  té eskan vaggit tan raiké cada. ku son kalhkai taw stürra 
tieväp ra'ikat, jupe li pahhca alvüs malekaten. ja  ku té stallü nakäi 
ra'ikat, té sa mäi vit vamkaköti pära sűvvan, satté pára poikéstin sü 
maiiéit ja  té vite joksa tallé páhcap.

ku té pahhca kullä, ähte té joksd tallé stallü sü, té pal’kést son 
täp cahcé-krüsap écas maiinai ja té sattai stürra étnü jala ja'wré 
sunü kaskai. té kulid pahhca, dhte te vit stallü holla écainés : «väg
gat kalhkap monno ähcan stürra kulcsé/) ja ruwwa mah taw jawréiv 
koivücaw.» té vo'lékd stallü vauikat kukséw väggat jah ku’ li vagya
mén kuksép, jupe li pahhca ville rihkan. té pöti vist stallü kuksin ja
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ulhki koivüt, kokte pára fämuit éni ja  ku’ kalhkai son täp koivüt, 
jupe li pahhca alvüs malakatén, ja  ka koivümést cohhkoli, te vanhkai 
stallü tallé vite páhca mariéit. — ku’ pahhca kullä, ähte te tallé sü 
joksa, te palhkést son ké&kép écas mahgéli ja  te sattai akta sturra 
pakté sunü kaskai. te kullä pahhca, ähte té stallü hollä: «väjjat 
kalhkaw monno áhcan sturra rw'wté-sléccup, te mah ruwwa rüikacaiu 
taw päkte’w.v té vw'léká stallü v ä jja t taw rw'wté-sléccup, maina 
kalhkai muftkét taw sturra páktiw ja  ku’ li vájjam , té sa tallé álliki 
kiskü’tét ja  tanné sa Iá tallé ané kiskahtémén.

ja  té pahhca vülhki ráfésne écas kéinüp ja  manái nawhte 
modde konogés-rihkai cadaja té li tallé äi Saddam sturra parednén 
ja  li äi lérram käik stälü könstuit. té manna tüht paredné sömés 
konogés-slohtoi, vala célikam li taw cáppia héstaw ja  taw cáppq 
svérhtéps ja pöhta vaccé tan konogés-slohhtoi ja  sihta sväinan orrút 
tasne ja té u jju  son äi tasné urutét.

vala ko’ vaggá éhkéti tatne sá'lejüsné (sálljüsnéj, té a'ihcü ko- 
nokasen naita täp amäs parhtnép, juhko taidne väccac, — nürrá ja  
alvüs kövvü li káé tát amäs paredné, — ja  kö konakasen ná'ita sü 
vuini, té lihkui son tán amäs parednai ja  kérui tasä aiéve sagga ja  
ihkep lie éhea sugnutam, ij ke táp tété. vala occui konokés-naita táp 
parhtnép lihkan allasés ólmán, vala i mái konokés jalá trötnék sitá 
takkar amäs ko'lökujatv allasise ( allaséskan)  vévvan. vala ná'ita 
cérru ja  rohka, acapia météhtét táp süni, i son mähte véssut, jus i 
occu' taw apmasaw allasés ólmán, té kuiht lihkan météhtikan soi 
süni táp ja  té välltui prinsessa taina héjüs ja  amäs svainas- 
parhtnin.

té iéci konokés sitä, ähte tä oődo päraca kalhkaikan orrüt 
tätne écas slohtun. jus li oiväputaw vívván u jjum , té sa li o jju t  
tasne orrút; vala ku li nau slahhta, té icci son täp sitä. té vitti ko
nokés sunnui aktaw unna, stöpucaw, kosne kalhkapa orrút, ja té 
uihtgs johtaikan söi tohko ja véssükötikan tasne. vala tut nürra 
olmaj i éheásaiv takä pijvites ko pára odoä, árratést kitä éhkéti ja  
ijäit muhtémin äi cadä. té virhti tut sü ahhka (jalä : nisün)  pép- 
muit o jju t étnéstis, maina kalk päbmat écaws ja äi ol°hmaw. té 
cérru äi tüht nürra khuidna ja  ädne äi käc hollä : «té vuinä’ talle,
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ku' icci’ kulit ale munü. te occu' talle éhca niktét ükulukesvütawt.» 
te ville cérru ta t  norra khuidna ja mahhcá ééas hä'ibmai, ku’te i 
lam man kulikén, ja  ko' pöhtd tohkö, lé árié olmaj oSdémen ja  nawhte 
son takäi fä'rehta pijvén.

te lijén äi konokd-sén éca kuwkte néita, ma’ Újén valitum sturra 
hérrai. te li talle konokés alvüs kérés varas pi'rékui ja  te td sü 
kuwkte hérra, mah lijén süni vévvan Saddam, té td pukti konokasai 
faréhtan pijvén luttit ja  höllé, dhte sija lé taite éca vűhcarn. vala té 
lijén péljé ja  nuwkcmna taiste luttist érit cűlahtuwwum, vala i kono
kés taite kacd, man tihta td’ lé’ cűlahtuwwum érit. té vagga talle di 
tut nűrra ahhkdc, ku'te li tatne unna stöpün ja pöhta étnés kuku. té 
jahhtd konokis äi tan pijvén : «kéhca talle, maite tu' mü oivdp viva 
lé p ua>ktam muni. minné tä férhta péivén mélicén ja  skökijé luttit : 
ja talle lé di taite vűhcarn. vala maites tahkä tü kénes olmaj ? i sa 
kde tat éhedsaw takä ku' öoi. té lé van son akta laihkés hdssta.» té 
vit tut nűrra khuidna cérrut aieve sagga, ku’ ville ahhéé nawhte 
holla ja  la'ihtd taw sü ol°bmap (jala : vivdivs). ja  sadnan uihtos 
kénés li hau di. té dnkart tut prinsessa, ku kalhkai tikker kenés ol°b- 
maw valltit. vala koktes kalhka talle ville t ah kát 1 i  tis aktak lijse 
ville sdnartét, aindt cérrum lé talle purémus. té vaggd son äi now 
hőjén écas hä'ibmai ja  kawdna vite ol°bmaws oőémen. té jahhtd son 
di ol°bmai: «tu écd kuwkte svilé lé talle vűhcarn étna luttit ja  lé 
kuwddam aheé kuku ja uggu alvüs étna skénkait fjalä : vaddäsit) 
dhéést. vaccé talle äi ton ja  skouké, marja ihkep ton lé di ndkanaw 
vűhcét ja  té lih di ton kuwddét ahheai. té limen ai möi oggut nakan 
vaddäsit äheest.» vala tut olmaj vastét: «päja mü rajén oodét tasne, 
ép mon Idkéte kulltalét, maite ton hölö. oodét monno sitdp.» ja  té 
jorökoli son mütüs ( mütuws) vécca kuku ja vite od8 aj. icci son 
alabma nürrane, ko ahhka mdi cérru ja rohkä, acd ndkanaw 
pa'rdkat.

té vw'lekä vit tut khuidna étnés kuku. té lé äi tu sü kuwkte 
oppd toppén, té td’ di cibmi ja spoddi, ku li tikker kdrdnaw valitam 
allasés ólmán, té hőlli sija : «ton virhti étné-st pépmuit oggut ja  pdb- 
mat ol°bmaw, i taks ku’ olmaj kalhkai mdi tü päbmat.» té vile sija 
cibmé ane énaput ja  dlhpahté ( dlhpdhti) sü. té cérruköhta vite son
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j a  ku’ pöhta étnés kuku, tahta sa tál äi kacät tan viväs pírra, te 
-supcast sa talle, ähte odSä tahta. te jahhtä trötnik: «alvüs odóim le 
tatne ol°bman, i tat kössek kalläne oóóémest.» te äi tat nä'ita éerrut 
tasne jaférhta ijäit urru son lihka étnés lutne. pijvit vág3 a son ol°b- 
mäs kuku, vala ku oóóa farehtan pülén, kösse pöhta, te virhti son 
viste talä rw'léket, ja  jus rossu ol°bmaiv, te jis tat mulhtartä.

te kuit öwtuhahcä, jus talle oöSä pijvit, ijäit caSä ja  te usut, 
ähte te kai’ka säkcat, jus talle öóóa ka'ihka aikép. ja te sollet kahhcä, 
ähte ku' ka'ihka almaca oóódjé, te éojjél tut sü olrnäj ja valltä pir- 
süp ja  vw'léka mähhcai. te ävvus, ku voidnä, ku' vülhki talle mahh- 
~cai, vala i lilikan aktaki hölö, ähte vuini ol°bmaws cojjilémén ja 
■vw'lekémen mähhcai. vala te a'läkä son ävühtallat ja katnälites sa- 
kerti erit.

te mannä tut olmaj ja vühcä etna luttit ja  ärrates jupe vw'bedä 
■tuita svilita. vala cuollam lé érit péljit ja  ntlwk<ämit taist luttist. 
icéin sij tuh taite skéné, man tihta son täp takä, jälä obonés usute, 
mannes taite nawhte vw'bedä. mäksin sija talle, maite son änui ja  
péivén jés kuddi tu’ taite konokasai ja  j ih té : «kehca talle, ahhéé, 
maite mija lihpé talle vühcam, alvüs cäppq luttit.# té ävvusi konokés 
ja  vitti vit sid'i (sid'd'i) alvüs stürra vaddasit. té äi pöhta tut nurra 
khuidna tohku ja voidnä vite, maite tu’ puktin ahhcai ja  maite jés 
tu ’ u jjun  skännkan. té va'nikä son ol°bmäs kuku ja  holla: «puktin  
tü  alvüs cäppa ja stürra luttit ja  u jju n  alvüs étna skénkait; vala 
odä’-kus ton talle ka'ik äikep.» té olmaj hollä : «ip ma hau talle maw 
takaca, jus iw kalhka öSöét ?» té ca'ibma ahhka ja  hollä: «rülekes 
öóóém lé tat tüsne, ko’ i kössek kallänemiw a né.» té vite jurhköhtallä 
Maps sinkün (jalä : läcüu)  ja  vit odoaj. ko talle id'da saddä, vw'- 
lekä son talle mähhcai skökit ( skökicet) ja  te p utektä son luttit.
-vala icci tän palen v"opte taite, ainä’t kütti éhca taite luttit kono
kasai malläsin. té jahhtä konokis: «té kuiht äi laihkés jutäs ékte 
p uwktä muni luttit ? élű kénes lé ton lihka. ähkaw mäi ton nä'lekü- 
■tiéü tän oddim-mohhkai.» ja äi ca'imat talle konokés. té mdksi son 
sü püra'kit ja  té vw'lekä son hä'ibmases ja vaddä ahhkai táite pétni- 
k it  ja  vite oddaj.

té saddä, ähte stürra törru kullui ja fidd'äna pöhté tän kono-
11*



164 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK. V.

gasan vuwsste törucit. te vu'Mké tallé tö m d  ka'ihka snikta ja hérra. 
vala te vidnihtallä konokés tan törün. te calci pöhta törru-oivést, 
ahte énép, almac kalhka pöhtét, ta ma’ pára máhhté svirhtép anéhtet 
ja  pirsain vűhcét. te vu'léké ka'ihka khárána türrui ja  konokés ái éc 
virhtij toliko écaws rijtét. te ái tűn laihkés vivvai ái viddi aktaiv 
kampói héstap, málna tat kalhka ái türrui vw'lekét, vala niwrémus 
hássta sa tál ái niwrémus ol°bmai. te vw'léká son ritét oivton, ku tü 
écá pöhtit kilhké ja  te vuddá son tápak jággai ja  te hássta kahcai 
tan jággai kita coivé radd'ai. ja  ku tü éhcása■ pühti toliko, te lé son 
kiskahtem tatne jekkén ja  i héstaiv kosok paihte ( i  occui taste) . te 
vu'lekin tu’ ca'imá tun tumpüsvíitast, ku kalhkai vuddét tápak jággai 
ja  te tasne héstain kiékahtét. vu'lékin tallé tü éhcása ja  iccin sija 
tallé lákéte voidnit, kokte saddá tuina héstain ja  ol°bmain.

te sija pöhti törrüm-saddái ja á'léké törücét. vala tatne fiddá- 
nen li alvás stürra tohké (étna almac), állté vidnitallá táht konokés,. 
juhko li törrümén sija vwssté. ja  ku éhkét saddá ja konokés tallé lé 
vidnihtallamen, té voidná son, áhte te pöhta akta oivés hárrá tup- 
pélt fidd'ána pélést ja  törru tán fiddána cada ja  manna nawhte. 
iccin tü táddat pallat, ku’ páti tanhka écaise füva  (Jüova)  cadá, 
ainát usutén, áhte tat li écaisé törrü-hárrá. ja té manná son cada 
fű v a ja  l'xbküt ja  vühőa maw pára teivét ja nawhte manái son cada 
ja  tűn muppé fü vva i (fövvai)  ja  manái tán cada ja  vülhki. iccin 
tété, kosö sattai. tü owtohi konokés, mikker olmaj taht li, juhko törni 
sü pélén, vala icci tété, kosö tat sattai.

té vite muppé pá'ivé saddá ja  á'léké vite torrát, té minné sija 
tohku ja ku’ vassi tü ’ tápahk jékkép, té lé vit tut laihkés vívva tasne 
kihcamén taina héstain. ja té tán péivén türrun sija alvüs-láhkai. 
vala té éhkét lé talle Saddamen ja konokés lé sárjép gjjurn, vűcáli- 
tallam lé son alvüs-láhkai. té pöhta vit tut törrü-hárrá tun fiddána 
pélést ja  türru, koggo pára pöhta. i  aktak stripa sü oivton, alvüs 
lossés svá'reté li süsne ja  kilüs hássta, té i aktak máhté cá'wcét jala  
suina törrüt. ko vite talle manná fiddána cada ja  pöhta tun muppé 
fűvvai, té a'ilicá son, áhte konokés lé vűca’tallam. té lugnij son kono- 
kasaw pajás étnamest écas hésta nalá ja  vw'léká nawhte mannat 
(kűcahtit). te konokés jahhtá, áhte: «jus mon vésüp, té kalhka ton
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•ojjut lakkéj) mü konokés-rihkast ja kg’ inon lej) j apinarn, kalhka ton 
■oggut oi)o rihkap ja  saddat konokasan mü marinai, hölö muni, mik- 
kér olmaj le ton, kuhte törrü’ iktu mü púdén ja äi udné ja  ville dbijé 
mü hékkap.» vala tut jahhta: «éji mon täle asta taite supcas- 
tét, ainät kilhkin kücahtét kokte mähhtin, vai äraput pöhtén hä'- 
■ibmai.»

te Ii konokés owtep piaién cällam, aide son lé vidnim fid'd'äna 
padd'él ja  ähte akta amäs o'ive le tahkam süni stürra pürép, son li 
•akta alvüs kiwras snikta, icéi aktak su owton rijpü. te lé talle tröt- 
nik stilltém alvüs stürra héjap tan pöhtéj pü'ivai, ko lé vo'rétémen 
konokasaw roptüt avuin ja  rafin. vala te lé tut nürra khuidna, 
juhko li eíjfjUm tap kenés ol°bmap, te li son säkcam (slákéam), jus 
sü olmaj talle kiskat kaihk pijvit tatne täpak jékkén taina vüras hes- 
tain. té voidnä, ähte ku ka'ihka almaca kdhtun cilmi owtost, te 
vulhki tat sü ólmai taste ja  cdlti stürra héstaw, juhko li alvüs cäppie 
ja vulhki pära süvvan kücahtét. molsom li ai éca kärvuit, té sattai 
■alvüs heves ja  amäs, ähte ic ti aktak sü mahté tobedot.

ku talle kullä trötnik, ähte konokés lé pöhtémen slohhtoi, té 
stilltij son aktaw alvüs héjaw. té vaggä äi tut nürra khuidna tohkö 
ja  tü sü oppä hollét «maite kalhka ton tasne tahkatl éhpe kait mija 
höloca, ähte ton lé mijän óbba ? alvüs skäpmu tat mid'd'i saddä tüw 
■óbban höllot tän oivés hérra owton.» vala caimat tut ähkäc ja  i műi
tek hölö. kö talle vuidni, ähte té pöhtémen lé konokés hä'ibmai, té 
•qwtolt vä'jgi talle, väi kilhkin pürastahhtét taite pöhtéjit. vala tut 
nürra khuidna cujju  trohpün naltne ja  tu’ sü oppa lijén äi tasne. 
ku talle tat o'ivé pöhtä ritemen ja  anéhta konokasaw écas f admin, té 
vud'd'ä son nw'lekä ( nuu>'lekä) slöhton uksan owtoi ja  té tusstun tü 
ihcata konokasaw ja kuddé sü slöhto sisä. vala ku’ tut härrä lo'ihtät 
■héstast, té vagga tut nürra khuidna ja  nömosti tü amäs hérraw ja  
■culésti sü a'ivé karräsikt. té tü sü oppä tihkin stürra cilmit ja  öw- 
tohin sagga. usütin äi nawhte, ähte té lé obbäse tärralam ( mielait 
lahhpam), ku tüstai vaggét ja  nömostét ja  culéstét amäs törrü-hér- 
raw. vala té mujohtallä tut nürra khuidna, ko voidnä, kokte tä sü 
■oppä öwtohepmai séddin. ja  konokés äi éc öwtohi a'ive sagga ja äi 
usuti, ähte i lé tat sü nä'ita jérés. té kuit kahca konokés tahte oivés
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hérrast: «ké lé ton?» te tut khuidna vastét: «kale monno kaikkal; sitt 
pírra supcastét.» ja  té supcast, kokte son vuini, ähte akta olmaj vüjit 
täpak jäggai ja tasne leicäi stüntow ja  ku taste vülhki, té son välti 
stürra cäppq, héstaw ja  vülhki nowhte vud'd'ét ja  ähte vuini, karvü 
pära ki'ikin süsne. té arevéti talle konokés, mikker olmaj taht 
lé ja  té son pallaj ku muihtaj, kokte son li älhpahtam täp ol°hmap.

ja  ku té sisä pöhtin ja  purrin ja  juhkin, té äi rutnakohta ko
nokés tüi ecä vivai pírra, ma’ lijén süni p uwktam luttit maléstumün. 
té kahcä tut oivés olmaj: «kalle lőtté sija lé tűni puwktam ?» té holla 
konokés : «kálié Újén.» ja té vw'lekä tut o'ivé olmaj ulhkos ja va^ga 
tun héjüs stöhpui ja  väjgä täite péljit ja  n*wkcamit, maite son lé 
vurhkum ja té puwkta son taite konokasa owtoi ja jahhtä : «jus sija 
lice körútit vw'bédam, té kalhkap monno tallé péljit ja nuwkcamit äi 
vw'bedét konokasai.» té eskan konokés öwtohacai. té ville tüht oivés 
olmaj kahcä : «jus lijén péljé ja  nuwkcama táidne luttin, maité tuh 
tü vivä puktin tűni ?» vala konokés vastét, ähte állam kale péljé jala  
nu(pkcama táisné. té jahhta oivés olmaj : «tálé lijén korüta ja  tanne 
lé jés péljé ja nuwkcama' .» té mörähtuvai konokés a'ive saggä, ko tü 
sü vivä kéléstijén sü nawhte ja  lijén jahhtam, ähte sija lé éca’ taite 
vűhcam ja  éca äi pukti. émés sija naiv kéléstin, acai konokés usötét,, 
ähte sija lé vassala sköwkit. ja. té lijén äi hollom nawhte: <*mija 
mannabe mélicén ja skowkép ja  tut tü slähtas vívva pära oooä.» té 
mörähtuvai konokés a'ive sagga, ku muihtaj, kokte sija lijén sü ké- 
léstam. té eskan kérui son alvüs sagga tűn kolmät vivvai ja  änui,. 
acai äntaks lo'ihtét taite, maite son li hollom.

ja  té vitti konokés süni lahkép rihkast ja  höloi, ku’ japma sonh 
té kalhkai o jju t kaihka tudna ja saddat konokasan sü manfiéla. ja  
té sattai alvüs stürra üvvü. vala tuita éca vivaita vasüi son alvüs- 
lähkai ja  icci tist taita aktawk vatté rihkist, ainat vüjéhti écas luhte,. 
mennosa, koso éca sihté. — ja  té lice äi té vw'lekam ja  té sa érin 
sattai tat sijä owtép avvü ja  oivésvuhta. té u jjun  sija äi mäksup 
kéléstémén oivtost. vala tüht, ku’te li slahhtan urrum ja lihkün áld
jam  konokasin hékkap, son occui viste ähkain pöhtét konokés-slohhtoi 
ja mannél ko’ tat vüras konokés járni, té tat nűrra sattai konokasen 
sad'däija vésni kuhkiw ja vüras sattai aktan ähkaines.
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83. Mes e  a k i r á l y  l u s t a  vej  érői .

Egyszer mikor a stallü egy fiatal leányt lopott, más alkalom
mal egy kis fiút is lopott. Mikor a stallü ezt a fiút a lakására vitte, 
megparancsolta a stallü, hogy a fiúnak az legyen a munkája, hogy 
a lóistállóját kiganajozza, hogy tiszta legyen. Estére azonban elké
szüljön munkájával. Aztán azt is mondta a stallü, hogy mehet min
den szobába, azonban a piros szobában nem szabad sehogy sem 
járnia. Hát a fiú csakugyan elkezdett dolgozni és az istállót kigana- 
jozni. A stallü maga vadászni ment. Minden nappal az erdőben 
jár, éjszakákon pedig hazajön.

Mikor ezen a napon ismét elment, a fiú elkezdte munkáját, 
de sehogy sem bírt vele végezni. Megunta a fiú, aztán elmegy és 
megnézi azokat a szobákat és gondolja: «miért tiltott el a stallü a 
piros szobába való bemenéstől ?» Aztán oda is megy s mikor kinyitja 
az ajtót, hát egy fiatal és szép leány ült ottan és varrt. Aztán kér
dezi a lány a fiútól: «mit kaptál dologul?» «Nincsen nekem semmi 
dolgom, az istállót kell kiganajoznom, avval csak hamar végzek.» 
Azt mondja a leány: «soha sem végzed biz azt el, hanem ha ezen 
szerekből teszesz az istálló padlójára, akkor azonnal el fogod végez
hetni.» Aztán a leány adott a fiúnak azokból a szerekből és a fiú 
ezen szerekből néhány csöppöt az istálló padlójára tett és azonnal 
elvégezte a munkáját. Aztán kiment, de a stallü kapuja (vagy kerí
tése) be volt zárva és a fiú semerre sem mehetett ki. Ha ez a kerí
tés nem lett volna, már régen elment volna. Aztán megint elment 
a leányhoz és a leány azt mondja: «ne mondd meg, hogy nálam 
jártál.» Este lesz és a stallü hazajön. Aztán kérdezi a fiútól, hogy 
bevégezte-e a munkát. Azt felelte a fiú: «bevégeztem bizony! Ha 
te jó gazda vagy, akkor bizony én is jó szolga vagyok.» Azt mondja 
a stallü: «te jártál a vörös szobában.» De a fiú azt mondja: «nem 
jártam én ottan.»

Hát ez az éjjel így múlt el és ismét nappal lett. Ekkor a fiú 
azt a dolgot kapja, hogy vizet hordjon egy fazékba, a míg megte
lik. Aztán a stallü ismét elment az erdőre és a fiú ismét elkezd vizet 
hordani. Mikor a stallü el akart menni, megint mondta a fiúnak, 
hogy ne járjon a piros szobában. A fiú pedig azt mondta: «én nem 
jártam ottan és nem is fogok ott járni» és úgy váltak el. A stallü 
elment az erdőbe, a legény pedig elkezdett dolgozni és hordta a
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vizet, a mint csak bírta, ámde a fazék sehogy sem telett. Ekkor 
megunta a vízhordást és elment a leányhoz,fa ki a szobában volt. 
Megint kérdi a leány: «mi dolgod van ma?» Azt mondja a fiú : 
«vizet kell hordanom egy nagy fazékba, a míg csak megtelik.» Azt 
mondja a leány: «nem bírod azt megtölteni, ha nem adok ezekből 
a szerekből, ha ebből adok, akkor meg bírod tölteni.» Hát a leány 
csakugyan adott a legénynek abból a szerből, a legény pedig belé 
tette a szert a fazékba és egyszerre tele lett.» Aztán ismét elment a 
leányhoz és ott ült, a míg azt nem hitték, hogy a stallü vissza fog 
jönni s mikor hallották jönni, a fiú ismét kiment. Aztán kérdezi a 
stallü: «tele hordtad-e már a fazekat?» Azt mondta a fiú, hogy már 
megtette. Aztán azt mondja a stallü: «te jártál a piros kamrá
ban ! még ma este meg fogsz főzetni.» Aztán elment a leányhoz 
és azt mondta, hogy főzze meg neki a legényt eledelül.

A stallü maga elment és lefeküdt, mikor pedig lefeküdt, a 
leány rongyokat szedett össze és ezekkel a rongyokkal egészen tele 
töltötte a fazekat. Aztán a kis ujjába egy kis sebet vágott és néhány 
cseppet(csöpp vért) a tűzhelyre és a fazékra is folyatott, hogy a stallü 
lássa, hogy a tűzhely véres. Hát fölkelt a stallü és a leányhoz jött 
és kérdezte, vájjon megfőzte-e. Azt mondta a leány: «menj oda 
magad és nézd meg.» Hát odament a stallü, de ekkor igen álmos 
volt. Mikor látta, hogy vér úszott a fazékon, azt mondta ő maga, 
hogy még nem főtt meg. Aztán elment, hogy ismét lefeküdjék. Ekkor 
a leány odament a fiúhoz és azt mondta, hogy most készítse el a 
legjobb lovakat, aztán majd nyargalva el fognak menni a stallütól. 
A stallünak ugyanis ma nem jutott eszébe, hogy bezárja a kerítés 
ajtaját, hanem tárva-nyitva állt. A legény mindjárt úgy tett, ahogy 
a lány utasította és mivel (míg) a stallü olyan mélyen (tkp. nehe
zen) aludt, ezek ketten, az a legény és a leány, mindegyik a maga 
útjának ment.

Mielőtt elváltak, a leány egy gombolyag fonalat adott a 
legénynek és azt mondta: «ha a stallü véletlen te utánad jönne, 
dobd el ezt a gombolyagot s ekkor egy nagy hegy lesz kettőtök 
között.» Aztán egy vizes korsót adott neki és ezt mondta: «ha ismét 
hallod jönni, dobd el ezt a vizes korsót és egy nagy tó lesz kettőtök 
között.» Aztán egy követ adott neki és ezt moudta: «ha ismét hallod 
őt jönni, dobd ezt a követ magad mögé és aztán egy nagy szikla 
lesz kettőtök között. A legény a stallünak legszebb és legélesebb
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kardját is elvette, és aztán elindultak, hogy mindegyik a maga 
útjának menjen.

Mikor a stallü fölébredt és oda ment, hogy megnézze a húst és 
mikor csak rongyokat talált a fazékban, igen nagyon megharagu
dott. Ekkor elment a piros kamarába, de nem találta ott a fiatal 
leányt. Aztán elment a lóistállóba is és nem találta ott a fiút sem, 
hanem látta, hogy nincs meg a két legjobb lova. Ekkor még jobban 
megharagudott, aztán elindult a stallü, hogy üldözze azokat, a kik 
tőle elszöktek.

Hát véletlenül a fiú után került. Hallja a fiú, hogy nagy zaj 
jön mögötte és érezte, hogy a stallü ime eléri őt. Ekkor maga mögé 
dobja a legény a fonálgombolyagot és egy nagy domb lett kettőjük 
között. Aztán hallja a fiú, hogy a stallü mondja: «talán majd elho
zom apámnak nagy fúróját és majd hamar kifúrom azt a dombot.» 
Erre visszaszaladt a stallü, a lakására, hogy elhozza a fúrót és mi
kor elhozta, elkezdte a dombot kifúrni. Nem tartotta érdemesnek, 
hogy körüljárjon vagy megkerülje, hanem olyan ostoba volt, hogy 
keresztül akarla fúrni és aztán a lyukon keresztül menni. Mire a 
nagy dombot majd keresztül fúrja, a fiú már igen messze lesz. 
A mint a stallü keresztül bírta fúrni, megint elkezdett futni, mint 
a füst, a homok csak úgy porzott mögötte és aztán ismét elérte 
a fiút.

Mikor a fiú érezte, hogy ime a stallü eléri, maga mögé hají
totta a vizes korsót és nagy folyó vagy tó lett kettőjük között. Hát 
hallja a legény, hogy a stallü megint mondja magában: «majd 
elhozom apámnak nagy merőkanalát és gyorsan kimerem ezt a 
tavat.» Avval a stallü elszaladt, hogy elhozza a merőkanalat s mire 
elhozta a merőkanalat, a legény már megint messze volt. Aztán a 
stallü megint visszajött a kanállal és elkezdte merni a mint csak 
hirta s mire ezt kimerhette, a legény már igen messze volt. A mint 
elkészült a kiméréssel, ismét szaladt s mikor a fiú hallotta, hogy 
ime eléri őt, maga mögé hajította a követ és egy nagy szikla támadt 
kettőjök között. Ekkor hallja a legény, hogy a stallü azt mondja : 
«elhozom majd apámnak rossz vascsákányát, majd talán gyorsan 
kifúrom ezt a sziklát.» Aztán elindult a stallü, hogy elhozza azt a 
vascsákányt, a mivel össze akarta zúzni a nagy sziklát s mikor 
elhozta, elkezdett dolgozni és ott vesződik még most is.

Ekkor a legény békében útjának ment és így sok királyságon
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keresztül ment. Ekkorra nagy legény lett belőle és minden stallü 
mesterséget is megtanult. Hát ez a legény elment egy királyi kas
télyba, azonban a szép lovát és szép kardját elrejtette és csak gya
log jött a királyi kastélyba. Ott szolga akart lenni és ott is marad
hatott.

A mint este az udvaron járkál, észreveszi a király lánya ezt 
az idegen legényt, a ki ott sétált, — fiatal és igen szép volt ugyanis 
ez az idegen legény, — s mikor a királynak a leánya meglátta őt, 
megtetszett neki az idegen legény és igen nagyon belé szeretett s 
s ki tudja, talán ő maga kérte volna meg. Azonban a királyleány 
mégis megkapta ezt a legényt férjül, ámbár a király vagy a királyné 
nem akartak ilyen kóborgót vejökűl. Hanem a leány sírt és könyör- 
gött, hogy engedjék meg ezt neki, ő nem bír élni, ha nem kapja 
meg ezt az idegent férjének. Aztán mégis megengedték ezt neki és 
ä királykisasszony hozzáment a szegény és idegen szolgalegényhez.

Hát a király nem akarta, hogy a fiatal pár ebben az ő saját 
kastélyában maradjon. Ha előkelőbbet kapott volna vejéül, akkor 
ott maradhatott volna, de mivel ilyen közönséges volt, nem akarta. 
Aztán a király egy kis szobácskát adott nekik, a hol lakhat
tak. Hát csakugyan oda költöztek és ott kezdett élni. Ámde 
az a fiatal férj nem tett mást napokon át, mint csak aludt reggel
től egész estéig és néha éjtszakákon át is. Aztán a feleségének kel
lett az anyjától ételt szerezni, a mivel maga táplálkozott és férjét 
is táplálta. Hát sírt is ez a fiatal asszony, az anyja meg ime ezt 
mondta: «ime látod, mivel nem fogadtál nekünk szót, most magad
nak kell szenvedned szófogadatlanságod miatt.» Erre ismét sír a 
fiatal asszony és visszatért a saját lakására, a mely nem volt olyan 
messze, és mikor odaért, a férje még aludt és így tett minden nap.

Hát a királynak más két leánya is volt, a kik nagy uraknál 
voltak férjnél. Most a király nagyon szerette a friss húst és a két 
úr, a kik vejeivé lettek, minden nap madarakat hoztak a királynak 
és azt mondták, hogy ők maguk lőtték azokat. Hanem ezeknek a  
madaraknak a fülük és nyelvük le volt vágva. A király azonban 
nem kérdezte, mért vannak ezek levágva. Hát az a fiatal asszony, 
a ki abban a kis szobában volt, szintén odamegy és az anyjához 
jön. A király ezen a napon is azt mondta: «ime, nézd, mit hoztak 
nekem az én előkelőbb vejeim! Ezek mindennap az erdőben já r
nak és madarakat vadásznak és most lőtték ezeket is. Hanem mit
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csinál a te lusta urad ! Az ugyan csak nem tesz mást, mint aluszik, 
Bizony lusta egy ló ö !» Hát az a fiatal asszony ismét igen nagyon 
sírt, a mint az atyja azt mondta és gyalázta az urát (vagy vejét), 
és csakugyan lusta is volt biz ő. Ekkor megbánta az a királyleány, 
hogy ilyen lusta embert kellett elvennie. De mit csináljon, most 
már nem használ semmit, ha meg is bánja, hanem a legjobb most 
a sírás. Aztán így bánatosan a saját lakására ment és az urát me
gint alva találta. Ekkor azt mondta az urának: «az a két másik 
sógor most sok madarat lőtt, aztán elvitték az atyámhoz és igen 
sok ajándékot kaptak az atyámtól. Menj most te is és vadássz, talán- 
tán te is lőhetnél néhányat és te is elvihetnéd atyámnak, akkor 
némi ajándékot kapnánk atyámtól.» De az ember azt felelte: «hagyj 
engem itt békén aludni, nem szeretem (tkp. nem törődöm) hall
gatni, a mit te mondasz; én aludni akarok.» Avval arczát a fal felé 
fordította és ismét elaludt. Egy kicsikét sem indult meg, akárhogy 
sírt is és kérte is a felesége, hogy valamit dolgozzék.

Aztán megint visszament az az asszony az anyjához, hát a 
másik két testvére is ott volt és ezek nevettek rajta és csúfolták, 
hogy ilyen férfit vett magának urául. Aztán azt mondták: «neked 
anyádtól kell ételt kapnod és etetned a férjedet, a helyett hogy a 
férjednek tartana el tégedet.» Aztán még jobban nevettek rajta 
és csúfolták. Erre ismét elkezdett sírni és mikor anyjához jött, ez 
is kérdezősködik nála vejéről. Hát elmondja, hogy ez aluszik. Erre 
azt mondja a királyné: «borzasztó alvás van ezen az emberen, nem 
únja meg ez az alvást soha sem.« Aztán a leány ismét elkezdett 
sírni és minden éjjel mégis ott maradt az anyjánál. Nappal elment 
az urához, de mivel mindenkor aludt, a mikor jött, hát azonnal el 
kellett ismét mennie; ha pedig fölkeltette az urát, akkor meg zsör
tölődött.

Mégis elkezdett csodálkozni, vájjon most nappalokon, éjje
leken át aluszik-e és gondolja, hogy majd meglesi, vájjon mindig 
aluszik-e. Aztán egy este otthon maradt és megleste, mit csinál 
az ura. Hát mikor titokban nézi, látja, hogy a mint minden ember 
lefeküdt, az ő férje fölkel, aztán fogja a puskáját és elmegy az erdőbe. 
Megörült, mikor látta, hogy most az erdőbe ment, de azért még
sem szólt senkinek sem, hogy látta az urát fölkelni és az erdőbe 
menni, hanem ekkor elkezdett örülni és könnyeit letörölte.

Az az ember minden éjjel az erdőben járt és sok madarat



lőtt, reggel pedig már eladta azoknak a sógoroknak, de a madarak
nak a fülét és nyelvét levágta. Azok nem értették, mért teszi ezt és 
egyáltalában nem gondoltak rá, mért adja el ezeket így. Megfizet
tek, a mit csak kért, nappal pedig elvitték ezeket a királynak és azt 
mondták: «ime, nézd apánk, milyen rendkívül szép madarakat 
lőttünk most.» Hát a király megörült és ismét igen nagy ajándéko
kat adott nekik. Az a fiatal asszony is odajött és ismét látta, mit 
vittek azok az apjának és mit kaptak ismét ajándékúl. Aztán elsza
ladt az urához és azt mondta: «azok igen szép és nagy madarakat 
hoztak és igen nagy ajándékokat kaptak. Hát te mindig alszol-e?» 
Erre azt mondta az ember: «ugyan mit csináljak mást, mint hogy 
aludjam.» Erre nevetett a felesége és azt mondta: «furcsa egy alvá
sod van neked, hogy soha sem únod meg.» Erre az ura ismét meg
fordult az ágyban és ismét elaludt.

A mint azonban éjjel lett, elment az erdőbe vadászni és ma
darakat hozott, de ez egyszer nem adta el ezeket, hanem maga vitte 
el a madarakat a királyhoz főzetül. Erre azt mondta a király: «hát 
a lusta Judás is hoz nekem egyszer madarakat, igen lusta vagy te 
mégis. A feleségedet óhezteted alvásod miatt (tkp. alvásügyedben).» 
Nevetett is a király, és jól megfizette őt. Aztán az ember elment 
haza, a feleségének adta a pénzt és ismét lefeküdt.

Hát történt, hogy nagy háború híre hallatszott és ellenségek 
jöttek ezen király ellen hadakozni. Ekkor minden katona és úr 
elment harczolni, de a király legyőzetett ezen háborúban. Aztán 
írás jött a hadvezértől, hogy több ember jöjjön, azok, a kik csak 
kardot bírnak fogni és puskával lőni. Hát minden férfi elment a 
háborúba és magának a királynak is oda kellett készülnie. Aztán 
annak a lusta vőnek is adtak egy vén lovat, a mellyel majd szintén 
a háborúba menjen, hanem a leghitványabb ló is jutott most a leg
hitványabb embernek. Hát a királynak ez a lusta veje előre elnyar
galt s mikor a többieknek jönniök kellett volna, belovagolt egy 
mocsáros lápba és a ló egész hasig beleesett a lápba. Mikor aztán 
a többiek odajöttek, ott vesződött a lápban és lovát sehogyan sem 
bírta onnan tova hajtani. Amazok nevetve mentek el annak az 
ostobasága miatt, hogy [mért] kellett ezen nedves lápba belemen
nie és ott a lóval vesződnie. Elmentek most a többiek és nem gon
doltak vele, hogy lássák, mi lesz a lóval és az emberrel.

Aztán odajöttek a csatatérre és elkezdtek harczolni, de ennek
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az ellenségnek nagy serege (sok embere) volt, úgy hogy legyözetett 
ez a király, a ki háborút viselt ellenük. Hanem mikor este lett és 
a király le volt győzve, látta, hogy egy előkelő úr jön amonnan 
az ellenség oldaláról és az ellenségen keresztül tör (tkp. harczol) 
és így megy. Azoknak nem jutott eszükbe (tkp. nem értettek) félni,, 
mivel a saját csapatukon keresztül jött, hanem azt hitték, hogy ez 
a saját hadvezérük. Aztán keresztülment a seregen és ütötte, lőtte 
a kit csak eltalált és így keresztül ment ama másik sereghez. Mikor 
ide ért, keresztül ment ezen is és elment, senki sem tudta, hová 
lett. Hát csodálkozott a kiráiy, miféle ember volt, a ki az ő részén 
harczolt, de nem tudta hová lett.

Aztán ismét másnap lesz, ismét elkezdenek harczolni, aztán 
elmennek oda a csatatérre. A mint elmennek a nedves láp mellett, 
az a lusta vő megint ott vesződött a lovával. Ezen a napon bor
zasztó módon harczoltak, de midőn most este lett, a király sebet 
kapott, borzasztó módon meglövetett. Ekkor megint jött az a fő 
katona az ellenség oldaláról és harczolt, a merre jött. Senki sem 
bírt előtte megállni, iszonyú nehéz kardja volt és gyors lova. Senki 
sem bírt megállni előtte, vagy vele harczolni. Mikor most megint 
keresztül ment az ellenségen és ama másik sereghez jött, észrevette, 
hogy a király meg van lőve. Erre fölemeli a királyt a földről a saját 
lovára és így megy (nyargal) tovább. Hát azt mondja a király: 
«hogy ha én élek, meg fogod kapni királyságomnak felét és ha 
meghaltam, meg fogod kapni az egész birodalmat és királylyá 
leszel utánam. Mondd meg nekem, miféle ember vagy te, a ki teg
nap az én részemen harczoltál és ma is és azonfelül megmentetted 
azéletemet?» Hanem amaz azt mondja: «nem érek én most rá 
ezeket elmondani, hanem vágtassunk, a hogyan bírunk, hogy ko
rábban érjünk haza.»

Hát a király már előbb írt, hogy ő legyőzte az ellenséget és 
hogy egy idegen előkelő katona vele nagy jót tett. Ez igen erős 
katona, senki sem áll meg előtte. Erre a királyné igen nagy lako
dalmat rendezett a rákövetkező napra, mikor a királyt örömmel és 
békével várták vissza. Azonban az a fiatal asszony, a ki azt a lusta 
férjet kapta, megleste, vájjon az ő férje minden nap vesződik-e a 
nedves lápban avval a vén lóval. Aztán látta, hogy mikor minden 
ember eltűnt szem elől, az ö ura kiment onnan, fogott egy nagy 
lovat, a mely igen szép volt és villámként (tkp. füstként) nyargalt



174 SVÉD -LÄPP SZÖVEGEK, V.

tova. Más ruhát is váltott, aztán igen szép és felismerhetetlen lett, 
hogy senki sem bírta megismerni.

Mikor most a királyné hallotta, hogy a király útban van a 
kastélyba, víg lakomát rendezett. Ekkor az a fiatal asszony is oda
ment és a testvérei azt mondták: «mit fogsz te itt csinálni ? Mi 
talán csak nem mondhatjuk meg, hogy te a mi hugunk vagy. Igen 
nagy szégyen volna az ránk nézve, hogy téged húgunknak mond
junk azon előkelő úr előtt.» A fiatal asszon}7 azonban mosolygott 
és semmit sem szólt. Mikor most látták, hogy a király jön haza, 
eléje mentek, hogy üdvözöljék az érkezőket, az a fiatal asszony 
pedig a lépcsőn állt és a testvérei szintén ott voltak. Mikor most 
az előkelő úr nyargalva jött és a királyt ölében tartotta, egyenesen 
benyargalt a kastély ajtaján. Ekkor a többiek átvették a királyt és 
bevitték a kastélyba. Mikor pedig az az úr leszállt a lóról, a fiatal 
asszony odament megölelte az idegen urat és nagy szeretettel meg
csókolta. Ekkor a testvérei nagy szemeket meresztettek és igen 
csodálkoztak. Azt is gondolták, hogy huguk megbolondúlt (elvesz
tette az eszét), mivel oda mert menni és az idegen főkatonát meg 
merte ölelni és csókolni. De az a fiatal asszony mosolygott, mikor 
látta, hogyan elcsodálkoztak a testvérei. A király maga is igen 
nagyon csodálkozott és szintén azt gondolta, hogy a leánya nincs 
eszénél. Aztán mégis megkérdezte a király attól az előkelő úrtó l: 
«ki vagy te?» Ekkor az az asszony felelt: «majd én fogok róla 
beszélni!» S aztán elmondta, hogyan látta ő, hogy egy ember bele
nyargalt egy nedves lápba és ott vesződött egy darabig s mikor 
onnan elment, vett magának egy nagy, szép lovat és így nyargalt 
tovább és hogy azt is látta, hogy a ruhája csak úgy ragyogott. Ekkor 
sejtette a király, miféle ember ez és megijedt, mikor eszébe jutott, 
hogyan kicsúfolta ezt az embert.

Mikor bejöttek és ettek és ittak, a király elkezdett a többi 
vejeiről is beszélni, a kik neki madarakat hoztak megfőzésre. Hát 
kérdezte az az előkelő ember: «hány madarat hoztak azok neked?» 
Azt mondja a király: «sok volt.» Ekkor kiment az előkelő ember 
és ama szegény szobába ment, fogta azokat a nyelveket és füleket, 
a melyeket félre tett, oda hozta a király elé és azt mondta: «ha ők 
a testeket adták el, akkor én majd most a füleket és nyelveket is 
eladom a királynak.» Ekkor aztán elcsodálkozott a király, az elő- 
helő ember pedig azt is megkérdezte: «vájjon volt-e azoknak a
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madaraknak fülük és nyelvük, a melyeket a te vejeid hoztak neked?« 
A király azt felelte : «nem volt biz azoknak sem fülük sem nyel
vük.» Erre azt mondta az előkelő ember: «azok akkor a testek vol
tak, itt meg vannak a fülek és a nyelvek.» Ekkor igen nagyon meg
haragudott a király, hogy az ő vejei így hazudtak neki és azt mond
ták, hogy ők maguk lőtték ezeket és maguk el is hozták neki. Szán
dékosan hazudtak így, hogy a király azt higyje, hogy ők szorgal
masan vadásznak. Ezt is mondták: «mi az erdőben járunk és vadá
szunk, az a te hitvány vöd pedig csak aluszik.» Aztán igen nagyon 
haragudott a király, mikor eszébe jutott, hogyan hazudtak azok 
neki és végre igen nagyon megszerette a harmadik vejét és kérte, 
bocsásson meg neki azért, a mit mondott.

Aztán a király neki adta fele birodalmát és azt mondta, hogy 
ha meghal, mindent meg fog kapni és királylyá lesz utána. Aztán 
igen nagyon örült, hanem azokra a többi vejeire borzasztó módon 
haragudott és semmit sem adott nekik a birodalomból, hanem 
elkergette őket magától; menjenek, a hová maguk akarnak. Aztán 
ezek el is mentek és oda lett az előbbi örömük és előkelőségük. Meg 
is kapták fizetésüket hazugságukért. Hanem az, a ki egyszerű volt 
és mégis megmentette a királynak az életét, az feleségével együtt 
ismét bejöhetett a királyi kastélyba és miután az öreg király 
meghalt, ez a fiatal lett helyette király és sokáig élt és öreg lett 
feleségével együtt.

84. S  u p  c as o l ° b ma n  p í r r a ,  k u ’ t e v i r h t i j  n é  i t  a u s  
j é h t a n e s s í  t o i v ü h t é t .

te li akta olmaj, kuhte li alvüs ponntá, vala te son akta pálén 
mistij obo éecau skihpé, ma’ lijén rihkést tévvasa, ja te li äi atnam 
eca liévöw. ja  te manna tát olmaj alvüs huinün sömés stáddai, vala 
té li tat alvüs mä'lekat tohko mannat. te son mannaköti tallé ja te 
sömés éhkéten voidnä táht olmaj stürra cáppa rupsés pinnikau ja  
karhtas li ville tan pinnika pírra ja ku’ lakápui pöhta, te a'ihcá son, 
ähte ka'rétasa porhta li rapäs. ku son tallé li nau va'ipam, cákna 
son tän porhta cada ja vagga pajäs tan stürra stöhpui. vala ko son 
tohko pöti ja cähai sisa stöhpui, té son i kanna aktauk almacit. té 
vaföü tát amäs aktat khammarest kita mubbai, vala i lihkan kauna
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aktauk véssujau. vala pépmuit ka'udna son. ja te li äi ne'lekum 
te porrököti son taiste pSpmuist. ja  kö lí porrom, te villeti son akta 
lahcui.

vala unna stgntoc te kullä, ähte te almaca pghtija te uilitos 
pöti somes olmaj, vala tat li jehtanés. ja  ku’ talle jehtanés pötl hä'ib- 
masés ja  té sa talle vagga käihkai khammarí mikte ja te äi pöhtä 
son tän khammarí, kosne tät amäs li lekkastémen. té kahcä talle jeh- 
tanés: «mikker olmaj lé ton?» ja ville kahca : «ko so lé ton manna
men ja  mi lé tu mohhké ?» té vastét amäs, ähte son lé mannamen 
voidnét, jus näkan säkau o jju t mahhtä, kosne lé ta' sü skihpé, ja  té 
ai supcast, ähte son lé kukkét mannamen. té kaóat jehtanés: «vali
tum lé’ kus ton ?» té jahhtä amäs : «kale lep mon valitum.» té kahcä 
vite jehtanés: «anäh-kus ton mänait ?» té vastét amäs, ähte atnä son 
modde mänait ja  porräsumüs nä'ita lé jü  skillui lohkom.

té kösse jehtanés täp kuläi, té hollä, ähte sihtä son tau porrä
sumüs néitau. vala té kossá amäs a'ihcam li, ähte jéhtanesa stöhpui 
li son pöhtam ja  täle ville jehtanés néitau süste sihtä, té vastét amäs 
naivhte : eip mon nä'itam tűni vatté.» vala té mörähtuivai jehtanés 
ja välti tu ol°bmau ja  a Ut k i pisma Hallat sü ja  kahcä: «sitä-kus ton 
néitaut muni vaddét?» vala olmaj jahhtä: «ip mon nä'itam tunt 
vatté.» té jehtanés ä'läkä palhkéstit tuhku-téhke tau ol°bmau ja  ka- 
cütét ville: «vattä-kus muni néitaut ?» vala olmaj ja h h tä : »ip mon 
vatté.» té jehtanés dlhki vastes-lähkai tömolitét taina ol°bmain ja  té 
virhtij tut amäs japmém-hétén toivöhtét néitaus jéhtanási. ja  kojéh- 
tanés kuläi, ähte té kalhkai néitau ogjűt, té héihti sü pismartalla- 
mest. ja  té odőaj olmaj tau ijau ja  ku’ ärrat saddä ja son kohcaj, té 
lé jü  jehtanés vw'lekam kéinüws. vala li läkim alvüs nälhka pépmuit 
tun apmasi ja  ville kuwddam tait pépmuit tan khammüri, kosne amäs 
li Ödemen, ja  té li ville stallü péd'd’am alvüs étna pitnikit, maite 
kalhkai talle vaddét tän apmasi. ja  té li péd'd'am pépmuw ja pétnikit 
po'rétai ja  éhé li vw'lekam érit.

ko talle olmaj kohcaj, té poröi son taiste pépmuist ja ku' li 
porrom, te välti son tait pétnikit ja  vurhki ja  vül’ki ulhkus ja  manäi 
kéinüws. ja ku’ pöti talle écas hä'ibmai, té li son aieve hőjén, té ka- 
cäti talle ta’ sü almaca: <tkoktes lé ton nau hőjén?» té supcast talle
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olmaj, aide son li mannam j  éhtan asa heim an ja  ville virhtim néitau 
jahhtét jélitanessi, ainäc li hűit koddet sü. te jahhtä tat porräsumüs 
nä'ita: «éle ahhéé nau hőjén orü!» te jahhtä olmaj: «udné sa jéh- 
tanes pötic ja véccac tü.» te jahhtä nä'ita : «pöhtus, kale ma mon sü 
cüvücau.»

ja te pöhtä jelitanés ja étnam ski'lepij owton, te son nau spa'~ 
ihta vud’d'a. ja ko pőti, te virhtij nä'ita éűvvüt sü. ja ku te ferű i ecase 
hä'ibmai, te kacät jéhtanés : «sitüh-kus muni ahhkan 1« nä'ita
jahhtä: «ip mon sitä.# té mörähtuwwä jéhtanés ja a'läkä äi tau 
néitau pismartallat ja äi kacätit, jus ahhkan sihtä. vala nä'ita 
jahhtä: «ip mon sitä.« té tallé suhtai jéhtanés ja  jahhtä: «te kalh- 
kan lik mon tü lérahtét!» ja  té li läkim stürra marra-stäppau ja  té 
läitij néitau ulhkos ja jahhtä : «jukö kalhka ton japmét, jälä té kalh- 
kau mon japmét.» ja  té viliét jéhtanés éhe tan stäppa nalä. ja  ku 
nä'ita täp vuini, té tallé uihti écaus jéhtanasau äksuina, mau jéhta- 
nes é’é jú  li läkim, acai néitau o'ihtét. ja  té nä'ita öécui ka'ihka tau 
stürra rihkéw ja ähcéas nowhte pontüti.

84. Mes e  e g y  e m b e r r ő l ,  a ki  k é n y t e l e n  v o l t  l e á n y á t  
a j é h t a n e s - n  e k Í g é r n i .

Hát volt egy ember, a ki igen gazdag volt, de egyszer elvesz
tette valamennyi hét hajóját, a melyek kincsesei voltak telve és 
más szerencsétlensége is volt. Aztán ez az ember nagy szomorúan 
elindult egy városba, de igen messze volt odamenni. Hát elkezdett 
menni és egy nagy, szép vörös épületet látott s egy kerítés is volt 
az épület körül s mikor közelebb jött, észrevette, hogy a kerítésnek 
kapuja nyitva van. Mivel most olyan fáradt volt, átlépett ezen a 
kapun és felment a nagy házba. Midőn azonban odajött és belé
pett a házba, egy embert sem talált. Erre ez az idegen egy szobá- 
ból a másikba ment, de mégsem talált egy lelket sem. Etelt azon
ban talált. Aztán éhes is volt, hát elkezdett ezekből az ételekből 
enni, s mikor evett, lefeküdt egy ágyba.

Ámde kis vártatra hallja, hogy emberek jönnek, és aztán 
csakugyan jött egy ember, de ez jéhtanés volt. Mikor most ez a 
jéhtanés hazajött és aztán minden szobán végigment, abba a szo
bába is eljött, a hol ez az idegen feküdt.. Hát kérdezte a jéhtanés :

12Halász, Svéd-lapp nyelv. Y.
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«miféle ember vagy te?» s azt is kérdezte: «hová vagy menőben 
és mi járatban vagy?» Erre azt felelte az idegen, hogy lássa, nem 
kaphatna-evalamihírt,hol vannak az ő hajói, s aztán azt is elmondta , 
hogy messziről jött. Aztán azt kérdezte ajeh tanes: «házas vagy-e?» 
Azt mondta az idegen: «házas vagyok bizony.» Megint kérdezte a 
jehtanes: «vannak-e gyermekeid?» Azt felelte az idegen, hogy sok 
gyermeke van és legidősebbik leánya már confirmation is volt.

Mikor a jehtanes azt hallotta, azt mondja, hogy akarja azt a 
a legidősebbik leányt. Azonban, a mint az idegen észrevette, hogy 
jehtanes házába jött és most a jehtanes tőle a leányát is akarja, így 
felelt rá az idegen: «nem adom neked a leányomat.» Ekkor azonban 
megharagudott a jehtanes, fogta azt az embert, elkezdte bántalmazni 
és kérdezte: «akarod-e a leányodat nekem adni?» De az ember azt 
mondta: «nem adom neked a leányomat.» Erre a jehtanes elkezdte 
az embert ide-oda dobálni és megint kérdezte: «odaadod-e nekem 
a leányodat?» De az ember azt mondta: «nem adom.» Ekkora 
jehtanes csúnya módon kezdett el bánni az emberrel és aztán az 
idegennek halálos veszedelmében oda kellett a leányát a jéhtanes- 
nek ígérni. Amint a jehtanes meghallotta, hogy majd megkapja a 
leányt, fölhagyott a kínzásával. Aztán éjjel aludt az ember, és mikor 
reggel lett és fölébredt, a jehtanes már útjának ment. Ámde igen 
jó eledeleket készített annak a vendégnek és az ételeket abba a 
szobába is vitte, a hol az az idegen aludt. Azonfölúl a jehtanes 
igen sok pénzt tett oda, a mit annak az idegennek akart adni. 
Aztán az ételeket és a pénzt oda tette az asztalra, maga pedig 
elment.

Amint az ember fölébredt, evett az ételekből s mikor evett, 
fogta a pénzt, eltette, aztán kiment és útjának ment. Midőn a saját 
lakására ért, igen szomorú volt. Hát kérdezték az emberei: «mért 
vagy olyan szomorú?» Erre elbeszélte az ember, hogy a jehtanes 
lakásán járt és a leányát is oda kellett Ígérnie a jéhtanesnek, kü
lönben megölte volna. Erre azt mondta legidősebbik leány: «ne 
légy apám olyan szomorú !» Azt mondta az ember: «talán még ma 
eljön és elvisz tégedet a jehtanes.» Azt mondta a leány: «hadd 
jöjjön, majd elmegyek vele.»

Aztán jött a jehtanes és a föld rengett előtte, olyan gyorsan 
hajtott. Mikor jött, a leánynak követnie kellett. Amint elvitte a 
saját lakására, kérdezte a jehtanes: «akarsz-e hozzám feleségül
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jönni?» A leány azt mondta: «nem akarok». Erre megharagudott 
a jehtanes és elkezdte a leányt is kínozni és kérdezte is, akar-e 
felesége lenni. A leány azonban azt mondta: «nem akarok.» Most 
megelégelte a dolgot a jehtanes és azt mondta: «majd mégis meg- 
tanítlak tégedet!» Avval elkészített egy nagy favágitót, kivezette a 
leányt és azt mondta: «vagy te halsz meg, vagy én halok meg.» 
Avval maga a jehtanes lefeküdt a favágítóra s mikor ezt a leány 
látta, magát a jehtanest ölte meg a fejszével, a mit a jehtanes már 
elkészített, hogy [vele] a leányt megölje. Aztán a leány mindazt a 
nagy kincset megkapta és így atyját gazdaggá tette.

85. P a r h t n é n  p í r r a ,  kul i t  e m ó r  s e w s  r o p  t ü t  o é é u i .  
akta paredné li ai mörséu pässtam ja í tété, koso li tat vw'té

kám. te manna tat paredné ja ohca, vala i  mähte ka'udnat tau mör- 
séios. vala te käunatallä son sömés jéhtanasin, ku’te éni aktau soppiu 
ja söppé kévén li hägga ja  japmém. te éni äi jéhtanis kaipauja kid 
tau ped'd'ä o'ivai, té i  aktok sü vuiné ja  ku trödd'üw cähka, té son 
manna, sévai rastä jä'beda ku’ ko'ihke läntau. jah ku stéblit jw'lekai 
( juw'lekai) cähka, te son aktuin läwhkin valltä éühté milau.

kösse tallé tat paredné kaunati taina jehtanasin, te son ai höllä, 
ähte mo'résé lé süste kähtum ja  ville jahlitä, ähte pallä son, ähte 
skihpij ol°bmä lé tau sü mbrséw suolätam. te vaddä tallé jéhtanis 
tait ecas kärvuit tän par‘dnai ja  te vw'lekä falle son ohcot, koso mor
ses lica kähtum. te mannä son täi kolmon pékkai lutne, vala e sija 
töte maitek. te pöhtä son no'réhta vélja kuku ja’ te tat téti, kosne sü 
mo'résé li. «rupees seva slöhton lé tü mo'résé, jahlitä nua>'réhte 
pägga.» jah köpar‘dne tau kuläi, te son mannä tokkő. ruhte milau 
son vcilti aktan lawhkén ja  te pofi tan morsés lusä.

vala te li mo'résés tallé cojjjümen prütan tän sammä pijvén. 
te ped'dä son kaipap o'ivai ja rakna sisa ja  prütasau spihkij nérrai. 
prütas jahhtä prükommui: «marines slövo ton mü?» son jahlitä : 
«ip mon tu slövo.» té vite spihkij tut prütasau ja prütas vit jahhtä : 
«slövo'-kus ton mü?» prükommo jahhtä : «in mon tü slövo.» te vite 
spihkij tut ja té prütas vülhki ulhkos ja té paredné ai késsati 
owtoi. ja. té nawhte orrúi morséws roptüt, vala prükommow uihti 
son taina süppines.

12*
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85. E g y l e g é n y r ö l ,  a k i v i s s z a k a p t a m e n y a s s z o n y á t .

Egy legény elvesztette a menyasszonyát és nem tudta, hová 
ment. Hát megy a legény és keresi, de nem bírja a menyasszonyát 
megtalálni. Találkozik azonban egy jébtanessel, a kinek egy botja 
volt és e bot végén volt az élet és halál. Aztán volt a jehtanesnek 
egy sapkája és mikor ezt a fejére tette, senki sem látta s mikor a 
kabátját felhúzta, úgy ment a tengereken át, mint a szárazföldön ; 
mikor pedig a csizmáit húzta a lábára, egy lépéssel száz mérföldet 
bejárt (tkp. vesz).

Mikor a legény találkozott a jéhtanessel, azt is mondta, hogy a 
menyasszonya elveszett, és azt is mondta, hogy attól fél, hogy egy 
hajós ember lopta el a menyasszonyát. Ekkor a jéhtanes odaadta 
a legénynek a saját ruháit s [ez] aztán elment keresni, hova tűnt 
el a menyasszonya. Járt a három szélnél, de ők semmit sem tud
tak. Aztán eljött az északi testvérükhöz és ez tudta, hol van a meny
asszonya. «A vöröstenger kastélyában van a te menyasszonyod», 
azt mondta az északi szél. S mikor a legény ezt hallotta, odament. 
Száz lépést tett egy lépéssel és aztán odaért a menyasszonyához.

Azonban a menyasszonya épen az nap ült lakodalmat. 
Hát feltette a sapkát a fejébe, belépett és a menyasszonyát pofon 
vágta. A menyasszony azt mondta a vőlegénynek: «mért ütsz enge- 
met?» Ez azt mondja: «nem ütlek én tégedet.» Aztán amaz megint 
megütötte a menyasszonyt és a menyasszony ismét mondja: «te 
ütsz-e engemet?» a vőlegény azt m ondja: «én nem ütlek tégedet.» 
Ekkor amaz újra megütötte s erre a menyasszony kiment s aztán 
a legény is megmutatkozott előtte. így aztán vissza kapta a meny
asszonyát, a vőlegényt azonban megölte a botjával.



XI. Tündér- s egyéb mesék.

86. S é v v a - n é i t a  j a  s a m e  p a r h t n é  p í r r a .

aktan äiken, köss» séva mamsella (v. sévva-néita)  Újén man
námén ko'ihké lantan, icén murjit coggét, te sija talle vággé somos 
krudnis krassé-pwlltai. cécau néita Újén sija. ja  té so'ihta akta sämS 
paredné voidnét tdite néitait ja ’ te vuini tat paredné, ähte akta U 
ka'ihka fmvrümus ja te ville voidna son, ähte itné sija äi rülekes 
vatnasit, mai sija vaja pölitin kaddai jah te vu'leké sija talle pajäs 
tan pwlltai. jah ko séva mamsella Újén padkáién lantan, te jis va'nika 
tat paredné sévva-kaddai ja cékai tän fawrümusa vatnasau. ja  ku’ 
neita pöhté roptüt, te sija väggi talä vatnasí lusä. vala te käihka 
neita välltin vatnasitese, vala te tat fawrümus paci talle coggüt ja  
kähhcat, kö tü’ ecä mamsella vu'lékin kéinüwse. ja  te talle késsat tut 
paredne tän neita kuka ja te talle occui tat paredne tau séva mamsél- 
lau allasés ahhkan.

te lijén cécau jaké taté mangéla ja  étna mänä Újén talle Sad
dam. unna rékatem mänäc li äi. te so'ihta talle, ähte olmaj li érit 
vw'Vékám ja  té jis vagga tat sü alihka férhtan hüsanja  te vagga son 
ai nawsté sisäja  té tasne ka'udna son tau écas toluc vatnasau. ja  kö 
käunai taw, té son vülhki ja  Midi tdit smävva mänait uktu stühpui. 
jah ko olmaj pöti hä'ibmai, té lé jő  tat sü ahhkä vw'Vékám ja i aktak 
tété, koso son liéc vw'lékam. vala té muihtaj olmaj, ihkep lé son talle 
mannam naivsten jah té vw'léka olmaj tohko ja  kähhcat. ja  ka tohko 
pöti, té ohcoli tau vatnasau ja  té äi arévéti, kosö ahhkäs li kéinüiv 
valitam, vw'lekam li käc tat tän tuluc ha'ibmasés.
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86. A t e n g e r i  l e á n y  és  a l a p p  l e g é n y .
Egyszer, mikor a tengeri kisasszonyok (tengeri lányok — 

vízi tündérek) szárazföldön jártak, hogy bogyókat szedjenek, akkor 
ök egy zöld füves dombra mentek. Heten voltak leányok. Egy 
legény véletlenül meglátta ezeket a leányokat és aztán látta ez a 
legény, hogy egyik a legeslegszebb volt és azt is látta, hogy külö
nös csónakjaik voltak, melyekkel hajózva a partra jöttek s aztán 
fölmentek a dombra. Mikor a tengeri kisasszonyok fönt voltak a 
szárazföldön, az a legény a tengerpartra szaladt és elrejtette a leg- 
szebbiknek a csónakát. Mikor aztán a leányok visszajöttek, azonnal 
a csónakokhoz mentek. Minden leány elvette a maga csónakát, az 
a legszebbik azonban ott maradt álldogálva és nézte, a mint a 
többi leányok útjuknak mentek. Ekkor megmutatkozott a legény a 
leány előtt s aztán megkapta a legény a tengeri kisasszonyt meny- 
asszonyáúl.

Hát hét esztendő múlt el ezután és sok gyermek lett ezalatt. 
Nem rég született kisdedük is volt. Történt ekkor, hogy az ember 
elment és aztán a felesége az egész házat bejárta és a fészerbe is 
bement s ott megtalálta az egykori csónakát. Mikor pedig ezt meg
találta, elment és a kis gyermekeket egyedül hagyta a házbaD. 
A mint az ember hazajött, a felesége már elment és senki sem 
tudta, hová ment. Ámde ekkor eszébe jutott az embernek: talán a 
fészerben járt s aztán odament az ember, hogy megnézze. Midőn 
oda jött, hiányzott neki ácsénak serre  gyanította, hová ment 
a felesége. Ez ime elment a régi hazájába.

87. P e t n a k a  t í üne  p í r r a .

tä’ tuluca supcastijén, ähte käudnut kalhkai takkar almac- 
släd'd'a, käsne li par a akta juwleke ja  nunne kalhkai kunek petnaka 
nunneja te tat kalhkai hapset, koso krésta almaca vü'lékin.

te li sömés üikön akta stürra suta ja tS almaca harhmastuw- 
wujé tan söllaki ( süllaki) ; vala e kokte sü fähtät. te kuit mjju pet
naka nünéu, aca tat hapset, kosne tat súla li. tő kossd súla tau kulai, 
te lijén talle tatne stäSan stürra almac-tohhké. te vagsja täht súla täi 
almaci sehkai ja  ville cuocóaht son karvü-körruji kaskai ja  jahhtä : 
«te sa talle petnaka nunne hépsic mijau karvü-körrajit, ehpe mij
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käc falle vittica ka'ihka vijehtés pehkit roptüt.v te són talle écans 
holla karvü-körrujen (jalä : skrdddaren).

te pöhta ta lle petnaka nim m  ja  hapsahtallä aktas tas mubbai 
ja  ko talle pöhtä tun sállaka kuka ja  tau hapset, tg li son lakévi 
kéhtai vBrjüiv ja  ku’ talle pöhtä hapsähtallat, te capmesti son taina 
verjuina tan nunnai ja  te tat nunne va'retéköti ja  icci tist ville ak- 
tauk hapsé. — te nowhte pésai tat sála tan palen ja  icci pötähtalä 
fannkai.

87. A k u t y a o r r ú  e m b e r r ő l .

A régiek azt beszélték, hogy lett volna olyan emberfaj, a 
melynek csak egy lába volt, az orra pedig olyan lett volna, mint a 
kutya orra és aztán ez megszagolta volna, merre mentek keresztény 
emberek.

Hát volt egyszer egy nagy tolvaj s aztán az emberek meg
haragudtak erre a tolvajra, de sehogy sem foghatták meg. Aztán 
mégis megfogadják a kutyaorrút, hogy az szaglálja meg, hol a 
tolvaj. Mikor a tolvaj ezt meghallotta, akkor a városban nagy 
embertömeg volt. Hát ez a tolvaj ezen emberek közé ment és a 
szabók közé állt s azt mondta: «most a kutyaorrú talán bennünket, 
szabókat fog megszimatolni. Mi ugyanis nem adjuk vissza mind a 
levágott darabokat». Hát magát szabónak mondta.

Aztán jött a kutyaorrú s elkezdett szimatolgatni egytől a má
sikkoz és mikor a tolvajhoz ért és ezt szaglálgatta, ez egy fegyvert 
készített a kezébe és a mint most jött szimatolgatni, ezzel a fegy
verrel az orrára vágott. Erre az orra elkezdett vórezni és többé sen
kit se szagolt meg. így szabadult meg ez alkalommal a tolvaj és 
nem kísértetett tömlöczbe.

88. K a r ed n a  M ű r r a - s t a h h k a .

te li tolin akta héjüs, vala fawrüs naita. nau hed’d’ü li son, 
ähte väcci mörra-stähkain, te almaca kohheuköhtén sü Karedna 
mürra-stahhkan ; kolömo cékak li van sü ka'revü. te sömes pijvén U 
mannamen, te pöhta son akta keddekeS ahkäkucan nä'ika ja  püras- 
tahhtä (puorastahhtä)  sü nawhte: <ipáráik, püraik, páráik ahhkam ! 
koktes vesü ton?» te kummö ( kummä)  svarruj: «páráik, páráik 
naitam 1 modde jaké lg tähte rajest sij kü almaca kohheun mü ahh-
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k a n t é  holla kammö nawhte: «ko ton li nau vullékac, sitäp monno 
Vadáét tűni kol°bmo vúlhpü. aktau si'léhke kärvüp, muppép si'l&pan 
pa'ihtet kalhka ja  kolmat pa'ivén ki'ikét. ja vattüp ai tűni aktap vi'- 
lékés hérhkép, maina ton vud'd’et kalhka; vud'd’em-rijtö si'l&pan 
pa'ihté. ja te nianä nä'itam konokés-slohhtoi, te kalhka ton manemus 
trohtniken saddat.»

te uiht manna taht Karedna murva stähkainas tohkö ja  pöhtä 
nau konokés-karliténi j a  cakna ciuhcun-uksan cada sisä ja kacäta, 
jus sihté sü tanné orrüt päd'dat. vala khammarherra ca'ibmén 
(cibmén) süste, nau äi ka'ihka mamsella. te rohkä K aredna, vüi 
hdin arbmalastét sü pad'd'él. hed'd'ü le son ja  äi örhpes. te uiht arb- 
malastén sijä sü pad'd’él ja  pa'rekün kalhkai o jju t ciiceu ja  murait 
kuwddetja kunäit paliét spisseist. té van sija süste cibménja vadáén 
süni namöp kutna-palléj (pallij).

té sömés a'ilékes péivén kacäta son khammarhérraist, jus o jjü t 
li son ki'réhkui vaggit. té ca'ibmä härrä süste ja  holla,: «möptes 
kalhka ton mörra-stahhka kirhkün túlikét ? té almaca tüste pára 
éi'ibmi» ja  icci löpéte sü kirhkui. té änüt Karedna, vüi lüli ojgüt 
cücép kuwddét prinnsai, konokasen porrüsemus par’dnai. té ca'ibmén 
véste sijä sü tumpüsvütast. té kuit ca'ibmamen tihta löpétén süni 
cacép knwddét. icci tallé Karedna obonés pasaté, hu’ kalhkai vaggit 
pajäs prinsan ko'ikü. té uihtu cücép kuwddü pajas prinsan kham- 
mari. té ca'ibmaköti äi prinnsa, kg van icci taht héjüs nd'ita sü 
mahté obonés äi érrütét. té kacäta mürrastahhka, jus son oggu kirh
kui vaggit tan pöhtijen ailéken. té icci prinnsa nüdö sü, vala j ih t i : 
« vaccé/» ja äi caimati.

té uiht a'ilek padd'üna ja almaéa manné kirhkui. Karedna 
paci manémüsi, tasä kg almaca lijén vülhkatam. té son vie'léka 
öddim-kammüreses. laoö prounon vülén li sü öddim-sad'd’é. pa- 
säta son ééaps toppén ja  ko’ van pasai ka'ik tülevait, sattai 
son wwudnas faurü , cakna si'lehke vulhpui ja  vaggd mähh- 
cai, kosne son li hérhképs cihkam. vud'd'ä nawhte kiréhkui, 
jmrhtan glökülen cuoccähtahhtä son hérhképs. té kösse almaca sü 
vuidnén, jahhkén sija, akté tat li amüs ja  oivés khuidna. té lé jü  
prinnsa éoggümén kirhkü-karhtenesné. kö van sou voidnä tap j auras’
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khuinap, väccasta son tohkü, acai sa su vekéhtet vud'd'ém-pulhkest. 
vala khuidna li nau stúrés, icci tüsiü sü véhkép. té usüti prinnsa 
nawhte: «alvüs oives khuidna lé ham tahta, kö sü véhkép i laké- 
tam. ii célasti Karedna éhca pulhkest, canäi hérhképs ja väccasti nau 
kiréhkün sisä ja cuhkiti sömés stowlon nalä. te prinnsa väcci ni sisä 
kiréhkui ja  cuhkéti púhta muppén péllai. vala sü va'ibmü nau nür- 
rani, icci son ohonés kulä, maite lie härrä prihkum (prijhkum), nan 
son kérésvötap ötjeid süni.

ku tallé härrä li vitnüps hä'ihtam, vaccast Karedna uksan 
raikin ulhkus ja  käihkin álmáéi cal‘mé kéhci?i sü mangélen ja  
prinnsa äi väcci vuinäcet, kosos tat amäs mamsälla kéinüps vw'lekä. 
vala nau späihtes li son, iccin tähpate voidnét, kosö son sattai. te 
tölvui (férni) son hérhképs mähheai, nnlai äi tait kir°hkü-karvuites 
ja cänai vist murrä-stahhkases ja  manna céhkuni. te ku pöhtén al- 
rnaéa kirhküst, väccac äi prinnsa ja  slänkat kartenesne céknales 
usulmäsi. te lahhkana ai Karedna sü ko'ikuja kaeäta süsté kirehkü 
säkait, vala icci prinnsa sü vasä svärrut. té kuit khammarhärra 
jahhtä: <iakta amäs ja faurüs khuidna li udni tän mijän kirhkün. 
amäs si li tahtä ja kokte mija vuinime äi oivés khuidna.»

té sömés äiken vit Karedna änühta khammarhérrast löpép 
kuwddet khämpap prinsan khammäri. no ca'ibmamen tihta si vit 
suni täp löpétén. té uiht kllwddä khämpap pajäs ja vitie kaeäta, jus  
son o jju  kirhkün vaggit tän pöhtijen a'ilekes péivén. té löpét vitte 
prinnsa suni täp ja  jahh tä : «ip kuiht lé lihkan tü voidnam tun 
oivtép a'iléken kirhküsne.» ja vitte muppätest cäimai (caiémai) 
prinnsa süsté. té vw'lekä Karedna idhkus sü lu'tte.

ja kö a'ilek cöwkuta, vaggén sij tal almaca kirhkui. prinnsa äi 
imlhki kir°hkui. icci sa mäi tän tihta, acai kullat prédihküp, ainät 
jähki oggut voidnét vit tü faurüs khuinäp. ja  sadnan uiht, kü son 
li cogfjümen plökülén kirhkü, te pöhta taht sammä mamsellä, valä 
ane ville cabbäp karvui. te li van son caknam si'läpa-ki'ikije vul°h- 
pui, catna vite hirhképs plökülén purhta, belast vite pulhkest ja 
vaggä kirhkui ja  cuhkét vite sömés stowloi (stouloi). prénnsa 
vagga vitte mangén ja  äi vite cuhkéti sü pühta kéheatét täp faurüs 
néitap. icci sa son vité prijhkap kulä, näu van sü va'ibmü sulkiti.
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te rite kü preihka li nohkoin, vagga sa vitte Karedna ulhkus, 
käihki almaci calerne pqseliten nü maiiéit. prinnsa vit ulhkus vagga 
vuinácét, kosos tahf'khuidna vwléka, vala idei sori vite tähpäte void- 
net, koso tat vülhki. manäi Káredna mähheai, núlai vulhpüps 
(vídhpups)  ja  dekái táp hali äi hérhkips, dakfia viste rntírra-stahh- 
kasis ja  cadat cilemit (obö mütüp)  ja  pöhta vite nawhte cahhpaten 
ciuhcuni. te jahhkén sija, ahte Karedna li oddam. vala kü kirhküst 
pöhtén almaca ja ai prinnsa páti, te vite kaeät Karedna prinsast 
kirhkü-sokait, vala idei sa prinnsa sü vasa svarrut. te kuit akta 
khammar-mamsella jahhtá : «akta khuidna léi udné kirhkün ja  fau- 
rup ja  fidnap tüste ton murra-stahhka. ep le rnijá voidnam takkar 
khuinap kirhkünne oivtola.»

te tahta vohhkü nau noköi ja vite a'ilek sadda, icci Karedna 
lop ép kacá, icci sa ken tűt faurüs khuidna kenők kirhkui pöté. 
prinnsa sa mái vacci kirhkui usütéméu, vái lului oggüt voidnét vit 
táp khuinap, vala kcitui tahta. te ocohta prinnsa ká'ihlca sajit ( sijit)  
stäoasne ja  kaeäta, jus le nakan amäs khuidna tűid né orrúmén, vala 
iccin sija mähte süni aktap supcastét tan pírra, ainät jahhtin : «mi
nime äi mija táp khuinap, map mijan könkalac majestähhta lid void- 
näin. te usüti prinnsa nawhte : «i le sa tallé tat khuidna kulikén.» 
te pad’d'a son sva'idnasites ta'rävat térvvin ( térvina) kirhkün törhtnun 
kűlhpép, vajap lulun stéble ta'beranét, vai li son oggut joksot täp 
khuinapí, vajäp lului 0 3 ju t sakastét.

te vite K aredna änühta sakartem linép kuwddét pajäs prinsan 
ko'iku, kute li tallé pasátémén. te ca'ibma khammarhärra ja  jahhta : 
«vaccé kuiht ja  kütte sakartem linép pajäs. üräddä näken palen sa 

'thai prinnsa tűni uksau vúséhtic.» te uiht vagga Karedna pajäs 
prinsan ko'iku ja  váddá sakartem linép süni ja  kaeäta, jus härräs 
luli löpétét sü kirhkün vaccacit tan pöhtijen a'iléken. oedui vite 
Karedna löpép vág g it ja  prinnsa vit kolmät äiken däiinai tähte 
cähhpis ja käifas néitast. usüti, man turnpüs tat lij pöhtét sü ko'ikü 
ja  kdeätet süste kiröhkü-vag gemi pirra, vala idei sa tall sü rialä 
üsüte man kuhkép. tut faurüs khuidna li van sü nawhte nüratam, 
idei sa son astüp ane ehcäsit usütit.

vala ku a'ilek cüwkut, vagga vite prinnsa kirhkui, jahhkémén



TÜNDÉÉ- S EGYÉB MESÉK. 187

oggut voidnét ta p faurüs khuinap; hbjin li son, hu i' lám voidnam 
sü tun owtep a'iléken. kossá tallé lé vacedcem kirhkun ulükülésné, 
voidnä vite tap sammä khuinap pöhtimén ja kiröhkui vag get. te 
käihkd errötin täp faurüs mamséllap. pä'ive-ki'ikije vw'léhpö li van 
sü naltne. té vagga Karedna kirehkui ja éuhkét. prinnsa sa tallé ai 
canai ja vite kolmäten äiken cuhkéti sü pühta kéhcatét vité täp 
sammä khuinap ja hu härrä li vite vitnüps hä'ilitam, vaccaj vité tut 
faurüs khuidnä ulhkus ja prinnsa mangm. vala ku kämak taberäni 
la'reven sisa, moljosti son tap nallte ja  vehkali nau ulhkus ja  hä're- 
käses, aéai vite vud'd'ät érit. jus li son tau käpmakews occutahhtét 
takte ta'révén siste, te li jam  prinnsa sü joksot. täste van son kuM 
käpmakeps tasä ja manäi vite nau mähhcai, kosrw vit niilai kärvui- 
tes ja  cähai viste murra-stahhkasés ja cadati äi tasne ja  mannä vite 
nau ciuhcuni. kö almacä kirhküst pöhtén, kacät vite Karedna sijäst 
kirchkü-säkait. te holle sijä kaskapse (kaskause) vite tän amäs khui- 
rian pírra, kn te parii pa iven kijki. ka'ihka alma ca rutnén tän khüi- 
nan pírra, mäp sija éh lam voidnam kössek.

ku vite a'ilek pöti, vaggi almaca kirhkui. prinnsa sa tal äi 
vacct, vala kätui tat khuidna ja icci kosseken ville vuidnu. suhte 
mänü sadden ja  prinnsa ocötahhtä ka'ihka staoait Scas rihkäshe, 
jus lé näkan amäs mannam, vala svärran öccui, ähte i lam aktek 
amäs mannam, te cuhki son käihkit faurümus rnamséllait écas licsä, 
vajäp. kokte luli ka'udnat,jalä to'bedat tau khuinau ; vala icci konnek 
kauna. te son hojés sattai ja jähti écasnes : «kosne tat khuidna pár a 
kaudnuj, késa kämak hevvä h) vala icci aktesi héva. muhtémita li 
unnahkac, muht érni tä stures, muhtemä jés elä stürra poskép ét nin. 
te lé ville écas kohté-mamsélla, té taite köhcü pajäs, acisa (aha ai 
cäkacet, vala iccin cahkite. té kacäta prinnsa, jus lé tallé käihka 
pöhtam pajäs. té jahhtä sömés khammar-härra nauhte: «älle tiste 
éhcasa ku’ Karedna múrra-stahhka ; ja i sa kuit tahta lie.»

vala téti sa Karedna múrra-stahhka, kokte täliia kalhkai sad- 
dat. ku käihka lijjin pad’dén sala sne, manna Karedna mähhcai ja 
caknä pä'ive-ki'ikije vw'löhpui, valä idei pasäte. cänai murra-stähkap 
pad'd’éla ja  manäi nau ciuhcuni. té pöhta khammar-härra sisä ja  
holla: «vaceé tallé pajäs prinsan ko'iku, fasätuh ta vale!» icci sa
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Karedna pasätem-astüw válté, ainät vanhkai pajäs, kokté It. ku 
caknä sisä, tö éa'ibmé käihka herra jah äi (— j a  häi) mam sella, vala 
tan pälen sollet ci'ibvién. vala prinnsa icci tän palen caimä, hojen It 
van son. te kuhhcu Kärhtnau lusäs ja  holla nawhta, aca sa cäkacet 
täp käpmakep.Karedna cauhkast käpmakep ja  cahhkä tänhka ecas 
cilemi owton. icct son obonés vacce öcä khammäri ja toppen cäke 
jäbeda ku’ tu’ Scä mamsella lijén tahkam. ku van son cäki steblep 
jw'läkai, te li tat ku takätum julhken mihte. tS eskan käihka 
herra calemit cakkaticin sutit ja  köhcaté sü julhköp pirra käihka. 
vala te prinnsa plijhkuti. töti Scas kohctdväsep, kokte li höllom, 
ähte täsa, kesa tat sähhtä, kalhkai son ahhkan valltet. ja  kö äi 
usüti, kokte son li ca'ibmam täu Karedna mürra-stähkap, te ville 
ullü huinui.

ko Karedna voidnä, ähte prinnsa nau sattai hoinüs-lähkai ja  
ka'ihka herra cdlemit cakkatén sutii, tS muljosti Karedna murra- 
stähkaps nallte ja  päjai sü kuw'läpai mannet (mannát), te kacät 
prénnsa skilpSstem kelain (kielain) : «koste le totnoh> vala Karedna 
mujuhtallä ja  ja ’t tä : «cähce läntast lep monno.» te kacät prinnsa 
rädSe-herraist, jus ta tehti, kosne tat lannta li. vala herra vastetin : 
oehpe mija täp töte.» te kacät vite muppen äiken Kärhtnast: «koste 
le’ ton?» Karedna vastöt: «mon lep khammpa-läntast.» te kacät 
vite herraist, kosne tat lannta le, kute nau kohcü’tuwwä. vala herra 
vastöte: «ehpe mijä täp töte.» te kacät son vite kolmat aiken : «koste 
lö ton?» Karedna vastöt: ulidne-lantast lep mon.» tö caimäti 
prinnsa, valti Karhtnau kötast ja  lä'itij (la'itij) pasätem-sad'dai ja 
jahh tä: «passat kalhkap mon tu ehe vöidnöt, makkar mütüw ton 
occu, ko pasähtuvä.» tö prinnsa pasai sü ja  kö li passam, tobedaj 
son sü ja  tö alhte va'ibmü ävvusi. vala te usulmäsa pohtén, kokte li 
son tau ca'ibmam aktan hörrais kum. te eskan hollä, aeä sü äntakes 
lo'ihtöt ja  hollä : «manne ton nau öcapt tihke? tö van monno ca'ib- 
mép (éibmip) tüste aktan hörrai kum. » tö caimat Karedna ja hollä: 
töti son käihka, kokte kalhkai saddat.

tö ocöui son prinsap olman ja sattai trötniken. vala kaihka herra 
ja  mamsella palläjön talle, ku Kar‘dna murra-stahhka sattai tröt
niken, te sa talle sijäp häddohtic. vala icci trötnék täp takä. vösui
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kukké]) ja  orui lühkolaé kita vűrrastepmai. —  tálle te nolikä K är’t- 
nan supcastem.

88. F a k ö n t ö s ö s  Ka r i n .

Volt hajdanában egy szegény szép leány. Olyan szegény volt, 
hogy faingben (szoknyában) járt és az emberek fainges Karin-nek 
hívták, háromszögletű volt pedig az ő ruhája. Hát egy napon mende- 
gélt és egy boszorkányhoz jött és így köszöntötte: «jó napot! jó na
pot ! jó napot! öreganyám ! hogy vagy ?» Hát azt felelte az öreg asz- 
szony: «jó napot! jó napot, leányom! sok esztendő múlt el (tkp. 
van) azóta, hogy az emberek öreganyának hívtak engemet.» Aztán így 
szólt az öregasszony: «mivel te olyan alázatos voltál, három asszo- 
nyi köntöst akarok neked adni, egy selyemruhát, egy másikat, mely 
ezüstként fog ragyogni, a harmadik pedig napként fog tündökölni 
és adok neked egy fehér rénökröt is, a melylyel utazni fogsz, a haj
táshoz való szerszámok ezüstként ragyognak. Aztán pedig menj el 
a királyi kastélyba és végre királyné lesz belőled.»

Hát ez a Karin csakugyan odament faköntösével és így jött a 
király udvarába, aztán a konyhaajtón át belépett és kérdezte, váj
jon meg akarják-e engedni, hogy ott maradjon. Azonban a kama
rás urak nevettek rajta, szintúgy az összes kisasszonyok. Ekkor 
Karín könyörgött, hogy könyörüljenek meg rajta, ő szegény és árva 
is. Hát csakugyan megkönyörültek rajta és az lett a dolga, hogy 
vizet és fát kellett hordania és a hamut kikotornia a tüzelőből. 
Aztán ezek csak nevettek rajta és Hamupipőke (tkp. hamukotró) 
nevet adtak neki.

Hát egy vasárnapi napon kérdezi a kamarás uraktól, vájjon 
elmehet-e a templomba. Ekkor nevet rajta az úr és azt mondja: 
«mit fogsz te faköntösös a templomban csinálni, hisz csak kinevet
nek az emberek,« és nem engedték a templomba. Aztán kéri Karin, 
hadd vihesse föl a vizet a királyfinak, a király legidősebbik fiának. 
Ekkor megint nevettek az ő ostobaságán. Hát a nevetés kedvéért 
mégis megengedték neki, hogy a vizet felvihesse. Karin most egy
általában nem mosdott meg, mikor a vizet fel kellett vinnie a 
királyfihoz. Aztán csakugyan felvitte a vizet a királyfi szobájába. 
Nevetni kezdett ekkor a királyfi is, hogy ez a szegény leány épen- 
séggel nem bírja őt megtisztelni. Hát kérdezi faköntösös K arin,

Í8Ö
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vájjon szabad-e neki jövő vasárnapon a templombamennie. A királyfi 
nem tiltotta meg neki, hanem azt mondta: «menj!» és megint 
nevetett.

Hát csakugyan elérkezik a vasárnap s az emberek a tem
plomba mennek. Karin utolsónak maradt, addig míg az emberek 
elmentek. Ekkor hálószobájába ment, a szénapajta lépcsője alatt 
volt a h élőhelye, ott megmosdott és mikor aztán lemosott minden 
piszkot, igen szép lett. Belebújt a selyemköntösbe és az erdőbe 
ment, ahol rénökrét elrejtette. így hajtott a templomba, a kapun 
kívül megállította húzórénjét. Hát mikor az emberek meglátták őt, 
azt hitték, hogy valami idegen és előkelő nő. Ekkor már a királyfi 
ott állt a templomudvarban. Mikor pedig meglátta ezt a szép nőt, 
odament, hogy majd lesegíti az utazó szánjáról. De a nő olyan 
büszke volt, hogy nem fogadta el a segítségét. Ekkor így gondol
kozott a királyfi: nagyon előkelő egy nő biz ez, mivel nem törődött 
az ő segítségével. Karin maga ugrott le a szánról, megkötötte a 
rénökrét s úgy ment be a templomba s leült egy székre. Ekkor a 
királyfi is bement a templomba és szemközt leült a másik oldalra 
hanem a szíve úgy megindult, épenséggel nem hallotta, mit pré
dikált a pap, annyira szerelemre lobbant iránta.

Mikor most a pap elvégezte teendőjét, Karin kiment az ajtón 
(tkp. ajtónyíláson) és minden ember szeme utána nézett. A királyfi 
is utána ment, hogy megaézze, merre megy (tkp. megy útját) ez az 
idegen kisasszony, hanem olyan gyors volt az idegen, hogy nem 
ért rá meglátni, hová lett. Aztán Karin az erdőbe vezette rénökrét, 
levetette templomi ruháit is és újra belebújt a faköntösébe és a 
konyhába ment. Mikor az emberek kijöttek a templomból, a királyfi 
is járkált és sétált az udvarban mély gondolatokba merülve. Ekkor 
Karin is közeledik hozzá és a templomi híreket kérdezi tőle. De a 
királyfinak nem volt kedve neki felelni. Hát a kamarás mégis meg
mondta : «egy idegen szép nő volt ma a mi templomunkban; ide
gen volt ez bizony és a mint mi láttuk, előkelő nő is.»

Hát egyszer Karin ismét engedelmet kér a kamarástól, hogy 
a fésűt vihesse a királyfi szobájába. No, a nevetés kedvéért ismét 
megengedték ezt neki. Hát Karin csakugyan felviszi a fésűt és ismét 
kérdezi, vájjon szabad-e neki (tkp. kap-e) a jövő vasárnapi napon 
templomba menni. A királyfi ismét megengedi ezt neki és azt 
mondja: «hiszen mégsem láttalak téged a múlt vasárnap a tem
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plombán?» és másodszor ismét nevetett rajta a királyfi. Avval Ka
rin kiment tőle.

Hát mikor fölvirradt a vasárnap, az emberek a templomba 
mentek, a királyfi is elment a templomba, ugyan nem azért, hogy 
a pródikácziót hallgassa, hanem azt hitte, hogy ismét megláthatja 
azt a szép nőt és csakugyan, mikor ott állt a templom előtt, hát 
jön ugyanaz a kisasszony, de még szebb ruhában. Ekkor ugyanis 
az ezüst ragyogású köntöst öltötte föl. Karin megköti rénökrét a 
kapun kívül, ismét leugrik a szánról és ismét leül egy székre. 
A királyfi megint utána megy és ismét leült vele szemben, hogy 
nézze azt a szép leányt. Megint nem hallotta a predikácziót, any- 
nyira olvadozott a szíve.

Hát mikor a predikáczió elvégződött, Karin ismét kiment, 
minden embernek a szeme utána nézett. A királyfi ismét kiment, 
hogy megnézze, merre megy el ez a nő, azonban nem bírta meg
látni, merre ment. Karin az erdőbe ment, levetette köntösét és 
elrejtette, úgyszintén a rénökrét, aztán ismét belebújt a faköntösébe, 
bekormozta az arczát és ilyen feketén ismét a konyhába jött. Ek
kor ők azt hitték, hogy Karin aludt. De mikor a templomból jöttek 
az emberek és a királyfi is jött, Karin megint kérdezte a királyfitól 
a templomi híreket, de a királyfi nem tartotta érdemesnek, hogy 
neki feleljen. Hát egyik palotahölgy mégis azt mondta: «egy nő 
volt ma a templomban, még pedig szebb és finomabb, mint te, te 
faköntösÖB; nem láttunk mi ilyen nőt azelőtt a templomban.

Hát ez a hót így múlt el és ismét vasárnap lett. Karin nem 
kért engedelmet, hogy a templomba menjen és az a szép nő sem 
jött a templomba. A királyfi ugyan elment a templomba, gondolva, 
hogy talán ismét megláthatná azt a nőt, de biz az elmaradt. Ekkor 
a királyfi minden helyet kikerestetett a városban és kérdezte, váj
jon nem. volt-e itt valami idegen nő, de semmit sem mondhattak 
neki felőle, hanem azt mondták: «mi is láttuk azt a nőt, a kit kirá
lyi felségünk látott.» Hát így gondolkodott a királyfi: «Nem lehet 
az a nő messze.» Aztán a szolgáival kátránynyal megkátrányoz- 
tatta a templom tornáczának padlóját, hogy a czipök beleakadja
nak, hogy elérhetné azt a nőt, hogy beszélhetne vele.

Ekkor Karin ismét kéri, hogy a törölközőkendőt vihesse fel 
a királyfihoz, a ki most mosakodott. Hát nevetett a kamarás úr és 
azt mondta: «menj hát és vidd fel a törölközőkendőt, megtörtén
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hetik bizony egyszer, hogy a királyfi ajtót mutat neked.» Ekkor 
Karin csakugyan felment a királyfihoz; odaadta neki a törölköző
kendőt és kérdezte, vájjon az ő ura megengedné-e neki, hogy a jövő 
vasárnapon a templomba menjen. Karin ismét megkapta az enge- 
delmet, hogy elmehet és a királyfi megint harmadszor nevetett 
ezen a fekete és ostoba leányon. Gondolta, milyen ostoba ez, hogy 
tőle kérdezősködik a templomba menés ügyében. De most nem oly 
soká gondolt rá, az a szép nő ugyanis annyira megindította, hogy 
nem ért rá másról gondolkodni.

Hanem, mikor felvirradt a vasárnap, a királyfi ismét a tem
plomba ment azon hiszemben, hogy megláthatja azt a szép nő t; 
búsult, hogy nem látta a múlt vasárnapon. Mikor most a templom 
előtt járkált, ismét látta ugyanazt a nőt jönni és templomba menni. 
Ekkor mindnyájan megtisztelték azt a szép kisasszonyt, a nap tün- 
döklésü köntös volt ugyanis ma rajta. Hát Karín bement a tem
plomba és leült. A királyfi ekkor szintén belépett és harmadszor 
megint leült vele szemben, hogy újra nézze ugyanazt a nőt. Mikor 
a pap ismét elvégezte a teendőjét, az a szép nő ismét kiment és a 
királyfi utána. De mikor a czipő beleakadt a kátrányba, ledobta 
magáról és így szaladt ki és a rénökréhez, hogy megint tova hajt
son. Ha czipőjét kivette volna a kátrányból, akkor a királyfi bizo
nyára elérte volna őt. Azért hagyta ugyanis a czipőjét ottan és így 
ismét az erdőbe ment, a hol megint levetette a ruháit és megint a 
faköntösébe bújt. Ott be is kormozta magát és ismét a konyhába 
ment. Mikor az emberek a templomból jöttek, Karin megint kér
dezi tőlük a templomi híreket. Hát egymás között ismét beszéltek 
azon idegen nőről, a ki csak úgy ragyogott, mint a nap. Minden 
ember ezen nőről beszélt, a kit soha sem láttak azelőtt.

Mikor ismét eljött a vasárnap, az emberek a templomba men
tek, a királyfi most szintén elment, az a nő azonban elmaradt és 
soha sem mutatkozott többé. Több hónap telt el (tkp. lett) és a 
királyfi minden helységben kerestette a saját birodalmában, vájjon 
ment-e el valami idegen. De azt kapta feleletül, hogy egy idegen 
sem ment el. Ekkor összegyűjtötte mind a legszebb kisasszonyokat 
magához, hogy hogyan találná meg, vagy ismerné meg azt a nőt, 
de sehol sem találta. Erre szomorú lett és azt mondta magában : 
«hol lehet (tkp. találtatik) az a nő, a kire az a czipő ráillik?» De 
egyre sem illett. Némelyeknek igen kicsiny volt, némelyeknek nagy,
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némelyeknek meg igen nagy sarkuk volt. Hát még csak az ő házi 
kisasszonyai voltak hátra, aztán ezeket hívta fel, hogy ezek is húz
zák fel, de nem fértek bele. Hát kérdezi a királyfi, vájjon mindnyá
jan feljöttek-e. Erre így szól egy kamarás: «nincsenek többé má
sok, mint a faköntösös Karin, ez pedig csak nem lesz az.»

Hanem tudta Karin, hogyan fog ez történni. Mikor mindnyá
jan fönt voltak a teremben, Karin az erdőbe ment, fölöltötte a 
napfényességű köntöst, de nem mosdott meg. A faköntöst fölül 
rávette és a konyhába ment. Ekkor bejött a kamarás és azt mondta: 
«menj most fel a királyfihoz, de mosdjál meg!» Karin nem vett 
magának annyi időt, hogy megmosdjék, hanem úgy futott fel, a 
mint volt. Mikor belépett, mind az urak nevettek és a kisasszonyok 
szintén, de ez egyszer titkon nevettek. A királyfi azonban ekkor 
nem nevetett, szomorú volt ugyanis. Hát Karint magához szólította 
és azt mondta, hogy húzza föl azt a czipőt. Karin megfogta a czi- 
pőfc, a saját szeme előtt húzta fel. Épen nem ment más szobába és 
nem húzta fel ott, mint a többi kisasszonyok. Mikor pedig fölhúzta 
a czipőt a lábára, ez mintha lábára (tkp. lába szerint) lett volna csi
nálva. Ekkor aztán valamennyi úr rámeresztette a szemét és kö
röskörül nézték a lábát. A királyfi azonban elbalványodott, tudta a 
maga parancsát, hogy azt mondta, hogy azt, a kire ez ráillik, azt 
fogja feleségűi venni és mikor arra is gondolt, hogyan kinevette 
faköntösös Karint, még inkább elszomorodott.

Midőn Karin látta, hogy a királyfi igen szomorú lett és vala
mennyi úr rámeresztette a szemét, ledobta magáról Karin a fakön
tösét, és leeresztette a padlóra. Ekkor a királyfi reszkető hangon 
kérdezte : «hová (tkp. honnan) való vagy te?» Karin pedig mosoly
gott és azt mondta: «Vízországból való vagyok én.» Hát kérdezi a 
királyfi a tanácsos uraktól, vájjon tudják-e, hol van ez az ország, 
de az urak azt felelték: «mi ezt nem tudjuk.» Ekkor ismét másod
szor kérdezi Karintól: «hová való vagy te?» Karin azt felelte: 
«Fésűországból való vagyok én.» Ekkor ismét kérdezi az uraktól, 
hol van az az ország, a mely így hívatik, de az urak azt felelték. 
«azt mi nem tudjuk.» Ekkor megint harmadszor kérdezi: «hová 
való vagy te ?» Karin azt felelte : «Kendőországból való vagyok én.» 
Erre elnevette magát a királyfi, kéznél fogta Karint, mosdóhelyre 
vezette és azt mondta: «magam foglak tégedet megmosdatni, hogy 
lássam, milyen ábrázatot kapsz, ha megmosdatlak.» Ekkor a királyfi
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megmosta őt s mikor megmosta, felismerte és szíve megörült. De- 
ekkor eszébe jutott (tkp. gondolatai jöttek), hogyan kinevette ezt 
az urakkal együtt. Hát végre azt mondta, hogy bocsásson meg 
neki és így szólt: «mért tetetted magadat így ? Lám én nevettem 
rajtad az urakkal együtt.» Ekkor nevetett Karin és azt mondta, 
tudott ő mindent, mi (tkp. hogyan) fog történni.

Hát a királyfi lett a férje, ő pedig királyné lett. Az összes 
urak és kisasszonyok pedig megijedtek most, midőn faköntösös 
Karin királynévá lett, hogy ez majd boszút áll rajtok. Azonban a 
királyné ezt nem tette. Sokáig élt és boldog volt egész öregségéig. 
Most vége van Karin elbeszélésének.

89. S  u p  c as p  r i n  s e s s a n  p í r r a ,  hu’te  h  a l v u s  s t ú r e s .

tgluc äiken akta prinnsa manäi muppS konokés-rihkai, acai 
sögnutit sömés prinsessai ja ko’ son tohko pöti ja  höloi mohkeps ko- 
nokasai, icci talle konokés mähte műitek hőllot, juta tat prinnsa li 
akkta ähhceles olmaj. te kalhkai talle prinnsa; runatét prinséssain, 
vala tat li nau stürés, ähte caimün éni tan prinsap ja  ku prinnsa 
lahkanit sihta sü ko'iku, te slibbij prinsessa sü milhkin ja  caimai 
alvüs na'läkät, ko li tap tahkam.

te vülhki talle tahi prinnsa toppéit, vala ku kalle pijvé Újén 
vassam, pöhta akta amäs spéléted'dé tan samrnä konokés slohhtoi. 
vala té Újén tähtne apmasén amäs karvü släd'd'a. vürhca-nak móddá 
li sü nalltne ja  stürra finna kapmaka, mai stapné lijén alvüs 
stuwrrh. ko' tat amäs pöhtä slohhtui, holla son, ähte son lé akta spill- 
manné. ja  té j pöhta prinsessa ulhkos ja sihta voidnét täp amäs 
ol°bmap. ja ku' prinsessa vuini täp apmasau, té son ca'ibmaköti 
tahte sü kärvüst. té holla tut amäs, ähte sihtä son spélétét prinsessa 
q,wton. ja  té li prinsessa alvüs keres spélétepmai, ju ts ku’ son occui 
hullat spélétémep, té vajältuhti son kaihk ( ka'ihka)  éhcasau. ja  ku 
tut cilhki spélétét, té koihkoi prinsessa kulltalét tau céhpés spélétid'- 
d'iu. ja  té jahhtä tut amäs, jus son g jju  pöhtét prinséssan khammära 
uksa qwtoi, té kalhka son ville cabbäbut spélétét. té lohpét prinsessa, 
ähte u j ju  son pöhtét khammär-uksa owtoi, vala teoßjju son äi cabbäput 
spélétét. ja  ku’ pöti khammär-uksa owtoi, té son ville cabbäbut spéléti.
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tß jahhtä vite' tüt amäs, jus son 113311 cäknat khammdrén sisä, 
te kalhka son ane ville cabbäput spßlßtit. te lolipßti ville prinsessa 
täp ja  ku’ tut cänai khammäri, te spßlßti son ane ville cabbäput ja  
te s pel éti son kuhkep, tasak ko prinsessa oddä piejai. ja  ku’ li od- 
dam, te vaggä tut amäs ja  kiucihti sinkö paddél töräs julhke pajäs, 
tu’ finna käpmaka staucehtén äi pajäs ja te son oddaj. ja ku prin
sessa li vaipam, te ödi son aieve mä'lekatau, tasak ko éhe konokés 
virhtij vágyét tohko ja kähheat, mi tän sít nä'itai sattai, ku tän kuk
kép odi. ko konokés rahpä khammären uksap, té son alvahtuwäi, kö 
vuini, ähte nä'itas li odémen sinkün ja  tut amäs jés kaucahem sinkü 
pad'd'ßl julhki kecin. té ville mörahtuwai konokés, ku muihtaj, ähte 
äccak manäi prinnsa toppen ja  sognuti ja  icci löpßp occu pöhtét 
prinséssan khammäri, vala tu apmasau löpéti son cäknat khammä- 
rén sisä ja ville kaucéhtét sinkü pad'd'ßl.

te kosss ku prinsessa (nä'ita) koheaj, jnhhtä konokés nawhte : 
«te occu’ ton talle mannat tan apmasen maiién, ku icci prinsap 
tuostu’. kale ton tallui stúrastélle ja  icci’ obonés vasä rundtét prin- 
sa ina; vala tau apmasau löpéti ton kiucitét (kiweitßt) Seat sinkü 
pad'd'el.» té jahlitä prinsessa, ähte icci mäi son löpetß sü sinkü pad
deln villitit, vala ku son li oddam, te li täht amäs täp ßcastes tah- 
kam. tß jahhtä konokés: «tß öccuh ton talle mannat tän ol°bman 
maiién.» icci tat lise, ihke mäi licc prinsessa cerrum ja rohkom, lih- 
kan soino räjahtuwai mannat tän apmasen manßn ja son virhtij 
talle äi VW lekét.

ja  té sói mannakötikan. vala te tat amäs hoUä écaps näu héd- 
dün, ähte i son mähte ßcä-lähkai mannat än ku’ prühkot apostoli 
hestait. ja té mannapan söi väri ja  lömi rasta, ja  ku’ li akta kuhkßs 
aieké nohkom (jala : vassam), tß söi pöhtßpan akta konokés-rihkai 
ja  te täht finna nua>'leka manna konokés-slohlitoi. kúdam li son äh- 
kaus ßca saddäi, ku éhe li vaggßmen tähtne slöhtun, ja ku’ roptüt 
pöhta, tß jahhtä son ahhkäsßs, ähte : talle kalhka pri'nesa atnet jukal- 
väsauja sihté talle ßtna álmáéit vähhkßn stillticit täp hejap ja  son 
sihtä äi tü ja mü. monno kalhkau peivit mannat mßhcßn ja  skökit 
luttit, maite kalhké atnet passßmusön, ja ton kalhka jés pähkut taite 
na'läkamus kähkuit.» te jahhtä taht sü ahhkä : «koktes kalhkap
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monno talle mahhtet orrüt konokés-slohton ? t i  sija talle mü caimün 
énici /» ja t i  cirru täht khuidna alvüs-lähkai. t i  finna tähkihtallä ja  
holla: « ili, kärram, cirü, kale mij lik visucén. » ja  ti mannapan söi 
slohhtoi. kale toppen tusstun sunüp ävuina, vala skäpmaha ta t  
nürra khuidna, ku almaca suni li nou vuollikaca. ti  vüsihtuwäi sun- 
nui odem-sad'd'i ja  tat sad'd'i li svidne-kötin. vala rá  ulnasen sija 
lijén talle täp tahkarn, vä'lekat ja cappe li äi sisti, te öSikan 
tasne ijäp.

ku pä'ivi cüwkut, t i  finna jahhta, ähte te kalhka son udné 
mähhcai marinat ja  skökit. «jus ton talle udné pähku tait na'läkä- 
mus kähkuit, te muni vurhki pihtäcau. » t i  vastet tü’t khuidna:
«kosos kalhkap monno tait kähkuit vurhkit ?» te jahhta finna: mpieja 
kaijiä vwllai (vuollai).» ja  te vw'lehä uihtos finna mähhcai ja 
khuidna jés vw'lekä, aca pähkut täite kähkuit. vala ku talle kaska- 
pä'ive saddä, te kuhhcu tröhtnék, aca pöhtet sisa ja  porrot sijain 
aktan. vala i sitä. vala ku' näggihtuwäi trötnikist, aca pöhtit, ti 
virhtij son talle vaj fit . vala ku' kuhhcun cuhkétit po'wtai, te äi 
prinnsa cuhkiti pühta ja  kähhca ja  mujuhtallä tan pähkar-khuidnai. 
vala ti taht kuiossi khuidna skäpmaha aiéve sagga, ko muihtaj, ähte 
tuht prinnsa manäi sü ahhci-slöhtun ja  sognutaläi suni ja  talle son 
talle pöti tan prinsa slohhtui ja  kähkuit pähkut sidd’i. te son talle 
nau skäpmahi, ähte icci obonés tüsia pajäs kähhcat. kuh te lies coh- 
kolam porromest, te vw'lekä vist tat nürra khuidna pähkum-stöhpui 
ja  kö li talle pasacam kähhuit, ti äi pöhtä prinnsa tan sammä stöh- 
pui, väccac tanne, tühko-tihke slänkat ja  äi mujuhtallä. tevagga son 
tän pähkuj khuina kuku ja  valltä kaipap oivest ja te lijén kähkü 
kaipä viliin, te kahea prinnsa: «maites anä ton tasne?» te ville 
skäinäti tut khuidna ja  jahhta: «finnam koheui, acéu mon vurhkit 
suni kähkuist.» t i  jahhta prinnsa: «vurhke talle taite finnasat!» 
ja ti pid'd'a son vist kaipap tun khuina oivin nála ja  kitau jis piejai 
olhke nalä ja  caimat ja jahhta : «púrak lica lihk ton finnasat. » ja  
t i  vag ja j prinnsa viste ulhkus.

vala ku' ihk it saddä, pöhta talle finna meheest ja  supeast, ähte 
t i  son udné vüci etna luttit ja  jü  kütti täite prinsa kukü. ja  te äi 
vüseht, son täite pitn ikit, maite prinnsa li surii vaddam lutti owtost.
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ti kahcä, jus le süni kähkuist vurhkim. te vaddá tüht khuidna tűit 
kähkuit ja jahhtä: «verärnus prinnsa väcci udni pähkum-stöpün ja  
vdlti kaipap mü oivest ja  ti vuini son táit kähkuit. ti  monno alvás 
hipas siddiu.» ti  jahhtä finna: «mau t i  suste hihpanét (ja la: skap- 
mahét) ?» ti  vite supcast khuidna, älite son virhtij äi tulné orrút 
aktain konokasain ja  trötnikin. «ja verämus ku prinnsa ville cuhkiti 
pühta mü ja  kähhcä mü mühtui. iccéin mäi mon sitä orrot aktom 
sijain, vala trö’tnik näggij mü.» te jahhtä finna : «ku sija eca sihté, 
mannes te ih ton kalhka sijáin aktan porrot 1 » te kaéáta fin n a : 
«maites kalhka ton edit tahkat ?» te jahhtä khuidna: «ódét kalhkap 
mon vinap p r iijjit.» ti  jahhtä fin n a : «vurhkest muni äi taté vinast, 
mon occup smähhkut, man nalhkes tat li.» te kahca khuidna: «kon- 
nes kalhkap mon talle täp krüsap kuwddet ?» te jahhta finna ja  pa
leata sü, aca ped’dat nicci vwollai, t i  sa Imit prinnsa i lustic toppéit 
oheot. te kaeäta khuidna: «maites kalhka ton äi édet tahkat?» ti  
vastit finna : «skökit kalhkap mon äi ódét. orücén mij tasne kuiht tän 
kuhkep, tasäk ku täht jukalvés li  vässam, t i  mij äi vülhkicin taute 
sagest.» ja  ville jahhta : «cuovöiah tah ton mü 1 » t i  jahhtä khuidna :
«ép ma hau mau ihcäsep takäca, kosos kalhkap mon ecän saddat ?» 
ti  son äi ville crrru alvüs-lähkai. te jahhta finna: «eli lihkan nowhte 
ciru’. jus Bhcü ton mü, kale mij te lihkan sattaóén lühkulaca.» te 
jahhtä khuidna: «in tis mon aktauk ehcäsep eher ku tü, ja  tü kalh
kap ähheet (äheet) kita japmemi.»

te nawhte noköi tat id'd’a ja pä'ive vite cüwkot. finna sa talle 
vite vülhki skoukit ja  khuidna sa jis  talle dlhki vinap prüjßit 
(pru jjit). ko talle vite kaska-pe'ivi sattai, kohcühtuwai son vite por
rot aktan täi konkälacai. te prinnsa keheat udni hojis-lähkai tän 
khuidnai, jute cerrum li tat nau sagga udni, ähte calme lijen pohh- 
tanam ja  i ohonis pad'd'ek kehea, ku li porromen. te vite vw'lekä tät 
khuidna tan hüssai, kosne vinap ta lli li lakómén ja  te son äi uihtos 
vurhkij täte vinast finnasis ja piejai, koso finna li höllom, acai p id- 
d'at. ku’ talle éhkét saddä, te pöhtä vit prinnsa tohku, slänkat tatne 
hüsan ja  taste lahkan son tän khuina kuku ja  kahca : «maites küttä 
(kuottä)  ton nicci viliin ?» te hihpani tut khuidna nau sagga, vallak
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% släma piluina jah  skamuina vülus twnhka kuw'lépai. te jahhtä 
prinnsa : «vurhke tallé taite finnasat.»

ku éhkét saddä, pöhtä sa vite tallé finna méhcést ja  tahtak sa 
talle li khuinan sähkan, ähte: «prinnsa vite udné höloi, acéu mon 
tdit finnasan vurhkit. ép monno tiste ville sitä tasne orrüt. täht 
prinnsa vag^a fürhtan péivén ja  ca'ibma müwa.» te jahhtä finna: 
«ruwwa (rüwa) m ij möi tallé vülhkicin.» té jahhtä finna:  «prinnsa 
lé tallé muina rutnam ja  kacätam musté, jus ton sitä cog güt idét 
süni prütasa sajén. écas prütas lé tallé alvüs sképcas ja i jukalvés 
tiste mahtétés mahas piejahtuwwut.» te jahhtä tallé täht khuidna: 
«koktes kalhka tat mahhtélés, acau mon süni prütasen coggüthr té 

Jahhtä finnä: «maste ih ton kalhka malihtét, ku püra sajén cuoccü 
kirhkün ja  ku kirhküst pötä, té pöté tihke nua>'läka, ih ta mau ton 
sijä marién vdccica pajas slohhtpi.» té kulltali sori finnau altvüs 
püra'kit ja ku li dhhcémen, té icci son kénak vwsté takä.

té tallé cüwkut tat jukalvés pd'ivé ja  pohtén tallé mamsélla 
vü jja t, acén tallé karvühtét tap khuinap prütasen. ko tallé lies coh- 
kolam, té vu'lékin sija ai kiréhlcui ja  ko licc äi härrä fistim  sijäp ja  
cohkolam, té viste vüd'di sija slohhtoi. vala ko lijén kirhkün, té lijén 
hü1 ibma-almaca picllähtarn ( puwllähtam) svidné-hüsap. arevétin kéc, 
ku pöhtä kirhküst, té sa talänak vanhkac finna kukü. höllorn li ai 
finna, acai son tän pijvén orrüt tasné ja  ko tallé lé vud'd'émen täht 
jukalvés füvva ja  pöhtémen slöhto kuku, té li äi svidné-köhté pullam, 
té jahhtä prinnsa tän p rü ta si: «kéhea tallé, tg lé svidné-köhté púl- 
lam ja  finna sa lä tallé äi pűllam.)> té sprainai prütas vöhnost ja  
célasti vülus taste, atnáli mai prinnsa sü, vala iéci tat Use. ja  ko li 
véhkam kalle lawhké, té son slämai étnami vülus.

té tallé oécui prinnsa rohtüp äi varukat tohku ja  ku sü luyni 
pajas, té li son svimas. ja  té fér újén sija sü slohhtoi ja  valla té jura 
nihkin oßßut sü allanépmai, ja ku son älläni, té son kiljäti aiéve 
sagga ja vite svimäti. té alvahtuwäi prinnsa ja säfiartacai tűit écas 
päkuit, maite li son hollom, ja té usot son ane ville ähte té vallak son 
i  ai kotté sü täi päkui. ja ku’ vit älläni, té cérrüköti son alvüslähkai 
ja kétait potnä vaimüs pakcasin. té holla mai prinnsa, ähte: «mon 
lep tahta, ku’te finna kärvui lé valitam tü ähcät heimast.» vala i täp
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<dabma jähke, ainä’t pärä cérru prihcasikt. ja ku’ prinnsa pala i, 
äh te ilikep vit svimät, te vülhki son vä jja t taite finna kärvuit ja ku 
pötl tan khammäri, lcosne prütas li, te son kärvuti tasne, väi kalhkai 
jahhket ja  tobödot. ja  ku li kärvutam taite firma kärvuita, te son 
tobedaj ja  sü va'ibmü dvvusi. te jahhta falle prinsessa: «mannes 
ton, härram, lé nawhte tahkam m uina?» te jahlitä prinnsa: «tan 
owtost, ku ton li’ tan stures ja slibbijé mü milhkina.»

te talle alavüs ävvü sattai ja  te äi konokés cäli tun muppe ko- 
nokasai ja  supcasti surii kaihka. te täht sammä konokés pofi talänak 
ja jahhta : «mannes eite muni täp säkast, te lijép mon pölitam jukal- 
väsai ja  ävvoham tijain aktan. te jahhta prennsa : «ku ton li äi nau 
karras naitasat, ähte räd'di’ sü pära korrosen. icce ton aktauk surii 
vatté, mau kalhkai manen vall tét.» te jahhta tat sü vwhhpä ( v"- 
whhpä) : «maste ku mörähtiw tan sagga, ku mai ton minni ja sognuti 
ja icci tü válté, vala ko’ tüht amäs pöti ja  spéléti, te kale sü päjai 
cäknat kita khammarén sisä.» ja te sija sakastijén aieve mä'läkatau 
ja avühtillén kale alvüs-lähkai. ja  ko’ lice te ävühtallam, te vülhki 
vist konokés äi écas rihkai ja  te eskan räjai son nd'itasés étna rih- 
kép ja ' sija vés sun ävün ja  lühkulacan orrun kita vürastépmai.

89. M e s e  a k i r á l y l e á n y r ó l ,  a ki  i g e n  b ü s z k e  v o l t .

Hajdanában egy királyfi elment egy másik királyságba, hogy 
egy királyleányt megkérjen. Mikor odajött, és elmondta ügyét a 
királynak, a király semmit sem szólhatott ellene, mert ez a királyfi 
szeretetreméltó ember volt. Ekkor a királyfi a királyleánynyal 
akart beszólni, de ez oly büszke volt, hogy bolonddá tartotta (kine
vette) a királyfit s mikor a királyfi közeledni akart hozzája, a ki
rálykisasszony tejjel leöntötte és igen jóízűen nevetett, mikor ezt 
tette.

Hát ekkor elment onnan ez a királyfi, azonban midőn néhány 
nap elmúlt, egy idegen muzsikus jött ugyanazon kastélyba. Hanem 
ezen idegennek különös ruhaféléje volt. Varjubörből készült bunda 
volt rajta és nagy lapp bocskorok, a melyeknek orra igen nagy 
volt. Midőn ez az idegen a kastélyba jött, azt mondta, hogy ő m u
zsikus. Erre kijött a királykisasszony és látni akarta azt az idegen 
•embert s midőn meglátta a királykisasszony ezt az idegent, elkez



2 0 0 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, V.

dett nevetni az ő ruházatán. Hát azt mondta az az idegen, hogy 
játszani akar a királykisasszony előtt. A királykisasszony igen sze
rette a zenét, mivel ha zenét hallhatott, minden mást elfelejtett. 
Mikor elkezdett játszani, nem győzte az ügyes muzsikust hallgatni. 
Ekkor azt mondta az az idegen, ha oda jöhet a királykisasszony 
szobájának ajtaja elé, akkor még szebben fog játszani. H it megen
gedte a királykisasszony, hogy oda szabad jönnie a szobaajtó elé, 
de aztán szebben is játszhatik. Mikor pedig odajött a szobaajtó elé,, 
még szebben játszott.

Ekkor megint azt mondja az az idegen, ha be szabad lépni 
a szobába, akkor még szebben fog játszani. Hát ezt is megengedte 
a királykisasszony és mikor belépett a szobába, még szebben ját
szott és addig játszott, míg a királykisasszony elaludt. Mikor pedig- 
elaludt, oda ment az idegen, keresztbe feküdt az ágyon, lábával 
fölfelé, azok a lapp bocskorok is fölfelé voltak és aztán elaludt. 
Minthogy a királykisasszony el volt fáradva, sokáig aludt, addig, 
míg magának a királynak oda kellett mennie, hogy megnézze, mi 
történt az ő leányával, hogy ilyen sokáig alszik. Mikor a király 
kinyitotta a szobaajtót, megijedt, a mint látta, hogy a leánya ott 
aludt az ágyban, az az idegen pedig ott feküdt az ágyon lábtól. 
Ekkor megharagudott a király, mivel eszébe jutott, hogy nem rég 
járt ott a királyfi és nőül kérte és nem volt szabad bemennie a 
királykisasszony szobájába, hanem annak az idegennek megen
gedte, hogy belépjen a szobába és azt is, hogy az ágyára feküdjék.

Mikor a lánya fölébredt, azt mondta a király: «most elme
hetsz evvel az idegennel, mivel nem fogadtad el a királyfit. Akkor 
ugyancsak kevélykedtél és épen nem tartottad érdemesnek, hogy 
beszélgess a királyfival, hanem ennek az idegennek megengedted, 
hogy belépjen a szobádba és azt is, hogy az ágyadra feküdjék.» Azt 
mondta a kisasszony, hogy ő ugyan nem engedte meg neki, hogy 
az ágyára feküdjék, hanem mikor aludt, az idegen magától tette 
ezt. Azt mondta a király: «most elmehetsz evvel az emberrel.» 
Nem használt semmit, akármennyit sírt és könyörgött is a király
leány, mégis elküldetett, hogy menjen el az idegennel és el is kel
lett mennie.

Hát elmentek. Ez az idegen olyan szegénynek mondta magát, 
hogy ő nem tud másképen menni, minthogy az apostolok lovát 
használja. Aztán mentek, hegyeken és völgyeken keresztül s mikor
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hosszú idő múlt el, egy királyságba értek. Ekkor ez a lapp egye
nesen a királyi kastélyba m ent; a feleségét egy másik helyen 
hagyta. Mikor maga elment a királyi kastélyba és mikor visszajött, 
azt mondta a feleségének, hogy: «most lakodalmat fog a királyfi 
ülni és sok embert akarnak segítségül, hogy ezt a lakodalmat ren
dezze és engemet és tégedet is akar. Én majd nappal az erdőben 
járok és madarakra vadászok, a mi majd pecsenyéül fog szolgálni, 
te pedig azokat a jóízű kalácsokat fogod sütni.» Azt mondja a fele
sége : «hogyan lehetek én majd a királyi kastélyban? hisz ők majd 
nevetni fognak rajtam.» Aztán elkezdett ez az asszony borzasztó 
módon sírni. Ekkor a lapp megsimogatta és azt mondta: «ne sírj 
kedvesem, majd csak megélünk [valahogy]. Avval elmentek a kas
télyba. Ott ugyan örömmel fogadták őket, de ez a fiatal asszony 
szégyelte magát, mikor az emberek olyan leereszkedők voltak hozzá 
és aztán kijelöltetett (tkp. mutattatott) az alvóhelyük, ez a hely 
pedig a disznóólban volt, de kitisztították, fehér és szép is volt 
belülről. Hát ott aludtak éjjel.

Másnap reggel azt mondta a lapp, hogy ő ma majd az erdőbe 
fog menni és vadászik. «Ha te megsütöd azokat a jóízű kalácsokat, 
tégy el nekem egy falatot.» Azt felelte az asszony: «hová rejtsem 
el a kalácsokat?» Azt mondta a lapp: «tedd el a sapkád alá.» Av
val a lapp csakugyan elment az erdőbe, az asszony pedig elment, 
hogy megsüsse a kalácsokat. Mikor azonban dél lett, megparan
csolta a királyné, hogy jöjjön be és egyék velük. Nem akart ugyan, 
de a királynétól kényszeríttetett, hogy bejöjjön. Hát be kellett 
mennie. Mikor azonban parancsolták, hogy az asztalhoz üljön, a 
királyfi is leült szemközt és nézett és mosolygott erre a sütő asz- 
szonyra. Ez a vendég asszony pedig igen nagyon szégyelte magát, 
mikor eszébe jutott, hogy az a királyfi atyjának a kastélyában járt 
és feleségűi kérte őt, most pedig ide jött ennek a királyfinak a kas
télyába, hogy kalácsot süssön nekik. Erre annyira elszégyelte ma
gát, hogy semmiképen sem mert fölnézni. Mikor abbanhagyták 
az evést, a fiatal asszony ismét elment a sütő szobába s mikor sü
tögette a kalácsokat, a királyfi is eljött ugyanazon szobába. Ott 
ide-oda járkált és mosolygott is, aztán oda ment a sütő asszonyhoz 
is és levette a sapkát a fejéről, hát a sapka alatt voltak a kalácsok. 
Aztán kérdezte a királyfi: «mit tartogatsz itten?» Elszégyelte ma
gát az az asszony és azt mondta : «az én lappom parancsolta, hogy
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tegyek el neki a kalácsokból.» Azt mondta a királyfi: «csak tedd 
el ezeket a te lappodnak!» Aztán ismét a fejébe tette annak az 
asszonynak a sapkát, a kezét pedig a vállára tette, nevetett és azt 
mondta: «mégis csak jó vagy te a te lappodhoz!» Avval ismét 
kiment a királyfi.

Mikor pedig este lett, megjött a lapp az erdőből és elmondta, 
hogy ő ma sok madarat lőtt és már el is vitte ezeket a királyfihoz. 
Aztán megmutatta neki a pénzeket is, a miket a királyfi neki a 
madarakért adott és kérdezte, vájjon tett-e el neki a kalácsokból. 
Hát oda adta neki az asszony a kalácsokat és azt mondta: «az a 
gonosz királyfi itt járt ma a sütő szobában, levette a sapkát a fejem
ről és ekkor meglátta a kalácsokat, aztán én igen elszégyeltem 
magamat.» Azt mondta a lapp: «mit szégyenlenéd magadat előtte?» 
Aztán meg elmesélte az asszony, hogy ma a királyiéval és a király
néval is együtt kellett ennie. «Legrosszabb pedig az volt, mikor a 
királyfi velem szemközt ült és az arczomba nézett. Én ugyan nem 
akartam velük együtt enni, hanem a királyné kényszerített.» Erre 
a lapp azt m ondta: «ha ők maguk akarják, mért ne egyél te velük 
együtt?» Aztán kérdezi a lapp: «mit fogsz holnap tenni?» Azt 
mondta az asszony: «holnap pálinkát fogok főzni.» Azt mondta a 
lapp : «tégy el nekem is ebből a pálinkából, legalább megkóstolha
tom, milyen jó ízű.» Hát kérdezte az asszony: «hová tegyem azt 
a korsót?» Azt mondta a lapp és utasította, hogy tegye a keble alá, 
akkor biz a királyfinak talán nem lesz kedve ott (tkp. onnan) meg
keresni. Aztán kérdezte az asszony: «hát te mit fogsz holnap csi
nálni?» Azt felelte a lapp : «majd holnap is vadászok. Mi talán biz 
majd addig maradunk itt, a míg a lakodalom elmúlt, aztán majd 
mi is elmegyünk ezen helyről.» Aztán azt is mondja: «te csak kö
vetsz majd talán engemet?» Erre azt mondta az asszony: «mit is 
tennék mást, mi lenne különben belőlem (tkp. hová legyek külön
ben) ?» Aztán borzasztó módon el is kezdett sírni. Hát azt mondta 
a lapp: «ugyan ne sírj így! Ha szeretsz engemet, azért talán majd 
csak boldogok leszünk.» Azt mondta az asszony: «senki mást sem 
szeretek többé, csak tégedet és tégedet foglak szeretni egész hol
tomig. »

így elmúlt az éjjel és ismét fölvirradt a nappal. Akkor ismét 
elment a lapp ember vadászni, a felesége pedig elkezdett pálinkát 
főzni. Mikor most megint dél lett, elhivatott, hogy ismét egyék a
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királyiakkal együtt. Hát a királyfi szánalommal nézett ma erre az 
asszonyra, mivel ez olyan nagyon sírt ma, hogy a szeme föl volt 
pöffedve s egyáltalában nem tekintett föl, mikor evett. Aztán ez 
az asszony ismét elment abba a házba, a hol most a pálinkát elké
szítette, aztán csakugyan el is tett a pálinkából lappjának és oda 
tette, a hová a lapp mondta, hogy tegye. Mikor este lett, a királyfi 
ismét odajött, sétált a házban s aztán közeledett az asszonyhoz és 
kérdezte: «mit viszesz a kebled alatt?» Erre olyan nagyon elszé- 
gyelte magát ez az asszony, hogy ijedtében és szégyenletében 
majdnem lerogyott a padlóra. Aztán azt mondta a királyfi: «tedd 
el csak ezeket a lappodnak!»

Mikor este lett, megint megjött a lapp az erdőből és most az 
asszony azzal a hírrel fogadta (tkp. ez volt az asszonynak hírül) 
hogy: « királyfi ma megint mondta, hogy tegyem el ezt a lappom 
nak. Nem akarok én többé itt maradni. Ez a királyfi idejön minden 
nap és nevet rajtam.» Hát azt mondta a finn: «talán nemsokára 
elmegyünk majd innen.» Aztán azt mondta a finn: «a királyfi most 
beszélt velem és kérdezte tőlem, vájjon akarnál-e neki holnap 
menyasszonya helyében lenni (tkp. állni). A saját menyasszonya 
most igen beteg, a lakodalmat pedig lehetetlen többé elhalasztani.» 
Erre azt mondta ez az asszony: «hogyan volna az lehetséges, hogy 
én legyek a menyasszonya helyében?» Azt mondta a lapp: «mért 
ne lehetnél, mikor csak annak a helyén kell állnod a templomban, 
a mint pedig kijösz a templomból, jöjj egyenesen ide, nem kell ve
lük felmenned a kastélyba.» Hát igen jól szót fogadott a lappnak és 
mivel szerette, nem is cselekedett ellenére.

Hát fölvirradt a lakodalom napja és ekkor eljöttek a kisasz- 
szonyok, hogy az asszonyt menyasszonyképen felöltöztessék. Mikor 
ezzel végeztek, elmentek a templomba is s midőn a pap meges
kette őket és evvel végzett, megint elhajtottak a kastélyba. Míg 
azonban a templomban voltak, az otthon maradt emberek felgyúj
tották a disznóólt. Sejtették ugyanis, hogyha majd kijön a tem
plomból, talán azonnal odafut a lapphoz. Azt is mondta a lapp, 
hogy ezen a napon ott fog lenni. Mikor aztán ez a lakodalmas nép 
hajtott és a kastélyhoz ért, elégett a disznóól is. Aztán azt mondta 
a királyfi a menyasszonynak: «nézd, ime leégett a disznóól és a 
lapp is elégett.» Erre kiugrott a menyasszony a kocsiból és elfutott
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onnan. A királyfi ugyan visszatartotta, de ez nem használt s mikor 
nehány lépést futott, lerogyott a földre.

Ekkor a királyfi sietve odafutott s mikor fölemelte, el volt 
ájulva. Aztán bevitték a kastélyba és alighogy életre bírták kelteni. 
Mikor pedig magához tért, igen nagyon sikoltozott és is ismét elá
jult. Ekkor megijedt a királyfi és kezdte bánni a szavait, a miket 
mondott és még azt is gondolta, hogy most majdnem megölte a 
szavaival. Mikor ismét magához tért, borzasztóan elkezdett sírni 
és szíve fájdalmában kezét tördelte. Mondta ugyan a királyfi, hogy: 
«én vagyok az, a ki lapp ruhában elvettelek tégedet az atyád házá
ból. * Ezt azonban sehogy sem hitte, hanem csak keservesen sírt. 
Mivel pedig a királyfi félt, hogy ismét elájul, elment, hogy elhozza 
azokat a lapp ruhákat és mikor bejött a szobába, a hol a meny
asszonya volt, ott felöltözött, hogy elhigyje és fölismerje. Mikor 
fölöltötte ezeket a lapp ruhákat, megismerte őt a szíve örvende
zett. Ekkor azt mondta a királyleány: «mért cselekedtél velem így, 
uram ?» Azt mondta a királyfi: «azért, mivel te olyan büszke vol
tál és engemet tejjel leöntöttél.»

Ekkor igen nagy öröm lett és a király is írt annak a másik 
királynak és elbeszélt neki mindent. Hát azonnal eljött ez a király 
és azt mondta: «mért nem adtátok ezt nekem hírül, akkor eljöt
tem volna a lakodalomra és veletek együtt örültem volna.« Erre 
azt mondta a király: «mivel te olyan keményszívű voltál a leányod
hoz, mivel hogy olyan üresen küldted el, nem adtál neki semmit, 
a mit magával vigyen.» Erre azt mondta az ipa: «azért mivel olyan 
nagyon haragudtam, hogy ugyan te ott jártál és megkérted és nem 
ment hozzád, hanem mikor az az idegen jött és játszott, bizony be 
hagyta lépni egészen a szobájába.» Aztán nagyon sokáig beszél
gettek és igen nagyon örültek is. Mikor pedig örvendeztek, a király 
ismét visszament a saját birodalmába és ekkor aztán sok kincset 
küldött a leányának. Aztán ők örömben éltek és boldogok voltak 
egész öregségükig.

90. S k i h p é n  h ä r r a  j a  s ä m e n  nä ' i t a .

sömés aikén, ku li akta skihpé stűrra väsan (v. vädan) ,  te 
jahhtS, talle skihpén kárra jupmeli, ähtejus son vässii pöhta kacldai, 
te kalhka v álltét tau vüstas khuinau ahhkan, maina son talle vüsta-



TÜNDÉK- ÉS EGYÉB MESÉK. 205

kin käunat, lehkus Hike makkar (v. mikker) khuidna. ja  te kulasu- 
wai tat sü rohkolvés pajäs alabmai ja pöti uihtos skäuähtak 
lanntai.

ku' talle le skihpé kaddai suhkam, te talle kärvut skihpen 
kárra hévés hanoi ja  valltá unna vatnasacau ja  suhka kaddai. ko 
talle kaddai pöhta, vagga son pajás stáddai ja kö lé talle vaggémen, 
te pöhta akta khuidna, kuhte cahcé-lihtit kuwdda (kueddct)  ölhkis 
naltne ja  tá lihté lijén tévvasa kärvuist, maite li passam ja lé talle 
vág gémen ja'urai, aca to'itét táite karvuit. ku’ talle lahkanepä kuwk- 
télest, té voidna kárra, akté tat khuidna li nau vastés ja  héjüs kär- 
vui, ähte pára slibrü kahcahijén sü naltne. ja  ku’ tut khuidna äi 
pöhta owtolt, té skämät jés tahta nau alvüs sarjga, ähte virhtij cilmit 
■»lomot vidus ja i óbon és tusta kähhcat tun hárrai, mi owtolt pöhta. 
éwppa műhtü li tatne néitan, vala ku’ lijén nau ullo vastés karvü, te 
icci likkan tat Use ja  ku’ nä'ita talle lahkan, té son cuhki stahkaus 
pírra, kokte é kalhkam vuidnut tä vastémus slibrü. vala icci skihpén 
kárra obö hélse, ainat vasi savüt ja  vülhki kéinüws vaggét.

ja  té son väccaci pa dd.'eri stäo an, vala icci cäna kosok, ainat 
usut: «té li taht alvüs öwtö,acéu monno käunatet takkar khuináin.» 
té ai vallak sänart täp jähtüp), mau li son tahkam. valla té usut 
ähte i le pur re spä'uhcan atnét tau oivätupmusau ja  té äi usut: «väi 
té nion tán khuina vurhpén kilhkiic véssüt ja  kaddai pöhtet.» ja  ko’ 
lé nau usutémén, té vagga son spa'ihta vite vülus städast, acai talle 
mannat skihpé sis. vala ku talle vite pöhtä sévva-kaddai, té pöhta 
talle tut sammä nä'ita pajäs Un lihtis kum. té li jü  kärvuit to'itarn 
ja  lé talle vaggémen écas hä'ibmai. té äi usut nä'ita: «té kilhkéw 
mon äi vite käunatet taina hévés herraina !» ja  ko’ lahkan skihpén 
härra, té helsij son talle néitau. vala té li tut nä'ita nau hépas, ähte 
cilmit slövui vülus ja  vallak té tüstai svärrut tau sü pürastah- 
témau.

té cuoccaht talle härra ja  kahca neitast: «kosne lé tü véssum- 
sad'déh) té usut nä'ita: «icci kuit tat käita ja vaccé kéinüws ; mau 
sa talle cuoccahti ?» té kuit jahhtä nä'ita, ku tálé kacai, kosne lé 
véssum-sadd'é, té holla nä'ita, ähte : «pad'd'én stäoan réptémusán lé 
mü véssum-sad'd'é.» ja té vaggaj härra marién tan néita. almaca,
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moh owtolt, pöhtin usutijen nawhte: «sitäi kuit taht amäs ja heves- 
härra vaggét taina same hejüs néitain ?» ja  te söi vaggépan nawhte 
ja rutnapa hihtus-silmiu ja tut nä'ita halava hehpanaddä siI vastétét 
ja äi skäpmaha, Icu’ li nau niwrüs kärvui.

ja ku' pöhta tat skihpén härra tohko, té li tat sijä hä'ibma 
unna ja  niwres stöpuc. te rakna härra s i säj a ku’ sisä pöti, kaunai 
son tän stöpü sisne kuu>kte vuras almaca, khärän ja khuidna. tä li jen- 
kőé tan nijta äihteka. te purästihti son sijäp ja  tah kuhhcun äi, acai 
éuhkétit ja  ku son li cuhketam, te holla skihpén härra, acén süni 
vácidét cäceu juhkat, ju ts  son lé ko'ihkomen. vala té lijén tä almaca 
nau héjú, ähte icci sijän obonés kiiudnu kohhpo, maina kilhkin cacéu 
kuivét. té lijén tóién rvpsés lairé kardia’, m a’ lé kirjaka siste ja  té 
välti tut nä'ita tikker käriw ja  kuivij taina cäciw ja ku<edda taina 
lihtina cäciw tän harrai. éca kärvuit si li talle cahkäm; niwrénius 
kärvui li käc passamen ja  mai talle kaunati sévva-kattén taina hér- 
raina. ja  ku härra li juhkam cäcep, té holloköhta son écas pírra 
kolte son li aktan äiken sévva-vhsan ja  kokte son tän palén li jahh- 
tam tän oivämusai ja  té talle kahcä tähte vűrrasést, jus sihtä suni 
néitau ve delét, té jahhtä vuras: «ku’ ton lé nawhte toivülitam tän 
oivämusi ja té äi kaunati taina mü mänain, té ip mon mähte näc/düt- 
taw, ainät virhtica vale oggüt. vala vuinä talle man héjú mija Wipe 
ja  säme lihpé äi mija. té vuinica talle ehea, ihke monno holou.it té 
jahhtä härra nawhte: «tän oivämusa oivton lihpé mija aktaläkäca 
ja  aktat mattüst lihpé äi.» té iccén talle mähte aktakit hollot tän 
vossté, mi li satnés.

ja  té fallal skihpén härra tän vürrasi cühte plärikap, vala i 
vuras tuostu ja  jahhtä ville vuras: «jus almaca vuidné, ähte mon 
anäp tän étna pétnikap, té usuti almaca, ähte mon lep suolätam tait 
pétnikit. iw lé mon atnam cühté skillikau akta palé, ja  té kalhkap 
ruhte plänkap oggut.» té icci källe tuostu taite pétnikit. té fallal talle 
härra tun nci'itai taite pétnikit ja  té tuostui tahta taite. ja  té hollä 
härra,: «kolömo vohkw pirra pötau monno ja  té kalitka ton férük 
orrüt.» ja  té väcci äi skihpén härra ja änui liwsekau, acai talle ka'~ 
ihha karvés orrüt, tasa ko son roptüt pöhta.

ia té vülhki son vite porjöstit, vala ku kol°bmo vähkü lijén väs-
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saru, te pöti sori roptüt, aca talle välltut taina nijtain. ja ka' tut 
nä'ita occui ecä ja  hevväp karmát, té sattai alavüs fawrü. ja ku' tan 
fässta-peivün vüddin kirhkoi ja  almaca cu jju  ja  kihcé mariéit taite 
f estakit, te usuté almaca: «kosne lipe mija owtola täp khuinau 
voidnam ?» vala iccén teste sija to'bödot mähte, ku li vari ecä kär- 
vui.jah  kö likan fesstihtallam, te vü'lékin talänak porjostit.

ja te eskan piejai son tau ähkaus lérrui, acai talle lérrat 
umasdw (v. umasew, jala : tüw, täiv)  jah ecä kélait, kokte kalhkai 
mahhtet véssüt jah mannat täi oiväp álmáéi síiken, ja  ku’ tat sü 
fruwwa pöti lérrui, te sattai alvüs vises ja  ku’ li talle toppéit poli
tam täte lernst, te li talle skihpén härra tahkam stűrra héjau, koso 
li piwtém ka'ihka vénakit es. vala te li tat sü fruwwa äi tasne ; jura 
si li talle pöhtam lerrü-sajest, vala i lam räkta aktau kélau lérram 
halava. muhtémin, kuli i ééaus kähhte, te holla näkan päkuit säme. 
kö talle lé cohkoliémén ja  porromen ja  tat nürra fruwwa i nakä műi
tek porrot, te jahhta olmaj tärü nawhte: «spis min vän (porö mü 
vénák!).)) taite päkuit son ahhkai jahhtä. ti: vastét ahhka : «porö’ 
äi (porö häi) ton Jäns Cilldär!» taite son säme jih ti ja  icci obo 
muihté, ähte te son säme höloi. te ra jja li talle skihpén härra ja  
halava skämäti täi vénahkis kaskan, vala icci aktakit hold, tat sü 
ahhkä li alvüs pürré ja’ éhei ol°bmaus väimüst.

te minné talle sévait. porjosta tuhkg-tühke ja ahhkä marién• 
vala ko üssälasän sattai, te icci mähte tiste atnét marién sévan. te li 
talle tat sü fruwwa vürhtahtasan. ja  té int talle härra aktau vénah- 
kau sömés städan ja té porjost son tohkö, aeä ähkaus peddät tohkö 
tän vénahkis su'ihtui (sü'ihtui), ja  tat sü vénák li karvü-körruj. ja 
té occui talle tan vénahkiws voidnét ja  su! Hitét tau sü äh karú jah 
holla, aca su'ihtét, kokte pära< puremusät mahhtä. ja  té kűdi son 
ähkau tan vénaliki ja  vülhki. kähtüt kalhkai käc tän palen obo 
mäjau. ja  ku’ té siratikan tä küktés, tat härra ja tat fruwwa, té ho- 
jüs sattaikan koppäcakä. usot talle äi härrä: «maréja ép tést monno 
vélle kössek vuiné sü ja  ihkep ku’ pötau, té lé son jü moivén sinne, 
té talle sératikan ja  étna katnala äi ku1 lékin. ja  té vülhki härra por
jostit ja  ähkäc paci. ja kg’ sü aiéké pöti, rékatihti son cäppa
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pahhca-mänau ja  vemikan koppäcala ja  tat sü ol°bman vénák sytih- 
tij ( suihti) falle, kokte äi son purémusat mähti.

te falle kahtu skihpén härra alvüs kuhkiu ja tut sü ähkäc lé 
falle äi toptosmuwivamen tatne städan. te le tätne stäoan kol°bma 
porhkära’, mah lijén skékés ol°bma’ ja tut skihpén herra fruwwa li 
nürra ja  faw rü . te tolle tä kol°bmo porhkära ciské’ cilmitese tän 
nürra ähkäci ja äi é obonés skämäte taite ustuitese höllomest tän 
fruwwai. kosne suina pára kaunaté, te sija tühkühté sü, i aktauk 
rüféw öccu taiste porhkärist. i obonés tuosta téste ville vaggét städan 
sisne, ku altar so pä'ive külmuta. te kuit talle supcast tän ol°bmai, 
kuten kéhcü vilién son le, ähte i son talle aktauk raféw öccü täiste 
porhkärist, te talle supcast son ka'ihka tiwdna tän karvü-körruji. te 
tahta hollä : «ju s  talle vite tä’ ol°bmätxlni näkanit höllé ja  jus ta 
maidé tüste vaidnoti, te löpüte talle, ice ville pöhtét käihka tanhka 
sammä éhkéten. te ma’ monno téticau püriu räoiu, kokte ton kalhka 
taiste péssat manép pälen.» te li äi skihpén härra hüllőm sollet tän 
vénahkisés, aca voidnet tau sü nürra ähkau, kokte é aktok tau 
cädd'ihte.

te ku’ vit tat nürra fruwwa licc raggémen taite palkait, te vit 
akta täist porhkärist kaunata suina ja  tuhtak sa tal süsne vite hol
lóin öccutét tü khuinau suddui, te kuit löpét, aca oggut pöhtét sü 
kukü. ja te ku’ licc vaggam kalle lawhké, te akta ecä porhkär jés 
mamiéi pöhta ja  tat sa äi öccutahcä ai suddui. te vite hollä, ähte 
uggu pöhtét sü kuku éhkéten ja te sa tat olmaj vülhki ävuina. ja  
köss? té fruwwa li vaggémen hä'ibmai, te vit tut kolmät pöhta i ke 
tété kute herräst. té son sü vuini ja ku’ vuini, té sa talle tun khuina 
kuku väcci ja tahtak sa tal vit äi sünä hüllőm ja tat äi öccutahca 
vit äi suddui ja té äi löpét, ähte uggu pöhtét éhkéta. akta kalhkai 
pöhtét okcén, mubbé ko lokéu saddä, kolmät jis, kg älva (akta lóké 
naltne) saddä. ja  ku té pöhta hä'ibmai, té talle hollä tun ol°bmas vé- 
nahki: «té läu mon talle tahkam, kokte ton mü pakati’ ja  té tal océü’ 
talle téhtit, kokte kalhka tahkat.

té vic'lekä tut olmaj ja valltä kol°bmo stürra lassé-lihté, mai 
sinne li ömit atnam ja  té taite fér  ui tän fruwwa khammäri ja  péd’d'a 
céhkai pad'd'ä-lokkui täite kol°bmo kuhkés kistuit ja té hollä tun äh-
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käci: «ko talle le akta pöhtam, te kalhkau rnonno a leket cabméköhtét 
veccau alvüs-lähkai ja sköhpolét uksai, jabeda ku liw sihtat cäknat 
ja te kalhka ton kohhéüt cäknat vidimus lihtai ja  te lässV ton täp ; 
ja  ko tut mubbé pöhtä, té ku’ vit kidä mü juhcamen, té hölö nawhte : 
té talle almaca pöhti! ja  jus sihta céhkütét, te kohcü, aca cäknat tun 
pajep sad'däi ja  te vite lässi’ täp ja  válté cowtokau ja  nawhte äi takä 
täina kolmätina, ku tat pöhta. vala ih kalk ton khammär-uksap me- 
téhtét lässit. höllot kalhka ton, jus tä maitek tűni jihté tän uksa- 
lässimen pirra, ähte ton ih löpép anS uksau lässit mü liüsan.» ja  te 
vw'lekä talle täht olmaj, ku’ li talle pakätam tap nürra khuinau.

ja  sadna uihtos, ku éhkét saddä, kale si uihtos pöhti tä ol°bmä 
ja  ku tut vüstas li pöhtam ja  cäkham khammäri ja  lé tasne runä- 
temen, te a'läkä talle karvü-körruj juhcat ulükülen ja kulluj, ähte te 
talle cäkna sisa. te jahlita tat, mi li jö  pöhtam: «kosos kalhkau 
monno saddat? te talle almaca pohti!» te hollä tut khuidna: «cäna 
tän sésöi !» ja  rahpä tau uksau pajäs ja  te cänai tut uihtos tan sisä 
ja  khuidna lässij sü tisi ( tasä) . ja  ku' talle lokéu saddä, te pöhta 
tut mubbé, ja  kü licc tut mubbé pöhtam ja  läpä talle cohkohémén ja  
runätemen, te tat mäi jahhtä : «man tihta ton ih uksau lässi ?» te 
jahhtä khuidna, ähte son i täp tüsta tahkat. ja  ku läpä tanne rutna- 
men, te a'läkä tut karvü-körruj juhcat ja  te kulié, ähte té talle pöhta 
ja cänac sisä. té jahhtä tut fruwwa: «te almaca talle pöhté !» ja  té 
tut äi jahh tä : «koso kilhkiu cShkätit ?» ja  té tut früwa vüséht, koso 
kalhkai caknat ja  té tat mubbé äi cänai tan muppé sad'däi ja  khuidna 
vite lässij sü tési. ja  ku’ tanne lé cohkohémén ja  a'iké lé mannamen 
akta lókén nála, te pöhta tut kolmät ja  va$ga tun früwa khammäri. 
ja ku talle läpä rutnamen, té sa vite tut jis  a'läkä juhcat alvüs- 
lälikai. té jahhtä tut khärän : «no te jis almaca pöhti ja  kä'udni mü 
tasne. koso kilhkiu talle saddat?» té jahhtä khuidna: «cäna tün 
sisä!» ja té rapäi son tau kolmät sajéu ja  tut sa tal vanhkai tohkö 
spa'ihta, acai talle péssat almacist. tut käc juhca nou sagga, ähte 
usuti, té talle pöhta sisa. ja  ku’ li tau lässim tän kolmät sad'däi, té 
vw'lekä son ulhkgs ja  té péd'd/in taite kol°bmo porhkärit orrüt tanne 
ijäw cada.

ja ku pä'ive saddä, té valltä karvü-körruj sva'idnasit ja  vw'-
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I elui talle pajäs tan khammari ja  valita tü p aj emu e kisiüw ja  kuwddä 
ulhkus ja te lis t vaggä son sésa ja vite kuwddä tau muppéu kistüiv 
di ulhkus. ja te vit cakfiä son sisä ja tü kolmät kistüiv vallta ja  
kua>ddä tau ulhkos sva'idnasa vähhken ja  ku’ lé talle taite ulhkos 
kessam, — ja  i lám sa tahta akta kihpés pa'räkü, jute ta’ porhkära 
lijén stürra ol°brna ja  alvüs puité, — ja  ko talle ulhkos pükti, te 
vägga son hestau ja  te sva'idnasi lugni taite kistuit sledä nalä ja  te 
holla: «ménnet tija hä'ibmai, monno kalhkau taite v tid'd et städdai ja 
kalhkau va bildet taite kol°bmo kistü, ostos (ustus), kute sihta.» ja  te 
vud'd'ä son städdai ja  sva'idnasa si talle minnén roptüt hä'ibmai, kö 
lijén sahhtäm unna stuttuci.

ja  te ku' städdai pöhta, te käunat son aktain nűrra hérraina 
ja tat kahca: «mautas lé ton udné jis  vud'd'émen, ku’ and tikker 
stürra lassau 1 » te holla, ahte vw'bédémus ( vuu>'bédémus)  ömé lé tü. 
te sihté talle voiclnét, indite son tanne atnd. vala tut jahhtd: «ép 
monno vüpté ( vuopté) tid'd'i, jus éhpet calméhtak (jala : kéhcatallak)  
ősié. i> te talle pöhtä tut nűrra harr a ja  tálé kahca vite : «maites lé 
ton udné vud'd'émen í » te vastét tut: «ösestupmusit.» te tat nűrra 
härra mujuhtalla ja  fallal stürra pétnikau tai kistül owtost. ja  te 
tüstui tut pétniliit ja  härrä sa tál vüji kistuit taté salljüst ja  eskün 
rapäi táite. jü  li tat ä'levam, koso ta porhkära’ siddin ja ku' tűle 
voidnä, ahte vüjé pöhtä karvü-körruj takkar kistui, té jű  arévét, jus  
Mica talle porhkära täi kistui sinnä. ja  té son gsti sijäp lövvase». 
ja  iccin sij ville manép. pdlé tohko vaccé, jala ville aktauk skékés 
päküiv hölö tan nűrra fruwwai. té sija nau skämätin, iccin sija obo 
tűi kistui sinne aktauk jénaié, ainät cähhpin nau sävüt, kokte mähh- 
tin ja  ullu ville skäpmü, ku kalhkai karvü-körruj vw'bédét sijäu näu 
ku vwksait ja ville stürra pétnika owtost.

ja ku karvü-körruj pöti écas hä'ibmai, té son vaddä tan fruw 
wai taite pétnikit, vala fruwwa jahhtä: «mau kalhkau mon sijüi 
tahkat l » té ossta tut olmaj aktau stürra ja  cüppa pinnikau tai pét- 
niki owtost ja  ville laki tau stöpuw nau cäppakit ja  hévvasen, nauh 
ko akta härra-kart én, ja ko licc talle u jjum  karévdsen tau stöpüw, 
té juti talle tat f  ruwwa t i si ja vessüköti tasne. vala i lám tat stöhpü 
man kukkén tute karvü körruja stöpüst.



TÜNDÉR- S EGYÉB MESÉK. 21 1

te lé talle kol°bmo jaké vassam, ka olmaj tun ähkäca li vw'be
kam sü luhte ja  te talle pöhtä son ähkaus veidnél ja  ka' kaddai 
pöhta, té vagga talä ne'léka tun vénahkis kuku ja  ahkau kahcä, 
könne tat lé. té talle a'lálca tut vénák supcastét skihpén hurrái ka'- 
ihka tiwdna, kokte talle tat sü ahhka lé émét saddam ja  ville supcast 
ka'ihka, kokte kuhték lé saddam. té talle skihpén härrä jis lolüw 
ciski, ähte té lé talle tat sü ahhka véssumen tai ol°hmai. ja té sahhtä 
talle karvü-körruj skihpén herrau tohko ähkäs kuküj a ku licé sahh- 
tam tohko, té sa di son vist vülhki écas hä'ihmai. té talle urru härra 
ähkäs lutne tau péivéu. vala té veid na tut früwa, ahte tut sü olmaj % 
rund eläjalä ävvühaddä suina, jalä éla ävün orü tudna écas mä- 
naina, mi li talle kolmo jakak. té kösse éhkét sadd a, holla tut härrä 
ahhkai, aca sü cövvüt skihpi. té talle vtc'leka ähkäc pa jas khammäri 
ja  ko son li nau hojés ja i aktak rüféu käuna, té son tanne rohkot 
jupmélau, aca sü varäjalit pahäst ja kő licc rohkum, té kdrvutallä 
son ja  té pöhta tat usolmes, aca ped'dä t stürra ja kohödo rwwté-péhkiu 
mä'lekai korü péllai. ja  té ai valltä son kirjéu maiién ja  té talle cöv- 
vüköhta ol°bmaus. kale tat sü olmaj vénahkis-lähkai holla, vala tut 
ähkäc lihka palüw atnä, vala iöci lihkan vurhtnü cövvümest. jah ko 
pöhtépa sevva kaddai, kosne állam almaca, té olmaj cuklcäti ähkaus 
mä'lekai. talä sa tal slämai khuidna tasi ja  ku’ olmaj vuini, ähte 
slämai, té son vülhki pätur vatnasi ja  nawhte sukäi spa'ihta skih- 
pisés ja vülhki tatnä ijän porjöstét pätur. jä liki käc, ähte té son 
uihti ahkau. vala ku' licc tanne vällaham unna stúntoéau, té viste 
ällaj son, juts tut rwwté li käc tusstum nipéw. ja  ku' tanne licc 
cérrum te vagßä son écas hä'ibmai ja supcastét tun vénahki, mi li 
saddam.

ja  té täht khuidna sattai täte kécést alvüs hojés ja i alabma 
muritét sitä, ainät usut, kokte son kalhkai ojgüt voidnét ol°bmaus. 
té vw'béda son täp stürra stöpüws ja  pétnikit vaddä tun vénahki ja 
sihta, aca tau sü tnänau su'ihtét ja  pajétit, jute i son ville murrte 
tasne orrüt. ja  ku' tut véna’k kissali su'ihtét rnänau, té vülhki talle 
fruw waja ville kärvuti khärän-karvuita, amä aktak sü tobödot. ja  
té vcp'lekä son skihpita, aca mannat tuppén-tappén, maräja li kokte
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ol°bmaus ogjüt voidnet. ja  té son ville pöti akta törrü-skihpai ja 
täina manna.

te talle sadda akta stürra törru ja tut khuidna, ku’te li khärän- 
kärvui, tuhpi äi svérhtiu ja  nau vwrepé cövoi tau khuinau, ähte 
koggö pärä pöti, té virhtijén ßdd'äna owton släpmat. iccin aktak 
tété, jute son li khuidna ja  té son talle pad'd'än ja occui törrü-hérrai 
namäu, majouron son sattai. ja  té talle vidnijén tu törün ja  té lijén 
kaihka ösés-skihpé valtéhtuwwum ja skihpén almaca lijén kaihka 
tankan. icci aktak skihpé pälle mannat täite sévait. té mai väccac, 
usot mai 0 3  güt voidnet tüu ol°bmaus, vada i  konnek sii kanna.

té kuit aktan aikén, köss» püréu astüw éni, muihtaj, acai talle 
f ähkait káhhcat ja ku’ son pöti tohko, kos ne fanka lijén, té vagga 
akta kuku tas muppé ja  kacät.: «koste lihpit tijä ?» té ta supcasté. 
koste sija lé. té ville kacät, ju s  lé välltum ol°bmä ja  jus mänait itné. 
té muhtéma vastéti, ähte sijä ahhka lé japmam ja  muhtéma hölli, 
ähte té lé sijä ahhkä cérrümen héiman aktan täi smäwwa mänai. ja  
ku lé talle supcastémén taite, té ecä äi cérru ja  ruhké, aca härra 
sijäu arhmühtét ja  hä'ibmai sijau päddät mannat. ja  muhtéma jis 
supcasté, ähte sijä é lé välltum, valä sijän eihteka ja  orépéna vu'rété 
si jäu. ja ku lé talle vaggémen käihkai fä n ka i mihte, té tobödaj son 
talle ol°bmaus. té lé son ai tasne, vala tat cohkoha alrüs hoinüs uktu 
ééainés. ja  ku talle kahca : «koste lé ton ?» ja  äi namäp, te sa talle 
kale vastéti, koste son lé, vala ku’ kahcä, jus lé välltum, té cil'mit 
slövoi son villus ja  jahhtä, jute välltum lé son. té ville liahéa, jus 
mänait atnä. te jahhtä, ju ’te atnä son aktau parlitniu. vala ku 
kahcä: «vässü lé-kus tat tü ahhkä?» té iéci occü aktauk svärau 
(jalä : vastätäsau). te kahcä m uppates(t): «vässü lé-kus tü ahhkä, 
vai ih ton mü vastéte ? » té jahhtä talle tut olmaj skilpéstem kielain, 
ju t» son i täp tété. té jahhta tut törrü-härrä: «té lé ton akt rülekes 
olmaj, kute ih tété, jus ahhkä lé vässü; tetäh huit, ähte mänau anä!» 
ja té vülliki son toppéit.

vala ku talle lie» cohkolam täte törüst, té vaddä täht majouro 
pétnikit taita fänkaita  ja jahhtä, ice talle mannat héimaita ähkaise 
ja  mänaise ja  äihtikise kukü; vala tü aktau päd'dä talle orrüt ma- 
némusai. té jés tän vaimü lähka i aktauk rüféu vatté. té usut son
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falle: «te pöhtä van falle haddü mü pad'd'el alemén luhte, ku monno 
ähkau uihtiw. » ja, te talle änkart son, mau lé talle tahkam ja  u su t: 
«éhéan vastés lollü tau takäi, ähte monno kilhkiu koddét tau khui- 
nau, ml mü éhei.» ja  té son cérru aieve priheasikt, ku nawhte li usu- 
témén écas lutne. té äi u su t: «jus mon iu lam tau tahkam, ihkep iu 
lam té fänkihtuwwut.» vala kösse majouro cohkoli taist ééá fänkaist, 
té jahhtä son äi tan fannkai, ähte sihtä son tu sväinan ja icci sa 
talle vwrédnüt tüsta. té usut écaines : «té kalhka van talle täht härra 
sträffut mü, ku’ icciu tété, jus ahhkam li vässü.» ja té virhtij talle 
vw'lékét tän hérra maiién ja sväinan sa talle virhtij orrüt ja tahkä 
sa tal kaihka, mau tut pära usuti ja  koheui sü.

ku’ lies talle pöhtam tän sad'dai, kosne talle majouro kalhkai 
héimau atnét ja  té lé ville vüstas pd'ivé, hu’ lice pöhtam, té lé kuit 
talle kaska-pd'ivé, ja  té kohcühtuwwa täht svainas akta éheasist, aca, 
vágyét sisa ja porrot aktan majouroina. té hollä, ähte son i täp 
mähte tahkat. té jahhtä khammär-härra : «virhté ton vaggét sisa, ku 
majouro koheui.» ja té virhtij val uihtus vw'lékét. vala té skäma- 
lussa, ähte son, kuhte li akta fannka, kalhka talle porrot aktan ma
jouroina. té purrin söi aktan, vala älläm lik éca hérra sunün 
rädnan.

vala kösse ku' éhkét saddä, té vite pöhta khammär-härrä ja  
jahhtä tün apmasi: «te kalhka ton utnäc ijän oodét aktan khammä- 
rén ja  aktan sénkün majouroina.» té hollä vit tut amäs: «kokte 
kalhka tat tuhkét, ähte mon kalhkau aktan öd óét majouroina ? ih 
ton muni eöä sajép ané?» té jahhtä khammär-härrä: «majouro lé 
kuhheum täp ja ton virhti kulltalét.» té kahhéa tät olmäj alvüs usol- 
mäsai: «kokte tahta kalhkai nawhte saddat, ähte monno kalhkau 
virhtit aktan majouroina porrot ja  juhkat ?» té virhtij talle vala äi 
vaggét tän majouro khammäri. ja  té marínéi jés majouro éhea pöhta 
ja kuhheu, aca talle sü kürrai oddät. ja  té éc nuolatallä ja  ko li pa- 
jéltés kärvuit nullám, té cänai talle khuina kärvuita. ja té äi alävah- 
tuiväi tut amäs ja äi ävvusi, vala pallü li stürap ävüst. té kosss li 
cähkam taite khuina kärvuit, té jahhtä talle tün mubbai: «topto-kus 
ton müw ? title kus talle, ähte tü ahhkä lé vässü ?» té talle kaheai 
puölvai nalä ja  étna cérrümin rohkä, aca sü äntäkes lo'ihtét, mau
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son tan palen takäi. te jahhtä tu h t: «mannes ane päd'd'i’ lolüw cäk- 
nat vä'ibmusat ja  mannes kilhké kulltalét, ko pahahkés camahti, acéh 
ton ähkaut koddét 1» vala te lihkan jahhtä: «jus eh lam ton täp 
tahhkam, te ko lam monno tu käd'd’ut mahhtet fähkast.»

ja  te talle sattai ävvü koppäcakaita, vala tut olmaj 6errui mä[- 
lekatau, oivtos ku tuostai ähkau nömostét. ja  te occui ohnaj tau sü 
majour namau ja te eskan vécéin sija mänau ja mäksin alvüs pá
ráit kit tü kampql vénahkéwse ja véssun lühkuläcat mä'lekatau.

90. A h a j ó s  k a p i t á n y  és  a l a p p  l e á n y .
Egyszer, mikor egy hajó nagy veszedelemben volt, azt Ígérte 

a hajó ura az istennek, hogy ha ő elevenen jön a partra, az első 
nőt veszi el majd feleségül, a kivel először találkozik, bármilyen 
asszony legyen is. H át fölhallatszott az ő imádsága az égbe és 
csakugyan sértetlenül ért a száraz földre.

Mikor most a hajó a partra evezett, a kapitány szép ruhába 
öltözött, fogott egy kis csónakot és partra evezett. Mikor a partra 
jött, fölment a városba és a mint járt, jött egy nő, a ki vizes edé
nyeket hordott a vállán és ezek az edények ruhával voltak tele, 
melyeket megmosott és a melyekkel most a tóra ment, hogy eze
ket a ruhákat kiöblítse. Mikor most két oldalról közeledtek, látta 
az ur, hogy ez a nő olyan csúnya és szegény ruhában volt, hogy 
csupa rongyok lógtak le róla. Mikor pedig az a nő szintén eléje 
jött, az is olyan igen nagyon szégyenlette magát, hogy szemét le 
kellett sütnie és egyáltalában nem mert arra az úrra nézni, a ki 
eléje jött. Szép arcza volt ennek a leánynak, de mivel olyan egé
szen csúnya ruhája volt, még ez sem használt. Mikor a leány kö
zeledett, köröskörül fölfogta felső ruháját, hogy ezek a csúnya 
rongyok ne lássanak. Azonban a hajóskapitány semmit sem kö
szönt, hanem csendesen elment mellette s tovább ment íitjának.

Aztán járkált fönt a városban, de nem lépett be sehová, ha
nem gondolta: «az egész csoda volt, hogy én ilyen asszonynyal 
találkozzam». Hát szinte majdnem megbánta azt az ígéretét, a mit 
tett. De aztán gondolta, hogy nem jó a Mindenhatót semmibe sem 
venni s azt is gondolta: «hát ha én ennek az asszonynak a sorsa 
miatt maradtam életben és jöhettem a partra». S mikor így gon
dolt, gyorsan lement ismét a városból, hogy a hajóra menjen.
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Azonban midőn ismét a tengerpartra ért, ugyan az a leány is jött 
fel az edényekkel. Ekkor már kiöblögette a ruhát és a saját laká
sára volt menőben. A leány is gondolta magában: «hát most ne
kem ismét kell találkoznom evvel a szép úrral!» S mikor közele
dett a hajóskapitány, köszönt a leánynak, de az a leány olyan 
szégyenlős volt, hogy a szemét lesütötte és alig mert a köszön
tésére felelni.

Aztán megállt az úr és kérdezte a leánytól: «hol van a te 
lakóhelyed?» Hát gondolta a leány : «ugyan mért nem takarodik 
el és megy útjának, mit állt meg» ? Aztán mégis azt mondta a 
leány, mikor most kérdezte, hol az ő lakóhelye, azt mondta a leány, 
hogy: «fönt a város legszélén van az én lakóhelyem». Ekkor az úr 
velement a leánynyal. Az emberek, a kik elejbük jöttek, így gon
dolkodtak: «ugyan hogy akart ez az idegen és csinos úr evvel a 
szegény lapp leánjnyal menni?» Aztán ők ketten így mentek és 
mindenféléről beszélgettek, az a leány pedig majdnem szégyelt 
neki felelni és azt is szégyelte, hogy olyan hitvány ruhában volt.

Mikor odajött a hajóskapitány, az ő házikójuk kicsiny és hit
vány szoba volt. Aztán belépett az úr, s mikor bejött, a szobában 
két öreg embert talált, egy férfit és egy asszonyt, ezek voltak 
ugyanis a leánynak szülői. Hát köszönt nekik, ezek pedig föl Í3 
szólították, hogy üljön le és mikor leült, azt mondta a hajóskapi
tány, hogy adjanak neki vizet inni, mert szomjas. Ezek az embe
rek azonban olyan szegények voltak, hogy egyáltalában nem volt 
csészéjük, amelylyel vizet merítsenek. Hajdanában vörös edényecs- 
kék voltak, a melyek belül mázosak voltak, aztán a leány fogott 
egy ilyen edényt, vizet merített vele és ebben az edényben vitte 
oda a vizet annak az úrnak. Más ruhákat vett akkor magára, 
ugyanis a legrosszabb ruhájában mosott és ezekben találkozott 
avval az úrral a tengerparton. Mikor az úr vizet ivott, elkezdett 
magáról beszélni, hogyan volt egyszer tengeri veszedelemben és 
mit ígért akkor a Mindenhatónak. Aztán kérdezte attól az öregtől, 
vájjon oda akarja-e adni a leányát. Erre azt mondta az öreg: 
«mivel te azt Ígérted a Mindenhatónak és találkoztál is evvel a 
gyermekemmel, nem tagadhatom meg, hanem mindenesetre meg 
kell kapnod. Látod azonban most, milyen szegények vagyunk és 
lappok is vagyunk; láthatod most magad, habár én is mondom». 
Erre így szólt az úr: «a Mindenható előtt egyenlők vagyunk és
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egy törzsből is származunk». Nem mondhattak semmit sem ez 
ellen, a mi igaz volt.

Aztán a hajóskapitány az öregnek száz négykrónás darabot 
kínált, de az öreg nem fogadta el és azt is mondta az öreg: «ha 
az emberek meglátják, hogy nekem annyi pénzem van, akkor azt 
gondolják az emberek, bogy én loptam ezt a pénzt. Nem volt ne
kem száz skillingem sem egyszerre és most száz tallért kapjak». 
Hát az öreg nem fogadta el ezt a pénzt, aztán az úr a leánynak 
kínálta a pénzt, ez pedig elfogadta. Ekkor azt mondta az úr: «há
rom hét múlva eljövök, akkoron légy készen». Aztán el is ment a 
hajóskapitány és kihirdetést kért, hogy minden készen legyen, 
mire visszajön.

Aztán megint elment hajózni, de midőn három hét elmúlt, 
visszajött, hogy megeskiidjék avval a leánynyal. Mikor pedig az a 
leány más és szebb ruhákat kapott, igen szép lett s midőn az 
esküvő napján a templomba kocsiztak s az emberek megálltak és 
utána néztek a jegyeseknek, azt gondolták az emberek: «hol lát
tuk mi ezelőtt ezt a nőt?» Azonban nem bírták többé megismerni, 
mivel más ruhában volt. Mikor pedig megeskettettek, azonnal el
hajóztak.

Aztán a feleségét taníttatta, hogy különfélét (ezt-azt) tanul
jon és más nyelveket, hogy az előkelő emberek közt élhessen és 
foroghasson. Midőn a felesége tanítást kapott, igen okos lett s mi
kor ezen tanításról megjött, akkor a hajóskapitány nagy vendég
séget csapott, a melyre minden barátját meghívta. Hanem hát a 
felesége épen csakhogy megjött a tanuló helyéröl. Azonban nem 
tanult meg jól egy nyelvet sem. Néha, mikor nem vigyázott ma
gára, néhány szót lappul mondott. Mikor most ültek és ettek és 
a fiatal asszony nem bírt semmit sem enni, a férj így szólt norvég 
nyelven : «spis min van (egyél barátom)!» Ezeket a szavakat fele
ségének mondta. Erre azt felelte a felesége: «egyél te is Jans 
Cildar!» Ezt lappul mondta és épen nem jutott eszébe, hogy 
lappul beszélt. Erre elpirult a hajóskapitány és majdnem szégyelte 
magát barátai között, de nem szólt semmit sem. A felesége igen 
jó volt és férjét szívből szerette.

Aztán elmentek a tengerekre. A hajóskapitány ide-oda vitor
lázott és a felesége vele. Mikor azonban viselős lett, nem tarthatta 
többé magánál a tengeren; a felesége akkor várandós volt. Volt
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ennek az úrnak egy városban egy barátja, aztán oda vitorlázott, 
hogy a feleségét annak a barátjának gondviselésére bízza, s ez a 
barátja szabó volt. Hát meglátogatta ezt a barátját, hogy viselje 
gondját a feleségének és azt mondta, hogy viselje gondját, a 
milyen jól csak tudja. Aztán ott hagyta a feleségét a barátjának 
és elment. Ekkor ugyanis igen sokáig oda kellett maradnia s 
mikor ezek ketten elváltak, az az úr és az az asszony, igen bána
tosak lettek mind a ketten. Az úr azt is gondolta: «talán nem 
látom őt soh se többé és talán mire visszajövök, ő már porladozik». 
Aztán elváltak és sok könnyük is folyt. Hát az úr elhajózott és a 
felesége ott maradt. Mikor pedig megjött az ideje, szép fiúgyerme
ket szült és mind a ketten megéltek. A férjének barátja gondját 
viselte, a milyen jól csak bírta.

Hát a hajóskapitány igen sokáig odamaradt és a felesége 
megismerkedett abban a városban. Volt abban a városban három 
kereskedő, a kik kicsapongó emberek voltak, annak a hajóskapi
tánynak a felesége pedig fiatal és szép volt. Hát az a három keres
kedő rákapott (tkp. szemeiket vetették) erre a fiatal asszonyra és 
egyáltalában nem is szégyelték, hogy vágyaikról ennek az asszony
nak beszéljenek. A hol csak találkoztak vele, folytonosan beszéltek 
neki, semmi nyugta sem volt ezektől a kereskedőktől. Nem mert 
többé járni a városban, mihelyt a nap alkonyodott. Hát mégis 
elmondta annak az embernek, a kinek felügyelete alatt volt, hogy 
semmi nyugta sincs azoktól a kereskedőktől. Aztán mindent el
mondott a szabónak. Erre ez azt mondta: «hogy ha ezek az em
berek megint beszélnek valamit és ha ezek kívánnak tőled vala
mit, ígérd meg nekik, hogy jöjjenek el mindnyájan ugyanazon 
este, akkor én jó módját tudom majd, hogyan szabadulj meg tőlük 
későbbre.» Hát a hajóskapitány titkon azt is mondta a barátjának, 
hogy vigyázzon a fiatal feleségére, hogy senki se csábítsa el.

Aztán mikor ez a fiatal asszony ismét azokon az utakon járt, 
a kereskedők egyike találkozott vele és ismét beszélt vele, hogy az 
asszonyt bűnre bírja. Hát meg is Ígérte, hogy eljöhet hozzá. Mikor 
aztán néhány lépést ment, egy másik kereskedő is jött utána és ez 
is bűnre csábítgatja. Aztán megint mondta, hogy eljöhet hozzá 
estére, mire ez az ember örömmel ment tova. Mikor pedig az asz- 
szony hazamenőben volt, tudj’ isten honnan, a harmadik is jött. 
Ez meglátta őt, s mikor meglátta, odament az asszonyhoz és megint
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beszélt vele és megint szintén bűnre csábítgatta. Hát ennek is 
megígérte, hogy este eljöhet. Az egyiknek kilenczkor kellett jönnie, 
a másiknak mikor tíz óra lesz, a harmadiknak pedig mikor tizen
egy lesz. Mikor hazaért, elmondta a férje barátjának: «most úgy 
cselekedtem, a mint te parancsoltad, s most majd tudhatod, hogyan 
cselekedjél».

Erre elment az az ember, fogott három nagy zárral ellátott 
edényt, a melyekben a holmiait tartotta, ezeket az asszony szobá
jába vitte és a három hosszú ládát a sarokba egymás tetejébe tette. 
Aztán azt mondta az asszonynak: «ha majd az egyik eljött, majd 
én borzasztó módon elkezdem a falat döngetni és az ajtót zörgetni, 
mintha be akarnék menni. Ekkor parancsold, hogy menjen a leg
alsó edénybe és aztán zárd be. Mikor pedig a másik jön, s mikor 
ismét hallod az én zörgésemet, így szólj: «íme emberek jönnek !» 
Ha pedig el akar bújni, parancsold neki, hogy menjen bele a fel
sőbb helyre, aztán zárd be azt és vedd a kulcsot; szintígy tégy a 
harmadikkal is, mikor az jön. A szobaajtót azonban ne engedd 
bezárni. Azt mondd, ha valamit mondanak neked az ajtó bezárás 
felől, hogy nem szabad az én házamban az ajtód bezárnod». Aztán 
elment ez az ember, mikor a fiatal asszonyt kitanította.

, Csakugyan mikor este lett, valóban megjöttek azok az embe
rek és mikor az első megjött és belépett a szobába és beszélgetett, 
a szabó elkezdett kívül zörgetni és úgy hallatszott, hogy belép. 
Ekkor azt mondta az, a ki már jö tt: «hová legyek én? emberek 
jönnek!» Erre azt mondta az asszony: «bújj ebbe bele.» Es fel
nyitotta azt az ajtót (t. i. a ládáét), aztán csakugyan belebujt és az 
asszony odazárta. Mikor tíz óra lett, jö tt a második, s mikor a má
sik megjött és ketten üldögéltek és beszélgettek, ez ugyan mondta: 
«mért nem zárod be az ajtót?» de az asszony azt mondta, hogy ő 
azt nem meri megtenni, s mikor ott beszélgettek, elkezdett a szabó 
zörgetni s aztán hallották, mintha jönne és belépne. Ekkor azt 
mondta az asszony: «íme emberék jönnek!» Amaz is mondta: 
«hová bújjak el ?» Hát az asszony megmutatta, hová bújjon, és a 
másik is belebujt a második helyre és az asszony megint bezárta 
oda. Mikor ott üldögélt és az idő tizenegyre járt, jött a harmadik 
és bement az asszony szobájába. A mint pedig ketten beszélgettek, 
amaz megint elkezdett borzasztó módon zörgetni. Erre azt mondta 
a férfi: «no, most emberek jönnek és megtalálnak engemitten.
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Hová bújjak (tkp. legyek) most»? Erre azt mondta az asszony : 
«bújj abba!» Aztán kinyitotta a harmadik helyet, az pedig gyorsan 
odasietett, hogy megszabaduljon az emberektől. Amaz ugyanis 
olyan erősen zörgetett, hogy már azt hitte, hogy bejön, és mikor 
a harmadik helyre becsukta, kiment és aztán a három kereskedőt 
éjjelen át ott hagyták.

Mikor nappal lett, szolgákat vett a szabó és aztán felment a 
szobába. Fogta a legfölső ládát és kivitte. Aztán megint bement, a 
második ládát is kivitte. Aztán megint belépett, fogta a harmadik 
ládát és azt is kivitte a szolgák segítségével. Midőn most ezeket 
kiliurczolta -— pedig ez nem volt könnyű dolog, mert a kereskedők 
igen nagy emberek voltak és igen kövérek — s mikor aztán ki- 
hurczolta, hozott egy lovat és a szolgákkal a ládákat fölemelte a 
-szánra s azt mondta: «menjetek ti haza, majd én ezeket a városba 
szállítom és a három ládát majd eladom; vegye meg, a ki akarja». 
Aztán elhajtott a városba, a szolgák pedig visszamentek haza, 
miután egy darabig elkisérlék.

A mint a városba jött, találkozott egy fiatal úrral és ez kér
dezte: «mit szállítsz ma, hogy ilyen nagy terhed van?» Erre azt 
mondta, hogy eladó holmik ezek. Látni akarták, mije van ottan, 
de ez azt mondta: «nem adom el nektek, ha láttatlanba meg nem 
veszitek.» Hát odajött az a fiatal úr és most megint kérdezte : «mit 
szállítsz te ma?» Amaz így felelt: «portékákat». Erre a fiatal úr 
mosolygott és nagy pénzt ígért azokért a ládákért. Ez elfogadta a 
pénzt, az úr pedig elszállította a ládákat a piaczról és aztán kinyi
totta. Ez már észrevette, hová lettek a kereskedők és mikor amott 
látta, hogy a szabó olyan ládákkal hajtva jön, már sejtette, nem 
a kereskedők vannak-e a ládában. Hát kiváltotta őket, ezek pedig 
később nem mentek oda, sem egy parázna szót sem szóltak annak 
a fiatal asszonynak. Úgy szégyelték magukat, hogy egy szót sem 
szóltak a ládákban, hanem csendesen maradtak, a mint csak bír
tak és még jobban szégyelték magukat, mikor a szabó el akarta 
őket adni, mint ökröket, még pedig nagy pénzért.

Midőn a szabó hazajött, az asszonynak odaadta azt a sok 
pénzt, de az asszony azt mondta: «mit csináljon evvel?» Erre az 
ember a pénzért egy nagy és szép épületet vett és ezt az épületet 
olyan szépen és pompásan el is rendezte, mint valami úri házat, s 
mikor elkészítette ezt a házat, akkor az asszony beleköltözött és
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ott kezdet élni. Ez a ház azonban nem volt messze a szabó 
házától.

Hát három esztendő elmúlt már, hogy annak a fiatal asz- 
szonynak a férje elment tőle és most megjött a feleségét megláto
gatni. A mint a partra jött, azonnal egyenesen a barátjához ment 
és a feleségét kérdezte, hol van. Ekkor a barátja mindent elkezdett 
a hajóskapitánynak elmesélni, hogyan lett a felesége háziasszony 
és mindent el is beszélt, hogyan történt minden dolog. Ekkor a 
hajóskapitány féltékeny lett, hogy a felesége élt azokkal az embe
rekkel. Aztán a szabó elkisérte a hajóskapitányt a feleségéhez és 
mikor odakísérte, ismét a maga lakására ment. Hát a kapitány 
azon a napon ott maradt a feleségénél, de látta az asszony, hogy a 
férje se nem beszél, se nem igen örül neki, sem a gyermekével 
nincs nagy örömben, a ki ekkor három éves volt. Mikor este lett, 
azt mondta a kapitány a feleségének, hogy kövesse őt a hajóra. 
Erre az asszony fölment a szobába és mivel olyan bánatos volt és 
semmi nyugságot sem talált, ott kérte a Mindenhatót, hogy őrizze 
meg a rossztól és mikor könyörgött, felöltözött. Ekkor eszébe jutott, 
hogy fölvegye a nagy és széles vaslapot a mellére a baloldalra, 
aztán egy könyvet is vitt magával és követni kezdte a férjét. Az 
ura ugyan barátságosan beszélt, de az asszony mégis félt, hanem 
azért mégsem merte megtagadni, hogy ne kövesse őt. Mikor a ten
gerpartra jöttek, a hol nem voltak emberek, a férj a feleségét 
mellbe szúrta. Az asszony azonnal földre rogyott s mikor az ember 
látta, hogy lerogyott, elment a csónakra s így gyorsan a hajójához 
evezett és még azon éjjel tova vitorlázott. Azt hitte ugyanis, hogy 
megölte a feleségét. Azonban mikor ez ott egy darabig feküdt, 
megint föléledt, mert a vas ugyanis ellentállt (tkp. fogadta) a kés
nek. Midőn ott kisírta magát, elment a lakására, hogy elbeszélje a 
barátnak, mi történt.

Ez az asszony attól fogva igen bánatos lett és sehogy sem 
akart szórakozni, hanem azon gondolkozott, hogyan láthatná meg 
a férjét. Eladta a nagy házát és a pénzt a barátjának adta s azt 
akarta, hogy a gyermeknek viselje gondját és nevelje föl, mert ő 
neki nincs többé kedve ott maradni. Mikor a barát beleegyezett, 
hogy gondját viseli a gyermeknek, elment az asszony és férfiruhába 
is öltözött, hogy senki se ismerje meg. Aztán elment a hajókra
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hogy ide-oda járjon; hogy talán valahol megláthatja az urát. Hát 
eljött egy hadihajóra is és evvel elment.

Ekkor nagy háború támadt és az asszony, a ki férfi ruhában 
volt, kardot ragadott és a szerencse úgy követte ezt az asszonyt, 
hogy a merre csak jött, az ellenségeknek pusztulnia kellett előtte. 
Senki sem tudta, hogy asszony és aztán emelkedett és hadvezér 
nevet kapott, őrnagy lett. Hát győztek ezen háborúban, minden 
kereskedő hajó el volt fogva és a hajóslegények mind foglyul es
tek. Egy hajó sem bírt azokon a tengereken járni. Ugyan járkál, 
ugyan gondolja, hogy megláthatná a férjét, de sehol sem találja.

Hát egyszer mégis, mikor jól ráért, eszébe jutott, hogy meg
nézi a foglyokat s mikor odajött, a hol a foglyok voltak, egyiktől 
a másikhoz ment és kérdezte: «hová valók vagytok?» Ezek elmond
ták, hová valók. Aztán megint kérdezte, vájjon házas emberek-e és 
vannak-e gyermekeik. Némelyek azt felelték, hogy az ő feleségük 
meghalt, némelyek pedig azt mondták, hogy az ő feleségük foly
ton sír a kis gyermekekkel együtt, s a mint ezeket elmondták, ma
guk is sírtak és könyörögtek, hogy az úr könyörüljön meg rajtuk 
és engedje őket hazamenni. Némelyek meg elmondták, hogy ők 
nem házasok, hanem a szüleik és húgaik várják őket. A mint most 
minden fogoly mellett elment, megismerte a férjét. 0  is ott volt, 
hanem egész bánatosan, egyedül önmagában ült, s mikor kérdezte : 
«hová való vagy?» és a nevét is, akkor ezjugyan megfelelt, hogy 
hová való, de midőn kérdezte, vájjon házas-e, lesütötte a szemét és 
azt mondta, házas. Aztán meg azt kérdezte, vannak-e gyermekei. 
Erre azt mondta, hogy van egy fia. De midőn azt kérdezte : «életben 
van-e a te feleséged?» nem kapott semmi feleletet. Aztán másod
szor is kérdezte: «életben van-e a feleséged? vagy nem felelsz ne
kem?» Erre az ember reszkető hangon azt mondta, hogy nem 
tudja. Erre azt mondta a hadvezér: «te furcsa ember vagy, a ki 
nem tudod, vájjon a feleséged életben van-e? hiszen azt tudod, 
hogy gyermeked van.» Aztán elment onnan.

Mikor befejezték a háborút, az őrnagy pénzt adott a foglyok
nak és azt mondta, hogy menjenek haza a feleségűkhez, gyerme
keikhez és szüleikhez. Azt az egyet azonban utoljára hagyta. Hát 
ennek a lelkiismerete semmi nyugtot sem hagyott neki, és így 
gondolkozott: «ime most elért az ég bosszúja (tkp. rám jön a boszú 
az égből), mivel feleségemet megöltem.» Most bánta, a mit csele
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kedett és így gondolkodott: «a saját csúnya féltékenységem tette 
azt, hogy meg kellett ölnöm azt az asszonyt, a ki engem szeretett.» 
S aztán igen keservesen sírt. A mint így gondolkodott magában, 
azt is gondolta: «ha ezt nem tettem volna, talán nem estem volna 
foglyul.» Mikor az őrnagy végzett a töbhi foglyokkal, ennek a fo
golynak azt mondta, hogy őt szolgának akarja és ez nem mert 
ellenkezni. Gondolta magában: «most majd meg fog ez az lir en- 
gemet büntetni, mivel nem tudtam, vájjon a feleségem életben 
van-e.» Hát el kellett mennie avval az úrral és szolgának kellett 
lennie és most megtett mindent, a mit az csak gondolt és paran
csolt neki.

Mikor azon helyre jöttek, a hol az őrnagy lakásának kellett 
lennie és ez az első nap is volt, a mikor megjöttek, még pedig dél 
volt akkor, a többiek közül ennek a szolgának magának megpa- 
rancsoltatott, hogy menjen be és egyék az őrnagygyal együtt. Erre 
ö azt mondta, hogy azt nem teheti meg, a komornik azonban azt 
mondta : «be kell menned, ha az őrnagy parancsolta,» Aztán csaku
gyan be kellett mennie, de szégyelte magát, hogy ő, a ki fogoly, 
együtt egyék az őmagvgyal. Aztán együtt ettek és nem voltak más 
urak a társaságukban.

Mikor este lett, ismét jött a komornik és azt mondta az ide
gennek : «te ma éjjel egy szobában és egy ágyban fogsz aludni az 
őrnagygyal.» Megint mondta az idegen: «hogyan illik az, hogy 
én együtt aludjam az őrnagygyal? Nincs neked számomra más he
lyed?» A komornik azt mondta: «ezt az őrnagy parancsolta és 
neked engedelmeskedned kell.» Ekkor az ember különös gondola
tokkal kérdezi: «mért történt az úgy, hogy nekem együtt kellett 
ennem és innom az őrnagygyal?» Most pedig az őrnagy szobájába 
is el kellett mennie. Ezután az őrnagy maga is jött és parancsolta, 
hogy feküdjék melléje. Aztán maga levetkőzött s mikor a felső ru
hákat levetette, asszonyi ruhába bújt. Ekkor megijedt az idegen és 
örült is, de a félelme nagyobb volt öröménél. Midőn felöltötte az 
asszonyi ruhát, azt mondta a másiknak : «ismersz-e engemet? Tu
dod-e most, hogy a feleséged életben van?» Erre térdre esett és 
sok sírással kérte, hogy bocsássa meg neki, a mit akkor tett. Erre 
amaz azt mondta: «ugyan miért hagytad a féltékenységet szí
vedbe bújni, és mért kellett szót fogadnod, midőn az ördög azt 
súgta, hogy a feleségedet öld meg?» De azért mégis azt mondta:
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«ha ezt nem tetted volna, én nem segíthettelek volna ki a fog
ságból.»

Aztán mind a kettő örömben lett. De az ember sokáig sírt, 
mielőtt feleségét meg merte volna ölelni. Aztán az ember meg
kapta az ő őrnagy nevét, aztán pedig elhozták a gyermeket, igen 
jól megfizettek öreg barátjuknak és sokáig boldogan éltek.

91. S u p c a s  p a r h t n é n  p í r  ra,  hu' t e  k o n o k a s a w  
s t u m ä t i .

tóién (jala : tuluc óikén)  li akt núrra paredné, ku’te lí killa
túm, ähte mähti stimmtet Hike makkar almacaw. te pöhta ai tat 
sdhka konokasa péljita, ähte käwdnui takkar olmaj sü rihkan, kuhte 
li alvüs vises álmáéit stumdtét. ja  te konokés raid'd säkau tan pa- 
rednai, aca sa pöhtét sü lusä. ja  te vülhki tat paredné konokasa kuku 
ja ku’ son pöhta tohkö, te jahhtd talle konokés nawhte tan parednai : 
«jus ton lé vises, té stumäte di mü. » vala tut paredné vastét: «ip 
inon ané söppép maiién, maina mon stumdtau. luihté lüihkas ( jald : 
lonü) muni héstaw, té kalhkaw mon vajjal tau söbbam téhke.n ja  
té lönui konokés écas cabbdmus ritém hestaw ja ku tut paredné occui 
hestaw, té vülhki son ritét méhcé sisd. ja ku mähhcai son poti, 
té célasti son hésta éavélkést ja  cdpmi héstau kw<ektét pélést ja  
luihti sü lűvvasen. ja te vülhki hässta cuskutét ja  cuskui sa, koktP 
lijén süsne jülhké ja  pőti viste roptüt konokés-karténi. te jähhkin 
käihka, ähte te li paredné ladkanam ja japmam.

vala kalle péivé taté marínéi pöhta akta khuidna konokasa lusä 
ja holla, ähte son lé aräpäc ja ähte son lé tan parhtné ädne, kuten 
pírra sähka mannä, ähte lé ladkanam. té cérru ja snahkastüta, (?) 
tat arapdc-khuidna ja jahhtd: «té ton ö konokés tau mü kalenes (?) 
parhtniu rild'd'i ja  tat talle lé laäkanani.» ja ville jahhtd : «ka'ihka 
almaca mähhti talle vihtanastét, ähte son lé ladkanam ja japmam 
tat mü a'ina manna.« té nürrani talle kónokasan va'ibmü tan örhpes 
khuinan pad'd'éla ja  té jahhtä sü majestähhta nawhte tun khuidnai : 
«élé cérü! péd'd'at kalhkaw mon tü élican prinsessai séhkai ja  i ton 
kalhka aktauk néőau atnét, pára héilite talle cérrümest, kale ma mon 
tü suihticaiv kita japmémi. vajdltuhte talle taw, mi Saddam lé ja  élé
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ville cérü naiv prihcasikt.» te hijhti talle tat aräpäc cérr limest ja ko
nokés péjai ( piejai) sü écas prinsessai séhkai, ja te órai son tűi 
prinsessai kum aktan. cécau prinsessa lijén sija ja  túlit sattai talle 
kakcaten siddi. ja sija porri cöhkén ja  itni äi aktaw stürra sälaw, 
kosne sija äi cöhkén gdöi ja  äi stökoté.

te kösse akta a'iké li vassam, te siddi tä cécaiv prinsessa éssü- 
lasan; vada tut kakcät i lé tat nawhte. te pöhta talle äi akta konokés 
paredné sugnutét taita konokasa néitaita, vala l liliku aktaki, jute 
kassaka Újén sija ja i aktak varra-cohhpa käwdnuj sijäin ja  i 
prinnsa liliku koktek siddi. vala tun aktai te son occui sivüp, jute i 
lám tat kassak, ainät sägge li son ja alvüs ropsatja ai fawrü. ja  té 
sugnuti prinnsa tan nűrra aräpäc-khuidnai. vala té jahhtä son 
tröhtniki : «iw mori tiista taw alia hér raw valltét.» vala té jahhtä 
tröhtnik: «maste ton ih kallika twsstüt tau stürra vűrhpép ja valltét 
sü ?» ja  té toivühti son, acai prinnsai prütan orrüt.

ja  kösse jukalvés pü'ivé cüwkuti, té karvühti prütasaw alvüs hä- 
rävat ja ku prütas llférük Saddam, té vülhki son va'nikat méhcé 
sisä ja  iccin tist ville vuiné jalä kulä prütasest säkaiv ja  tasä paci 
prinnsa sanartét prütaseivs ja almaca äi owtohin tan alvüs sagga.

vala té muihtaj konokés, ähte ihkepe tät U tat paredne, map 
son li hasstam, acai sü écaws stumatét ja  té päddä konokés säkaw 
iilhkus maimat, aéai tat paredné, ku’te li naw vises, pöhtét sü lusä 
ja té kalhkai son sü talikat stürra härran. ja  té pöti vist tat paredné 
roptüt konokés-slohhtgi ja  té jahhtä konokés : «té occü ton talle va- 
lejit kéw ton sitä taist mü néitaist.» ja té vä'lejij son nürramusaw ja 
välti sü ahhkan. vala essälasan lijén käilika tahte stumäted’dest. ja  
té jahhtä ville konokés: «kale li’ ton vises, kokte äi mü stumäti. 
konokälacan kalhka ton saddat, ku mon jämap jalä vülhkaw tai moi- 
vén lävi (?) ko'iku.»

ja té nawhte sattai, ähte héjüs säme paredné océui prinsessaw 
ja ville sattai konkalac majestähhtan. — ja  té nohkä tat.

91. M e s e  egy  l e g é n y r ő l ,  a ki  a k i r á l y t  r á s z e d t e .
Hajdanában (tkp. hajdani időben) volt egy fiatal legény, a ki 

arról volt híres, hogy bármilyen embert rá bírt szedni. Ez a hír
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eljutott a király fülébe is, hogy találkozik olyan ember az ő biro
dalmában, a ki nagyon okos [abban, hogy] az embereket rászedje. 
Hát hírül adatja a király a legénynek, hogy jöjjön el hozzá. A legény 
elment a királyhoz s mikor odajött, így szólt a király a legénynek : 
«ha te olyan okos vagy, szedj rá engemet is.» Ámde a legény azt 
felelte: «nincs velem a botom, a mivel rászedek. Adj nekem köl
csön egy lovat, aztán majd elhozom ide a botomat.» Erre a király 
oda kölcsönözte neki a legszebbik paripáját s mikor a legény meg
kapta a lovat, elnyargalt [vele] az erdőbe. Midőn az erdőbe jött, 
leugrott a ló hátáról, megcsapkodta a lovat mind a két oldalról és 
szabadon eresztette. Erre a ló elvágtatott s úgy vágtatott, a mint 
csak a lába bírta s ismét visszajött a királyi udvarba. Ekkor mind
nyájan azt hitték, hogy a legény összezúzódott s meghalt.

Azonban néhány nappal ezután jött egy asszony a királyhoz 
és azt mondta, hogy ő özvegyasszony és hogy ő annak a legénynek 
az anyja, a kiről híre jár, hogy összezúzta magát. Aztán sír és zokog 
az özvegyasszony és azt mondja: «te, óh király, elküldted az én 
derék fiamat s az íme összezúzta magát.» S azt is mondja: «min
den ember bizonyíthatja, hogy összezúzódott és meghalt az én 
egyetlen fiam.» Erre megindúlt a király szíve ezen az árva asszo
nyon és ő felsége így szólt az asszonynak: «ne s ír j! a saját király
leányaim közé foglak téged tenni és semmi szükséged sem lesz, 
csak hagyj fel a sírással, gondodat viselem majd egész halálig. 
Felejtsed el azt, a mi történt és ne sírj többé olyan keservesen.» 
Hát felhagyott az özvegyasszony a sírással, a király pedig a saját 
leányai közé tette, aztán ott maradt a királykisasszonyokkal együtt. 
Heten voltak királyleányok és ez lett most mellettük a nyolczadik. 
Együtt ettek s egy nagy termük is volt, a hol együtt is aludtak s 
játszottak.

Egy idő múltával a hét királyleány viselős lett; ámde az a 
nyolczadik nem volt úgy. Hát jött egy királya is, hogy megkérje 
a király leányait, de nem tetszett neki egy sem, mivel viselősek 
voltak s semmi szemérem (?) sem volt bennük s semmikép sem 
tetszettek a királyfinak. Azonban az az egyik megnyerte a tetszé
sét, mivel nem volt teherben, hanem karcsú és igen piro3 [volt] és 
szép is. Aztán megkérte a királyfi a fiatal özvegyasszonyt. De ez 
azt mondta a királynénak: «én nem merek ehhez a nagy úrhoz 
hozzá menni.» A királyné azonban azt mondta: «mért ne fogad-

15Halász, Svéd-lapp nyelv. V.
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nád el azt a nagy szerencsét és mennél hozzá?» S aztán megígérte, 
hogy menyasszonya lesz a királyfinak.

Mikor felvirradt a lakodalom napja, nagyon díszesen felöl
töztették a menyasszonyt s mikor a menyasszony készen lett, elsza
ladt az erdőbe és többé se nem látták, se hírt nem hallottak a 
menyasszonyról, a királyfi pedig ott maradt, bánva a menyasszo
nyát s az emberek is nagyon csodálkoztak ezen [a dolgon].

Ekkor azonban eszébe jutott a királynak, hogy talán ez volt 
az a legény, a kit ő felszólított, hogy őt magát [is] szedje rá, aztán 
kihirdettette a király, hogy az a legény, a ki olyan okos volt, jöj
jön el hozzá, majd nagy úrrá teszi. Hát megint visszajött a legény 
a királyi kastélyba, s a király azt mondta: «most azt választhatod 
ki a leányaim közül, a melyiket akarod.» Hát kiválasztotta legfia- 
talabbikat és feleségül vette. Azonban valamennyien viselősek let
tek ettől a rászedőtől. Azután azt is mondta a király: «bizony okos 
voltál, hogy engemet is rászedtél. Királylyá lész majd, ha meghal
tam és elköltözöm porban levő rokonaimhoz.

Hát így történt, hogy a szegény lapp legény megkapta a ki
rályleányt és királyi felséggé is lett. — Hát ennek vége.

92. P  r i n s  e ss  a n  p í r r a ,  k ú t  i c c i  a k t  a u k  
o i v o t é m é p  ane.

tóién li akt konokés, ku'te sitäi voidnét, man ka'ivvasa almaca 
siddi, ka éh ane ( é liáné) aktauk oivotémép/. té tat sarumä konokés 
écas néjtau vdlti ja  piejai sü uktu sömés stühpui jah icci métét ak
tánk almacit sü voidnet jald masaki sü lérahtét. ja  té pad'd'dni tat 
nä'ita uktu tatne stöpün ja  té di sattai tat prinsdssa nau kdifas, 
kokte ton ihjdhké.

té li di akta hérras olmaj, ku'te éhei tau konokasan néitau, 
vala i tété, kokta son kalhkai sü ojgüt. té tat sammä härrä kdrvuti 
niwrés ja  slibrüs karvuita ja  vagga tan stöpün lusd, kosne li tat 
prinsdssa, mi li stdggihtuwwum. ja  ko' heirra tohko pöhta, té son 
vagga vintéken owtoi ( o'utoi)  ja cujju  tanne. té li tat hdrra nau 
niwrés karvoi, dhte pdra slibrü kaheajin sü nalhtne. kösse ku prin 
sdssa tau ol°bmau vuirii, té vaggd son di tohko ja  kdhhcd vintéken 
cada tan ol°bmai, ku’te tasne cu jju  ja  ku' hdrra sü vuini, té son
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cu'revu : «té mon kölüw ! » ja ville jahhta: «luihté mü sisä, monno 
kaiméin. » te luihti prinsässa tau kollüjau sisä jah ku olmaj li poli
tam sisa stühpui, te jahhta prinsässa nawhte tun ol°bmai: «mali lé 
tä tüsneh> té jahhta härrä: «tälä-l härrä ja  tälä-l klohkar.» té 
kahcä nä'ita: «rni lé tat müsne?» te jahhtä härrä: «kiröhku lé tat.»

te kalle manu ta’te mahiiélen te ko nőké s voidnä, ähte té tat sü 
nä'ita kassak saddä. té kahcä konokés prinsessast: «le-kus näkan 
almac tü lutne mannam?» té vastét nä'ita ja  jahhtä : «härrä manäi 
kir‘hkuija klohkär titnahti uksa owton : ammen, ammen, ammen '» 
té mörähtuwai konokés aiéve sagga ja sihtä talle tau néitaus jäméh
tét tän tihta, ku li nau käivas Saddam, vala té akta o'ivé härrä 
jahhtä: «mannes kalhka ton p konokés tap tahkat ? jus ton tap 
kalhka tahkat, té fara muni vatté tap néitaut.» vala té jahhtä kono
kés tän härrai: «ihkep ton lé täp tahkam?» vala vürhnui härra ja 
jih ti: «ip lé mon täp tahkam.» té jahhtä konokés: «mannes té ton 
sü sitä?» te jahhtä härrä: «mannes áriépieja néitau ukto hüssai, 
vai tat i kalhka aktauk voidnet jala kullat. écat skuvvö lé tat.»

té vitti talle konokés néitaus tän härrai ja  härra sa vdlti sü 
aliases ahhkän. té nawhte sattai, ähte härrä occui prinséssap ja éhei 
sü kitä japmém-pe'ivai.

92. A k i r á l y k i s a s s z o n y r ó l ,  a ki  s e m m i  o k t a t á s t  
s e m k a p o t t .

Hajdanában volt egy király, a ki tudni akarta, milyen osto
bák lesznek az emberek, ha semmi oktatásuk sincs. Hát ugyanez 
a király a saját leányát fogta és egyedül egy szobába tette s nem 
engedte meg egy embernek sem, hogy meglátogassa vagy valamire 
tanítsa. Aztán ott hagyta a leányát egyedül abban a szobában és 
ez a királyleány olyan ostoba is lett, hogy el sem hiszed.

Hát volt egy úri ember is, a ki szerette ezt a királyleányt, de 
nem tudta, hogyan kaphatná meg. Ugyanez az úr rossz és rongyos 
ruhába öltözött és oda ment ahhoz a házhoz, a hol a királykisasz- 
szony volt, a ki be volt zárva. Mikor az úr oda jött, az ablak elé 
ment és ott álldogált. Ez az úr olyan rossz ruhában volt, hogy 
csupa rongyok lógtak le róla. Midőn a királykisasszony meglátta 
ezt az embert, szintén oda ment és az ablakon keresztül nézett

15*
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arra az emberre, a ki ott állt, s midőn az úr meglátta, azt kiabálta : 
«ime fázom!» s azt is mondta: «ereszsz be, fázom.» Hát a király
kisasszony beeresztette azt a fagyoskodót s mikor az ember bejött 
a szobába, így szólt a királyleány az embernek: «mi az ott neked ?» 
Azt mondta az ember: «itt van a pap és itt van a harangozó (egy
házfi).» Aztán kérdezte a leány: «mi ez [itt] ón nekem?» Azt 
mondta az ú r: «templom az.»

Néhány hónappal azután látta a király, hogy a lánya vastag 
lesz. Hát kérdezi a királykisasszonytól: «járt-e valami ember te 
nálad ?» A leány felelt és azt mondta: «a pap bement a templomba 
és a harangozó az ajtó előtt kiáltotta : ammen, ammen, ammen !» 
Erre nagyon megharagudott a király és a leányát meg akarta 
azért ölni, hogy olyan ostoba lett. Ekkor azonban azt mondta 
egy előkelő úr: «miért akarod ezt tenni, óh király? Ha ezt akarod 
tenni, inkább add nekem a lányodat.» A király azonban azt 
mondta az úrnak: «talán te tetted ezt?» De az úr tagadta és azt 
mondta: «én nem tettem ezt.» Hát azt mondta a király: «mért 
akarod őt tehát?» Azt mondta az úr: «ugyan mórt tetted a lányo
dat egyedül egy házba, hogy semmit se lásson vagy halljon. A saját 
hibád az.»

Hát oda adta a király a leányát annak az úrnak, az úr pedig 
elvette feleségűi. így történt, hogy az úr megkapta a királyleányt 
és szerette egész halála napjáig.

93. S  up  c as k o n o k a s a  j a  s ü l i  a k e n  p í r r a .

akta konokés sühtan éni vacjget niwrés karvui. te kösse son vit 
akta pülén li kärvutam taita niwrés karvuita, te vagga son ja  pöhtä 
söniés ol°bmai nä'ika, ku’te lé jukätem vinaw. té jahhtä son taita 
ol°bmaita : «atnSpehtét kui’t tijä juhkat ja  mon iw aktawk ane.» te 
jahhtä akta taiste: «no, jus sitä ijäw muina orrüt aktan, te kalhka 
ton o j jü t  jukästem petnikit.» te vastét konokés: «kale mon sitäw 
tuina ijäw aktan orrüt. »

no, ku id'dä sattai, te vw'léképa söi uihtus ja tut ville manna 
tohkö, kosne konokasa pannka li. vala te jahhtä son: i' ton kalhka 
énépu valltét, ku kukta skilléka.o ini käc son tikker cowtokit, mai 
manüi last cada. no alvüs pétnika sa tale käwdnuj. te kalhka talle
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konokés pára küktin kétain ko'ivüt, vala te spihkij tut műkbe sü ja  
jdhhtá: «iw lé-kus mon akta palen höllpm, ähte i’ kalhka enepu Vali
iét ku huhta skilléka ?» no virhtij sa kulijaiét ja  nűktat (7)  taina 
lcühtain skillékin, map son occui löpép valltet.

no sirátikan si söi tolle, vala ku ärrat sattai, te pöhtä sähka 
tun ol°bmai, aca sa pöhtet konokasa kuku. vw'leltä sa talle olmaj uih- 
tus sü lusä ja ku son uksaw rapäi tán khammári, kosne li konokés, 
te pöhtá konokés sü owtólt, caimata ja  jdhhtá, ku kétaw kaléki : 
«páráik! pürést, iktäc radnamh> alävahtuwäi olmaj talle alvás 
sagga, ku kulái, áhte sü radna i lám éca ku konokéit écak. vala te 
kacät konokés: «riiannes ton ih sitá enepu valltet, ku kukta skil- 
lekah) te supcast, akté sü ammat-paláhka li unné, i lik te (?) juh- 
kam-pStnikit taiste valltet. te péjai (piejai) konokés sü stüráp ani
mati ja höioi: «illu ta tist saláta kössek, jute enép petnékit talle 
oőcü ammát-paláhkan. »

ja  tasá heihti sülatemest, ku occui énép petnikit, maste lihkúj 
juköstit.

93. Me s e  a k i r á l y r ó l  és a t o l v a j r ó l .

Egy király szeretett rossz ruhában járni. Mikor egyszer ismét 
felöltözött ezekbe a rossz ruhákba, ment és némely emberekhez 
jött, a kik pálinkát ittak. Hát azt mondta ezeknek az embereknek : 
«nektek bizony van inni valótok, nekem meg semmim sincs.» Erre 
azt mondta az egyik közülük : «no, ha az éjjel velem együtt akarsz 
lenni, te is kapsz elinni való pénzt.» Azt felelte a király: «akarok 
biz én veled az éjjel együtt lenni.»

No, a mint éjjel lett, csakugyan elindultak együtt és amaz 
oda is ment, a hol a királynak a bankja volt. Azonban azt mondta : 
«ne végy többet, mint hat skillinget.» Ugyanis olyan kulcsai vol
tak, melyekkel a zárakat kinyitotta. No, borzasztó pénzek voltak 
itten. A király most mind a két kezével bele akart markolni, de a 
másik megütötte és azt mondta: «nem mondtam-e [már] egyszer, 
hogy ne végy többet, mint hat skillinget?» No, szót kellett fogad
nia és megelégednie avval a hat skillinggel, a melyet szabad volt 
elvennie.

No, aztán elváltak, de a mint elváltak, jött a hír ahhoz az
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emberhez, hogy jöjjön a királyhoz. Az ember csakugyan elment 
hozzá s a mint abba a szobába nyitotta az ajtót, a hol a király 
volt, jött a király eléje és azt mondta, midőn a kezét odauyújtotta: 
«jó napot, jó napot, tegnapi pajtásom!» Igen nagyon megijedt 
ekkor az ember, midőn hallotta, hogy a társa nem volt más, mint 
maga a király. A király azonban azt kérdezte: «mért nem akartál 
többet elvenni, mint hat skillinget?» Hát elbeszélte, hogy az ö 
hivatalbeli fizetése kevés, nem lehet abból inni való pénzt elvenni. 
Ekkor a király nagyobb hivatalba tette és azt mondta: «ne lopj 
többé soha sem, mivel több pénzt kapsz most hivatalbeli fizetésül.»

Erre fölhagyott a lopással, mivel több pénzt kapott, a miből 
kedvére ihatott.

94. S  u p  c as  k r  űp  t a  j  a s ü l i  a k i  p í r r a .

aktan üikén Újén jis  almaca jdmikaw péddam krwptai alvus 
étna silhpain, vala te pad'di sija krűptau javéstahké, stűra tw'lápa 
ké&kéw lijin sija péd'dam pad’d'él krűpta. no ko süllaka lies tau a le
vavi, te ménné sija tohkö. vala te kawnaté sija söpmasina ja  te u j jú  
sija sü äi marién; kale sija sakasté, kosö sija marinat kilhké. ku 
krüpta kuku pőhté, te talle i aktak sitä edgnat vülus lcrüpta sisd, 
vala te tü odőo kratnaw te pd'ihté sija. no loihtdt sa tat vülus krwp
tai, uihtus valltä ja  lakäta sidd'i pajäs ja té sihta talle pajäs pöhtét. 
vala te jihti, mali le fad'd én : «pükte ane énépu/» ja ku son vit 
loihtäti vülus, te péddin tü kédkiw paddél krűpta ja vu'lekin kij- 
nüwseja tasä paci son coj jü t jlimékin aktan.

te alävahtuicäi son ja  sänartaeäi, ähte ku kalhkai süllakit 
cüvvüt. vala mitas räoSn? te cerrü son ja  u su t: «kolctes kalhkaw 
mon pessat taste ? japmét virhtiw mon.» man kuhkéw liéc son tanne 
urrum, icci ecak tété. vala te kuläi son kélait. té usut son: «ihtuta- 
Idw-kus mon?» ja  te son a'ive helhketi. vala te kullä, ähte tü kélla 
lahkané lakäpui ja  tä pe té pöhtin paddelt sü. té amusi son ja  u su t: 

tälle van ecä súllaka, ma’ kilhké tan krwptai.» no té rihpé sija uih
tus krüptaw, vala tut olmaj. ku’te li krűptan, li jú köheam raitara- 
saw ja  li stédés. ku rihpén, vanhkati pajäs.

té pallcijén tü ja  jähhkin, ähte jdmik tat késsüti sidd'i. té vu -
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lékin sija va'níkat pätur ja tat sa jés va'mkä marién, ja  te minnin 
sija nawhte städa sisä, tu tál stürra piluin, vala te teiveté kijnfiw. 
vala tut akta jés stűr ävuin, ka pésai japmémest. ja iccin slj ville 
sűlate, juhko tät olmaj, jalä tü éhccisa, naw sagga sija pallajén ja 
muihtin taw pälew. — no te li purré lérrü süllakita. i lám kus tat 
satn es ?

94. Me s e  a s í r r ó l  és a t o l v a j o k r ó l .

Egyszer az emberek egy halottat igen sok ezüsttel tettek a 
sírba, azonban a sírt betemetetlenűl hagyták. Nagy, lapos követ 
tettek a sír fölé. No, mikor ezt tolvajok észrevették, oda mentek. 
Azonban találkoztak valakivel és ezt is velük vitték; persze meg
mondták neki, hová akarnak menni. Midőn a sírhoz jöttek, senki 
sem akart a sírba leszállni, hanem azt az új czimborát unszolták. 
No, ez leszállt a sírba, csakugyan elvette [az ezüstöt] s feladta ne
kik, aztán fel akart jönni. Ámde azt mondták, a kik fent voltak: 
«hozz még többet!» s mikor ismét leszállt, rátették a követ a sírra 
s útjuknak mentek, ő neki meg ott kellett maradnia a holtakkal 
együtt.

Erre megijedt és bánni kezdte, hogy mért kellett követnie a 
tolvajokat. De mit tegyen? Sírdogál és gondolja: «hogyan fogok 
innen kiszabadulni? Meg kell halnom.» Meddig maradt ott, maga 
sem tudta. De ekkor hangokat hallott. Hát gondolja: «káprázik-e 
előttem?» s aztán igen megijedt. Ámde hallja, hogy azok a han
gok mind inkább közelednek és íme fölötte jönnek. Erre megörült 
és gondolta: «ime most más tolvajok, a kik a sírba akarnak.» No, 
ezek csakugyan kinyitják a sírt, azonban az az ember, a ki a sír
boltban volt, már felmászott a lépcsőn és ott volt. A mint kinyitot
ták, felszaladt.

Erre azok megijedtek és azt hitték, hogy a halott jelent meg 
előttük. Hát elszaladtak onnan, ez meg utánuk szaladt. Aztán be
mentek a helységbe, amazok nagy félelemben, alig találták meg az 
u ta t; ez pedig nagy örömben, mivel megszabadult a haláltól. Többé 
nem loptak, sem ez az ember, sem a többiek, oly nagyon megijed
tek és emlékeztek erre az alkalomra. — No, ez jó tanulság volt a 
tolvajoknak. Nem-igaz-e?
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95. S u p c a s  s o m  és o l ° bma  p í r r a ,  j u h k o  l i  t o r r u -  
k ä w  r a j a  j ü n  n a  m m  a l i  T ó m m á .

akta same paredné li alvüs käwra ja té valhtétuwai törrü- 
sniktan ja té sattai son alvűs törrü-o'ivén. no, akta pCdén sa törrü 
sattai ja  Tömés vicinij jérhta palén. muhtémén téj is vúrralja  koddo- 
lahcä ecus fűvaw. sömts palén, kösse kilhkén sü fasta valltét, té ce
lasti son seva sisä, vala té lalcijén sija kélaw, maina sija Tömaw 
fasta välltin. té mäi halié muhtéma, ici koddét Tömaw, vala té 
majouro jahhtä: «éhpé mija kalhka sü koddét. idét si licc vérramus 
törrü ja tcisä Tómmá tärhpahuvic (?).»

pci'ivé uihtus saddä ja  Tömaw sija vústamusan péddin, gcai 
fiddanaw twsstüt. té fiddäna luhte pöhta majouro, késa icci akta 
lüőda pásté; hcissta li ai rüwtihtuwwum. té ca'ibma majouro ja  
jahhtä nawhte: «mait es kalhka talle lap Tömés jawlat ku majouro 
pöhta ?» no téti sa lap tömés radéw. kiwciti écaws kaout, kokte ja- 
miki kaskai ja  té usuti talle majouro, acai télemühtét Tömaw tusa. 
no ku son uihtus pöhta, té cukkati Tómmá héstaw co'ivai toggö 
koggö li ra'iké. té slämai hässta vűliis étnami ja  majouro töji 
jés jülhkéw kaskat. té paläj fid d  ana tohhké ja  vülhkin pahtarét.

té iécin tist päja Tömaw ville törrüt, ainät kuhhcun, acai pő
réiét majourow ja  valltét map son kawdna süsne. — ja  té nohkä tat 
supcas Tornán ja  majour on pírra.

95. M e s e  egy e m b e r r ő l ,  a ki  e r ő s  h a r c z o s  s a k i n e k  
n e v e  T ó m m á  vol t .

Egy lapp legény igen erős volt, hát bevétetett katonának és 
igen előkelő harczos lett. No, egyszer háború támadt és Tommes 
mindig győzött. Néha azonban mogbolondult és a saját seregét 
kezdte öldösni. Egyszer, mikor el akarták fogni, bele ugrott a ten
gerbe, azonban hurkot csináltak, a mivel Tommát megfogták. 
Mondták ugyan némelyek, hogy öljék meg Tommát, de az őrnagy 
azt mondta: «ne öljük meg Tommát. Holnap a legádázabb harcz 
lesz s erre talán szükségünk lesz Tommára.

Csakugyan eljött a nap és Tommát legelsőnek tették, hogy 
az ellenséget fogadja. Hát az ellenségtől (ellenség részéről) jött az
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őrnagy, a kin semmi golyó sem fogott; a lova is meg volt vasalva. 
Nevetett az őrnagy és azt mondta: «mit mond majd lappTommes, 
ha az őrnagy jön?» No, tudta lapp Tommes, mit csináljon. Hanyatt 
lefeküdt, mintha halott volna (tkp. úgy mint a halottak közé) és 
ekkor azt gondolta az őrnagy, hogy majd ott agyon tiporja Tom- 
mát. No, a mint csakugyan jött, Tómmá a lovat hasba szúrta, arra, 
a merre a nyílás (lyuk) volt. Aztán lerogyott a ló a földre, az őr
nagy pedig ketté törte a lábát. Erre megijedt az ellenség csapata 
és megfutott.

Többé nem engedték Tommát harczolni, hanem parancsol
ták [neki], hogy gyógyítsa meg az őrnagyot és vegye el, a mit talál 
nála. — Evvel vége van a Tommáról és az őrnagyról [szóló] tö r
ténetnek.

96. K a i v a s  n é i t a  p í r r a .

aktan áikén, kossá lijén küktés kilhlatuwwum ja  ka'ihka li kar
vés, te vw'léka tallé tat par‘dné, aca marinat tan morsés lutne ja  ku 
tohkö pöti, tusstun td almaca sü stúrra ävuina. te kilhkin tállé tá 
néitan eihteka métü-kuksit vadáét ja  te vw'léka täht nä'ita, aca vá j
já l nalhka vinap, mau sija kilhké tállé juhkat. vala ku’ pöhtá 
tohkö, kosne vidna li, — te son li akta káivas nä'ita, — te cuhkit 
son tallé ja usota, makkar namäp kalahka tallé tat vüstas manna 
atnét, ja te son tanne cohkoha ja funtérij.

té usot nijtan ádné : «kosos tallé ná'itam sattai ?» te vw'léka 
son di tohkö ja  ku pöhtá néitas kuku, té kahca: «mau lé ton tallé 
usutémen ?» té vastét nä'ita: <tiu monno tété, kokts kalhkau kohhcüt 
táp vüstas mánáp.» ja  té ái ádné cuhket nijtas kúrrai ja ái funtéri- 
köht i, té káhtüpan söjo tasne ja  té vw'redäje tu, ma’ kilhkin vinap 
atnét. té vw'l&ká ái néitan ahhcé tohkö ja  ku pöhtá tohkö, té son 
kahca: «mautas lihpén tői tasne cohkohémén ? éhpén té tői kossdk 
pötésisa h ) té supcastépa, áhte söi lápá usötémén, kokte tat vüstas 
máná namma kallikai. té ai vúras éhé ái culikét, aca viihhkén 
Jüntérit, koktd kilhkén sija namáw péd'd'at. té kahtu sija toppén 
alvüs kuhkép.

té suhhtá tallé paredné vw'rétét sijáp ja té vw'léká son ái tohkö 
ja ku pöhtá tohkö, té tat kahca : «kosos tija tallé sattaite ? monno
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talle vürhtäp tijäp. » te falle äi supcasti süni, mau sija le uSutemén 
ja funtSrimen. te asmai falle par‘dne ja  jahh tä : «purist sé li falle 
a'ike täp usutét, ko’ tat ta'repü li pöhtam .» ja  te vasai paredné ja  
künätihti ja  vülhki keinüps.

96. Az o s t o b a  l e á n y r ó l .

Egyszer, mikor ketten el voltak jegyezve és minden készen 
volt, akkor elindult az a legény, hogy menyasszonyához menjen s 
mikor odajött, ezek az emberek nagy örömmel fogadták. Hát a 
leánynak a szülei vendégséget akartak adni, aztán elment ez a 
leány, hogy édes pálinkát hozzon, a melyet megigyanak. Hanem 
ostoba leány volt s mikor oda jött, a hol a pálinka volt, leült és 
gondolkodott, milyen neve legyen az első gyermeknek, s aztán ott 
ült és gondolkodott.

Ekkor gondolja a leánynak az anyja : «hová lett a leányom ?» 
Aztán ő is odaindult s mikor leányához jött, kérdezte: «mien gon
dokozol most?» A leány azt felelte: «nem tudom, hogy hívjam az 
első gyermeket.» Erre az anyja is leült a leánya mellé és szinte 
elkezdett töprenkedni. Hát ott elmaradtak mind a ketten, azok 
pedig a kik pálinkát akartak, vártak. Aztán a leánynak az apja is 
odament és mikor odament, kérdezte : «mit üldögéltek itt ketten ? 
hát soha sem jöttök be?» Erre elbeszélték, hogy ők azon gondol
kodnak, mi legyen az első gyermeknek a neve. Aztán maga az öreg 
is leült, hogy velük együtt gondolkodjék, milyen nevet adjanak a 
gyermeknek. Hát igen sokáig elmaradtak ottan.

Erre megúnta a legény őket várni, aztán ő is elment oda s 
mikor oda jött kérdezte: «hová maradtatok mostan ? Várlak ben
neteket.» Hát neki is elmondták, mien gondolkodtak és töpren- 
kedtek. Ekkor megharagudott a legény és azt mondta: «elég idő 
volna azon gondolkodni, mikor annak a szüksége elérkeznék.» Aztán 
megharagudott a legény, isten veledet mondott és útjának ment.

97. S  up c as s ú l a - n e i t a n  j a f  r i  d'd'ä re n  p í r r a .

Tolin li akta paredne, kuhte usüti allasis morsen ohcot. te 
vülhki son sömes rihkün neita koikü. te cänai son köhtai ja püräs• 
tihti ( -tahti) sijäp. te höloi son mohkés pírra néitan ädnai ja  occui
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kale hullat, ähte kummö i lám vwssté. te kalhkai son neitain uktü 
hölotét. te vülhkikan sói ulhkus ja  c&naikan mubbé köhtai, kuhte li 
kúrán tarne pältan, te son runati kale neitain mä'lekatau.

sö kummö usüti, ähte jü paredné li vw'lekam érit. te kummö 
eo'rovo nä'itai: «vai ju-kus paredné vülhki?» te hulla paredne 
tawwaja holla nä'itai: «sarhtnü, ähte jü  (jö) tat vülhki.» te uiht 
nä'ita svarruj: «jö ham paredne vülhki.» te viste ädne co'rövü nä'i
t a i : «elé mannam suoläte almaci korüs kötiu!» te paredne küldi, 
ähte nä'ita li stürra sűla, te rohtü paredne öccui vio'lekit néitan 
luhte (lu’tte), jute icci sitä stürra súllakau ahhkan.

te paci (paci) nä'ita éirrüköhtit, jute frid'd'aréws pesti, te vw'- 
■léka, son eines ko'iku köhtai ja  holla ädnäsis : «manne ädne noivhte 
liolli' ? toil pallti -(pillti’)  müste fridd ’äreu !» te ädne svarruj: «man- 
nes mannam kclésti’ (kiélésti’) ?» nä'ita svärruj: «hölliu monno 
nawhte, kokte paredne mü pakäti. ihhciu monno sü noivhte ja  kuli• 
taliu.» te vist nä'ita cirrüköti ja  nömosti étnius ja  hollä : «keu (kiu) 
kalhkau monno falle villefrid'd’ ären ojfyut 1» tehollä ädne: «heihtu-ta 
(hiihtu-ta) mannam sülatémést, käle ta ane occüca fridd'ärit. » te 
nä'ita hollä: «hä'ihtet kale monno kalhkau, vala iccin tis li'ihkum 
parhtné pöte.»

välltuj sa mäja, valä occui sa écas mütukau. te söi sülätikan, 
koggo para fahtätikan. té sattai tat tan toluc pähkü-väd'd'esen, ähte é 
kale pärran sattä, outos ko sijä lé mütuka.

97. M e s e  a l o p ó s  l e á n y r ó l  és k é r ő j é r ő l .
Hajdanában volt egy legény, aki menyasszonyt szándékozott 

magának keresni, hát elment egy gazdagnak a leányához. Belépett 
a sátorba és köszöntötte őket, aztán elkezdett a leány anyjával 
ügyéről beszélni és meghallhatta, hogy az asszony nem volt ellene. 
Ekkor a leánynyal egyedül akart beszélgetni. Hát kimentek ketten 
és a másik sátorba léptek, a mely mindjárt e mellett volt, aztán 
sokáig is beszélgetett a leánynyal.

Az asszony azt hitte, hogy a legény már elment és odakiáltja 
a leánynak: «vájjon elment-e már a legény?» Hallja ezt a legény 
és azt mondja a leánynak: «mondd, hogy már elment!» H á t a  
leány csakugyan azt felelte: «elment biz már a legény.» Ekkor
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meg azt kiáltja az anya a leányának : «Ne lopd meg leányom az 
emberek üres sátrát!» Hát meghallotta a legény, hogy a leány nagy 
tolvaj és sietve elment (tkp. kapott elmenni) a leánytól, mert nem 
akart nagy tolvajt feleségül.

A leány ott maradt és elkezdett sírni (tkp. maradt sírni kez
deni), hogy elvesztette a vőlegényét. Aztán odament az anyjához a 
sátorba és azt mondta az anyjának: «mért mondtad azt (tkp. 
mondtad így), anyám ? Elijesztetted tőlem a kérőt!» Azt felelte az 
anyja: «mért hazudtál, gyermekem?» A leány azt felelte: «úgy 
beszéltem, a hogyan a legény tanított engemet, úgy szerettem őt 
és szót fogadtam.» Aztán ismét elkezdett a leány sírni, átölelte 
anyját és azt mondta : «kit fogok én most kérőül kapni?» Hát azt 
mondta az any ja: «hagyj fel gyermekem a lopással, kaphatsz biz 
akkor még kérőket.» Azt mondta a leány: «ugyan fel hagyok majd 
vele, de nem fognak többé kedvemre való legények jönni.»

Férjhez ment ez ugyan, hanem magához hasonlót kapott, 
aztán loptak a merre csak valamit megkaparítottak. Hát régi köz
mondássá lett, hogy addig biz nem lesznek párrá, míg egymáshoz, 
nem hasonlók.

98. A k t a  p  d r  h t  n én p í r r a ,  hu'  t e v ü l h k i ,  a c a i  
s ú g  h ű t  ét.

akta nurra ja  áh he éles paredné vülhki, acai sömés ná'itai sug- 
nutét ja tat ná'ita li émétes (jalci : rihküs)  ná'ita. no, ku paredné 
tohkö páti, te li jű éhkét Saddam ja  te lijén ai jüwna pöhtam élű 
luhte. cännta li äi tain rihküs almacin. té vce'leká émét ná'ita ulh- 
kus, aca cácéw vá jja t, vala i obonés tété, kosne li cahcé-prudné. té 
kulid paredné, ahte ná'ita cu'recü : uskilcakes, skilcakes, kosne lé 
cáhcé-prutné ? » vala té sü ádné vastét: a falle lew mon ná'itam mu'- 
lesum tohkö centaw.» son koheui skilcakasan, icci untnü (? ) sü 
rakta namást kohheüt, ju te  son li hed'd’ü ja  vácci pára skilca-müt- 
tain. té li van tat rihküs ná'ita naiv la'ihké, idei obonés tété, kosne li 
cáhcé-prutné.

té kulái paredné, áhte tat ná'ita li karra kenés ja icci sa uihtus 
sugnute ja  vülhki vist écas si'itai.
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98. E gy  l e g é n y r ő l ,  a ki  l e á n y n é z ő b e  ment .
Egy fiatal és szeretetreméltó legény elment, hogy egy leányt 

megkérjen és ez a leány házi (vagy: gazdag) lány volt. No, mikor a 
legény oda jött, már este lett s a szolgák megjöttek a nyájtól. Szol
gálójuk is volt ezeknek a gazdag embereknek. Hát a házi leány 
kiment, hogy vizet hozzon, de épen nem tudta, hol van a forrás. 
Aztán hallja a legény, hogy a leány kiáltja: «kopott bundás, kopott 
bundás, hol van a forrás?» Azonban az anyja felelt: «már elküld
tem oda, lányom, helyetted a szolgálót.» Kopott bundásnak hívta, 
sajnálta őt igazi nevén nevezni, mivel szegény volt és csak szőrét 
vesztett bundában járt. Ez a gazdag leány biz olyan lusta volt, 
hogy épen nem tudta, hol van a foirás.

Hát meghallotta a legény, hogy a leány igen lusta és csak
ugyan nem kérte meg, hanem ismét elment a saját tanyájára 
(sátorhelyére).

99. E m e t - n e i t a  j a  c ä n n t a - n e i t a  p í r r a .
tea pälen jis manäi sömes paredne, acai nä'itai kähheat. te li 

ville késsé-a ikc tahta ja  khuina le jura pohtam poheemest ja alvüs 
rässüs pä'ive le ville tahta. cännta-nä'ita li äi sijdn ja serra sa jés 
émét nä'ita. hu ta kukta neita pöhtin köhtai, te Újén sija luvvasa ka 
snera. no cäntita talle poeästalai (?) karvuites ja  jupca li lakihtum 
päbmün. taw son jés küksin jukäi, acai äraput puwwut (?), vala 
emet-nä'ita piste-kecin sa tat poröti, apma sa paredné voidnet, ähte 
son U porric. vala ku lijén ka'ihka odbam, te eska cojjeli naita  
pajds ja savvali (?) sidést vüstaw ja poröi taw, paredné käc säkcä 
voidnét, kokte tahkä. ja  i)oi sa son äi tai lutvwa karvai kita 
ärrati.

te vuint amäs pavedne sü viikew ja icci sa känäk rihki tihta 
suni sugnute, vala, sugnuti tun cännta-nä'itai, jäte vuint, ähte vuku- 
lac (?) nä'ita li tat. ja välltuikan si söi ja vésuikan pürést kaik 
vessum-äikewse.

99. A h á z i  l á n y r ó l  és  a s z o l g á l ó  l á n y r ó l .
Máskor meg egy legény elment, hogy leányt nézzen. Nyári 

idő is volt akkor s az asszonyok épen a fejésről jöttek s igen esős
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nap is volt akkor. Egy szolgáló leány is volt velük, külön pedig a 
házi lány. Mikor ez a két lány hazajött, olyan nedvesek voltak, 
mint az egerek. No, a szolgáló kifacsarta a ruháit és híg kása (pempő) 
volt készítve eledelül. Ezt ő (t. i. a szolgáló) a vízmerő kanállal 
ette (tkp. itta), hogy előbb jóllakjék, a házi lány azonban kanál 
hegyével evegetett, hogy a legény meg ne lássa, hogy étkes (nagy 
evő). De midőn mindnyájan aludtak, fölkelt a lány, a sajtszárítóról 
sajtot vett le s azt ette, a legény pedig leste, hogy lássa, mit csinál. 
Aztán a nedves ruhájában is aludt egész reggelig.

Hát látta az idegen legény az ő viselkedését és még a vagyon 
kedvéért sem kérte meg, hanem megkérte azt a szolgáló leányt, 
mivel látta, hogy derék (?) lány volt. Aztán férj és feleség lettek s 
jól éltek egész életükben.



XII. Elbeszélések a mindennapi életből.

100. S u p  eas t e r n  L a t i n  an  p í r r a .

Sverijen lei akta olmaj, kuten namma li Latina, son valltuj 
rihküs, vala varas arbacin. tat ardpdc ani jö varas mdnait. icci 
Lanna dhkau éhei, valä medduj aktdin tain écas naita-pélin. te 
sömés dilién lei tat satnma olmaj meheesné pöhcui lutne. té voidnd 
son, ähte akta almae pöhta sü ko'ikü pad'd'él varé ja sü lusü ja  
jahlita tat amds olmaj sün i: avulté kirjép ja lokö, püréte écapt ja  
rohkole jupmélep! » te alvahtuvvuj Lanna, mandi köhtai, kol°bmo 
péivit icci son hölö, jala man étnakep pord, nan li son alvahtuvvum. 
lohkoköti di son aktap pottocep, vala ku' vajdltuhti táp voidnimep 
í-némep), héihti di son lohkomest ja  rohkomést ja  viste véssuköti 
tdinak ( távnak)  summa nd'ita-pélines, tasak ku rowwdsi. ja  éca 
ahhkai li son aiéve karras. aktan dikén vallók son i tap oihti. te 
viréhti ahhka cw'révüt álmáéit vdhhkén ja jahhtd : «pöhtet ja kihh- 
cetja kad'düt mü tdhte f uorrd-héstast! » té uiht almaca abijen sü tdn 
pdlén. té icci tist ahhka tuwsstain o m it vile ol°bmas kúrán, virhtij 
( viréhtij) son éca sajit mannat ja  orrüt.

té sdhka rowwdsi oivdlacai owtoi ja  nawhte pghtén sija tiggai 
fainak sdkain. té jannkituvdi tat olmdj aktan néitaines kobd lcham- 
mari. néitau pdd'd'in (péd’dín) sija lúvvasen vaggét khammdrén 
sisne, vala stöggijen (lässijen) uksap; écaus jés pid'din rüwtit 
julhkita ja nawhte occui vdccacét khammdrén sisne. vala ku’ Lan- 
nan vü'léja li euggum vintüken áwton ja ra'iké li vintüken, té li tat 
Lannan vd'léja vinau kuwdddm ja  jukdhtam véljaps vuollaken. kő 
van lännska tap vuini, cdpmi son rüwtit vdggai. té occui son tanné 
cohkohet stilla ja  volánét, ku’ almaéa vdccacé ja  euggu vintüken ow-
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ton. vala tut nä'ita, ku'te li mubbén khammaren, loköi talitaja skäp- 
mahi, kő almaca vaggé ja cuggu vintéken divton.

kő talle tigge sattai, owtoi püktétuvvujen tä fä nka  ja  lähka 
älhki sijäp ocohtét. vihtana ai owtoi pghtén. kakce vihtena lijén tä. 
muhtema koptüte, vala muhtema hautäte, vala ahhka i lam tasne. ko 
lähka kahcä néitast säkan pírra, te cirruköhta nä'ita ja  jahlitä : 
«ahhce mü cad'diti.» te mörähtuwwä tuopmär, stampest külhpep ja 

jahhtä Lannai: «rna/nnes ton mänäp cad'deté ?» te jahhtä Lannä 
nawhte: «te van tä mänäu palit én.» vurhnui van son. vala tubmé- 
turäi lihkän kutä jahkai ja  nä'ita kolfbmo jäpit sträffan orrüt.

kö pghtén straffa-sad'däi, te soihti tat sammä Lannä oggut 
khammäreg mvppén jä n ka n  khammären kürrai. unna ra'iké li sijän 
kaskan véccan. te li tat Lannä nau lahhpam ka'ihka manna-pälläses 
léröp, tii tahta Lannä lerai tuhte muppét fänkast ähce-miau, iccivan 
son obonés tau muihté. kö van tobödoköti jnpmelen päküp, te sü va'- 
ibmü nürrani ja  kuhhcu callét ja  he'lesit käihkita toptükitä, aci se 
äntäkis le'ihtét suni, map son li mäddam sijän vosté ja  äi rohkolét 
sü padd'él, väi son arhmüp kaunali jupmelen lutne. te orui son fan-  
kan, vala sü japmem-poddo aldani ( -né), te virhtij son veraltest 
■ulhkus mannat. vala jahhkin käihka, ähte vissäst sa son arhmüp 
occui, jute jupmél lé arbmükes ja äntakes loihtä suddärit.

vala nä'ita vésni ja  ulléhti strajfa-aikép. pöti véste Arjepluvvai 
ja valltuj. occui sa púrak oVbmap, spillm mnep vili son tau occui 
ja  kokts mija jahhképé, so vessu sa son liihkulac. unö tälä lé son 
vässü aktan ol°bmaines. ■— té nohkä tat unna supcastem täi fän- 
kai pirra.

100. E l b e s z é l é s  L a n n a - r ó l .
Svédországban volt egy ember, a kinek a neve Lanna volt. 

Ez elvett egy gazdag, de öreg özvegyasszonyt. Ennek az özvegy
asszonynak már koros gyermekei voltak. Lanna nem szerette a 
feleségét, hanem egyik mostoha leányával vétkezett. Hát egyszer 
ugyanez az ember a rénszarvasoknál volt az erdőben. Ekkor látta, 
hogy egy ember jön a hegyeken át melléje és hozzá s ez az idegen 
ember azt mondta n ek i: «fogd a könyvet és imádkozzál, javítsd 
meg magadat és imádd istenedet.» Ekkor megijedt Lanna, haza
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ment, három napon át nem szólt, sem nem evett valamit, annyira 
megijedt. El is kezdett imádkozni egy ideig, de midőn elfelejtette 
ezt a látomást, abban hagyta az imádkozást és olvasást és ismét 
élni kezdett ugyanavval a mostoha lányával, míg nyilvánvalóvá 
lett a dolog. A saját feleségéhez pedig igen kegyetlen volt, egyszer 
majdnem megölte. Ekkor az asszonynak az embereket kellett segít
ségül hívnia és azt mondta: «jöjjetek és nézzétek és segítsetek meg 
engemet ettől a kurafitól.» Hát az emberek ekkor megsegítették, 
az asszony pedig nem mert többé férje mellett maradni, más helyre 
kellett mennie és ott maradnia.

Hát a dolog kitudódott az elöljáróság (hatóság) előtt és evvel 
az ügygyei a törvény előjöttek. Ekkor bezáratott ez az ember a leá
nyával együtt, mindegyik külön szobába. A lányt szabadon hagy
ták járni a szobában, az ajtót azonban bezárták. 0 neki magának 
azonban vasakat tettek a lábára és így járkálhatott a szobában. 
Azonban, midőn Lanuának a férfitestvére az ablak előtt állt és 
nyílás volt az ablakon, hát Lannának ez a testvére pálinkát hozott 
és lerészegítette (tkp. részegre itatta) a bátyját. Mikor pedig a 
rendőrtiszt ezt látta, a bilincseket a falba verette s ekkor csöndesen 
kellett (tkp. kapott) ott ülnie és látnia, a mint az emberek járkál
nak és állnak az ablak előtt. Az a leány azonban, a ki a másik szo
bában volt, az imádkozott és szégyelte magát, midőn az emberek 
jártak és megálltak az ablak előtt.

Mikor összeült a törvény (tkp. törvényülés lett), elővezettet
tek ezek a foglyok és a törvény kezdte őket kihallgatni (megvizs
gálni). A tanuk is előjöttek, nyolcz tanú volt, ezek közül néhányan 
mentették, némelyek pedig terhelték (tkp. elásták, temették); a 
felesége azonban nem volt ott. Mikor a törvényszék a lányt az ügy
ről kérdezte, elkezdett a leány sírni és azt mondta: «atyám 
csábított el engemet.» Ekkor megharagudott a bíró, a padlóra top
pantott és azt mondta Lannanak: «Mért csábítottad el a gyerme
ket?» Hát azt mondta L anna: «csak így ijesztették a gyermeket 
(t. i. hogy rám valljon).» Csak tagadta a dolgot, de azért mégis 
elítéltetett hat esztendőre, a leánynak pedig három esztendeig kel
lett fogságban lennie.

Mikor a büntetőhelyre jöttek, ugyanez a Lanna történetesen 
egy másik fogoly szobája mellett kapott szobát. Egy kis nyílás volt 
közöttük a falban. Hát ez a Lanna úgy elfelejtette minden gyer-

16Halász, Svéd-lapp nyelv. Y.
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mekkori tanítását, aztán ez a Lanna ettől a másik fogolytól megta
nulta a miatyánkat, ugyanis épenséggel nem emlékezett rá. Mikor 
most meg kezdte ismerni istennek a szavát, megindult a szíve és 
meghagyta, hogy írjanak minden ismerősének és köszöntsék őket, 
hogy bocsássanak meg neki azért, a mit vétett ellenük, és imád
kozzanak is érette (tkp. fölötte), hogy irgalmat találjon istennél. 
Hát ott maradt fogolyképen. Azonban közeledett a halál ideje és 
ki kellett költöznie a világból; de mindnyájan azt hitték, hogy 
bizonyára irgalmat nyert, mert isten kegyelmes és megbocsájt a 
bűnösöknek.

A leány pedig élt és kitöltötte büntetése idejét. Ismét Arjep- 
luogba jött és férjhez ment. Jó urat kapott, még pedig egy zenészt 
kapott és a mint mi hiszszük, hát boldogul él. Még most is életben 
van férjével együtt. Ezzel vége van a foglyokról szóló elbeszélésnek.

101. S u p c a s t e m ,  J a f i g e r e n  p í r r a .

te kalhkap äi supcastet éca fankan pírra, te le äi akta olmaj, 
tan ol°bman namma léi Janger. nürra paredné léi tahta, vala sog- 
nuti sömés rihküs jah vűras arbäci, kute ani étna pöhcuit ja  ai silh- 
pap. vala te taht Janger sömés aikén révvij ( révvij) si'lépa kalhkap 
sömés khuinan pöhast ( pűnast) ja  pöhtä nawhte ja  jahhtä pare<lné- 
péllai: «úömoste ähcapt, i ’ ton tété, map tat vaddä tűni.» vala 
par‘dné arevéti, ähte skélemau sa li tahkam. unna stunta taté mari- 
gélen pöhtén thollmanné ja  palién sü pöfiap ja  kaunai tanne si'lépa 
kalhkap. te vét te son pötätalai fannken vw' lékit. orui sa toppén, ko 
kalékin sü fannka-köhtai cahkét, te kol°bmo kiuras ol°bmo süina 
drrosén uksán kaskai. éékcasti son jülhki kua>ktél uksa, te néljat pöti 
sid'd'i vdhhkén. te tat julhkést sü välti ja  nawhte puktén sü fannka- 
kötén sésü. vala te lijén nau müdastuvvum ja äi mörähtam, te sija 
péd'd'in rüwtit kétaita ja skruvvijin nau karrasékt, ähte vuidnui jä- 
béda ku varra lüli sprihtét cüwté kécist, nau karrasikt sija sü fann- 
kijin (fän fk ijin ). vala mangélen sija lik löccotén fannka-rüivtit. 
te vülhki son straffai suolüitémén owtost. orui toppén ja  pöti vist röp
tűt écas sokknai.

vala ku’ paredné-péllé járni ja  icci mänait ané, a'rébit occui ahh-
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cepeile parhtnéw. ku sijä le arlipép júhkémén, te sija vo'répaté ömi 
pírra, te li tatne Jüngeren niivrés vo'répé, süni saddé piira kädna- 
mus ömé. vala i lik kosok sattä vürhpéstés, te vw'läkä son aieve mo
rén ulhkus. éhkét lé ville’jtat ja sáudnét li äi tat. té voidnä son aktejy 
spiuhcau, voidnä nawhte, pöhta vud'd'ije sü lusä, rüwté skállén 
(skdllén). té pallaj son aiévc sagga, jute tat spd'uhca li voudnas 
vasté. jura  son té uksqp téivét. voidnä, ähte spä'whca pöhta tänhka
sa nalä. té aieve törhkéstémin pöhta stohhpui ja  villeti lähcui. son li 
nau pallóm, ähte li ka'ihka varra kähtum mütüst ja suähkä (suwhkä)  
aieve sagga ja  holla: «ip mon tis aktap läkete taiste örnist.» té tv, 
krätna ca'ibmé süste ja  akté ville jahh tä : «fünüw-kos vuidné, ku 
ton nau pallajé ?» te sija héihtén a'rébé-júkup, ku lice ai coh- 
kulam.

té tähte rajést sattai tat Jannar éca-lahkai, ha'l&vä mélla- 
vänaken. té sa äi orui naiuhte aktap äikep. almaca pallakghtén süste 
ja  ahhkä virehtij äi süste sirrat. sija ai jühkin ömit kaskapska- 
ja vés ui kan kobä sajén. té lossu tauta Jangeren nalä, son ville 
verräna.

té sömés péivin pöhta sömés vűras khuinan ja  unna néitaca 
lusä köhtai. té muppén pélén vv'räpäta son, köppäp täiste kalhka son 
koddét. vala jahhtä écaines: «jus mon taite kottäp, té tai punnte 
jés éhcam o'ihtä. paläi van son taste, aieve kiuras olmaj li ai tahta. 
ellam kén tä läkituwwum sü kétan vulläi jüméhtuwwét. jupmel taite 
varéjeli, amä si sü kétan cada hohhkänet.

té vw'lekä son tänhka péivin, cauhkast pünten sturra söppip ja  
vw'lekä varukat, té so'ihtä jokksot écas ähcip ja  ähce lävep. manna
men lé tah. té jahhtä ähce lavvé nawhte: «té kalekin möi célastet 
sturra kelikin nalä vosté härtui ja  vostälastet tärühkaa.» ville jahhtä:
«mij lihkan kuiht kuddujén.» vala ahhcé V(p'lekä vauikat pätur  
icéi son tüsta vostälet. tut ähcen lavvé uihto célast keit kin nalä ja  
tusstü, ku’ skälebma pöhta. vala maites kalhkai akta uktu suina 
vosté tahkat? kä'ura ti tärühk. té kihcdlikan täsa ja  tá ru k  kuttitau  
ahces läveu. ko li té koddam, cüllä son vile cépöhtau tahte kudduin 
ol°bmast ja  ville pasäta ééaus täina almac-mälin. ko té lie cohkolam 
täte parhküst, vag^ä jokoci pasätit tanne. vala icéi sa tal pükte

16*
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räkta passed Seeps, vuidnui kale purist, aide son li varran. manna 
kohtai, cäkna raukün vulldi ja  odd aj tasä.

te dot son tanne malekatau, tasak ku almaca lijin astam cob- 
konet. tS mannä obo älebmuk tohkö ja  kirhmastin kötép ja  valltén sil 
talä fanfikan. te fém jén  sija sü städSai ja  stadast vulhkatén sü fést- 
niki, könne son orui malekatau. te kuit ai tasne cä'lekä tähte sub
hastes. te callé ( cdllé)  oiväläca tan sokknäi, koste son It, taina ka- 
calväsin, jus sildé tosstüt tau ol°bmap. vala sija vastétin roptüt, aide 
e sitä tosstüt takkar skélmap ja  tärü’kau same lanntai. te kuit sömes 
aikSn oivälaca vadáén etna vinap julikat, vai lulin 0 3 fu t  voidnit, 
kokt» son saddä, ku' vülähtuwwä, vai lijén a,i ojßut voidnet, jus son 
le cä'lekam täte tärü'kvütastes. vala ku vtdahtuwwum lei, taisali sou 
viste ja  sattai ollós ko tärü’ken.

jus son li vinap thölém, te lijén oiväläca saddet sü lihkan ecas 
sokknai, ilikäpe jus i lám sihtat tosstut. vala ku sija vuidnén sü 
vukép iccin sija tűsta sü roptüt räd'dat. te viréhtij son orrüt féstni- 
ken kita japmémi. jus son li jupmélep rohkom ja sü päkuit kélica- 
tam ja  iihhcani taite, te li kale jupmél var jelit sü takkar lossés kahh- 
éamést.

mangémus sitäp monno tü rohkot, kute taite lé cällam ja lokö> 
vai ton Iuli rohkot alernén hérrap, vai son li kahhtét tü takkar kalih- 
cemest ja  i saddat tan sömés ol°bman lähkai. ja  ane ville roköp műn 
tü, vai ton rohkola jupmélep takkar vaivés fankai padd'él, jói pírra 
mija léhpé supcastam. — tat léi akta satnés supcastem.

101. E l b e s z é l é s  J a n g e r - r ó l .
Most egy másik fogolyról fogok mesélni. — Volt egy ember, 

annak a neve Janger volt. Fiatal legény volt ez, de egy gazdag és 
öreg özvegyasszonyt kért meg, a kinek sok rénszarvasa volt és 
ezüstje is. Hát ez a Janger egyszer elrabolt egy ezüst kelyhet egy 
asszonynak a kebléből és így jött haza, és azt mondta a mostoha 
fiának: «öleld meg az atyádat, nem tudod, mit ád az neked.» De a 
fia sejtette, hogy valami gazságot tett. Kis vártatra ezután jöttek a 
rendőrök és kikeresték (tkp. ásták) a keblét és megtalálták ott az 
ezüst kelyhet. Hát fogolyként kellett elmennie. Mikor a börtönbe 
akarták vetni (tkp. dugni), bárom erős ember alig bírt vele az ajtó-
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ban. Rugdalt a lábával az ajtó között. Ekkor egy negyedik jött hoz
zájuk segítségül. Ez megfogta a lábánál fogva, és így vitték be a 
börtönbe. Hanem annyira megvesződtek [vele] és haragudtak is 
[rá], hogy vasakat tettek a kezeire és olyan erősen megszorították, 
hogy úgy látszott, mintha a vér ki akarna fecskendezni az ujja 
hegyeiből. Olyan keményen bántak el vele, mint fogolylyal. Hanem 
aztán mégis megeresztették a bilincseket. Ekkor elment a fogházba 
a lopás miatt. Ott maradt egy darabig és visszajött a saját egyház
kerületébe.

Mikor azonban a mostoha fia meghalt és ennek nem voltak 
gyermekei, a mostoha atya örökölhetett a fia után. Mikor az örök
ségen osztozkodtak, sorsot vetettek a holmik fölött. Hát ennek a 
•Tangernek rossz szerencséje volt, neki csak a legrosszabb holmik 
jutottak, de nem tudott segíteni szerencséjén. Hát nagy haraggal 
kiment. Este is volt ez és sötét is volt. Ekkor látott egy kísértetet, 
látta úgy, hogy szánon hajtva jön hozzája, a vasak zörögtek. Ekkor 
igen nagyon megijedt, mere a kisértet borzasztó csúnya volt. Csak 
épen hogy az ajtót elérte, látta, hogy a kísértet neki jön. Ekkor 
egész reszketve bejött a szobába és lefeküdt az ágyba. Úgy meg
ijedt, hogy minden vér eltűnt az arczárói és igen nagyon sóhajt és 
azt mondja: «nem törődöm többé ezekkel a holmikkal.» Hát a 
szomszédjai nevettek rajta és egyik még azt is mondta: «ördögöt 
láttál-e, hogy így megijedtél?» Aztán abban hagyták, a mint így 
elvégezték.

Ettől fogva ez a Janger másféle lett, majdnem őrült, aztán 
így is maradt egy ideig. Az emberek félni kezdtek tőle és a feleségé
nek el kellett tőle válnia. Elosztották egymásközt a holmikat is és 
mindegyik külön helyen élt. Hát ránehezedett a betegség Jangerra, 
még rosszából lett.

Egy napon egy öregasszonyhoz és egv fiatal lányhoz jött a 
sátorba, aztán a sátornak egyik felében sorsot vetett, melyiket ölje 
meg a kettő közül. Azonban azt mondta magában: «ha én ezeket 
megölöm, akkor ezeknek a gazdájuk meg engemet magamat öl 
meg.» Félt ugyanis ettől, nagyon erős ember volt ez is. Nem vol
tak ezek sem arra rendelve, hogy az ő keze által (tkp. alá) ölesse
nek meg. Isten megoltalmazta őket, hogy ne veszszenek el az ő 
keze által.

Hát elment azon a napon, fogta a gazdának nagy botját és
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elfutott (tkp. elmegy futni). Véletlenül eléri a saját apját és apjá
nak unokatestvérét. Hát az apjának az unokatestvére így szólt: 
«ugorjunk fel a nagy kőre vállvetve és úgy fogadjuk az őrültet.» 
Még azt is mondta: «különben megöletünk.» Azonban az atya 
elszaladt, nem mert szembeszállni, az apjának az unokatestvére 
csakugyan felugrott arra a köre és szembeszállt, midőn a gazember 
jött. De mit tegyen ellene egyedül egymaga? Erős volt az örült. 
Ekkor elkezdtek ott küzdeni és az őrült megölte atyjának az uno
katestvérét. Mikor megölte, levágta még a nyakat is erről a megölt 
emberről és meg is mosdott az embervérrel. Mikor elkészült evvel 
a munkájával, elment egy patakhoz, hogy ott megmosdjék, de nem 
bírt igazán megmosdani, elég jól látszott, hogy véres volt. Haza
megy, a bőr alá bújt és ott elaludt.

Hát ott sokáig aludt, addig míg az emberek ráértek összegyü
lekezni. Ekkor az egész nép odament s azonnal elfogták, aztán 
elvezették a városba, a városból pedig a fegyházba (tkp. erősségbe) 
vitték, a hol sokáig maradt. Ott aztán meg is gyógyult (tkp. kitisz
tult, kijózanodott) ezen betegségéből. Ekkor a hatóságbeliek írtak 
azon egyházkerületnek, a hová való volt és megkérdezték (tkp. 
azon kérdéssel), vájjon el akarják-e fogadni azon embert. Hanem 
ők azt felelték vissza, hogy nem akarnak ilyen gazembert és őrül
tet befogadni Lappországba. Hát egyszer a hatóságbeliek mégis 
adtak Jangernak sok pálinkát inni, hogy megláthassák, milyen 
lesz, mikor megrészegszik, hogy megláthassák, vájjon kigvógyúlt-e 
az őrültségéből. Hanem mikor lerészegedett, ismét őrült lett és 
olyan lett, mint őrült.

Ha a pálinkát megbírta volna, az elöljárók mégis elküldték 
volna a saját egyházkerületébe, habár azok nem is akarták volna 
befogadni. Mikor azonban látták az ő viselkedését, nem merték 
visszaküldeni és ott kellett maradnia a fegyházban egész a halá
láig. Ha istent kérte s az ő szavait megvigyázta volna és szerette 
volna azokat, akkor bizony isten megoltalmazta volna őt ilyen 
bűnbeeséstől.

Végre tégedet akarlak kérni, a ki ezeket írtad és olvasod, 
hogy kérd az egek urát, hogy óvjon meg tégedet ilyen bűnbeesés
től és ne légy olyan, mint ama bizonyos ember. Es még arra is kér
lek tégedet, hogy könyörögj istenhez ilyen szegény bűnösökért, a 
kikről most meséltünk. — Ez igaz történet volt.



XIII. Babonák és kuruzslások.

A)  Pénzbabonák.

102. M a s t e  p é t n i k a  j a  s i l h p a  k ä w  d n u j  é 
ét n a m  a s i s n e  ?

toluc äiken, kossá samé pilliti cudist, te sija ka'ihka si'läpa 
pétnikau jáwastillén étnama sisä ja  iccin kössek öséste si'lepa pétni- 
kin, ainät pára köhpar pétniki ja  páhpér pétniki. jus nákan bsésti 
si'lápa pétniki, te höllé, ähte son lé nou hed'd’u, alite i tist ané köh- 
pär pétniklt. ja  nau kérrása ( klrräsa) lijin tah tulüc almaca si'läpa 
petniklta, ähte sija vurhlcijéri tdite tálának ja  é ráske táite öséstit, 
jus i stürra nédda rivvé. tah vúras sámé hüllen, mái áhkaita, koso 
lijén vurhkim pitnikit, vai kilhké káudnat, jas éca jdpmi, vala jus 
alle pürak ahhka, te é occü kössek tíhtét, koso lé vurhkim pétniklt ja  
jus té éca japm i, te mistan nowhte tat pétnik.

ja té taste lé, ähte petnika ja silhpa káwdnujé (kaudnujé)  ét
nama sisne. höllé, áhte kilhké voidnét tollo puolla kunek lávvatén 
tat ne sajén, kosne ta’ vce'réhka-omé lé. vala té kal’k jí i  si'lepa jalh- 
kaham obo májau étnama sinne, owtos kö tat pulleköhtä.

102. M é r t  t a l á l h a t ó  p é n z  és  e z ü s t  a f ö l d b e n .
Hajdanában, mikor a lappok féltek a csudoktól, minden 

ezüstpénzüket elásták a földbe és soha sem vásároltak (keresked
tek) ezüst pénzen, hanem csak réz pénzen és papír pénzen. Ha 
valaki ezüst pénzen vásárolt, azt mondták, hogy ő olyan szegény, 
h gy többé nincs réz pénze. És úgy szerették a régiek az ezüst 
pénzt, hogy azonnal elrejtették és nem volt szívük elvásárolni, ha 
csak nagy szükség nem kényszerítette [rá őket]. A régi lappok



248 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, V.

ugyan megmondták a feleségüknek, hová rejtették el a pénzt, hogy 
megtalálják, ha ők maguk meghalnak; de ha nem volt jó felesé
gük, soha sem tudhatta meg, hová rejtették el a pénzt és ha aztán 
maguk meghaltak, így ment a pénz veszendőbe.

Ezért van az, hogy pénz és ezüst található a földben. Azt 
mondják, hogy látják, [hogy] tűz ég kékes formán azon a helyen, 
a hol az elrejtett holmi van. De akkor az ezüstnek már nagyon 
sokáig kell a földben feküdni, mielőtt elkezd égni.

103. K o k t e  s ö m e s  a l m a c a  u j j u n  r i h k é u s e  
ä i m u i t  a.

söm és olmaj lij tóién si'läpa kistüja vurhkim. te kulid svdinas, 
kg punnte lé tau kistüiv vurhkémen, te holla ville nawhte : «i kalhka 
aktak écd valltét tau kistüw pajäs, ku tdhtak éhcan kéhta.» te japmd 
talle tat ponnte ja  Sínét holla: «i le talle pürré éhcdsita valltét tau 
kistuw pajäs Stnamest.» te li talle di svdinas kullam, kokts li äi 
punntes höllom, ku’ vurhkémen li kistuw, te child talle svdinas kétau 
taté püntas (jdmihkucast) ja  ko li té kétau valitam, té vte'lekd son 
tohkö, kosne tat si'lapa ja pétnik kisstü li ja té ta ina  jdmihhuc-kétain 
valti svdinas tau kistüw pajäs Stimmest jah té nawhte u jju n  rih
kéuse aimuita.

103. H o g y a n  k a p t á k  v i s s z a  b i z o n y o s  e m b e r e k  a
k i n c s ü k e t .

Egy ember hajdanában pénzes (ezüst) ládát rejtett el. Aztán 
hallotta a szolga, hogy, a mint a gazda a ládát elrejtette, így szólt: 
«senki más se vegye föl ezt a ládát, m int ez az én saját kezem!» 
Hát meghalt ez a gazda és a háziasszony azt mondta: «nem jó 
másoknak ezt a ládát fölvenni a földből». Hát az a szolga is hal
lotta, mit mondott a házigazda, mikor a ládát elrejtette, aztán 
levágta a szolga a gazdának (halottnak) kezét. Mikor ezt a kezet 
elvette, elment oda, a hol az ezüst és pénzes láda volt, és evvel a 
halott kézzel fölvette a szolga a földből azt a ládát és így kapták 
vissza kincsüket.
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104. V w r t  h k a  - k i s  s t u  j a  c ä h hp  és p én a.

t i  Ij sömis olmaj mannamen jawre-kättin (sevvü-Jd'reva v. 
sim a hatten) sömés piiven ja ti voidna tat olmaj, ähte tüle pä le 
kisstü jalhkémen tatne jawré kattén ja ville voidna, ähte stűrra cähh- 
pés p in a  li lords vüllahem kistü pad'd'ila ja nalebme li caggütja 
pane snäggüt. vala icéi tat olmaj tűsta vaggit lahka, ainät kihcai ja 
vülhki kiinüps. jus li snnjallö, te li son vag git, tohkö ja  valltet séi- 
pist tau pitnakau ja  nowhte casskit pitnakau pad'dlel oivi tan 
kistü nallte, te li son tau cäppa vürhkau uggum. vala son iéci tusta 
tap tahkat.

vala icä palén vdcci tat olmaj tohkö ja valitam li rätnau. vala 
ku tohkg pöhtin, kosne tut olmaj li owtola voidnam tau kistüw ja  tau 
pitnakau, vala ku’ tän viuppi pale son tohko pöti, te icci tiste 
aktauk vuine. ja te nowhte son mistij tau tgluc almaci vw'rchkä- 
kistüw.

104. A k i n e s e s  (rejtett) l á d a  és a f e k e t e  k u t y a .
Egy ember a tóparton (tengerparton) járt egy napon és aztán 

látta ez az ember, hogy íme amott egy láda fekszik a tó partján és 
azt is látta, hogy egy nagy fekete kutya feküdt keresztben a láda 
felett és a szája ki volt tátva s a fogai vicsorogtak. De az ember 
nem mert közel menni, hanem nézte és útjának ment. Ha bátor 
lett volna, akkor oda ment, a kutyát farkánál megfogta és így a 
feje fölött ledobta volna a kutyát a ládáról, akkor megkapta volna 
azt a szép rejtett [kincset]. Ámde ezt nem merte megtenni.

Máskor azonban odament ez az ember és egy czimborát vitt 
[magával]. De midőn oda értek, a hol az ember azelőtt azt a ládát 
és kutyát látta, de midőn ezen másod ízben oda jött, nem látott 
semmit sem. így hát elvesztette a hajdani embereknek elrejtett 
ládáját.

105. Va>'re h k a - k i s s t  ü l ap  a v u l i n .

te li di sömis olmaj, kute vuini lap a vúlin aktau stűrra /.is
iiül', ku’te li rüwtéhtuwwum tan lapü vidin, vala icci son aktauk 
ihcasau vuiné. té mai usut, aca valltet, vala ti  vw'lcka son jq, u su t:
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«ecäpälen mali manäcau ja  valticau.a vala ku té mannéla pöti, té 
son icci aktauk ville kanna tan lapä vülén. té mai son ocoi ja  pali 
tau étnamau, vala icci lihkan aktauk kanna, té sa mäi sänarti, ku’ 
icci tan vűstas pälen válté, ku’ vuini tau kistüw.

105. Az e l r e j t e t t  l á d a  a s z i k l a ü r e g  a l a t t .

Hát volt egy ember, a ki egy sziklaüreg alatt egy nagy ládát 
látott, a mely ezen sziklaüreg alatt meg volt vasalva, de semmi 
mást nem látott. Ekkor ugyan gondolta, bogy elvegye, hanem 
aztán elment és gondolta: «talán majd máskor járok [erre] és el
viszem». Midőn azonban később jött, semmit sem talált már a  
sziklaüreg alatt. Ugyan kereste és felásta a földet, de mégsem talált 
semmit. Ekkor ugyan megbánta, hogy az első alkalommal el nem 
vitte, midőn meglátta a ládát.

B)  K u r u z s lá so k .

106. S t é n p a .

kösse nakan lé pwhcäin ( jalä: skipäitam), té vu'léké akta kuku, 
kuhte kalhka talle talhküt tau pühcajau. te vw'léka talle talita, kuhte 
talle jm tä  téhta ja  jus lé talle kissalam, té äi éhkétés péivén vutr>'leka 
mähhcai kédkit vä jja t fahhca-kétai. ja  ku talle ked-kiu valltä pajäs 
étnamest, té jahhtä tat almac: «té mon tii lönuw jamikist», ja  té 
kästat tau ké&kia. vala virhti täp sajép pürist to'bödot, kosne jam i
kist kéftkiu lönui. ja  té késeit tau lini sisä ja  té vuce'léka son ecä sad- 
dai ja  té taste ké&kiu valltä ja  jahhtä: «té mon tü talle sévast 
lönup /» ja  käst at äi tau ja  vit sajiu púrist toptäsmahhtä, koste tau 
lönui sévast. ja  té késat tau kélikiu vite lini sisa ja  vw'lekä nawhte 
kolmat sad'd'ai ja  té taste äi valltä kolmät ked-kiu ja  jahhtä: «té 
monno tü talle lönup étnamest!» ja  kästat vit tau kolmät kédkép 
ja késat lini sisä ja vw'lekä té köhtai.

ja ku köhtai pöhtä, te palitä tait kédkit tolón ja ku lé pu>ll- 
tam, té vällti pajäs tolöst ja  ku’ kédké lé cosskum, té késati tait kéd- 
kit alvüs snivva ja péd'dí räknui vuwllai, kosne i kalhka péna happ- 
sét (ja la : sustuhtallat)  jala éca almaca kehtätallat. té gödi sija ijäu
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ja kédkit péd'd'i ijäu orrüt stilla täi räknui vilién, ja ku pitivé saddä, 
te vw'lékd tat stenpä tahkaj ulhkas ja  vám ját, cäciu, juhko te kalhka 
kolokoj ccihcé jalä Stnames cdhce, ja  ka lé ka'udnam täp cäcep, mau 
lé väggamen, té manna son vite köhtai ja  ka pöhtä köhtai, te talle 
vag,ja täi kédki kuka ja ku pöhtä tohkü, té valltä tait ja  vit pwlltä 

j a  ka té lé tä pahhkasa, té valltä aktau kédkiu pajäs ja  ped’d'ä tan 
cähcai ja té muppiu kédkiu valltä ja  péd'd'á vit tun cähcai ja  té hói
mat kédkiw äi valltä ja  ped'd'ä vit tun cähcai. té d'léké talle kédké 
sunkit. ja  jus talle tat pücas lé täwtau pggum kaihkaist sijist, té talle 
ka'ihka kédké cüd'di omäs kélain ; vala jus lé piira aktat sajést oggum 
täwtau, té cüd'd'ä pära akta ka'diké. ja  ku lé talle cüjahtam, té valltä 
tait kédkit pajäs tahte cacést ja késat vite nou snivva, kukte outola 
takäi.

ja ku lé talle késatam kédkit, té valltä kohpop ja tat kohhpo 
virhti orrüt ollü räinas, i aktak tanne öraines kä'udnut. jah té kuivi 
taina kohpoin ta'te cäcést ja  vaddä juhkat tun pücas almaci. ja  ku 
lé pücas täp juhkam, té räd'd'ä tut, kuhte lé tau pätau tahkam kaik 
álmáéit ulhkos ja  té nulla ( nuollä)  täp püheasau ullu púccüt, ja  ku 
lé nullam (nuollam) púccüt, té passä taina cäcina. ja  ku lé passam> 
té vw'lekä son vite fahhca-kétai kua>ddét taite kédkit roptüt, koste li 
valitam.

ja  té virhti ped’dät färht kuhték kédkép sad'd'äsis ja  nou alvüs 
cäppakit ja  nau snivva, ähte kalhk vist orrüt nouhte, kokte li vali
tam. vala i occü pénajala éca almaca cövvütjah voidnét. ja la  jus i 
opto sijit, koste lé kuhtepken valitam ja nawhte ped'd’ä poihtü sad'- 
däi, té säkasti, ähte tä sténpü tahkaja tärrali.

107. A k ö f ü r d ő .
Mikor valaki megbetegedett, akkor elmennek valakihez, a ki 

meg fogja gyógyítani ezt a bajt. Hát az, a ki valamit tud, elmegy 
és ha hajlandó [ezt meggyógyítani], este felé el is megy az erdőbe 
köveket hozni keztyüs kézzel s mikor egy követ fölvesz a földről, 
azt mondja az az ember: «én most tégedet a halottaktól kölcsö
nözlek». Aztán megkereszteli ezt a követ, de előbb jól meg kell 
ismernie azt a helyet, a hol a követ a halottaktól kölcsönözte. 
Aztán begöngyöli ezt kendőbe s aztán elmegy egy másik helyre,
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onnan is vesz egy követ és azt mondja : «most tégedet a tengertől 
kérlek kölcsön». S ezt is megkereszteli és ismét jól megjelöli azt 
a helyet, a honnan a követ a tengertől kölcsönvette. Aztán ezt a 
követ ismét kendőkbe takarja és így harmadik helyre megy. Aztán 
onnan is vesz egy harmadik követ és azt mondja: «most tégedet a 
a földtől veszlek kölcsön». És ismét megkereszteli a harmadik kö
vet, kendőkbe takarja és aztán hazamegy.

Mikor pedig hazajön, megtüzesíti ezeket a köveket a tűzön s 
mikor megtüzesítette, a míg vörösek lesznek, akkor kiveszi a tüz- 
ből. Mikor pedig a kövek kihűltek, igen gondosan betakarja ezeket 
a köveket és a sátor fala alá teszik, a hol a kutya meg ne szagolja 
(vagy szimatolja) vagy más ember hozzá ne nyúljon. Hát éjjel 
alusznak és a köveket éjjel veszteg hagyják a sátorfal alatt. A mint 
nappal lesz, ez a kőfürdő készítő kimegy, hogy vizet hozzon, a mely
nek folyóvíznek vagy álló (tkp. földi víznek kell lennie, s mikor meg
találta azt a vizet, a mit hozni akar, ismét bemegy a sátorba, meg
melegíti ezt a vizet s mikor forró lett, odamegy azokhoz a kövek
hez s mikor odajön, fölveszi az egyik követ s beleteszi abba a vízbe. 
Aztán fogja a másik követ és szintén beleteszi abba a vízbe, aztán 
a harmadik követ is fogja és ismét beleteszi abba a vízbe. Aztán 
ekkor elkezdenek a kövek szólni és ha most a beteg a beteg
séget minden helyen megkapta, akkor az összes kövek szólnak 
különböző hangokon; de ha csak egy helyen kapta a beteg
séget, akkor csak egy kő szól. Mikor most szólni hagyta, kiveszi 
a köveket a vízből és ismét olyan gondosan betakarja, mint az 
előbb tette.

Mikor betakarta a köveket, fog egy csészét s ennek a csészé
nek egészen tisztának kell lennie, nem szabad benne semmi tisz- 
tátlanságnak sem lenni, aztán evvel a csészével merít abból a víz
ből és inni ád annak a beteg embernek. Mikor pedig a beteg azt 
megitta, az, a ki a fürdőt készítette, minden embert kiküld, aztán 
egész mezítelenre levetkőzteti ezt a beteget s mikor mezítelenre 
levetkőztette, megmossa a vízzel, s mikor megmosta, keztyüs kéz
zel ismét elindul a köveket visszavinni, a honnan vette. Mindegyik 
követ a helyére kell tennie és olyan igen szépen és olyan gondo-, 
san, hogy megint úgy legyen, a mint elvette. Kutyának azonban 
vagy más embernek nem szabad őt követni és nézni. Ha pedig nem 
ismeri meg a helyeket, a honnan mindegyiket vette és így hibás
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helyre teszi, akkor azt mondják, hogy a kőfürdö csinálok meg
bolondulnak.

108. Ko a k t a  le s k é p c a s  obo k r o k p i s t .
( L a s s  t a ~ p d ő  da)

ko akta le sképcas obo krohpí&t, té sija pikké soké lastait ja 
coggé sah te vűssait tévvasen ja ko lé tauhtarn taite vussait, té pddd'i 
lastait orrüt tan kukkén täi vvssai sisne, tasak ku pahlikani lasta 
ecastese. vala ko lé té pahhkanam, té vcíllti tüljit ja  lubbuja ku lé té 
lubbum taite, té lastait piádé täi nalä. ja  té nűllé tü almacau, mi lé 
sképcas ja  ko té lé nullám pöccüht, té pid'di sü täi lastai nalä ja  
vile écd lastait jés pid'd'i pad'd'él ja té nawhte kupéé sü lastai. pára 
o',ivé lé sajüs. ja  té ville viddi tan pühcasi vinast, vai kalitka oi 
pahhkanét siste.

vala jus lé éld vaivés, té virhtije tála sü valltét taste, juts tat 
lassta päoda lé alvüs karras. vala jus i lé nau vaivés, té pciddé äi sü 
kuhképucau orrüt. tä lasta lé nau puité, akté nomhkéhté krohpai. 
vala taite lassta-baőait virhtije sija tahkat owtol jowdnosi.

108. H a  v a l a k i  e g é s z  t e s t é b e n  b e t e g .  (Levél-fürdő.)

Ha valaki egész testében beteg, nyírfa-leveleket szednek és 
több zsákot szednek tele és mikor a zsákokat megtöltötték, a leve
leket addig hagyják a zsákokban, míg maguktól meg nem mele
gednek. Mikor pedig megmelegedtek, vesznek bőröket s szétterítik 
s mikor szétterítették, a leveleket rájuk teszik. Aztán levetkőztetik 
azt az embert, a ki beteg és mikor mezítelenre vetkőztették, ráte
szik azokra a levelekre és még más leveleket is tesznek föléje és 
így betakarják a levelekkel; csupán a feje van szabadon. Aztán a 
betegnek pálinkát is adnak, hogy belülről is megmelegedjék.

Ha azonban igen beteg, akkor azonnal ki kell belőle venni, 
mert ez a levél-fürdő igen erős. Azonban ha nem olyan beteg, 
akkor tovább is hagyják ott lenni. Ezek a levelek olyan erősek, 
hogy a testhez tapadnak. Ámde ezen levélfürdőket Szent Iván 
[napja] előtt kell csinálni.
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109. K o s  S 3 a k t a  l é  o i v é s t .  

kossd akta lé oivést ( oivist) Saddam, te akta cabrut tdite (tü )  
sü öiviw. vala te kaik tat ólmaj anéhtam oivtola smüwwa coppou 
kéhta-löpüi sinne, vala ku’ lé coppüw valitam étnamest, té anéht tan 
nau malékatau, tasak cobbü jcimalk. ja  té péd'd'á son vist coppou 
cähcai ja té tat véssuj. ja  té vit vallta pajäs ja anéht kétai sinne, ja 
té säkasti, ähte td almaca, ku’te tdite smäivwa cöppuit lé anéhtam, 
ähte te lé sija kéta’ oivé sarjasau érit vällti.

vala jus tűit stürra coppuit vallti kéhtai, té särednü, ähte coppü 
küipén lé sä'leka ja  te coppvj kaskést ol°bmau kéhtai. ja  té eskün 
virhtijé sija nipin cűllat ( cöllat)  érit cubbüw aktan écaise nahkina. 
é käc sü ecä-lählcai lüvvasen öccü.

coppün lé akta étna lahtasa ku álmádén, täste té sükastén, 
ähte Ahcic-héné na ita  sattai cöppün.

109. H a  v a l a k i n e k  a f e j e  fáj .

Mikor valakinek a feje fájdult meg, valaki összeszorítja fejét. 
Azonban előbb annak az embernek egy békát kell tartani a tenye
rében. Mikor a békát a földről fölvette, addig tartja, a míg a béka 
elkábul. Aztán a békát megint a vízbe teszi és ez feléled. Aztán 
megint fölveszi és a kezében tartja.

Hát azt mondják, hogy azon emberek, a kik az apró békákat 
tartották, hogy azoknak a kezük elveszi a fejfájást.

Ámde, ha azokat a nagy békákat fogják kezükben, akkor 
azt mondják, a béka állában méreg van és a béka az embernek 
kezét megharapja, akkor aztán késsel kell elvágniok a békát a 
saját bőrükkel együtt, ugyanis más módon nem szabadulnak 
meg tőle.

A békának ugyanannyi tagja van mint az embernek és azért 
mondják, hogy Ahcic hátné leánya lett békává.

110. K ö s s e  a k t a  l é  c i  l m  i s t .

kösse akta ( köss akta) lé cilmist, té minni caVbmé-kühhcaja 
kuku ja  ku tohko pöhti ja  calebmé-kéhcan kissala, té jorhkost talle
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calmew ja  pédcüa cüivtit calme rapmasa nalä ja suddä nauhte male- 
kataw, tasdk ko cuwgga lűvvane ja  ko te lé lüvvanam, té sija vallti 
nipép ja täina nipin sija kihpis kétai viggi valltét taite cuccait ja  
ripäit, maite lé cal’mén atnam.

110. H a v a l a k i n e k  s z e m b a j a  van.

Mikor valakinek szembaja van, elmennek a szemnézőhöz s 
mikor odajönnek és a szemnéző hajlandó gyógyítani, kiforgatja a 
szemet, az ujjakat a szemhéjjra teszi és így sokáig hagyja rajta, 
míg a hártya meglazul (elválik), s mikor meglazult, fognak egy 
kést és evvel a késsel könnyű kézzel fel iparkodnak emelni ezeket 
a hártyákat és csúnyaságokat, a mik a szemében voltak.

111. K u  lé  l é p s a  c a l emé n .

ku lé lépsa éalemén, té sija läkije unna vükkacau ja  taine vük- 
kain sija lugnije lépsau pajäs. ja  ka lé lugnem, te vallti sija skärjäp 

ja  püsskété ullö vűkka caggé ja té luihte nawhté vülus lépsau. ja  té 
va'réta tat alvüs-lähkai jah  té ai kahtü läppsa. cűhku nauhte, ähte i 
aktak ville kullu. ja ku lé calebmé-kécé savvam, té sija rihti taita 
nipinaja té kilid'ü cal‘bmé ja té pissi cilevüt kalabma cacina taivai, 
taivai.

111. H a  l á p s a  v a n  a s z e m b e n .
Ha valakinek lápsa van a szemében, akkor készítenek egy 

kis horgocskát és evvel a horoggal fölemelik a lápsa-t s mikor 
fölemelték, fognak egy ollót és egészen a horog mellett megvágják 
és aztán így leeresztik a lápsa-t. Ekkor ez borzasztó módon 
vérzik és el is múlik. A lápsa úgy kisebbedik, hogy semmi sem 
érzik többé és ha valakinek a szemszélei begyógyultak, akkor eze
ket késsel szétfeszítik és így kitágulnak a szemek, aztán a szemet 
hideg vízzel gyakorta-gyakorta mossák.

112. P a t n é - v  é r h k a  t ä l h k u t e m .

kösse jis pakcasau pánin itn i,ja la  jus akta patné särjit (ja la  : 
lúddu), té talle vallti sima cahkarau, péssi tau éahkarau siläi
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naltne.ja ko iS té passäm, te vällti talle täte siläst ja  käskesti tan 
cahkarau töggu, koggü lé inémus päkcas. ja té säkasti, ähte té sija 
pur ép u siddi.

112. A f o g f á j á s  g y ó g y í t á s a .
Mikor a fogakban van a fájásuk, vagy ha egy fog fáj, akkor 

fognak egy íncsomót, megsütik ezt a csomót parázson és mikor 
megsütötték, akkor leveszik a parázsról s aztán ezt a csomót ha- 
rapdalják arra, a merre legtöbb a fájdalom és azt mondják, hogy 
ekkor jobban lesznek.

113. h u  le  p a t n e - o g i j e p o l i h t o n a m .

muhtéma jes tdlhkuti patné-vérhkau nauhte, ähte ku patné-ojgé 
le pohhtonam, te sija ni pia vällti ja rá'iké toggo caggi páni, kosne 
pakéasau kulié (tu'bedé), koggo le pohtonam jak te kolhkohti varait 
uhlkus. tat varra lé alvüs vassté ja  cahpat ja  ko tat lé ko'lökom, ti 
säkasti sija, ähte té sija purrané.

vala é kalitka porrotjala juhkat aktauk, mi lé éla pähkas jalä  
éld kalämas. jas sija purri pahkasau jala éla kalabmasau, té sija 
täu tau ville u j j u  ja  S purrané.

113. H a  a f o g h ú s  m e g  v a n  d a g a d v a .
Némelyek a fogfájást úgy gyógyítják, hogy mikor a foghús 

megdagadt, fogják a kést, és lyukat vágnak ott a fog mellett, a hol 
a fájást érzik, a merre megdagadt. Aztán kifolyatják a vért, ez a 
vér igen csúnya és fekete s mikor ez kifolyott, azt mondják, hogy 
jobban lesznek.

Azonban nem szabad semmit sem enniök vagy inniok, a mi 
igen meleg vagy igen hideg. Ha meleget vagy igen hideget esznek, 
akkor megint megkapják a betegséget és nem gyógyulnak meg 
akkor.

114. K ö s s  a k t a  c é p o h t é s t  s a d d a .

kösst akta cépohtést sadda, té vällti pahhka kunäit ja  pid'd'é 
liné sisä. vala tat Ildiié virhtij o'utola jü  luväs orrüt, apina käc j>áll
tét aséa. ku pid'd'i täite pahhka kunäit sisä liné ja  késsalé talle tag
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linéw aktan tai kunai éépohta pírra, ja anéhté tan kuhkcs, tasak ko 
Jcunä ki'lebrni. te sähasti, áhte te sija purépu siddi.

114. H a  v a l a k i n e k  a n y a k a  fáj .
Ha valaki nyakfájós lesz, tüzes hamut vesznek és kendőbe 

ieszik. Ezen kendőnek azonban előbb már nedvesnek kell lennie, 
hogy ugyanis meg ne égesse a bőrt. Mikor ezt a tüzes hamut a 
iendőbe teszik, a kendőt a hamuval együtt a nyak köré göngyöl- 
getik és addig tartják ott, a míg a hamu kihűl. Azt mondják, hogy 
•ekkor jobban lesznek.

115. S ö r p i d ’d’ü n  t a l h k ü t e m .

ku akta sörpid'dust ( sérpid'düst)  lé väivästuwwumen, te minni 
tan kuka, kid te mahhtä cöllat tan sorpidduw ja  ku talle le kissalam 
tap tahkat, te cölli rüssau mä'lekai ja  púhta hä'redui üi éölli rüssau. 
j a  ku le te coliam, te sija manäs sojohti tan cavélkau, mau lé talle 
coliam ja pulvau ville pédde tan vwssté (vuwssté) ja  ko’ te varäst 
altar ső pihtau o jju , te vcillti täp varäu ja  péddí vidnai ja te viddi 
tan puhcaji taste juhkat. ja te säkasti. ähte te sija varrés siddi tahte 
sérvüst.

115. A s ü l y  g y ó g y í t á s a .
Ha valaki süly betegségben sinlődik, elmennek egyhez, a ki 

föl tudja vágni ezt a siilyt. Mikor most ez késznek ígérkezett, hogy 
-ezt megteszi, keresztet vágnak a mellre és a háttal szemben szín
ién  vágnak egy keresztet. Mikor aztán megvágták, hátra felé haj
lítják annak a hátát, a kit megvágtak, és a metsző ember a térdét 
•ennek (t. i. a hátnak) neki támasztja. Mikor pedig bármilyen ke
veset is kapnak a vérből, fogják ezt a vért, pálinkába teszik és 
annak a betegnek inni adnak belőle. Azt mondják, hogy erre ki
gyógyulnak ezen sülybetegségből.

116. K u  n ä k a n  c av  él  k i  s t  s a d d a .

ka näkan cavélkist sadda, te sija luwwaté vádas-pihkéu pahhka 
-cacén ja ko lé talle hellsum ( hä'lisum), te pocésti sija cäceu taté 
vaoasést ja  te késsi eskün krohpé pírra ja  te sä'rednu, ähte te kähh- 
pän tät vaievé.

Halász, Svéd-lapp nyelv. Y. 17
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116. H a  v a l a k i n e k  a h á t a  fáj .
Ha valakinek a háta fáj, posztódarabot nedvesítenek meg 

forró vízben és mikor bele van mártva, kifacsarják a vizet a posz
tóból s aztán a test köré göngyölítik és ekkor, azt mondják, meg- 
könnyebbszik ez a baj.

117. K ö s s  a k t a  c o i v é n  a t  n a  t ű  r a k t a k  au. 

köss akta coivén at na tűrahtakau, te rállti sija tarvést ja  plán- 
tije taxi tarvéu jáfui kum ja  te tahké smäwwa táikanit ja te nélaté 
(nielaté)  tdite táikanit nowhte jorhpon, ja te sá'rednu, áhte te káhh- 
pán tat vaiévé.

117. H a  v a l a k i n e k  b a s g ö r c s e  van.
Ha valakinek görcse van a hasában, kátrányt vesznek, ezt a 

kátrányt liszttel keverik, apró tésztákat csinálnak és ezeket a tész
tákat olyan gömbölyűén lenyelik és ekkor azt mondják, hogy 
megkönnyebbedik ez a baj.

118. T w w l e p w l l t e m e n  p í r r a ,  

köss akta lé pűlvast, jalä écá sajén pakcasau kulid, te sija 
töívléu pxdlti. te vfíllti sija rissé-svéhpau ja  vűlli falle töwléw. vala 
vödaö lé koptemus ja  pajds snucé saddá. ja  kö lé te kan-és u jju in , 
té piddé töwléu tán rissé-svéhpa sésdja cihkihté töívléu ja  pullté tan 
sajéxi, kosne lé pákcas, kolmon dikén manha-lokkui. kö lé taxi vua>ss- 
tasaxx puwlltdm, te muppéu di cihkihté taldnak tán manhél ja  péd'd’i 
tankká sammá saddái, vala té lé towlé unnéput vülahtxiwwum. ja  ku 
tat lé p uolldm, té jis  taxi kolxndtau ai cihkihté ja  vit piddé tan sammá 
saddai. vala té lé tat hóimat toxvlé ane ünnep txiist écdtist, maite lé 
owtola pwlltdm. ja  kü té tat kolmát le püllam, té sija snulhkai ville 
vü'iti ja  jus itné acá-punkait, té péddi sija taste pulltém saddái.

jus sédda ko'lökd péljist ulhkos ja kuoissa ( k udissa) cavélkin, 
té tat sammá prühkutuwívd.

118. A t c w l e  é g e t é s r ő l .
Ha valakinek a térde fáj vagy más helyen érez fájdalmat, 

akkor taplót égetnek. Fognak ágvéget és megfaragják a taplót,
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azonban az alja a legszélesebb és fölfelé hegyes lesz. Mikor evvel 
készen vannak, akkor a taplót az ághorogba teszik, meggyujtják a 
taplót és égetik azt a helyet, a hol a fájdalom van. Háromszor 
egymásután égetik azt a helyet. Mikor az elsőt elégették, rögtön 
utána másikat is meggyujtanak és ugyanazon helyre teszik. Ekkor 
azonban a tapló kisebbre van faragva s mikor ez elégett, akkor 
meg a harmadikat is meggyujtják és ugyanazon helyre teszik. 
Azonban ez a harmadik tapló még kisebb mint a többiek, melye
ket előbb gyújtottak meg. Mikor ez a harmadik is elégett, takony
nyal is bekenik és ha poszgombájuk van, ebből tesznek a megége
tett helyre.

Ha csúnyaság folyik ki a fülekből és köszvény van a hátban, 
ugyanez használtatik.

119. K é r  h m  a t a l h k  a n  a n é h t u w w  a.

ku' almaca kuddi kärebmahau, te sija pastasté ja  kaciisti sü 
műrrai ja  te tanne u jja  son kahcahét tasäk ku japma. ja  ku’ le te 
japmam, te almaca vällti sü vülus mürast ja  luddije sü kowtat nau 
ku' külép ja koihkoti sü pűrist ju te itné sü nawhte tülhkan. ku 
manna-pabmaja khuina étné karra aktáit, te sija viddé tahte koih- 
kotum kdrebmahest kuwkte cavélk-lahtasa tan karra üktak khuidnai 
ja  te talänak lűvvan tat khuidna taté nöoestes.

vada é käihka almaca kcirebmahap ané tülhkan, ju ts tat le 
alvüs vaste, ku almaca kilhké sü o'ihtét. pahüs ti'uré (tiwré) lé ai 
son. jus joksa almacap ( álmáéit), te tat possta sijüp. te virhtijé sija 
vw'lékét pätur taté paihkést, kosne kärebmahap vuidné. jus kérhma 
uj j u  posstét almacap, te sija pohhtuné alvüs-lühkai. joröbo krohpé 
té sijüst u j ju  vaivep to'bödot.

itné’ üi (itné hai)  vünan almaca ai kürebmaha nühlcep, ko 
kussa-slitur i nakü kalhpip kua>ddét. vala vináin sija pldntijé táp 
kürebmaha nühkép, map sija lé cahpam ja mau le talle usutem vad- 
det kussai. vala jus sijü énepu viddé, ku kol°bmo lahtasa, té tat 
vüjéht ka'ihka kusü sisnalahait iilhkos. taste sija é tüsta éné)ni vad
áét, kü ku(í>kts jala kol°bmo lahtasa.

m



2 6 0 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, V,

120. A k í g y ó  o r v o s s á g u l  h a s z n á l t a t i k .
Mikor az emberek megölik a kígyót, átszúrják és fára akaszt

ják, aztán ott kell lógnia, a míg meghal. Mikor pedig meghalt, az 
emberek leveszik a fáról és ketté hasítják úgy mint a halat, jól 
megszárítják és úgy használják orvosságúl. Mikor a vajúdó asz- 
szonynak nagy fájdalmai vannak, a megszárított kígyóból két hát- 
izületet adnak ennek a nagy fájdalmú asszonynak és ekkor azon
nal megszabadul az asszony a terhétől.

De nem minden ember természete veszi be a kígyót megölni, 
azért a mostani emberek nem használják többé a kígyót orvos
ságúl, mivel ez igen gonosz, midőn az emberek meg akarják ölni. 
Gonosz állat is ő, ha eléri az embereket, megcsípi Őket. Hát el 
kell menekülniük arról a helyről, a hol kígyót látnak. Ha a kígyók 
megmarhatják az embereket, borzasztó módon megdagadnak. Az 
egész testük megérezheti a bajt.

A norvég emberek is használják a kigyó bőrét, mikor a tehén 
nem bírja borját megelleni, hanem pálinkával keverik azt a kígyó
bőrt, a melyet darabokra vágtak s melyet a tehénnek szándékoz
tak adni. Ha azonban többet adnak, mint három Ízületet, akkor ez 
a tehénnek minden belső részét kihajtja. Azért nem mernek töb
bet beadni, mint két vagy három Ízületet.

120. S  k ép c a s n é i t  an  j  a s a m e  k h u i n a n  p í r r a .

kol°bmo jaké iahte owtolist vuidniu monno aktau rülekau. té 
pöti kde téhke akta nürra néitac, kute lí toptü'k mijäin. te pöhta äi 
tallé akta vüras same khuidna, kút? kulluni lí, akté marja rnahti 
näkänau tahkat. té kaunátikan söi tallé tasne mijä lutne. té tat 
nürra nd'ita kuitij, ahte son lí sképcas ja kosne son vikép atna. té 
jahhtä ville, jus lí sihtat süni näkan rädep vadáét tan sühka käuh- 
tui. té jahhtä tüt vüras, nö kale sa son pruvvut.

té vülhki tat kummo taste ja väcci öséstem-saddai ja  té lí kuhh- 
cum, acén va jja l rissit ka'révasin, tasak kg son roptüt pöhta. té 
véccai sa tallé rissit ja ku rissi pöhtin, té kde mon caiman ja  jahtau 
tűn nä 'ita i: «tä täh ton tallé svaskuhtuwaca aieve sagga étndt kévést 
tä ta’ ton tallé udni smähkuca rissist ja  td sa tallé sühka palidé ja  
vühlkic kéinüps.» té ca'ibmä äi tat nd'ita ja jahhtä muni: «jus ton
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talle nou caimaca, ku tat kummö pöhta, te iw mon kának naká cai- 
manasait anéhtét, jalá tűni tústa obonés kähhcat.» te káé vile mon 
ane énaput éibmiw.

te talle pöhta tat vúras rwptüt ja ku’ son páti, álhki tallé, aőai 
táláhküt tap nSitap. te nidai son sü puccüt. vala icciu mon ulhkos 
vulhké, kü tat nci'ita li toptü’k. te vuidniiv mon áhte ku’ nülai sü, te 
cuolai son talle skarjai táite rissit pehki páhhkai ja  ku son li táite 
éuolatam, te válti son aktap rissé-kééép ja  piejai táp coivé nalá ja  
tűit smawwa rissit jis nalá aktau áikén. ja tíalebmé süste ái svaéái, 
vala icciu monno kulá, maite lie son lohkom, ainát vuidniw kale, 
áhte lokbi son nákanit. ja ku talle li taite rissit anéhtam tán puccus 
cöma nalltne, te son válti massik-tousop pajás ja co'lökoti tasá 
ja taina tousoin son vile táp sajép sakerti. ko monno talle vuid- 
niu táp, te virhtiu mon pánit káskestit caimanási. icéiu kcic lihkan 
sitá éa'ibmat sü, kü’ tanne li ane kiheamen, ja te tétiv, jus talle 
éaimátau monno, té caimát ái tut näita. maksüw mái tatná'ita fa la i, 
vala icci sitá vüras tap twsstüt (tuwstüt), ainát höloi: «jus virros- 
muwá, tg vuinica té éhca,jus nákanaw vatta.» ja  té vulhki tat vüras 
khuidna toppéit ééas há'ibmai.

té monno talle jahtáu, ku’ ca'ibmamest suhtiw: «sihti kuiht ton 
radit kahéat ? ip kui’t mon aktauk jahhke, áhte son malihtá tahkat.» 
té holla ái tut ná'ita: «ip ma mái mon kánák jáhké süni, ainát 
rüleken itniu (v. atniu)  kullat, maite son holla.» te vuinime mija, 
áhte táht vüras khuidna jáhküw piejai massik-to'ussoi, ja  táp ái 
supcastin ééá almaéa. itné talle almaéa táp khuinau pára éáimün. 
almaéa supcastillé, áhte táht khuidna küttat la'ipé-péhkit tatne 
massik-touson sisne ja tá sa tái ái noitastallá (v. noietu) [ja  tat lé 
ai noitástallam]. akta nürra paredne li táp voidnam écas cilemi kum 
ja  jáhkau mon, maite tat holla.

120. A b e t e g  l e á n y  és a l a p p  a s s z o n y .

Három esztendővel ezelőtt mulatságos egy történetet láttam. 
Ekkor ugyanis idejött egy fiatal leány, a ki velünk ismerős volt. 
Hát ennek a leánynak betegsége volt a gyomrában, sebje volt a 
gyomrában. Aztán egy öreg lapp asszony is jött ide, a kiről hal
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látszott, hogy talán tud valamit tenni. Hát itt találkoztak mi 
nálunk és az a fiatal lány panaszkodott, hogy beteg s hol van a 
baja s azt is mondta, ha neki valami tanácsot akarna adni ezen 
bajt illetőleg. Azt mondta az öregasszony, majd hát megpróbálja.

Aztán elment az öregasszony innen és az üzletbe (tkp. vásárló 
helyre) ment és megparancsolta, hogy készítsünk el (tkp. hozzunk 
készen) addig vesszőket, a míg visszajön. Hát ekkor elment vesz- 
szőkért és mikor a vesszőkkel megjöttek, ime én nevettem és azt 
mondtam annak a leánynak: «téged ma talán igen nagyon meg
korbácsolnak, mióta anyád megkorbácsolt, ma talán megkóstolod 
a  vesszőket és ekkor talán megijed a betegség és útjának megy.» 
Hát nevetett ez a leány is és azt mondta nekem: «ha akkor így 
nevetsz, mikor az asszony jön, én sem bírom a nevetésemet visz- 
szalartani, vagy egyáltalában nem merek rád nézni.» Ekkor ime 
még jobban nevettem.

Hát visszajött az öreg s mikor megjött, elkezdte, hogy meg
gyógyítsa ezt a leányt. Levetkőztette mezítelenre, én azonban nem 
mentem ki, mert ez a leány ismerős volt. Hát láttam, hogy midőn 
levetkőztette, az ollóval a vesszőket diribre-darabra vágta, mikor 
pedig ezeket összevagdalta, fogott egy vessződarabot s rátette a 
gyomrára s azokat a kicsiny vesszőket is rája egyenként. A szája 
mozgott, de nem hallottam, mit olvasott (imádkozott), hanem láttam 
-eléggé, hogy valamit olvasott. Mikor pedig a vesszőket ott tartotta 
azon a csupasz bőrön, fölvett egy rézszelenczét s beleköpött s evvel 
a  szelenczével azt a helyet letörölte (dörzsölgette). Mikor én ezt lá t
tam, össze kellett harapdálnom a fogakat, hogy ne nevessek (tkp. 
nevetésre). Nem akartam ugyanis addig nevetni, a míg még ott ve
sződött, tudtam, ha most én nevetek, akkor nevet az a másik leány 
is. Fizetést ugyan ajánlott ez a leány, de az öreg nem akarta elfo
gadni, hanem azt mondta : «ha meggyógyulsz, akkor majd meg
látod magad, ádsz-e valamit.» Ezzel elment innen az öregasszony 
a lakására.

Ekkor én azt mondtam, mikor bele fáradtam a nevetésbe: 
•«hát te tanácsot akartál tőle kérni? én bizony nem hiszem, hogy 
valamit bír tenni.» Ekkor azt mondta az a másik lány: «ugyan 
én sem hiszek neki, hanem mulatságosnak tartottam hallani, mit 
szól.» Hát láttuk, hogy az öregasszony a hitét abba a rézszelenczébe 
vetette (helyezte) és ezt beszélték a többi emberek is. Az emberek



BABONÁK, KURUZSLÁSOK. 263

ezt az asszonyt csak kinevetitek. Azt beszélték az emberek, hogy 
ez az asszony kenyérdarabkákat visz ezen rézszelenczében és ezek
kel bübájoskodik. Egy fiatal legény látta ezt a saját szemével és én 
elhiszem, a mit ez mond.

121. N e i t a  p í r r a ,  j u h k o  c o p p ü - m é d é m a u  l i  j u h k a m .

te li tóién akta nürra nä'ita juhkam aktan cacina aktau unna 
coppü-méd émau ja ko ta tpö tl sisa almaca, te tat saddaköti ja saddd 
ville alvüs sturés. te kullä nä'ita, ähte te krwhhka sü sinne ja ville 
kulid, dhte kocát pajds vülus tain sü tűd kain ( tűthkain). te holla ja  
kuitij, dhte sü sinne lé pdkcas ja  ai holla, dhte palid son, dhte son 
ndkan pdlén lé juhkam ndkan rom tu.

té li tdht néitan ( nijtan)  akta vd'léja ja  té tat sü vd'léja are- 
vét, dhte ndkan cobhü sa le ihkep juhkam ja ko oppdp novchte kuitij 
pijvis pd'ivai, té lé ville késsé a'iké, ja  té tat vd'léja vdlti mésiu ja 
nuovai tap. ja  ko li núvvam, té kuhhcu tulle véljap, aca jukkát tahte 
lägga vidlést. icci sa mai nä'ita sitd, aindt virhtij lihka kulijaiét, 
aindc japmét li son virhtit. ko talle li juhkam kalldnépmai taté mésé 
mdlést, té valltd talle vä'leja tau oppaus ja  tansükőhta suina, vdi 
lului tah sü sésknalaha skulldnét ja  tut mailé maimat ka'ihka tű&- 
kaita. ja  ku’ li talle tännsum, té jahhtd nä'ita, dhte son vwkksét sihtd. 
ja  té holla véljap: vvaccé jokoc-kaddai ja anéhte ndlméu caggüt, ku 
lé vokksémen.»

ja  té vülhki uihtus tut nä'ita ja  té di alhki vtekksét ja  té vwkksd 
talle ka'ihka tau mdléu, mau li son juhkam. manémus di té vüksi 
tau, mau li néllam ja ko’ kéhcasti, té li tat akta coppü sturés saddam 
ja  alvüs kassak. té ku pöti coddoki ja  nalebmé-rdiké mandi, té célasti 
tat vastés ropmé tan jokoci ja  cöppuj li rwpsot nau ku’ silla.

121. A l e á n y r ó l ,  a ki  b é k a - i k r á t  i vo t t .
Hajdanában egy fiatal leány a vízzel együtt egy kis béka

ikrát ivott s mikor ez bejött az emberbe, nőni kezdett és igen 
nagyra is nőtt. Aztán érezte a leány, hogy kapar benne és azt is 
érezte, hogy föl-alá mászott beleiben. Hát azt mondta és panasz
kodott, hogy ő benne fájdalom van és azt is mondja, hogy attól 
fél, hogy valamikor valami férget ivott.



264 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, V.

Volt ennek a leánynak egy férfi testvére és ez a testvére sej
tette, hogy talán valami békát ivott s a mint testvére így napról- 
napra panaszkodott, — nyári idő is volt akkor, — hát ez a testvére 
fogott egy rénszarvas borjút és levágta s mikor levágta, megparan
csolta a testvére, hogy igyék a meleg vérből. A leány ugyan nem 
akart, de mégis engedelmeskednie kellett, különben meg kellett 
volna halnia. Mikor most jóllakásig ivott a borjuvérből, fogta a 
testvér a húgát és elkezdett vele tánczolni, hogy a belső részei 
kimosódjanak (kiöblítődjenek), és ez a vér minden belét bejárja. 
Mikor aztán tánczolt, azt mondta a leány, hogy okádni akar. Azt 
mondta a testvére: «menj a patak partjára és tartsd a szádat tátva^ 
a mikor okádsz.»

Hát a lány csakugyan elment és leült a patak partjára, s 
aztán el is kezdett okádni és mind azt a vért kiokádta, a mit ivott. 
Utoljára aztán azt is kiokádta, a mit nyelt s mikor megnézte, hát 
egy béka volt. Nagy lett és igen vastag s mikor fölért a torokba s 
a szájüregbe ment, ez a csúnya féreg kiugrott a patakba s a béka 
olyan vörös volt, mint a parázs.



XIV. Verses elbeszélések, dalok.

1. R é h p é h a  v u l l é .

suola répé, vises répé ku’te äi 
falskes-lähkai poroőa!

Sarai äi ton falle jahtä :
«vééca, vééca Säiä kepnäcau.'»

val ka Sara pöti képnácin, 
té li jü  répé ka'ihka kűttatam.

té sa repé sollet caimati:
«■tápé khuinau mon äi närrihiw.

aktan äiken monn äi sülätiw 
sömés källest joröpo äihtäcau.

källe talle mörühtuwai ai, 
säräcau son murii täkai ai.

rupsis mwddä lé mü hä'reva (härvva), 
étnames köhté lé mü tareva (tärvva).

vises kämpql répé lé mü namma, 
sida falskés répé lé mü érrü ham.

ku répé talle suolätallä té, 
te son écas köhtai kiutat té.»

A r ó k a  d a l a .

Tolvaj róka, okos róka, a ki 
álnok módon eszik is !
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Sara-nak is mondod akkor:
«hozd el, hozd el, Sara, az üstöcskét!»
De midőn Sára megjött az üstöcskével, 
akkor a róka már mindent elhordott.
Hát a róka magában mosolygott:
«ime az asszonyt is elbolondítottam.
Egyszer megloptam
egy embernek is egész éléstárát.
Az ember ekkor meg is haragudott, 
csapdácskát is csinált nekem.
Vörös bunda az én ékességem, 
föld alatti ház az én örömem.
Okos, vén róka az én nevem, 
tolvaj, hamis róka az én tiszteletem.»
Mikor a róka íme lopogat, 
a saját házába hordogatja.

2. E é h p é h a  v u l l e .

(Az előbbi dal változata.)
súla repé ja  vises repé, ku’te falskés-lähkai poroi joröpo perép 

ja j ih t i :  «vecca Sára képnéw, te kilhkéw monno maUstit.» vala kp 
Sara pöti képnin, te li jü  süla répe kuoddam ka'ihka péréw érit ja  te 
repé ca'ibma sollet ja  ja h h ta : «Sara, Sara, könne lé tü päredna- 
össé ?» ja  te ville ca'ibma: «visés lijiw lik monno, e c e t  (?)  varas 
véssum repé. kalle áihtéw äi suolätiw ja  küttatiw mähhce-räike. te sa 
mai källe mörähti aieve sagga, vala mi kalahka lissét muni kämpal 
réhpéhi? rupsés müttaw mon äi u jju w . »

A r ó k a  d a l a .
Tolvaj róka s okos róka, a ki álnok módon megevett egy egész 

medvét s [így] szólt: «hozd, Sára, az üstöt, majd megfőzzük ket
ten.» Ámde mikor Sára jött az üsttel, már a tolvaj róka elhordta 
az egész medvét s aztán a róka titkon nevetett és mondta: «Sára,
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Sára, hol van a te medve részed?» S ismét nevet: «mégis okos 
voltam én, öreg [kort] élt róka. Az embernek az éléstárát is meg
loptam és elhordtám az erdőbe. Az ember ugyan nagyon haragu
dott, de mit használjon ez én ellenem (tkp. nekem), öreg róka 
ellen? Vörös bundát is kaptam.»

3. V u l l é  s u o l a  r eh péh en p í r r a .

sömés áikén répé ecaws läki’ti 
jamikän ja  kéinün nala viliéti.

te sömes kálié pöti johtémen 
ja  réhpéhau piejai nala kárrésen.

kálié johtéköti talle te, 
répejis káski raäkasit talle te.

jah té paci kullé-hárrés jalhkehét, 
répé küttati ka'ihka kulit máhhcai té.

vises talle vnras répé li, 
kulit son ai namhte sülüti.

D al a l o p ó s  r ó k á r ó l .
Egyszer a róka magát tette 
halottá és az útra lefeküdt.
Hát egy ember jött hajtva 
és a rókát a szánra tette.
Az ember aztán hajtani kezdett, 
a róka meg elharapta akkor az istrángokat.
Es visszamaradt a halas szán fekve, 
a róka aztán minden halat az erdőbe hordogatott.
Okos volt hát a vén róka, 
a halakat is így lopta.

4. P ér h t  na  v u l l é .

té pülhtai völük köhca tiwras müttaines, 
val i kalle vá'léja öccü pábmünes.



2 6 8 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, V.

voluk perré, ku’ ton pataut jorökola, 
te tat vuidnuj ku’ vüras täcca pahta.

odda son tälvep jorópo cadä 
j a  na'léké lé a'ive nahkäraca.

kakcét ol°bmast son l palaéa, 
vala kua>ktést véljast sotno pulläja

völük, völük pérric, totno lé 
ak sturra kongaé méhcésné.

tü  mvddä ki'ikä a'ive härväsikt 
jak ton lé hervihtum a'ive cabbäsikt.

kollé sorobmasau (söröbmasau)  ton akta palén kuddi’ di 
ja  nähkäcau ton par‘dnai a'répén viddi' äi.

vésü parist talle méhci konokes, 
val élé puddiht mü élüp, cabbämus !

ku mon tü púlhtain hähhkat äihcacaü, 
té mon tü hä'reva (härvva) vülép juikacau.

A m e d v e  d a l a .

Az dombok ékessége fut díszes bundájával, 
de nem sok testvér kapja meg eledeléül.

Ekés medve, mikor seggedet fordítod,
Ez [olyannak] látszik, mint öreg parasztnak segge.

Aluszik egész télen keresztül 
és igen édesek álmacskái.

Nyolcz embertől nem fél, 
ámde két testvértől megijed.

Ekés, ékes medvécske, te vagy 
egy nagy királyocska az erdőben.

A te bundád igen pompásan ragyog 
és te nagyon szépen fel vagy ékesítve.
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Arany gyűrűt is viseltél egykor 
és bőröcskédet fiadnak is adtad örökségül.
Élj most boldogúl erdőknek királya,
de ne szórd szét nyájamat, te legeslegszebb.
Mikor én tégedet a dombokon hirtelen észreveszlek, 
akkor a te dicsőitö dalodat énekelem.

5. P é r h t n a  v u l l e .

(Az előbbi változata.)
te pülhtai völük köhca, tiwras műdda sa le vil, vala i kalle 

vélja occü sü poksü-túknan. ja  ku patäw jorökol, te vuidnuj jäbeda 
ku kampói täcca palita. o8 8 ä son jorópo tälvew äi oS8 ä ja ku kiooa 
saddä, te son vist cojjjél ja  mesacit mälestasta son päbmun. kä'wra le 
sotno, i kakce ol°bma suina nakät, vala kükte velja vullai llhka son 
véllét. vala, vala, vala . . . .

A m e d v e  d a l a .
A dombok ékessége szalad (megy). Drága bunda is az, de 

nem sok testvér kapja meg őt nadrág-foltul. Mikor pedig a seggét 
[feléd] fordítja, [olyannak] látszik épen mint egy öreg parasztnak a 
segge. Aluszik, egész télen is aluszik s mikor tavasz lesz, ismét 
fölkel és a rénborjacskákat készíti el (főzi meg) eledelül. Erős ö, 
nyolcz ember nem bír vele, ámde két testvér alá mégis lefekszik. 
Ámde, ámde, ámde . . .

6. P o h c u  v u l l e .  
akta ellü kohcakötl som iis cüpcaci 
jah te khuina ai melhkép pohceköhtijin. 
kösse sija Jcöhtai pöhtin te 
te sija melhkiip (mélhkéw) tülhtahte.

ja kümalehke kláhpém le,
vwsstan te sija cöivit téwhticl (tiwhtici).

ridnuhed'd'e mehcén ju'iké te 
ja  ai élüp ridnuheddihte.
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messe éussku jah  ai (=  ja  hai) rwwka, 
alltü tätest ja  ai vanikä.

sa'rávah törru, cörve skdlli, 
nitita ju'iké ja  ai ridnulié.

A r é n s z a r v a s  d a l a .

Egy nyáj kezdett futni egy hómezőre 
s ekkor az asszonyok is elkezdték a tejet fejni.
Mikor aztán haza jöttek, 
akkor a tejet felforralták.
S mikor a tej megaludt, 
sajttal kezdik tölteni a hasukat.
A pásztorok az erdőben dalolnak, 
és a nyájat is őrzik.
A rénborjak ugrálnak és röfögnek is,
A réntehén felel és fut is.
A rénbikák veszekednek, a szarvak öklelődnek,
A lányok dalolnak és őriznek is.

7. P ö k c ü  v u l l é .

(Az előbbi változata.)
akta ellü kühca sömes copcai ja  te almaca pohcé melhkew ja ku 

köhtai pöhti, te si vüstait tahki ja  ai cükuit kigtji, kokte cöive tevve 
ja  pe katlané, te ridnuhed’d’é äi vud’d'éli eluw cupcas. ja  te mese 
rüivki ja viliiké étnei manen aktas varrai kitä mubbai. messe ra ukä 
ja alltü tätest, herhke, jés törru ja  cörvi skalli.

A r é n s z a r v a s  da l a .
Egy (rénszarvas)nyáj fut egy hófoltra s aztán az emberek 

tejet fejnek s mikor a sátorba (haza) jönnek, akkor sajtokat készí
tenek és sajtirót is kanalaznak, hogy a hasuk (gyomruk) megtelik 
és jól is laknak. Aztán a pásztorok is elhajtják a nyájat a hófolt
ról. Ekkor a rénboijak röfögnek és az anyjuk után futnak egyik
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hegytől a másikig. A rénborjú röfög, a szarvastehén felel, a rénök- 
rök is viaskodnak és szarvaikkal összeöklelőznek.

8. P e i v e n  vu l l e .

hérHukes ja  cäppa peiväc, kuhte pad'd'änä, 
ku mon tü vüinäp, te mü va'ibmü ävvuha 
hévihtum leks tü cäppa pajihtém (-tem ) !

eilet ärrat ton hSr°lukt pad'd'änä 
ja  va'ibmum tust9 aieve svargeluvuca. 
mon äi tü talle sitäp jüikatét.

ärhmün peiväc, ku’te lekkatalla etnamep 
ja suddärit ton vattä pa'ihtemept, 
ton ävün, ärhmün cäppa peiväc !

ärraten tü majcstähhta herHukes 
pad'd’äna ja  pa'ihta aieve cabbémus 
ja  étnami ton sattuit vitticä.

sadnan, sadnan mon tü mäinucau, 
ton pa'ihteminät mü(w) ai svar‘gela 
ja murréhtica mü äifärhten äik.

mon ävün lep ja mainühticau äi 
täw almön herrap, juhko tü äi südnlti. 
rampü, kudne, hevihtés léhkes tan i!

väräcit ton hä'revan kullihta’ 
ja  etnam u jju  ecu 6 äppa vükeiv äi 
ja almaca vüssu tall aieve murrisikt.

A n a p n a k  dal a .
Pompás és szép napocska, a ki fölkelsz, 
mikor meglátlak, a szívem örvendezik.
Dicsértessék a te szép sütésed (ragyogásod)!
Reggel korán pompásan fölkelsz 
és szívem tőled nagyon fölvidul (fölüdül).
Most tégedet meg is akarlak énekelni.
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Irgalom napocskája, a ki fölmelegíted a földet 
és a bűnösöknek világításodat adod, 
te örömnek, kegyelemnek szép napocskája!
Reggel a te fölséged pompásan (v. pompás felséged?) 
fölkel és a lehető legszebben (tkp. igen legszebben) vilá- 
és a földnek terményeket adsz. [gítsz
Valóban, valóban dicsérlek tégedet, 
te világításoddal engem is felüdítsz
és mindenkoron fel is vidítasz engemet.
/

En örömben vagyok és dicsérem
azt az ég urát is, a ki tégedet is teremtett.
Dicséret, tisztelet, dicsőség (dicsőítés) legyen neked!
A begyecskéket pompásan megaranyozod
és a föld más szép alakot is kap
és az emberek ekkor igen vidáman élnek.

9. F r i d ' d ' ä r i  v u l l é .

te mon kalhkap mancicét, 
somes néitaiv kehcacét.

ko mon tü vűstas palén vuiniw 
te m ü va'ibmü sulkiti,

v a'eb mun tale pollaja 
ja  mon kéresvütap küttäw ai.

pöté, pöté nii'ita talle 
ja  m ü väirnup ävutalle !

keresvúht le talle cabbämus 
ja  ai täht, mi lé porémus.

monno talle éheap tü, 
ö vai ton lüli’ ähheet m ü l

K é r ő k n e k  d a l a  ( s z e r e l m i  dal).
Most majd elmegyek, 
egy leányt megnézni.



Mikor téged először láttalak, 
az én szivem olvadozott.
A szívem most égni kezd
és szerelmet is kezdek érezni (tkp. hordani).
Jöjj, jöjj most, leány
és a szívemet örvendeztesd m eg!
Szerelem, te a legszebb vagy 
és az is, a mi a legjobb.
Én most tégedet szeretlek, 
óh bár te [is] szeretnél engemet!

10. F r i d ' d ' a r i  vu l l S .

obbam, obbam totno lé 
aieve Jawrü műm pé. 
mon tü éhcüp vaimüs kaik 
va'ibmum tűni púlla uktuk.

ö man hauskés le tü őal‘mé, 
ja  üi halemés licc tü naVbmé!

ijün lé ton ai mü nékün, 
ja ka kohcap, lé ton väimün.

S z e r e l m i  dal .
Hugóm, húgom te
igen szép vagy biz én nekem.
Szeretlek tégedet egész szívemből, 
a szivem élted [tkp. neked] ég egyedül.
Oh milyen kellemes a te szemed, 
és édes is a te szád.
Éjjel is az álmomban vagy, 
s mikor fölébredek, szívemben vagy.

11. A m ä s  p ä r h t n i  (v. p a r k t nt )  s o g nu- v u l l é .
parist, parist fawrüs nä 'ita! 
mon tü udné purästahtaw.
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occuw-kus mon tuina runatét ? 
ja vaimüst mon äi sitäp supcastét.

purre, faw rü, keres, ähhceles nä'ita, 
mü va'ibmü cabma, ähhca, pulla.

sita-kus ton muni kärran saddat ? 
vastet m il! ip mähte kuhkiu vei ret tit.

5 vastet mü, ton nürra faw rüs nä'ita, 
juhte ép moti mähte vés sui ville tuhtä.

jus ton ih sitä kullat mü äi falle, 
te surhküp ton mü vä'ibinui UhkV falle.

ö vai ton Iuli' muni sihtat saddat, 
te va'ibmü müste li äi ävvuhaddat.

o kärram, ähhcelam, jawrucam, 
löpete écawt muni prütasan !

I d e g e n  l e g é n y e k n e k  k é r ő  da l a .

Jó napot, jó napot, szép leány !
Ma tégedet köszöntelek.

Beszélhetek e te veled ? 
és szivemből is akarok beszélni.

Jó, szép, kedves, szeretetreméltó leány, 
az én szivem dobog, szeret, ég.

Akarsz-e nekem kedvesem lenni ?
Felelj nekem, nem bírok sokáig várni.

Ob felelj nekem, te fiatal, szép leány, 
mert nem is bírok nélküled élni.

Ha nem akarsz engemet most sem meghallgatni, 
akkor bánatot öntesz most a szivembe.

Oh bár te enyém akarnál lenni, 
akkor az én szívem is örvendezne.
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Oh kedvesem, szeretettem, szépecském, 
ígérd magadat nekem menyasszonyul!
Szeretni akarlak biz tégedet mindig 
és szívből is szeretlek majd tégedet.

12. N e i t a i  v a s t é t e m  v ü l ä c  a m ä s  f r i d ' d ä r i .

purist, pürist amäs vä'leja! 
rülik le ton a'ive udrié äi,

ca'ibmat-kus mon taste kalhkaw, 
jala jahhtet tűni udné sadnasaw ?

amäs vä'leja ip mon tüsto cäima, 
jutjähkäp mon mait ton talle jahtä.

o keresvüht, ton le tat cabbämus ! 
mon rampacap tü talle poremus.

jus ton mü ehca, te mon äi elicäw tü, 
ja  sadnäsikt mon talle vastetap. tü.

kale mon prüf an tum sitäw saddat, 
vala occü ton mü aitiki äi rutnat.

mon nürra lep, val sitäu lihkan viggat 
orrüt tűni akt prütas libbesikt.

A l e á n y o k  f e l e l ő  d a l o c s k á j a  az i d e g e n  k é r ő k n e k .
Adj’ isten, adj isten, idegen testvér! 
furcsa vagy te nagyon ma is.
Nevessek-e rajtad,
vagy megmondjam-e neked ma az igazat?
Idegen testvér, nem nevetek rajtad, 
mivel elhiszem, a mit mostan mondasz.
Oh szerelem, te vagy a legszebb ! 
én tégedet most a legjobban dicsérhetlek.
Ha te szeretsz engemet, akkor én is szeretlek tégedet, 
és igazán felelek most neked.

27 ü

18*
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Akarok bizony neked menyasszonyod lenni, 
de beszélhetsz az én szüleimmel is.
Fiatal vagyok, de mégis iparkodni akarok, 
hogy neked szelid(en) menyasszonyod legyek.

13. S u l i t ä l m a  v ül l e .

akta nurra nä'ita cuhkétí 
ja älhki jüikatét 
tait vwllü ki'ikijit:

varii kilhkin si'lepan pa'ihtSt 
ja  son kalhkai kdrvuit ojju t. 
aksuit Salai son kitä sépmari; 
jähki kde, acai silhpaj) kaunali.

jäbd ku ka'ihca kocái son, 
val pakte turjun sü. 
ke if kdeit son lumman Icíitti 
ja p§ jih ti : <i tahta si'lepa U.»

te son kalhkai ponntän saddat 
jah talle skmkait heddui vaddet. 
ja  te kilhkin frid'd'ära pöhtet 
jah éhe cohkohét kruvvün odriét, 

ku mon kruvvui éuhketaw, 
te mon frirMarit nekataw. 
valla vo'repe icci cűvü, 
te son talle cBrrut o jjü .

frid'darit son talle vo'retä, 
vall i aktak sü kuk pöte. 
te son talle hoinüs orrü 
ja p e  jahhta : «könnes vena’k muhi 
akta frid'd'ar tibma mandi 
val son virhtij roptüt maimat, 
icci nijtan vo'repe kütte 
fdömastét tau kövüs parhtnew.
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paredne vülhki ja  te paci 
nd'ita cirrut ja  ai ähhcit. 
te son talle vo'retä, 
jus ak (v. akt) paredne pötali.

«vurhte, varhté vena'kam. 
kale sa va'ibmü avuhic ham. 
pöte, pöte valejam talle 
ja  mü vaimup avuhtalä.»

S u l i t ä l m a  dal .

Egy fiatal leány leült 
és elkezdett dalolni
azokról a szép fényesekről (t. i. kövekről)
A hegyek majd ezüstként ragyognak 
és ö majd ruhákat kap.
A fejszéket egész tompára vagdosta, 
azt hitte ugyanis, hogy ezüstöt talál.
Mint a kecske úgy mászkált, 
de a sziklák feltartották őt.
A kövecskéket a zsebében vitte 
és mondta is: «ez ezüst.»
Hát majd gazdaggá lesz
és aztán ajándékokat ád a szegénynek,
aztán majd jönnek a kérők
és maga ül a tűzhelyen, hogy aludjék.
«Ha én leülök a tűzhelyre, 
kérőkről álmadozom.»
De a szerencse nem követte, 
íme mostan sírhat.
kérőket vár ím, 
de egy sem jön hozzá.
Ekkor bánatos marad (lesz)
és mondja is: «hol van az én kedvesem?»
Egy kérő járt [nála] tavai, 
de vissza kellett mennie.
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Nem engedte a leánynak sorsa, 
hogy megölelje azt a csinos legényt.
A legény elment és ekkor [ott] maradt 
a leány sírva és szeretve is.
Most ím várja, 
hogy egy legény jönne.
«Várj, várj, kedvesem, 
a szívem biz még örvendezik.
•Jöjj, jöjj most testvérem 
és szívemet örvendeztesd meg.»

14. S  u'r ü k ü  v ü l l é  n ű r r a  né i t  a. 

mü véssum-péivé (pijvé) lé aiéve huidnusa, 
ja mon kacäw, kokte véssut kallikaw.

i lé aktak ävvü tatne veralten, 
ju 't9 kaik mü ävvü jü  le vw'lékam.

mü va'ibmü le tévas surhküs(t) ja 
i aktak almac mü vaimüiv üvvoha.

älle müne aktak vénákká, ja  
i aktak, kút mü väimup ävvoha.

monno lép akt amäs tasne
ja i aktak ja lité : «ton mü vénák lé.»

E g y  f i a t a l  l á n y n a k  b á n a t d a l a .
Az én éltem napjai igen szomorúak, 
és én kérdezem, miért éljek.
Nincs semmi öröm ezen a világon,
mivel minden örömöm eltávozott (elment) már.
A szívem tele bánattal és
egy ember sem vidítja fel szívemet.
Nincs nekem egy barátom sem, és 
senki, a ki szívemet felvidítja.
Én idegen vagyok itten
és senki sem mondja: «te vagy a barátom».
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15. A v v ö - v u l l é  n ü r r a  né  i t  a.

ävÜ3, avas lé mü véssum-pijve, 
su'rükö, su'rükö i le aktok müsne.

maites vilié va'ibmum vaita ? 
i aktok, ané, map ton anä.

ävün vw'répé lé mü pad’d'él pa'ihtam 
tan péivés, kitäst mon lep rékötam.

mü va'ibmü tévőn avüst lé,
ja  i mi ke, kút, mü vaimup väivihe (v. väivihte).

kaihka almaca mü ai érrüté 
ja  pé jihté : «ton äi mü véna'k lé.

avus, avus vo'repé, jus ton éűvö mü, 
té mon sitäu akéiv, akéw ma'idnüt tü.

E g y  f i a t a l  l e á n y n a k  ö r ö m  d a l  a.

Vidámak, vidámak az én éltem napjai, 
bánatom, bánatom nincsen nekem semmi.
Mit kívánsz még szívem ? 
senkinek sincs, a mi neked van.
Az örömnek sorsa ragyogott felettem 
azon naptól fogva, mióta megszülettem.
Az én szívem tele van örömmel 
és nincs semmi, a mi szívemet bántaná.
Minden ember tisztel is engemet 
és mondják is: «te is barátom vagy».
Vidám, vidám sors, ha te követsz engemet 
akkor mindig, mindig dicsérni akarlak tégedet.

16. S i r  r a m -  v u l l é .  
monno lep akt kuwsse 
tön etnamen nal,
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ruwwa talle nohka 
ka'ihka va'ive tál.

i lé kuhkés a'iké 
tatne veralten, 
öccuj) ruivtva marinat 
ähcan hä'ibmasan.

véralt spa'ihta nohkä 
kaihkain völuines ; 
vala almén rihka 
orréi éhkevas.

manó, talle vä'lejam 
herran rafésné, 
ruwwa kalahka va'ibmü 
avvuhet almésné.

ep tis mija kaimat 
tätne veralten, 
val ju sjähkün  coßßüi), 
te m i kaunatei!.

künat talle vä'lejam! 
jupmel orrus tűin. 
té lé tat rnü sävvam : 
härra var jales (varjalus) tét.

B u c s ú - d a l .

Én vendég (idegen) vagyok 
ezen a földön,
Csakhamar elmúlik 
ím minden baj[om].

Nem hosszú idő[m] van 
ezen a világon,
csakhamar (=  nemsokára) elmehetek 
Atyám hazájába.



A világ gyorsan elmúlik 
minden örömével; 
de a mennyei birodalom 
örökre megmarad.
Menj most testvérem 
az Urnák békéjével, 
nemsokára örvendezni fog 
szíved az égben.
Nem találkozunk többé 
ezen a világon;
de ha kitartunk (tkp. megállunk) a hitben, 
akkor találkozunk.
Isten veled most, testvérem !
Isten legyen veled.
lm ez a kívánságom:
az Ur oltalmazzon meg tégedet.

17. J a  m i k i  v u l l é .

pöccüs ölve, navvaluwivum öivé, 
kuhte aktan sajen lekkaste, 
caVmé mijäst kanaltillé, 
ku’ mija ti jaj) usütallapé.

ö japmém prihcas a'ive lé ! 
tori japmem-nülla prihcas lä !  
ton muni katnalit vatta te, 
val ip mon tüste lihkan pallajé.

ton japmém misstém lé sélhkapt stúr, 
ja muhtémen ton lé ai aieve p ú r : 
ton aktau väivanaw ai fé rü ’ dvvui stúr. 
val muihtaje ton japmémep vena'k púr.

lossot lé, ku mon tü asütap • 
ja  kő almaó lé pontan orrúm pé. 
te lossot lé ton ai, ku’ mon tü usütap 
jah ton lé akt kuwssé a'ive karras pé.
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tun muktémén tűit smäwwa or kp én takä 
ja  ähkau ton äi ol°bman fädmest valtä. 
valaferu’ ton äi tohk tau hoinüs almacau 
ja  alenien uksap ton äi inid'd’i rapacä.

A h a l o t t a k  dala.

Csupasz fejek, kihullott hajú fejek, 
melyek egy helyen feküsznek.
A mi szemeink sírnak, 
mikor rátok gondolunk.
Oh halál, nagy keserves vagy! 
te halál nyila keserves vagy! 
te íme nekem könnyeket adsz, 
de még sem ijedek meg tőled.
Te halál elvesztetted nagy mérgedet 
és néha nagyon is jó vagy:
Te a nyomorultat (szegényt) is nagy örömbe viszed.
De emlékezzél a halálra jó barátom.
Nehéz [dolog], midőn rád gondolok; 
hát még, mikor az ember gazdag volt.
Nehéz is vagy, midőn rád gondolok
és te bizony igen szigorú (tkp. kemény) vendég vagy.
Te néha a kicsikéket árvákká teszed 
és a feleséget is kiveszed férje öléből.
Ámde oda viszed a bánatos embert is 
és az égnek ajtaját nekünk is megnyitod.

18. M a n  a n v u l l e .

eh can ädne le kul érin 
ja i va'räka pöté. 
te mon virhtixv cérrüt 
ja  äi vürhtatallat.

pöté, pöté ninnam  
écat mänä lusa
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mum pejmuit vatic 
ja äi maina stöhkot.

i aktak lé naw kérés 
naw ku éhcan ädne, 
monno suräiv, cerüw, 
ku ninnarn, to lé érin

kösse ma stürés sattacaw, 
te ma maiién vanhkacaiv 
ältuit kalhkaw pohéét 
ja äi mési stöhkot

sühtas kalitka saddat 
ku mon cúvökötaiv, 
ip ma kid tis kötőn 
ville kalhkaéa orrüt.

tälle lew mon unnahkac, 
te »/in köhtai Midin, 
ninnam, kätü pé ton, 
kérés ninnam !

mon ip sitä vajáltahhtét 
éhcan éhcan étnéw 
sävaw, vai mon lüliw 
tűni kaggén saddat.

A g y e r m e k  dal a.

Az én anyám halld távol van 
és nem jön hamar vissza; 
hát sírnom kell 
és várakoznom is.

Jöjj, jöjj, nyanyám 
a te gyermekedhez: 
nekem ételeket adj, 
és a mivel játszszam is.
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Senki sem olyan kedves 
mint a saját anyám.
Kínlódom, sírok,
míg nyanyám te távol vagy.
Mikor majd nagy leszek, 
akkor majd utánad (veled) elszaladok, 
a rénteheneket fogom megfejni 
és a rénborjakkal is játszani.
Örvendetes lesz majd, 
mikor követni kezdelek, 
halld nem akarok majd többé 
még a sátorban maradni.
Most kicsiny vagyok, 
hát olthon hagytak.
Nyanyám, oda maradsz te, 
kedves nyanyám !
Nem akarom elfeledni 
az én, az én anyámat.
Kívánom, bár neked 
cseléded lehetnék (lennék).

19. O r h p é s  a l m a i  a, v u l l é .  

monno lep akt örhpés tatne veralten 
mü ahhce ja  mü ädne alle tist tatne veralten

ädne musté janii ku mon liw unnahkac 
ja  tat vaimü su'rükü mü a'ive pdkc.it.

icci kul verés almaca orlipés mamiit lokoco. 
virhtije si kul sadna vad'd'atit

monno lep ko akta amäs loddac, 
ku’te vicdrtalld mürra kérraken

ja  prihcas sa le kid ko ädne vw'lékam lé 
ja  manä a'ive unnahkacan pähcam lé.

mü ahhce li di taist j o k  k é s  (?) khäränist 
ja  icci mänaites kul éld lakétam.



VERSUS ELBESZÉLÉSEK, DALOK. 2 8 5

te mija mana virhtime ai sir öt ét, 
ja  alvaj lossot, lossot talle tat ai li.

vala kérés lihkan li mai alléén va'ibmü 
ja  mänais pad'd'él son äi huksuw ént.

vala japmem sü kul hahhkat vülhkahti, 
ja  tasä paliéin manä sü äi öd'd'otét.

te mija pacimé kul a'ive orapasen 
val alemén ahhce li, kút mijäp moröhti.

val éhpé mähte ki'ihtet alté namäp sü, 
ju'te purrévnht lé ka'ihka kä'idnü sü.

ja. a u d o s  lé sü stürra arabmüvüht, 
ja  méhtéhtühké alté kérésvüht.

sü nammä lehkes ki'ihtü.

Á r v a  e m b e r  da l a .
Én árva vagyok ezen a világon;
az atyám és az anyám nincsenek többé a világon.
Az anyám meghalt, midőn kisded voltam 
és szívefm] bánata nagyon fáj[dalmat okoz] nekem.
A nem rokon emberek ugyanis nem veszik számba az

árva gyermekeket,
Nekik biz igazán kell sírniok.
Én olyan vagyok mint egy idegen madárka, 
a mely csicsereg a fa tetejében.
És keserves az halld midőn az anya elment
és a gyermekek nagyon kicsinyekül maradtak bátra.
Az én atyám is azon iszákos (?) férfiak közül való volt 
és bizony gyermekeivel nem igen törődött.
Hát nekünk gyermekeknek el is kellett válnunk, 
és igen nehéz, nehéz is volt az akkor.
De szerető (kedves) volt mégis atyánknak szíve 
és gyermekeinek gondját is viselte.
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De a halál őt ím hirtelen elvitte
és ott maradtak a gyermekek őt is siratni (?).
Hát mi biz egészen árvákul maradtunk, 
de az égnek atyja volt, a ki gondunkat viselte.
Ámde nem birjuk megköszönni az ő nevének, 
mivel jóság az ő összes útja.
és csodálatos az ő nagy irgalma 
és mérhetetlen a szeretete,

A nevének legyen hála.

20. P o n t a v u l l  é.

mon ponnta lep, l aktak müsne van és. 
mü élű, mara (? ) a'ive staves, ja 
érrütuwacau mon küihkis almacist.

tolin, kösse mon liw héjüs poico, 
te ka'ihka almaca mü a'ive itnin spoddon. 
vala talle te sija mü sihté érriitét.

ja autus lé kö almen ahhce sihtä, 
té son äi aktaic héjüw ponntan tahka 
ja  pontaiv son jés hed’dun talika ai.

mon talle lep ai mottit päbmam, 
kitt auté paikén lies mäste ca' ihm am 
ja talle éca sija hedd'ün Saddam lé.

ja alvaj lé tat stürra alemén härra, 
ju t vüsita son kaihkait talle mahhtä 
ja pontaw son äi hedd'ün tahkä

täst i kalk aktak muppéw spoddot, 
jut akta härra kaihki padd'el lice, 
ja  ümis tahkä son äi, kokte sit.

A g a z d a g  d.ala.
Gazdag vagyok, semmi sincs nekem kevés, 
az én nyájam, erdőm (?) ig n nagy és 
tiszteltetein minden embertől.
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Hajdanában, mikor szegény ficzkó voltam, 
minden ember nagyon kicsúfolt engemet, 
de most ők engemet tisztelni akarnak.
Es csodálatos a mint az égnek atyja akarja, 
a szegényt is gazdaggá teszi 
és a gazdagot is szegénynyé teszi.
Én most sokakat is tápláltam, 
a ki azelőtt (előbbi helyen) talán nevettek rajtam 
és most ők maguk lettek szegények.
Es félelmes a nagy ég ura,
mert megmutatja, mindent meg bir [tenni]
és a gazdagot is szegénynyé teszi.
Ezen túl (ezért) senki se csúfoljon mást, 
mert egy úr van mindnyájunk felett 
és jószágaival azt teszi, a mit akar.

21. H é j ú n  vő,lie.

héddü manna aieve surhküsné,
ponnta süste ai ca'ibma talle.
val arabmü orrú lihkan héjúi paddel.

tat akta härra, ku'te käihkita 
álmáéit lé orrúm sudnitädd én, 
son ärhmün kétaws atnä mijä padd'él.

ip lihkan mija sitä surhkün orrüt,
ju t mijan paddél orrú jumlen arabmüvüht
ja véhkéta son mijäp fä[rehtan dike.

A s z e g é n y n e k  da l a .
A szegény nagy bánatban megy, 
a gazdag nevet is rajta,
de az irgalom mégis a szegények fölött marad (van). 

/
Az az egy Ur, a ki minden 
embernek teremtője volt, 
irgalomban tartja fölöttünk a kezét.
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Nem akarunk mégsem bánatban lenni, 
mivel felettünk van istennek irgalma 
és megsegít bennünket mindenkoron.

22. T a i  v ű r a s  add 'd  v u l l é .

ta tuluc add’d, ku'te ponta lm  
ja äi kuhkés äikew véssutén 
ja  äi énepu liée voidnam 
ku tälac almaca.

vala te le ú ja  talle moiven leg (ja stern 
ja  aktawk e ville veil'elitem 
nohkau lice sija tahkam äi, 
ku lice véssum veralten.

ponta lijén tóién Jerht akta 
ja ellam héjú jäb ku tälac almaca 
petnékau si pära staggün kuddin äi 
ja  élű lössin pära lömi kaik.

ja  alvaj lijén kul td tuluéa. 
vala virhtij lihkan ka'ihka nohkot äi 
ja almaca ja  rihké nuhkén kaik 
vala japmém i lihkan kalläne.

tan stűrra Arfün si ku jotocin 
ja  kötit ja stiirra élűit itnin tan, 
kale sa tat stűrra kantél kélléhti 
sijän mésit ja äi kélléhti.

alle kul tis talle étna jo tij almaca, 
ju’te nohkomen lé sämaca. 
latté si kul smäwwa sämacit 
pära kuhhcu kóma■ twgnasan.

vala S si äjatalä, ähte japmét virhtijé 
käihka ja  pé moiven saddät lé. 
ja  i sa kui't aktak krüptan jih tic :
«mon lep oiväp tust.»
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A r é g i  ő s ö k  da l a .

A hajdani ősök gazdagok voltak 
és hosszú ideig is éltek 
és talán többet is láttak 
mint a mostani emberek.

Ámde most a földben (iszapban) nyugosznak 
és többé semmit sem bajlódnak ; 
eleget is tettek, 
a míg éltek a világon.

Gazdag volt hajdan mindegyik
és nem voltak szegények mint a mostani emberek.
A pénz majd fölvetette őket (tkp. csak dúczon vitték) 
és a nyáj belepett minden völgyet.

És hatalmasok voltak biz a hajdankoriak.
Ámde mindennek mégis véget kellett érni 
és az emberek s a kincsek mind elfogytak, 
a halál azonban még sem elégedett meg.

A nagy Árion mikor költözködtek 
és sátraik és nagy nyájaik voltak rajta, 
ez a nagy hegység bizony jóllakatta 
borjaikat és jól is lakatta.

Halld, most nincs többé sok költözködő (nomád) ember, 
mivel fogytán vannak a lappocskák.
A parasztok biz a kicsiny lappocskákat 
csak bocskorfoltnak hívják.

De ők nem gondolják meg, hogy meg kell halniok 
mindnyájuknak és biz porrá válniok.
A sírban pedig egy se mondja m ajd :
«én előkelőbb vagyok náladnál.»

-Halász, Svéd-lapp nyelv. V. 19



XV. T a i  t u l u c i  p a h k n - v ä d d a s a .

(A régiek közmondásai, szólásai).

tat, kuhte éla allakit haliam, 
son kahhéa jis éla céknalit.

tat virhtij éc pénan orrüt, 
ka’te kalhk pétnakina céllat.

ih ton pirré nahkép vw bedét 
pérhtnast, owtost ko le’ vühcam.

calemétépmé lä'itij caleméhté- 
m iu( täp päkü-väd’düsep si ja  jihti, 
ku le nakan käivas muppéu kai- 
ävasau oivotam ja  te aktan tah- 
kapa nakan käivas parhküw).

jukä  cäcew écat äd'dakist! ( tap 
jihti, jus le nakan olmaj loivtés 
sékak ja  ecä khuinait va'idnüt).

son le ai akta sküllaj pällu. 
(kossá almaca le skuwlltara).

Az, a ki igen magasan repül, 
igen mélyen is esik.

2.
Annak magának [is] kutyá

nak kell lennie, a ki kutyával 
akar ugatni.

3.
Nem kell a medve bőrét elad

nod, mielőtt meg nem lőtted.

4.
Vak vezet világtalant (Ezt a 

közmondást akkor mondják, mi
dőn valamely ostoba egy másik 
ostobának adott tanácsot és az
tán együtt tesznek valami os
toba dolgot).

5.
Igyál vizet a saját forrásod

ból ! (Ezt akkor mondják, ha 
valamely ember kicsapongó éa 
más asszonyokat kíván).

6.
Csengő kolomp (harang) ő ia 

(Mikor az emberek fecsegők).
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son léakkta assas pa leje. (uku- 
lukés almae).

löccés eähee, vala céknalés 
podné (sdvutés orruj almaca 
pírra jihti tau: lod'd'en vuidnuje, 
vala vaimü sinne lé alvüs paha).

i lé sa rihké ka'ihka pälen 
nälhkuk porrot (tau jihti, kösse 
nükan lé valitam muppéu rihki 
tihta ahhkan, jala ol°bman).

tat, hűlte kelést, son äi sidät.

té küld’ talle, vises répé vagga 
pírra mü ( tau jis  jihti, ku vises 
ja falskés almac rutnä kuimés 
pírra, ja i täd’ddte, mau tut vises 
holla).

i lé aktak céküs, mi i kalhkac 
pikütuwwet.

son lé nau käivas, ähte i mähte 
atnét célemites ja  nalméps rah- 
put.

kokte dáné le, te lé mänä’ ai 
(tau jés jihti, ko tüle mänä’ tihlá 
nakau skélmau ja  ddné i lakété).

7.
0 vastag fülű (Engedetlen 

ember).

8.
Csendes víz, de mély fenék 

(Csendesen levő emberről mond
ják ezt; szelídeknek látszanak, 
de szivükben igen rosszak).

9.
Nem vagyon mindig jól enni 

(Ezt akkor mondják, ha valaki 
egy másikat vagyona kedvéért 
vett feleségül vagy férjül).

10.
Az. a ki hazudik, lop is.

11.
Hallod most, okos róka jár kö

rülöttem (Ezt meg akkor m ond
ják, ha okos és hamis ember 
beszél a társáról és nem érti, a 
mit az az okos mond).

12.
Semmi sincs úgy elrejtve (sem

misem oly titkos), a mi nem ju t 
napvilágra.

13.
Olyan ostoba, hogy szemét és 

száját sem bírja nyitva tartani.

14.
A milyen az anya, olyanok a 

gyermekek is (Ezt meg akkor 
mondják, ha ott a gyermekek 
valami hunczutságot tesznek és 
az anya nem törődik vele).

19*
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15.
kale vuinau, ähte öksé cűvvü Látom biz én, hogy az ágak 

maddakau ( tau jés jihti sija, ko követik a törzsököt (Ezt meg ak- 
nurra minni vűrrasi lüttait) .  kor mondják, ha a fiatalok az

öregek nyomdokaiban járnak).

16.
é kale pärran sattä, otvtos ko Megtalálja zsák a foltját (tkp. 

sijä lé mutuka. bizony nem lesznek előbb egy
párrá, mielőtt (míg) nem hason
lók). — V. ö.

17.
saikés almae i obonés pétna- A fösvény ember épen nem 

kaw copcuhte ( saiges almae i tartja meg a kutyáját (a fösvény 
ábánes bednakaw sápsotte). embernél nem marad meg a ku

tya). — Y. ö.a 97. mesét.

18.
* lé talle ane nukca vélhkutam Hattyú még nem fehéredett 

ja  vw'réhca cahputam (i le anje meg és holló még nem fekete- 
njokca velkodam ja vörca cäp- dett meg. 
podam ).

19.
kénésvüht sa étnakaw tahka A lustaság sokat tesz (sok 

(genesvodt sa ednakav daka). bajt szerez).

20.
i sa kuit rihké cüvuca kéwke A vagyon senkit sem követ a 

krwptai ( i  sa goidt rike covoca sírba. 
gevke gröbtai) .

21.

i sa kéllasina man kuhkäs po- Hazugsággal nem jut nagyon 
tica ( i  sa gelasina man gokas messzire. 
boddica).

22.
i' ton obo täddate, ko almaca Te épen nem érted, mikor az 

tüste caimaté (e dón aha, dajjade, emberek rajtad nevetnek. 
ko almaca doste caimade) .
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23.
t haw p ina tan höloit porö (i A kutya nem (biz a kutya 

hav béna dán háláit bárá). sem) eszi meg ennek a beszéd
jét.

24.
rihké sa ái muhtémit almacen A vagyon is emberré tesz né- 

tahká ( rike sa ai mottemit alma- melyeket. 
cen daka).

25.
naleke sa kuhhcu parhkatét Az éhség dolgozni parancsol. 

( ndlgge sa goco barggadet).

26.
vürasvúhta sa kul leraht so'- Az öregség, halld, megtanít 

ibma vaggét ( vorrasvodta sa goi lassan járni. 
lerat söibma vadsedt).

27.
virhtij sa hed'd'ü vwllekubbün A szegénynek alázatosabbnak 

orrüt (verti sa hejo völlegobbon kell lenni. 
árrot).

28.
kale kuksé-mürra sa talle ai Bizony (im) a kukse-fa is 

vdlltuc (gale gokse-mora sa dalle férjhez megy (megházaBodik). — 
ai vdlddoc). Öreg leányról vagy legényről

mondják.

29.
i ta stüres vűddaina kosö ce- Hosszú (tkp. nagy) bocskor- 

lastica ( i  ta stores voddaina kötővel sehová sem ugorhatsz. 
gásá cellastjia).

30.
te ton celahta mü, naw ko pét- ügy megugatsz, mint a ku- 

nakaw ( de dón cellatta mo, naw tyát. 
ko bednakav).

31.
fá'rehta sa écaws mä'idnü Mindenki magát dicséri. 

(färtta sa ecavs mdidno).
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Tartsd ugyan a nyelvet a fo
gad előtt! (=  vigyázz a nyel
vedre ?)

Biz ez olyan ember, a ki a ma
gas rénagancsokat levagdalja (?)

Te termő szántóföld vagy (sok 
gyermekű asszonyról mondják).

Nem terem biz az én szántó
földem többé semmi gyümölcsöt 
( =  nem lesz [több] gyermekem).

Barátságos (tkp. társzeretö) 
ember biz ö.

Ne beszélj sokat!

íme te [olyan vagy] mint a 
bagolyfej.

0  csak tréfás ember.

Ez a hely nagyon szeles (tárva 
van minden szélnek).

Olyan gyorsan szaladtam,hogy 
alig bírok lélekzeni.

32
anehtu-ta lik nwkcamaw páni 

o'uton (annedo da lik nökcamav 
báni auddon !)

33
kale le tat olmaj, ku’te alia 

äksit vulatallä ( galle le dat ol
maj, gotte alia äksit voladalla).

34
kale lé ton akt saddalés öhkor 

(gale le dón akt saddalés akár).

35
i haw tist mü öhkor aktawk 

sattuit kutté ( i  hav dest mo akár 
akttavk saddoit godde).

36
koim-áhhcéles almac le hau son 

(göimäceles almae le hav son).

37
éllu-ta étnakasait höllu! ( ella 

da ednagasait holo).
38

tálle ton ku skuglu o'ivé. (dálle 
dón ko skoglo áive.)

39
son lé pára kutnan o'ivé. ( son 

le bára gonnan áive.)
40

tat sadd'é lé rapäs kaik pék
kai tä.

41
monno vinikiw nau spa'ihta, 

ip inon nakä obönés voignat.



XVI. Találós mese.

Kacalvés (v. -vas) : ml lé visamus murra ? — Kérdés : Mi a 
legokosabb fa?

Vastatés: säl'bma ( uksa-s.) — Felelet: a küszöb (ajtóküszöb)

XVII. Káromkodások.

1.
kürhtitat! — ko lä morén, jalá öwtuhepmai séddi, te almaca 

jihti talle: kürhtitat.
kürhtitat! — Ha haragusznak, vagy elcsodálkoznak, akkor 

mondják az emberek: kürhtitat.
2.

vita bivok! — tau päkü vád'dasej) sija jihté, ku’ näkanl puh- 
tvjé, mi lé kéléstam sagga.

vita öivok (öt fejű)! — Ezt a szójárást akkor mondják, mikor 
bosszankodnak vkire, a ki nagyon hazudott.

3.
éécau öivok! — tau päkü vad’d'asep sija jihté, ku nahem lé 

falskés-lahkai vidnuham.
cécau öivok (hét fejű)! — Ezt a közmondást akkor mondják, 

mikor valaki hamisan tett, dolgozott (valamit).
4.

kdmpq.1 É rik!  — táp pähkü-vä(Masau sija jihti, ku nákan lé 
slükés-láhkai mauké tahkam.

Kampql Érik  (Öreg Érik — ördög). — Ezt a szójárást akkor 
mondják, mikor valaki ravaszul tett valamit.
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5.
kunnötam J — tap sija jihté, hu näkan káivasvütain ncikanau 

méddi (v. tihké)  jah älkpatem-pahkü lé ái.
Kunnötam ! — Ezt akkor mondják, mikor valaki ostobasá

gában tesz valami hibát és csúfszó is.
6.

kürhtitat, te kalhka o'ivat pára kwwtat! — táp jihté sija, ku 
lé alvüs morén, vala é tist táláé almaca tait tüsta hollot.

kürhtitat, té kalhka o'ivat pára kwwtat (kürhtitat, szakadjon 
a fejed ketté)! — Ezt akkor mondják, mikor nagyon haragusznak, 
de a mostani emberek ezt nem merik többé mondani.



J e g y z e t e k .

A következő jegyzetekben első sorban a közlött szövegekhez 
való tárgyi magyarázatokat adok, még pedig úgy, hogy nemcsak a 
jelen, hanem a megelőző kötetek nehezebb helyeinek is magyará
zatul szolgáljanak. Mindegyik mondánál egyszersmind megemlí
tem, hol van hozzá hasonló az eddigi lapp gyűjtésekben. Ha a 
norvég gyűjteményekben akad megfelelője, a mennyire lehet, 
arra is utalok. — A nyelvi jegyzetek csak a nehezebb kifeje
zések megértetésére és a nagyon elváltozott ragozásbeli alakok 
megmagyarázására szorítkoznak. A hangtani változásokról röviden 
a jelen kötet előszava és a nemsokára megjelenő arjepluogi lapp 
szótár és nyelvtan ad fölvilágosítást.

I. O s m o n d á k .  1. Supcas pásé mänün pírra. — Jessennek 
,Afhandling om de norske Finners og Lappers hedenske religion1 
stb. művében, mely Leem lappokról szóló munkájához van függe
lékül csatolva, említi, hogy a lappok a karácsonykor (karácsony 
havában) sütő holdat nevezték bisse mano-nak. Attól fogva, hogy 
ez a hold megújult, egész eltűntéig, nem volt szabad a nőknek sem 
kendert, lent vagy gyapjat fonni, sem a férfiaknak, mihelyt a hold 
fölkelt, fát vágni vagy olyasmit csinálni, a mi lármával, zajjal járt. 
Ha a hold fölkelt, egy karikát akasztottak a sátor tetején levő füst
nyílásra, hogy ezen keresztül süssön be. Ha valaki az említett mun
kákkal vétett a hold ellen, áldozattal kellett kiengesztelni (Düben r 
Om Lappland och Lapparne 220. lap). — E mondában tehát a  
holdkultusznak a nyoma maradt fönn s így érthetjük, hogy mért 
boszulta meg magát a lármázó gyermekeken s a lármát nem tiltó 
öregen. A déli lappok is pissije manó-nak nevezik ezt a holdat, 
melynek ott rendes neve: asska. A Skalstugu-ból való déli lapp 
mondában a pissije manó a fényénél költözködő emberekre megha
ragszik s közeljön hozzájuk, felül egy fenyőfa csúcsára. Ketten elbúj
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tak a ezeket nem bántotta, hanem másik két embert, a kik fejszét kö
szörültek, el akarta vinni. Az egyik azonban nem ijedt meg és fejszé
jével ketté vágta a holdat, a mely azóta fogy és telik (1. Svéd-lapp 
nyelv II. 48.). — cäcästilli praes, pl. 3.: inf. cäcästallat | mäiinui 
allat. sing: nőm. mannü ,hold‘ | kirrakisne iness. plur. e helyett 
kérrakisne: nőm. kera ,csúcs' | vitti praet. sing 3.: vadáét ,adni' I 
pisi praet. s. 3.: inf, passet ,sütni'.

2. A h o l d b a n  l á t s z ó  e m b e r e k .  V. ö. Svéd-lapp nyelv
I. 78 és III. 27. — kilhkin praet. pl. 3.: kaláka segédigétől| vuidné 
piaes. plur. 3.: inf. voidnét ,látni' | vigjé praes, pl. 3.: inf. vá jja t 
,holen, I pasaikon suolätemest tkp. megszabadultak a lopástól.

3. A b o l d o g  k o r s z a k .  — Legrégibb vonatkozás e kor
szakra Högströmnél található (Beskrifning öfver de til Sveriges 
krona lydande lapmarker stb. ez. müvében). E szerint isten tanács
kozott Perkel-\el (ördög), hogyan alkossa a világot. Isten azt akarta 
hogy a fa velőből, a tavak tejből legyenek és hogy minden fű, 
virág ehető gyümölcsöt (bogyót) teremjen; az ördög azonban ezt 
megakadályozta (57. 1). Düben is közöl említett művében Fjellner 
A. lapp eredetű Sorselei pap közlése nyomán egy leírást a hajdani 
boldog korszakról (330. lap). Y. ö. még Svéd-lapp nyelv III. Í67. 
supcastillin praet. plur. 3.: inf. supcastallat beszélni | kn'lekin 
praet. pl. 3.: inf. ko'lökot,folyni' | múrjé plur. nőm.: mo'reje,bogyó' | 
plaőit acc. p lu r .: plad de , levél' | purrin  praet. pl. 3.: inf. porrot \ 
nuhkujen praet. pl. 3.: inf. nuhkut reflex, alak ettől: nohkot \ váll tin 
praet. plur. 3.: inf. valltet.

6. A k í g y ó  t e r e m t é s e .  — Orvosságul való használatát 
1. 259. lapon. — kuddi praes, pl. 3.: inf. koddet megölni | tijju  
praes, s. 3.: inf. a.jjüt | itni praes, plur. 3.: inf. at net , bírni, használni'.

8. Az á l l a t o k  h á j o s z t o z á s a .  — svälla sarki róka, mely 
nyáron fekete, télen pedig fehér. rSpé v. repi (gén. rehpélia v. -hen)  
a róka általános neve.

9. Me s e  a h a r k á l y r ó l .  - —Ez úgy látszik, nem lapp ere
detű. Egészen hasonló Asbjörnsen og Moe ,Norske folke-eventyr' 
gyűjteményében a Gjertudsfuglen (Gertrud madár) czímű mese 
(6. 1.). — pissut ,sülni' refl. alak ettő l: passet,sütni' | rüwte gén. s .: 
nőm. ne'wte ,vas‘ | dlhki praet. s. 3.: inf. a'leket ,kezdeni'.

10. — V. ö. Friis ,Lappiske Sprogpröver' 81. 1. (Njavicädne 
ja Haccecádne) ,  Svéd-lapp nyelv I. 93. (Ulmuca nisü ja s tál no nisü)
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és Düben 331. lap. — A jelen kötetben közölt mese a legteljesebb. 
A többi változatok mit sem tudnak a kompo-rwwte bogár és a béka 
eredetéről. — télu’k tuskó, melyet a lappok arra használnak, hogy 
húst és másfélét vagdaljanak össze rajta. Áhcic-hdtné azért mondja 
poité-télu’k-nak, vagyis zsíros tuskónak, mivel az ő fia zsíros húst 
hoz haza, melytől a tuskó zsíros lesz. — kűhca tan köté nala fel
mászik a sátorra. A lapp sátor (köhté) építése a következő módon 
történik: Vesznek négy csölöpöt, (otnorés a nevük), melyek felül 
be vannak görbülve és két-két lyukkal ellátva és ezekbe illesztik 
bele a sátor keresztrúdját, az aulé-múrra-1. Az aulé-múrra egyik 
végébe egy, felső részében lyukas czölöpöt (a possü-caggé-1), a 
másik végébe pedig két darab, fölül szintén lyukakkal ellátott czö- 
löpöt dugnak, az uksa caggé-kát. Ez utóbbi két czölöp képezi az 
ajtónyitást (uksa-ra'iké) .  Az összes czölöpök úgy vannak a földbe 
illesztve, hogy alul mintegy 3Va-—■41/a méter átmérőjű kört alkot
nak. Ezen hét czölöpböl álló sátoralapra több vékonyabb póznát 
támasztanak és az egészet vagy egy, két részből álló ponyvával 
kerítik be, vagy pedig, ha állandóan tartózkodnak egy helyen, tur- 
fával födik be. A sátor tetején is van egy kis nyílás (a réhpén), me
lyen a füst tódul ki. Az aulé-murra-ra van erősítve egy láncz, 
mely egész az ürané-ig (tűzhelyig') lóg le. Erre szokták a fazekakat, 
üstöt akasztani. Magát a tűzhelyt (drané) néhány lapos kő alkotja.— 
tü etné rattést. Ez a stallü nyelvén van mondva. A stallü ugyanis 
más szavakkal él és a közönséges szavakat is más alakban használja, 
mint a lappok. Elza szerint itt a rattést nem a raddé ,oldal, szék 
szónak a származéka, hanem e helyett való rüdest (a raddé,tanács' 
szótól) és az egész kifejezés azt jelentené: ,anyád tanácsából-' vagyis 
nincs ott zsír, mert anyád tanácsa folytán, a ki fiamat ellopta, 
nem lehet ott zsír. En a fordításban a rattést alakot közönséges 
jelentésében vettem. — nammam-niccitat =  anyádat, tkp. szopó 
emlőidet. — rumitat. Ez is stallü nyelven van =  räkta niccitat 
igaz anyádat, rupme (rumé) stallü nyelven — csöcs. — pijvén e 
helyett péivén: nőm. pá'ivé ,nap‘ | pühtin pnet. plur. 3.: inf. pöhtét 
,jönni“ I nijtau e helyett neitau: nőm. naita  ,leány“ | kuttit acc. 
p lu r.: nőm. s. köddé ,vad rénszarvas“ | köwlat v. küwlat praes, s. 3.: 
inf. köwlatét v. kmvlatét frequ. ,pillantani“, innen : kw'ulat, kw'wlat \ 
lu'ihti praes, plur. 3.: inf. lo'ihtét ,ereszteni“ | cu'r°vü praes, s. 3.: inf, 
co'révüt “kiáltani“.
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15. — E kis elbeszélést nem magam gyűjtöttem lapp földön, 
hanem a jelen kötet tollba mondója, Elza küldte utánam. Én csak 
átírtam az élő kiejtés szerint, de tanulság kedvéért itt közlöm azon 
alakban is, a hogy Elza leírta : Orma sopsas devri berra. Daallin 
gaasse gaika devre gelav ednen ja  de sia gilken ai saames balén ai 
tjaakaanam tjaakai ja  de gilken sia ai saames aiken mallasav adnet, 
valla de ellam sijan aktak daallaa, de rajé sija bednakav, atja dat vádi
ját siji daallaav almatji gokko. de le da jorra baarraamen. de béna 
tjokkedi oksa gorrai snaalkaahet. ja ko litje almatja tjaakaalam baar- 
raamestde sia vedden dán benaki dasktistja h e r t a m a s t e  (?) (ezt nem 
tudtam fordítani, tehát kihagytam a szövegből), ja  ko béna li baar- 
raarn, de volgi son dai etja devri lossa. valla ko son daakkaa boti de lien 
sija jo baarraamen njöskkasav ja  de jitte : ep tes miadarbahe mabke 
daallaav, njalgge le bergov navte baarraat. valla béna vasted : ib 
goit mon sitta njöskkasav baarraat. volggav mon robtod almatji 
gokko. ja de volgi béna almatji gokko ja  de sjaddai béna almatjta 
baadsoi ridnohem vasken.

19. — Ezt is utólag kaptam. Elza írása szerint így van : aktta 
balén jes gaasse gökte slaarte gavnadikan, aktta li levvak daiste bed- 
nakist, valla mobbe li böitte, de jatta dot, gőte li levvak: v'ólged gal- 
kav mon, mo bondde le saigge ja  nodgoda rno ja  vele slaava mo. valla 
dot mobbe vasted: iv goit mon volgge, mo bondde le borrak, váddá 
monji vojadovvav, skavtja moste vojan bonjtjode, ev goit mon sitta 
völgge/1] bonden lőtte, dat mobbe jes ja tta : volggav goit mon. — ja  
de almatja edne dav ai bakovajassen, ate i bahas ja  saigges almatj 
aabaanes bednakav saapsote.

V. ö. a 13. szám alatti elbeszélést. — bontjtjode talán e he
lyett: bonjode — többször belemárt (putúut ,mártani' igétől).

17. — V. ö. Svéd-lapp nyelv II. 40. 1. és III. 27. 1. Düben is 
idéz Hogguér Reise nach Lappland ez. művéből hasonló történetet 
kis változattal. E szerint isten a rénszarvas és medve előtt a farkast 
kéri meg, hogy segítse át a mocsáron, de a farkas azzal tagadja meg 
kérését, hogy őt nem isten teremtette. — va ipi proes. plur. 3.: inf. 
va'ipat .elfáradni* | lű tti praet. s. 3.: inf. kua>ddét ,vinni*.

18. — V. ö. a 267. lapon levő medvedalt. —: pulltin praet. 
plur. 3.: inf. peiltet ,égetni, elégetni* | nähkina com. s . : nahhkS 
,bőr‘| tölti kuni com. p lu r.: takte ,csont*.

19. — A medve paraszt nemzetségből való származásának
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mondáját legteljesebben Fjellström Péternek 1755-ben megjelent 
«Berättelse om Lapparnes björnfänge» ez. művében találjuk. E sze
rint három férfitestvérnek volt egy leánytestvére. Ez kénytelen 
volt bátyjai gyűlölete elől a vadonba menekülni. Bolyongásában 
egy medvebarlangot talált, a melybe belement és lefeküdt. Hazajött 
nemsokára a medve is s miután megismerkedtek, feleségűi vette a 
leányt és egy fia született tőle. — A monda folytatása aztán nagy
jában olyan, mint az én változatomban. A medvét az asszony 
bátyjai ölték meg ennek jelenlétében. A feleség azonban sajnálko
zásában nem tudta nézni, hanem csak fél szemmel pislogatott oda. 
Innen származott az a szokás, hogy a lapp asszonynak csak betakart 
arczczal vagy egy rézgyűrűn keresztül volt csak szabad a medvére 
és a medvevadászra nézni. A fiúnak azon tettéből, hogy a medvét 
berkenyevesszővel csapkodta meg, származott az a szokás, hogy a 
vadászok, mihelyt a medvét elejtették, a medvét azonnal egy vessző
vel vagy vékony bottal veregették. Mivel pedig a medve orrában 
(Fjellström szerint: homlokában) rézgyűrű volt, a vadászok magu
kat és a medvevadászatnál használt minden eszközt rézkarikákkal 
és lánczokkal díszítettek. — Fjellström még hozzáteszi, hogy a 
medve felesége tanította meg testvéreit azokra a szertartásokra, 
melyekre a medve vadászatnál ügyelni kellett. E szertartásokat egy 
későbbi munkámban fogom leírni, (v. ö. F riis: Lappiak mythologi 
155—164 lap).

vu'rödnu praes. plur. 3.: vw'rednüt,megtagadni' | körülit vala
mely megölt állat teste | t ülj Hu acc. s .: to'lejé szőrös bőr.

20. — Érdekes adalék arra nézve, hogy a medvekultusz nyo
mai mai napig fent maradtak a lappok között. Ez a történet való
ban megesett azon lapp család körében, melyből gyűjteményem 
származott.

maliti praet. s. 3.: maliidét,können' | kuheutét frequ. =  kolili- 
cüt ,hívni, parancsolni' | hüsau lo'ihtet, tkp. házat ereszteni | niddít 
imper. plur. 2.: radd’at küldeni | cillmit acc. p l . : calebmé szem; 
cil'mit tahkat nézni, szemet mereszteni =  äugen machen | löpép 
oßßut tkp. engedelmet kapni | nüdin com. s . : nőddé teher | urutit 
frequ. =  orrüt lenni, maradni | tibenhtét causat. ,rátűzni, tapasz
tani' : taberanét stecken bleiben | eh tä palid nem ijednek ezek 
meg: pallajet inch. | cacin com. s . : cahcé ,víz'; Stnames c. álló 
víz vagy forrás víz, ellentéte: ko'lökoj c. folyó víz | pühcuit acc.
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plur.: pöcuj rénszarvas | cövutét vagy cúvutet frequ. =  ciivvüt, 
cövvut követni | paktist elat. p lu r.: paktii hegy | iccin tfista 
nem m ertek: twsstüt, tuu>$stüt merni, wagen | jähkin praet. pl. 3.: 
jalihkét hinni | nalikin praet. pl. 3.: nnhkat lopódzni, lopózva köze
líteni.

21. — At:ék vagy ad'd'ä a pogány lappoknál a dörgés és vil
lámlás istenének egyik neve volt. Tulajdonképen acék az akiién 
,atya‘ kicsinyített alakja. Lindnhl szótárában aca, acekuc, acaguc =  
tonitru ; ad'd'ä =  öregatya. — Äcek v. ad’d'ä juhcä v. tut na v. rldij 
dörög az ég ; Äcek tolöiv kasskä villámlik, tkp. A. tüzet csihol.

A rénszarvasokat a lappok rendesen nyáron fejik, még pedig 
vidékenként napjában hol kétszer, hol csak egyszer. A fejés igen 
vesződséges munka. A legelőről hazahajtott rénszarvasokat az úgy
nevezett kä'reta (gén. kerhta)-ba terelik, ott hosszú hurkos kötél
lel (lasso-val), lappul: sunpan, kifogják a fejendöket és egy fához 
kötik. A fejő edénynek, mely olyan formájú mint egy rövid nyelű 
igen nagy levesmerő kanál, nahhpé a neve.

sijäin vähhken velük együtt, tkp. velük segítségül | cöpcan v. 
cúpcan iness. s . : copca hómező, hófolt a hegységben nyári időben. 
Ha nem tudják a nyájat hazahajtani, ilyen hófoltra terelik, mert 
ott a hűvösség miatt nyugodtabban megmarad | lannta ország, 
száraz föld, száraz hely | pöcuj-ra'beda a nyáj szélére | cuhkét.ét 
leülni: cohkohet ülni.

II. K i n é  m o n d á k .  — A kiné-k (arjepluogi lapp kíné, plur. 
kitniha; Lulei lapp kanéj v. kanl: plur. katniha) a föld alatt élő 
lények, kiknek életmódja sok tekintetban hasonlít a lapp mytho- 
logia saivo alakjaiéhoz. Hatfjelddalban majdnem ugyanazon törté
neteket mesélték nekem a saivókról, mint az arjepluogi lappok a 
kíné-kről (1. Svéd-lapp nyelv III. 90—106. lap). A kinek olyan 
ruhában járnak, mint az emberek, csakhogy kék a színe és egészen 
úgy élnek, mint földiek. Néha dalolni is lehet őket hallani. A kínét 
nem szabad szemmel nézni, hanem az arczot be kell födni. Meg
jegyzem, hogy asaltdaleni norvégek között tökéletesen olyan babo
nás hit él az underjordiske-kről, t. i. a fold alatti lényekről.

23. — A kinek eredetéről szóló monda, úgy látszik, újabb 
eredetű. — kahtum p. praet.: kähtüt eltűnni.

24. — V. ö. Svéd-lapp nyelv III. 95—99. 1. — a'ihte (gén. 
aihté) éléstár, négy czölöpön épült bódé, melyben a lappok élelmi
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szereiket s egyéb értékesebb holmiaikat tartják. Ott szokták ezeket 
építeni, a hol őszszel és tavaszszal tovább tartózkodnak. A lakó sá
tortól nagy járó földre, sokszor mérföldnyi távolságra is van. — 
kuddi pries, plur. 3.: kuwddét vinni | ehkétis — ehkétist este, abends 
I parté gén. s .: po'reté asztal | pühti praes, plur. 3.: pöhtet jönni | 
cukkatét frequ. =  coggüt szúrni | spridnén prset. pl. 3.: spra'idnat 
fölugorni, fölszökni | é la mü tüstu nem fogadnak be azok engemet: 
twsstüt I Ink rövidülése lohké ,tízének | ulicin prset. sing 3.: ohcot 
keresni | rä'uhki praes, pl. 3.: ra'uhkat kérni, követelni | siddi
praes, pl. 3.: saddat lenni vmivé |ci/rci praes, plur. 3.: ciikcat rúgni, 
taszítani, dobogni (lábbal) | vasi praet. s. 3.: vässat elmúlni | taktit 
acc. p l.: takté csont | u'ihti praes. pl. 3.: o'ihtét megölni | kästatihtin
praet. pl. 3.: kastatahtét megkeres/,teltetni | skillui all. s .: skallü 
gyónás, confirmatio ; skillui lohkot confirmatiora menni | pisstin 
praet. pl. 3.: pdsstét elereszteni, elveszteni.

25. — dtnu praes, s. 3.: ütnüt kérni | sünä iness. s .: son ő | 
pSd'd'at tenni, helyezni vmire; neitaus kitnihi péd’d'at leányát a 
kinenek férjhez adni | albmülacai neitap tkp. az emberieknek a 
leányát.

26. — thulli si lie szószerint- vám az [talán] lesz | sälla (säla) 
gleccsertől képzett hasadék | stäinak meddő róntehén, viszont alltü 
általában rénszarvastehén | ro'wkai inch. praes, s. 3.: =  ro'ukat 
röfögő hangot hallatni (réntehénről és borjúról, midőn egymást 
hívogatják) | suihti praet. s. 3.: so'ihtét történni | RoptS-possu egy 
hely neve a Sulitülma hegység vidékén; possü a lapp sátornak az 
ajtóval szemközti legbelső része.

27. — coliamén v. cűllamen ger.: cűllat, cuollat vágni, met
szeni I tusstü praes, s. 3.. twsstüt, tuwsstüt elfogadni, átvenni | Küh- 
caj-lopmi =  futó völgy. Ez a völgy is a Sulitálma hegység vidé
kén van.

28. — piwtén gén. s .: pawté asztal | icci . . . tühta nem érin
tette, nem nyúlt hozzá : twhhtat \ virheap v. vérheap acc. s .: va réhea 
ürü I virhtij nl°bmau marién ojgut tkp. a férjét is vele kellett kapnia.

29. — calemit v. cilemit ékti ped’d’at a szemet behunyni, tkp. 
egybe tenni; ékti illat, akkta «egy» szótól | skatni praes, pl. 3.: 
skätnat zörögni |pi'réké praes, pl. 3.: pa'räkat dolgozni | johtäu inch. 
praes, s. 1.: j oktat; ellenben: jotőu: johtét költözködni | vi'niké 
praes, pl. 3.: va'nikat futni.
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30. — väcci praet. s. 3.: vaggét menni | muhkites acc. pl. 3. 
sz. birt. r . : mohké ügy, dolog | sinnkui all. s . : sännkü ágy | jühlki 
gén. p l . : jő'leké láb | kíilhpé gén. s . : kuwlepe padló | spiuhcap acc. 
s . : spa uhca kisértet | sija lijen péssam johtämest taste tkp. : meg
szabadultak volna az onnan [való] elköltözködéstől | Lailitar hely 
a Langvand tó vidékén.

III. éhpér (pl. ähhpära). — Ezek, mint a kapott rövid ma
gyarázat is mondja, megejtett lányok vagy asszonyok kisded koruk
ban megölt gyermekeinek kisértetei. Mivel nem kaptak keresztsé- 
get, nincs nyugtuk haláluk után és hét esztendő elteltével éhpérekké 
válnak. Ilyenkor hasonló állapotban mutatkoznak, a mint kitették 
vagy megölték őket még pedig azon a helyen, a hol kimúltak. 
Siránkozó hangon kérik az arra menőket, hogy kereszteljék meg őket. 
Ha megkérdezik őket: fiú vagy lány vagy-e ? és az atyának és fiúnak 
és szentlélek nevében megkeresztelik őket, akkor nyugodalmat 
nyernek, különben időszakonkint újra meg újra mutatkoznak 
(Qvigstad og G. Sandberg: Lappiske eventyr og folkesagn. Kristia
nia 1887. 173. lap). Laestadius beszéli, hogy találtak olyan megölt 
gyermeket, melynek a nyelve ki volt vágva, hogy éhper képében ne 
kiáltozhasson (Friis : Lappisk mythologi, 105. lap.). — A finneknél 
is él ez a babonás hit és ott az ilyen kitett gyermek kisértetének a 
neve äpärä. — Az éhper-ről az eddigi gyűjtemények közül Qvigstad 
és Sandberg említett művében találunk egy elbeszélést.

32. — süimái v. so'ibma adv. halkan, csendesen | itnés v. 
étnés: ädne anya | ki'révin praet. pl. 3.: ka'révét megkerülni.

33. — sessa nagynéne (az atyának nőtestvére). — A lappok
nak és általán a legtöbb ugor nyelvnek a legváltozatosabb rokon
sági elnevezésekre külön-külön szavuk van. így a séssa csak abban 
értelemben nagynéne, hogy az atyának testvére; de v. ö. tcoské 
nagynéne (az anyának idősebb testvére, nénje) és mühta id. (az 
anyának fiatalabb nővestvére húga) | mähka nagybátya (az atya 
nőtestvérének férje). Ismét más elnevezés van, ha az illető nagy
bátya az atyának bátyja és ez esetben éhké a neve, ismét más, ha 
öcsc8e s ekkor céhéé-nek hívják. Ha a nagybátya az anyának fitest- 
vére (öccse ?) akkor énuj (gen. ätnu)  a neve. mähka egyébként a 
férfi sógorát is jelenti | tihke v. téhke ide |páráik üdvözlő formula az 
•érkezésnél, tkp. azt jelenti: jó időt! | kobmüt fölfordítva, arczczal 
lefelé, hasmánt; vehkai k. tkp .: hasmánt futott. A magyar fordítás
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helyesebb lett volna így: összerogyott, lerogyott | iccin vasa nem 
volt kedvük, nem voltak hajlandók | ehpzr-lóhkolvés, ,e. imádkozás, 
tkp. olvasás'. Ez abból állott, hogy a rendes miatyánkat vagy egyéb 
imádságokat visszájáról mondták el | prä nu stűres jelentése: jó 
nagy. A prä nü értelmét nem tudom bizonyosan, de nézetem sze
rint alig lehet egyéb mint a norvég bra nog =  ,elég jó', népies ejtés
sel prä nü.

34. — tihti v. tehté prses. pl. 3.: téhtét tudni | cuccuhtét v. 
cuoccuhtét vminek élén lenni, ellátni vmi tisztséget; c. pahäu rosz- 
szat tenni | fura pa'ihka fattyú, tkp. kurvának a szara | kijhkutét 
frequ.: ka'vhkut tépni, széttépni | sis nemus legbelső; s. karevü alsó 
ruha I pistin com. s . : passte kanál.

IV. r a ' u k a  m o n d á k .  — A raukáról szóló hit némileg 
hasonlít az ehpér-ről valóhoz. Ezek is leginkább azért jelennek 
meg az emberek előtt, hogy megtalálják őket és szentelt földben 
temessék el. Maga a vízbefult emberek följáró kisérteteiről szóló 
hit nem lapp eredetű, hanem a norvégektől származott. Bizonyítja 
ezt a ra'uka név is, mely nem egyéb, mint az ó-skand. draugr.

36. — kalacet tkp. gázolgatni | ehkctes paive  késő délután, 
este felé való idő, tkp.: esteli nap | l kait son cúrvö vatnasau hisz 
nem kiabál csolnak után. A Norvégiában és Svédországban utazó 
gyakran akad olyan tanyákra, melyek folyók mellett vannak, de 
nincsenek híddal összekötve a túlsó parttal. Ilyenkor kiabálással 
vagy tűz gyújtásával szokott a tanyába igyekvő magáról jelt adni, 
míg végre észreveszik és csónakkal jönnek át érte | ölhki räjSst li 
son tkp. válltól fogva volt ő | makkar jupmelés almai tat 15 tkp. 
milyen isteni ember ez | káli prset. s. 3.: káliét gázolni | uggun kul- 
lat tkp .: kapták hallani | picMin v.péd'dín prset. pl. 3.: péd'd'at tenni, 
helyezni I iáén voidnet hogy lássák; icén preet. pl. 3.: aca- segédige | 
állam, =  a’ lám nem voltak.

37. — raike (ráikej lyuk, nyílás; iness. raiken v. raike pp. 
át, hosszában, mentében, -n, -be | i lik äipan oivi luihté. Nehezen 
fordítható szó szerint; az äipan értelmét biztosan nem is tudom. 
Valószínűleg ugyanazon szónak változata, melyet Lindahl és Ohr- 
ling szótárában aipai alakban találunk ,vix‘ értelemben. Az is lehet, 
hogy az äipan az äipanet ,eltűnni' igének negatívuma, oive az o'ive 
,fej‘ szónak sing. gen.-a; äipan oive együtt mindenesetre azt jelenti: 
,telj esen, egészen'.

Halász, Svéd-lapp nyelv. V. 20
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38. — hipsitét bűzleni, rossz szagának lenn i: hapsit szagolni.
39. — Y. ö. Friis, Lappiaké eventyr og folkesagn 32. lap. — 

stnmmpa edény, melylyel a csónakból a vizet kimerik.
40. — ehketis id'd'a késő est, tkp. estéli éjjel. Y. ö. ihkités 

pä'ivi I rogga (gén. vücca) olyan jég, a melyiken nincs hó ; -2. viz 
a jégen ; ja'úri, li ruccan a tó tiszta jéggel volt borítva, simán volt 
befagyva | cu'revu praesens sing. 3.: co'revüt kiáltani | mi tűm  
sadda tulajdonképen mi lesz neked ?| te paci tut vehkaj cäkcat akta 
sad'dai szószerint: ekkor maradt el az a szaladó rúgni egy helybe ( 
so'ihta . . .  vagget véletlenül megy, tkp. történik menni | mwddä 
szőrös rénszarvasbőrböl készült lapp bunda | koptúhtét tkp. r 
úsztatni.

Y. A h a l o t t a k r ó l .  — A halottakról sok babonás hit van 
a lappok közt elterjedve. Hiszik nevezetesen azt, hogy a holttest 
hallja az élők beszédét és addig, a mig nincsenek harangszóval 
eltemetve, sok bajt is szerezhetnek nekik, ha megharagítják őket 
(v. ö. Qvigstad és Sandberg 174. 1.). A halottakról szóló mondák 
közül csak az első lapp eredetű, a másik kettőt majd minden 
európai népnél megtaláljuk. A harmadik kölönösen változatos 
alakokban él minden népmese költészetében és több költői fel
dolgozásban is részesült (Bürger: Lenore, Arany J . : Borvitéz).

41. — E mondához sokban hasonlít az, melyet Friis J. A. 
Lappiske eventyr og folkesagn ez. gyűjteményében a kadnihak 
( =kine)-ról közöl (37. 1.) és ügy látszik ez a mondának eredetibb 
változata. — hijhté praes, pl. 3.: hä'ihtet abbanhagvni, elhagyni | 
cäknin praet. pl. 3.: cäknat belépni, bemenni | stadda nem város, 
hanem minden több házból álló helység | älebmuk vásáron vagy 
templomban összegyülekezett nép, sokadalom | täffui all. s . : täßü 
környék, vidék.

42. — pilulae , pilulae : pallü  félelem | ohcolét ,vermissen“.
43. — éuoccahtit caus., megállítani: coggüt állni | rihpin praes, 

pl. 3.: rahpat kinyitni | cisskin praet. pl. 3.: casskit dobni, vetni.
VI. N  o't e m o n d á k .  — A régi lapp pogány vallásban a 

legfontosabb szerepet a no'iti k vitték. A noite-k voltak a népnek 
papjai, tanácsadói és orvosai is. Ok voltak a közvetítők az istenek 
és emberek között. Láthatatlan szellemek segítették őket, bűbájos 
eszközökkel rendelkeztek, árthattak és használhattak embernek 
állatnak és azért jóban, rosszban egyaránt kikérték tanácsukat.
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A ki no'ite akart lenni, annak már gyermekkorában kellett e 
foglalkozásra készülnie. Különösen alkalmasak voltak rá a beteges, 
ideges, álmadozó természetűek. Ezeket az idősebb no'ite-kbez adták 
mesterségük megtanulására. Hogy hogyan történt a tanítás, arról 
egy írónál sem találunk egy soroyi följegyzést sem. Valószínű 
azonban, hogy különösen a bűbájos igékre, formulákra, a varázs
dob jeleinek megértésére és használatára és egyes külső ügyes 
fogásokra tanították őket. Fontos volt azonkívül, hogy a jövendő
beli sámán megtanuljon hypnotizált állapotba jutni. Jessennek, a 
ki a finnek és lappok pogány vallásáról irt egy értekezést, azt 
mesélték, hogy a no'ite jelölteket részint magok az istenek taní
tották, részint az úgynevezett noaide-gagge, vagyis a szolgáló 
szellemek csapata, melylyel minden no'ite rendelkezett. Ezek 
a jelölteket a saiwao-ba, a halottak országába, is elszokták ve
zetni, a hol meghalt no'iték-tői nyertek oktatást. Mikor a jelölt 
már minden a varázslathoz tartozó dologba be volt avatva, a 
következő szertartással avatták föl: Több no'ite gyülekezett össze 
és a legöregebb közülök a jelölttel a sátor vagy kunyhó ajtaja elé 
úgy ült le, hogy a lábuk egymás mellett volt és a bejáratot elzárta. 
Erre a fiatal noaide elkezdett a varázsdob verése közben varázs
igéket dalolni (lappul jo'ikét). Mikor most a Saivvo-gagge, vagyis a 
túl világi szellemek a társasághoz értek és a lábukon át úgy men
tek be a sátorba, hogy csupán a fiatal noaide vette észre és érezte, 
hogy a saivvo-gagge érintette a lábát és keresztül ment rajta, az 
öreg noaide pedig nem érezte ezt az érintést, hanem a Saivvo- 
flagge jelenlétének egyéb jeleit észrevette, akkor a jelöltet azonnal 
kinevezték no'ite-nak. Ettől a pillanattól kezdve bizalmas érintke
zés jött létre a fiatal no'ite és a saivvo-gagge közt, a kik közül 
annyi szolgát választhatott ki magának, a mennyit akart.

Mint már fentebb említettük, minden igazi no'ite-nak érteni 
kellett kozzá, hogy bizonyos testi és lelki erőlködéssel delejes 
álom-félébe merüljön. A lappok azt hitték, hogy a no'ite lelke 
ilyenkor a saivvo-lodde vagy saivvo-guolle, t. i. a halottak birodal
mából való madár vagy hal segítségével bejárja az eget vagy a  
földet, vagy az alvilágot és az istenektől vagy halottakról tudo
mást szerez arról, a mit tőle kérdeztek. Almából fölébredve előadta 
látomásait. (Friis 1 —8.)

A koptés (gén. koleda)-1 vagyis a varázsdobot főleg a no'ite-k
20*



30S SVÉD-LAPP SZÖVEGEK. V.

használták minden ünnepies alkalommal, ha valaki vadászatra 
indult, ha a varázsdob segítségével betegségeket akartak gyógyí
tani, ha áldoztak, ha embernek vagy állatnak akartak ártani. 
Használatnál a dohot az aljába vágott fogónál balkézbe fogták s a 
térdhez értették. Veréséhez két dolog kellett, először az úgyneve
zett vv'repe (lpF. vuorbbe) vagyis mutató (tkp. sors), a mely vagy 
egyszerű rézkarika vagy pedig lapos rézkorong volt, melynek 
közepén négyszögletes lyuk, szélein meg karikák voltak. Néha 
vo'repe-nak egy csomóba kötött fémkarikát használtak, néha pedig 
valami állat alakja volt. Másodszor szükséges volt a kalapács, a 
veké er, mely vadrónszarvas szarvából készült és T és Y alakja 
volt. — A mutatót ráejtették a koptes bőrére, aztán egyszer meg
rázták a varázsdobot, úgy hogy a mutató a sorstól kijelölt valamely 
helyen megállt. Most a kalapácsot a jobb kézbe fogták és először 
lassan, aztán mind gyorsabban veregették vele a dobot. A mutató 
járásáról, a helyről, a hol megállt stb. jósolgattak aztán. ■—- Maga a 
varázsdob fából készült és tojásdad, néha majdnem gömbölyű 
alakja volt. Fehérre cserzett rénszarvasbőrt feszítettek ki rája, a 
dob faszéleit pedig mindenféle czifrasággal látták el. A dob kife
szített bőrére mindenféle alakokat festettek, égi és földi isteneket, 
embert, rénszarvast s más állatokat, sátrat, templomot, begyet 
stb. — V. ö. Düben 266—271. 1. és Friis 15—21. 1.

45. -— A leghíresebb no'ite-k valóságos mondabősökké váltak. 
Ilyen volt Anna Vwllá is. Sajnos, csak igen kevés adat maradt fönn 
róla. A m i maradt, azt bizonyítja, hogy az úgynevezett girdde- 
noaidde-k, vagyis repülő no'ite k közé tartozott, a kik mindenfele 
állattá elváltozhatnak (1. Friis 7. lap).

kulit pi'wtet halat fogni =  halászni | nuhtina com. s . : nwhhte 
háló I so'ihtä. . . vud’d'emen tkp. történik . . .  hajtva | rússat hirtelen 
megdögleni, fölfordulni (állatról) | johtét rénszarvasnyájjal, sátor
ral egy helyről a másikra költözni | luptin prses. pl. 3.: loptét be
végezni, végére járni, elpusztítani | a ped'd'at igének sokféle átvitt 
értelmű használata van : hed'd’una (essiv.) p. szegénynyé lenni | 
nuhki prses. pl. 3.: nohkot végződni, véget érni, elfogyni.

46. — műtta gen. s . : nupddä 1. bunda (állatoké); 2. bunda, 
lapp ruhadarab (rénszarvasbőrből) | héstaist nuhkut a lovakból ki
fogyni, kipusztulni I to'ródnü (gén. torhtnü v. torhtnu) tornácz, 
pitvar, előszoba | astahhtet elérni: asstat ráérni | hä'ibma paraszt
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nak háza, lakása; si 'ita egy vagy több sátorból álló lapp tanya, 
lapp falu.

47. — Jilliväre =  Gellivare, a svédországi Lule lappmark 
egyik egyházkerülete. — urru praes, s. 3.: orrüt lenni, maradni | 
vűrhtáéét kissé várni: vv rétét várni | péllü kolomp, csengő | pad'd’it 
tasne tkp. hagyjatok i t t : pädd'at \ välltuti II. imper. pl. 2.: valltét 
venni | ta pepma e helyett: tau pépmuw | slakkta levágni való, 
levágásra szánt állat (különösen rénszarvas): sl.-pöcuj \ kórus 
(e helyett korüst)  üresen, vagyis rénszarvasok nélkül | ähcep nyo
mósító képzővel =  ahhcé atya | meres (gen. mérrésa) eltompult 
fejsze, húsbárd; te sija lcalhki oggut smáhhkut ahcése mérrisist szó 
sz .: akkor ők fognak kapni kóstolni atyjuknak fejszéjéből. E kifeje
zés értelmét nem tudták megmagyarázni | tu'lévo, tu'levu praes, 
s. 3.: to'lóvüt követni, utána menni, kisérni | ulmu=llhkan mégis.

48. — pűlhtan  gen. s .: pvlltä  domb | jüggé (jekke) mocsáros, 
lápos hely | etnames ra'iké gödör, tkp. földi lyuk | stühpui all. s .: 
stöhpü szoba | tis =  tist =  lpF. dast többé | cuhki praet. s. 3. : 
cuhkit — cogget összeszedni, gyűjteni.

49. — salljü, sa'lejü egyenes, sik tér a lapp sátor körül;
2. tér, piacz | üniites holmiait: opme | kuk se, rövid fogóval ellátott 
kanál alakú fapohár, melyet a lappok mindig magukkal hordanak | 
lop ép atnét =  szabad, tpk. engedelmet birni | tühtatallat frequ.: 
twhhtat érinteni, hozzányúlni.

50. — hasfalét frequ. fogadni, tkp. einander herausfordern: 
hasstet rufen, auffordern | suwwa= sü őt | kérés kedves, lieb: son lé 
kérés vidnai, ahhkai stb. szereti a bort, a feleségét | mau, maw 
particula tagadó és tiltó mondatokban | nuitin  com. s . : no'ité 
varázsló | vuidnut látszani: voidnét látni | kárvusis ruhájába: 
ka revü | sm(illat tkp. lármázni, zörögni, zajongni | kaggan jülliké 
ja kéta tkp. pataként a lábak és kezek | ncillja v. nci'léja vidna- 
kátnu négy pint pálinkát, tpk. pálinka-pintet | vüllagen jukkát tpk. 
részeggé inni.

51. — suihti prses. s. 3.: so'ilitét történni; suihti__ piihhkut
véletlenül, épen . . .  sütött | viss — vist, viste, lpF. vast ismét | astüw 
atnét ráérni, tpk. ráérő időt bírni | cühkét v. cahhkét dugni, bele
dugni : karvuit c. ruhát felöltem, ráadni, felöltözni | vulémus vagy 
sisnémus kürvü alsó ruha, tpk. legalsó v. legbelső ruha | vwhhpa 
( vuhpa) ip, após.
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52. — E mondát utólagosan küldte be Elsa Britta és itthon 
Írtam át az élő kiejtés szerint. Itt közlöm úgyis, a mint Elsa be
küldte: saames balén voidne almatja, ate naaite tjagnai timpar- 
staakaa sissa akttat getjest ja boti olkos mobedt getjest. ja almatja 
voidnen dab ja alvatovaijen aive sagga, gaase sia dab voidnen. valla 
de botte gökte mamsela ja  ko do almatja sopsastele dav, mav sia le 
vöidnam, de jitte  da gökte mamsela; «itji sa kőit aalmai godsa 
tjadda staakaa, ainat bekki slaakaa mete.» jötte sadnan sia voidnen, 
ate beki naaite staakaa mete. ja  de naaide maaskedi daita mamse- 
laida. ja ko lien mamsela vadsemen tjada stada, de voidne sia, ate 
stora jaakaa baata sia njega ja  sia vcedse tjadsen sisne. de da gökte 
mamsela baijedaba stakait baijas ja  vadseba navte. dejes etja almatja 
jéte daita mamselaida: «mannes navte vadsebeten ja stakait anne- 
teben baijen ?» de vasdede mamsela ja j i te : «tjadse be dale gaalka 
ja lovvada miab.» valla étjén akta tjadsev etja almatja voidne, jote 
gaaike balgav lien sia dav vadsemen. de mamsela dav otjon balkan, 
ko gilken gaika. haalaat, mav sia voidnen, jote itji ketj naaide dait 
almatjt skede, ma liekat ja  edels botten. valla doit, ma lien lodne, 
galle de dait skedi, ate de son mannai tjada timmparstaakaa.

maaskedi alakot mosfréfi-nak Írtam át. Talán helyesebb lett 
volna: mösketi-1 irni. V.ö. Lule-lapp möskéhte zornig werden (Wik
lund Lule-lappischesWörterbuch) | skcloöit, praet. s. 3. skadi. így írtam 
át az eredeti skede, skedi alakokat, melyeknek a szövegből kiokos
kodható alapjelentése «elkápráztatni.» Ugyanazon szónak vettem 
ugyanis, mint a lpF. skaddit «nocere, damnum adferre» igét | edeles 
e h. edelest Lindahl szótára szerint =  váratlanul, véletlenül. Mint
hogy e szó csupán itt fordul elő, nem próbáltam meg az élő kiej
tés szerint átírni, hanem a szöveg edels alakja helyett a Lindahl- 
félét vettem föl.

53. — Ezt is utólag kaptam és Elza Írásában így van: de je s 
etja balén, daallen, arjapolven li jes datta ja  martnas aike li vele 
dat, de li vitte saames naaite ai stadanja  de lien ai edna nita dán 
balén ai staddan. ja de nita tjimme date naaites ja  hole : «epe mia 
jaké, ate mata dón maitek.» de vele jéte da n ita: «vosete miji naka- 
nav naaitesvodastadt.» ja  de nita tjimme aive sagga. valle ko naaite 
sota siajan tjaimamest, de ja ta  son: ova'dsed gokte bellai ja  tjotja- 
det vostalaakoi! » ja de nita dike navte gaakte son haalaai. j ade  
nita voidne, ate sia le gaika duna bodsot. ja de sia skamaden aive
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sagga ja  étjén vele skcemoina aabaanes dosta baijek gcetjat. ja de 
volgin vadsed fertkotek heiinases ja et jen vele gaassek mangeb balén 
hastede naaitid, itjen siji vosedet nakanav noitodakas.

nijta nom. p l.: nä'ita leány | a tjotjadet alakot cuoccatet-nek 
írtam át, de úgy hiszem, helyesebb lett volna cuoccahtet alakot 
írnom, mert egyebütt mindig ezt jegyeztem le «megállni, oda
állni» stb. értelemben | skdmuina com. s . : skapmü szégyen | pad'd'élc 
adv. ritkán előforduló k prolativ raggal =  fölfelé; ilyenek m ég: 
vollek lefelé, senvak tenger mentén, jawrek tó mentén, kaddSk part 
mentén stb. | vw'lékét (vűlhkau) elmenni, elutazni; vaggét (vaccau ) 
gyalog menni; vülhlcin vag gilt elmentek (t. i. gyalog).

54. — pölicem sit ma lekké a tej azon állapotban, a mint ki
fejték, mikor még nincs sem megszűrve, sem fólforralva. Szintígy 
használják a sit szót más szólásban is ; pl. tahkam sit ni'ipé kés, 
úgy a mint a kovácstól kikerül, mikor még nincs megköszörülve, 
nyelébe ütve | kupéén praít. pl. 3.: kopcot betakarni, elfödni | ip_ 
mon . . . jahhké e helyett jäh ke nem hiszem | mdléstumün essiv. 
sing.: mdléstumüs (gén. -tupmusa) főzet, főzni való.

YI. Ö r d ö g r ő l  s z ó l ó  m o n d á k .  — 55. — a'ikai pöhtét 
megalkudni, megegyezésre jutni | skillek a legkisebb norvég apró
pénz, őre. Arjepluogi lappjaim magyarázata szerint 7 örés (filléres) 
pénzdarab | sväinestihti prset. s. 3.: svainastahhtét szolgául hasz
nálni I lo'itom-ká'diké tkp. lépéskő | kéhhcet imperat, pl. 2.: láhh- 
cat nézni.

56. — sétüp péd’ddt megállapítani.
57. — sühtan a tűét örülni vminek, mulatságosnak tartani | 

nokö péd'd’at tkp. véget tenni. A péd'd'at «tenni, helyezni» igével s 
egy megelőző ige gerudiális alakjával sok szólás készül; ilyenek: 
jote p . elköltözni; tiwhte péd'd'at megtölteni, tele tenni; késé p . 
huzni stb.

59. — Ehhez hasonló mese majdnem minden népnél van. 
Magyarban is. — illé =  l le v. Iá \ hőjén saddat busúlni, tkp. 
bússá lenni | jirhmakés eszes, okos: järebmS ész | áiles télin, tkp. 
szent abrosz v. asztal =  úrvacsora; maimat áiles télün zum heili
gen abendmahl gehn | illuh ta péhtahtillu «ne csalasd meg maga
dat». Ez a tiltó ige második alakja, melyben a tőmagánhangzó 
az u  véghangzó előtt változáson megy keresztül. Ilyenek m ég : 
illuh ta ton . .  väggu ne menj; illuh ta ton viddu ne adj. Főige infi-
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nitivusai: péhtahtallat, vaggét, vadáét | murjéu acc. s .: mo'rejé 
bogyó, gyümölcs.

M o n d á k  stür namma-ról. — stűr namma tkp. annyit tesz 
«nagy név» s valószínűleg azért jelölték vele a fekete halált vagy 
pestist, mert a félelmes betegséget nem merték igazi nevén ne
vezni. A pestis a 14. században látogatta meg a lappmarkokat is 
és rettenetességéröl legjobban tanúskodnak a róla femnaradt mon
dák. 1886-ban Hatfelddalban akadtam egy kilenczven esztendős 
lapp asszonyra, a ki hosszú költeményt tudott a fekete halálról, de 
mire leakartam tőle írni, eltávozott a helységből.

60. — juppe =  jü  pe ; jü  már, pé, pe pedig nyomatékosító 
particula | pwhcat inch. megbetegedni: pűhcat beteg lenni.

61. — so'idné-pöluk szénatekercs, szénagöngyöleg. A lappok 
nem használnak harisnyát, hanem e helyett szénával tömködik ki 
a bocskorukat. Ilyen bocskorszénául többféle carex fajta szolgál. 
Leginkább őszszel szokták gyűjteni s csomóba fonják. Ilyen pár 
csomónak, mely a vékonyabb végénél össze van kötve, sw'idné- 
pi'láka a neve. Néha azonban, hogy kevesebb hely kelljen neki, 
tekercsekbe fonják össze s ennek a ne so'idné-pöluk. Az egyes 
szénaszálakat vagy puszta kézzel gyömöszölik össze, hogy puha 
legyen, a legtöbb helyen azonban kis gerebent használnak és azon 
gerebenezik, gyaratják.

vi'réti praes, pl. 3.: va'rétét vérezni | mihcést elat. s . : mähhcé 
erdő I vwddát inch .: vudldét hajtani, menni szánon stb., finn aja- | 
pu'léhké (gén. pulhké)  félig fedett lapp szán. Ez a lappoknak a 
diszszánjuk, melyet csak személyszállításra és ünnepies alkalmak
kor használnak. A közönséges szánnak, mely egészen nyitott, kár- 
rés a neve, és ezen szállítják a terheket is. A drágább, értékesebb 
holmik szállítására a lohkék-et használják, mely egészen fedett és 
zárral is el van látva. A lapp szánok igen kicsinyek, úgy hogy egy 
testesebb ember nehezen fér el benne. Alakjuk legjobban csol- 
nakhoz hasonlít | émét-nd'ita tkp. háziasszony leány, a ki nem 
szolgál, vagyis a ki szülei háznál van. E llentéte: cännta-nä'ita szol
gáló leány | káwdnin v. kaudnin pra>t. pl. 3.: ka'udnat találni |j 
pallin praet. pl. 3.: pdllét ásni.

M o n d á k  Pér Gonnko-x ól. — 62. sluwwut pass, megveretni:: 
slövvot megverni | süppin, söppin com. s . : sobbé bot.

65. — skallü-ahhcé bérmaatya, vagyis a pap, a ki megbér
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málta; skallü-mannä confirmatiora menő fiú vagy leány | jiöcuj- 
sapmB nomád lappok | nomrnot megfogni, megragadni (illat, von- 
záttal): no minő cavelki megfogja a hátát | cukkatét frequ: coggut 
szúrni I máddá (mája) távolság, messzeség; accusativusban adverb, 
használatú: tau mäjau egy darabig, sokáig | occui kélau megszó
landó tt, tkp. nyelvet (v. hangot) kapott.

66. — Ezen elbeszélést utólag kaptam és itthon írtam át. 
Nem közlöm egészen Elsa eredeti Írásában, hanem csak azon 
szavakat, melyeknek átírásában nem vagyok biztos. Ilyenek: 
riibmum (a kéziratban rasbmom) egy räbmut szerintem «dicse
kedni» jelentésű igétől (valószínűleg óskand. kölcsönszó; v. ö. 
norv. be-römme rühmen, loben) | marhtnas-nak Írtam át a kézirat 
■martnas alakját és vásár-nak fordítottam (v. ö. sv.-norv. marknad) | 
tissa a kéziratban dessa == erre | raklasau a kéziratban ragttasav. 
Szövegeimben másutt is előfordul e szó, de radkas, rathkas alak
ban =  Lindahl raktes ,lorum, quo rangifer ad trahas junctus 
illam trahit' | visüti praes, pl. 3. (a kéziratban vessjodte): viéütit 
frequ. =  vasmt haragudni | kul particula a hullat ,hallani' igé
től =  magy. lám | jukätit (part. praet. jukatam, kézirat; jokkadam) 
frequ.: jukkát ,inni‘ igétől | pcirvétahka (kézirat: baervedagkka) 
favágító, vágó tőke (v. ö. Wiklund pervétahka- haublock) | tömeh- 
tém ipírra  (kézirat: daametemi berra).

C s u d  m o n d á k .  — csud, arjepluogi lapp cudde név alatt 
foglalják össze azon idegen nemzetiségű betörőket, a kik a lappokat 
békés otthonokban háborgatták, öldösték és kirabolták. Lehet, 
hogy a legtöbbhöz valami kisebb jelentőségű történeti esemény 
fűződik, de hogy hol történt, mikor történt az elbeszélt esemény, 
arról semmi biztosat sem tudunk. A. csud mondákat a lappmar
kokban mindenfelé mesélik és itt ehhez, másutt ahhoz a helyhez 
kötik. Néhol a cudde-kát karjeleknek hívják.

67. — Ezt megtaláljuk Budenznél (Nyk. XII. 164. lap), 
Högströmnál (Beskrifning öfver de til Sveriges krona lydande 
lappmarker Stockholm 1746. 59—61. lap). — lihtotét hibásan van 
fordítva ,gyülekezni‘-vel, jelentése : megegyezni, megállapodni vmi- 
ben I riddö ( ridö)  kőből, fából a czélból összehalmozott rakás, hogy 
a hegyről legördítsék. Főjelentése ,hólavina' | páddi säkap marinat 
megizenik, tkp. hagynak hirt menni | na'lejatit, naljéhtit, niljehtit,
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niljastit előkandikálni, kivillanni, hirtelen láthatóvá lenni \jokön 
ku'léké tkp. a folyóban folynak vagyis beleesnek a folyóba.

68. — Ennek is számos változata van. Y. ö. saját gyűjtemé
nyemben IpS. nyelv. III. 19., Nyk. XXII. 316—18. lap; Friis, 
Lappiske eventyr og folkesagn 119. 1. Qvigstad og Sandberg, Lap- 
piske eventyr og folkesagn (120—:121. lap). A vezetőnek észak felé 
Laurukas, a Foldenfjordban Ähti a neve | upä ka'issé kék hegy, 
norv. blaa fje id  (=  Blaamand ?); ka'issé csúcsos hegyet jelent | kar- 
jel pakté karjel hegy, norv. Quänflaag | jukksa (juksa)  szíjak, 
melyekkel a hókorcsolyákat (lappúi sapéhk) a lábhoz erősítik | 
rw'ntétáhhté ebben a tähhte-nek értelmét nem tudom biztosan. 
A téhtét tudni igével kötöm össze, mert lappjaim magyarázata sze
rint : lián visste om jernets kunst | kopsähtallat járandóságától, 
részétől elüttetni | kirevi praet. s. 3.: ka'revét megkerülni, kerülő 
utat tenni.

69. — E  mondának, úgy látszik, biztos történeti alapja van. 
Legalább Vahl, Lappomé og den lappske mission ez. műve II. köte
tének 87. lapján említi, hogy e fölégetett templom Kasker-ben volt 
és az esemény még a katholikus korszakban, tehát a 16. század 
elején vagy közepe táján történt. Szerinte a templommal a benne 
lévő lappokat is elégették, vagy azért, mivel nem tudtak elég jó 
keresztények lenni, vagy pedig, mivel jószágukat akarták hatal
mukba keríteni, a mit a vásárra magukkal hoztak. A lappok azon
ban kegyetlenül megboszulták magukat rajtuk, csak a papot hagy
ták életben, mivel ez arról biztosította őket, hogy midőn az Úr 
testét kiosztotta és azt mondogatta; marron prünna, marron 
priinna, avval inteni akarta őket, hogy mily sors vár reájuk. — 
Változata a lapp területen sokfelé el van terjedve. Y. ö. Budenz, 
Nyk. XII. 165. 1.; Svéd-lapp nyelvi. 123—25. 1. ü. o. III. 16—18 
1. és egy kissé eltérő változattal Qvigstad og Sandberg 109. lap.

stépnutit meghívni gyűlésre, templomba | skahhté-ponnté adó
fizető lapp ember, vagyis a kinek van rénszarvasnyája, mely
nek legelőjéről adót fizet | römm, römm, kö ! ij morgen blir vei. 
sniru, sniru! norv.-lapp keverék beszéd. Jelentése: «szökjél, szök
jél! Nem lesz holnap jó, Égsz, égsz!» | kutticé potentiális pl. 3.: 
kőidet megölni | suggun praet. pl. 3.: soggut elveszni, elpusztulni | 
skiddé (skidé) a rénszarvas lábbőréből készült bocskor | nulla-viossa 
egy zsák nyíl, tkp. nyilzsák | jöhképa e. h. jühklpa praes, dual.
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3.-.jűhkat elosztani | mässüpäbmü körülbelül annyi mint m. «vá
sárfia. »

70. — skülhkait acc. p l.: skw'lelika tuskó, dorong | kärrin 
praet. pl. 3.: kärrat kötni, megkötni | süovun pásztorkutya | jukso- 
te t: joksot elérni.

E g y  a r j e p l u o g i  p a p  m o n d á j a .  71. — logge (gen. 
Ilikké) végbél; l.-ku'reva végbélböl készült hurka | tuddüt bele
szakadni (jégbe): tod'd'ét törni.

IX. Á l l a t m e s é k .  72. — Y. ö. Svéd-lapp nyelv I. 79. 1. 
III. 32. 1., Friis, Lappiaké eventyr og folkesagn 1.1.; továbbá Svéd
lapp nyelv II. 81.— cahce-prudné forrás, tkp. vízkut | kálimé péd- 
d'at fagyni (v. ö. az 57-hez adott magyarázatot) | kihcit imper. pl. 2 : 
kdhhcat nézni | jumäitallat értelmét nem tudtam megállapítani. 
Lappjaim norvégül rygge (=rugge)  sig szóval magyarázták. —
V. ö. még az 1. számú dalt.

73. — Y. ö. IpS. nyelv. II. 81. — sarré (sáré) csapda, róka
fogó szerszám (deszka, három fölfelé álló hegyes vas kinyúlvány- 
nyal, melyekre húst tesznek csalóótkül. Ha az állat a hús után 
kapkod, maga akad bele a hegyes vasba. — V. ö. Wiklund, Lule- 
lappisches Wörterbuch, särek alatt) | schednüt mondani. — V. ö. 
még az 1. sz. dalt.

75. — Ez az egyetlen fordítás, illetve átdolgozás az egész 
gyűjteményben. Az alapul szolgáló norvég szöveg Qvigstad és 
Sandberg említett gyűjteményében van a 218. lapon «Ülvén og 
rmveii» ez. alatt. Ezt az öreg Nils Anteres Stömak-kai fordítottam.

X. S t a l l ü  é s j é h t a n e s  me s é k .  — A jéhtanes meg
felel a többi népek óriásának. A stallü-k hasonlítanak ezekhez, de 
több emberi vonás van bennük. Az eredetinek látszó lapp mesék
ben (pl. a 77. és 78. számuakban) egészen úgy élnek, mint a lappok, 
csakhogy emberhúst is esznek. A stallü feleségének Rühtakés a 
neve (v. ö. Friis, 73—75. 1., Qvigstad és Sandberg 61—62. 1.) — 
A stallü és jéhtanis alakja ma már több mesében egészen összefoly.

76. — V. ö. Friis, 98. 1.; Svéd-lapp nyelv II. 19. — stuhkit 
acc. pl. stohhké korhadt fa (különösen nyír), tuskó | russa praes, 
s. 3.: rossüt fölkelteni | missi praet. s. 3.: massét elveszteni | kóla 
japmét tkp. fagyva meghalni.

77. — V. ö. Friss, 81. 1. — rihta (ritä) rénszarvastestnek a 
fele fej és lábak nélkül | pipmüw  e h. pepmuw : päbmü étel | Idwlü
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(lewlü)  stallü nyelvén van mondva =  mellbimbó, csecsbimbó 
(v. ö. erre nézve a 10. számhoz való jegyzetet) | slupätit szintén 
stallü nyelven =  szopogatni, szopni | lihkui all. s . : Uihhkü (léhkü) 
szán fara, vége | surpmai hum com. p l.: sorebmci újj | kagga- 
kuskus stallü nyelven: ujjvég (közönséges lapp nyelven: cu'wté- 
kéhce) I vödötés ponnta  dúsgazdag, tkp. feneketlen gazdag.

78. — V. ö. Svéd-lapp nyelv II. 50—63. 1., III. 64—67. és 
67—70. 1.; Budenz, Nyk. XII. 166-—67. és Friis 85—90. 1 .— 
sijit acc. pl.: sad'd'é hely; nyom | kirékasaddat: karäkäsit stallü 
nyelven =  mozogni, suhogni; stallü nyelven úgy látszik a häl'bme 
(hélemé) szó is «alsó ruha» értelemben használatos | puikitét e h. 
puikétit =  poikéstit porzani, szállni (porról) | hurhtita all. pl. r 
hor°hte kutya (stallü nyelven) | kirhtép e h. kérhtép: kärete ing, 
alsó ruha | iw ma'uci stallü nyelven =  iw nakd ,nem birok.‘

79. — V. ö. Friis. 92. lap. — sudé-kullé vipera, tkp. méreg- 
hal I pahhca pisai pissumest tkp. a fiú megszabadult a megsüt- 
tetéstől.

80. — V. ö. Svéd-lapp nyelv I. 85—88., III. 70. és 170. lap, 
Friis, 90 1. — calamak tkp. szemes, a ki igen jól lát; v. ö. kullés 
a ki igen jól hall | luhnahtét stallü nyelven =  jönni | kuliké kuhkepui 
tkp. messze messzebbre.

81. — Y. ö. Svéd-lapp nyelv III. 119—128. és 154— 156. 
továbbá II. 53—55. lap. — kuddin prses. pl. 3.: kuwddét vinni | 
cisskin pr.i t. pl. 3.: casskét dobni, vetni, hajítani | ruhki praes, 
pl. 3.: rohkot kérni.

82. — V. ö. Qvigstad und Sandberg, Lappische Sprachproben 
(Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja 32—34. 1.) — céhtiit, 
cihtut v. cihtét marhát, lovat, birkát őrizni; ellenben: ridnuhet rén
szarvast őrizni; céhtar marha v. lópásztor, juhász; ellenben: 
ridnuhed’d'é rénszarvaspásztor | rihci praes, pl. 3.: rahéat igyekezni, 
törekedni | kijnüw acc. s . : kä'idnü \ kolle particula: hadd | hipsitet 
büzleni, szagának le n n i: hapset szagolni | tiivhté péd'd'at megtöl
teni, tkp. töltve tenni | tupmüw acc. s . : tobmü Ítélet.

83. — V. ö. Svéd-lapp nyelv III. 139—48. és Asbjörnsen og 
Moe, Norske folke-eventyr 52—62. lapp. — té so'ihta son pähca 
mannai tkp. hát történik ő a fiú  után | kokte pärafäm uit éni a mint 
csak bírta, tkp. ereje volt | sl&gßü (gen. sléccu v. slécca)  csákány v. 
kalapács kővágásra, hammer som de har at slaa sten med | sugnu-
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tét leányt megkérni: sognü leánykérés | pi'rektii all. s . : pd'rekü 
hús I luttit acc. pl.: löddé madár | jurhköhtallat =  jorökät megfor
dulni I icci vuopte v. vüpté nem adta e l : vo'bédet eladni | türrui 
all. s . : törrü háború | cajjw prass, pl. 3.: co.jjmí állni.

84. — lähcui all. s .: láhcü ágy | dksuina com. s .: aksü fejsze.
IX. T ü n d é r  s e g y é b  m e s é k .  8 6 .— icén prset. pl. 3.: 

aca- segédige | rum ste szín, a melyben a csónakokat, halászszerszá
mokat szokták elhelyezni | stühpui all. s .: stöhpü szoba.

88. — Európa-szerte elterjedt mese. — Iceddehkec áhkdkuc 
ugyanaz, mint a lpF. mesékben gieddagäs galggo v. -akko. A for
dításban hibásan van boszorkánynak értelmezve. A mesékben 
inkább mindig jóakaró lényként szerepel. Okos öreg asszony, a ki 
mindent tud, a mi a földön történik. Ha a mesehős szorultságban, 
bajban van, mindig ő hozzá fordul tanácsért. Rendesen künt ta r
tózkodik a földek határában, innen neve i s : kädde-kec-ähkäkuc 
rét-vóg-anyóka. A finn (karéli) mesékben ugyané személynek leski 
akka a neve (v. ö. Friss, 13. 1.) — to'léva (tuVva) piszok | cihkam 
v. cehkam p. prset.: céhkat elrejteni | ürädda értelmét nem tudom 
biztosan =  lehet (?).

89. — Hasonló norvég mese Asbjörnsen og Moe «Norske 
Folke-eventyr» gyűjteményében Haaken Borkenskjág czímmel 
(219. 1.) — caimün atnét kivetni, tkp. nevetésül bírni | vűrhea-nak 
móddá varjúbőrből készült lapp bunda: vo'rehca varjú; nak a tel
jesebb nahhke (gén. ndhké)  bőr rövidülése | son le kérés spélétepmai 
szeretni a zenét, tkp. kedves a zenére (v. ö. son lé kéres vidnai 
szereti a bort stb.) | koihkot. . .  kidltalét nem győzte hallgatni; a 
koihkot igének többféle jelentése van : 1. elszáradni; 2. szomjazni ; 
3. nem győzni vlmit tenni (bámulattól, csudálkozástól) | óddá ped- 
d'at elaludni, lefeküdni (aludni), tkp. elaludva tenni | kiwcihtét, 
kiwcitet (hanyatt) feküdni | vari gén. pl. varré hegy | vüci prset. 
s. 3.: vöké ét lőni | cohkolét porromest elvégezni az evést, tkp. elké
szülni az evéstől | hépas saddat magát elszégyelni: hépas szégyen
lős, félénk I piluina com. s . : pallü félelem | skämuina com. s . : 
skapmü szégyen | mafias piejahtuwwut elhalasztatni, tkp. hátra 
tétetni I kétait potnut kezét tördelni, tkp. kezeket tekerni, csavarni | 
son svimát elájul. Kéziratomban svimák van, de mivel másutt 
sehol sem találok svimakit, hanem csak svimátit alakot, azt kell
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föltételeznem, hogy a svimák alakot rosszul hallottam | call praet. 
s. 3.: coliét irni | raddV prset. s. 2.: rádd'at küldeni.

90. — Némely részlete, mint a ládába bujtatott szeretők, 
Európa-szerte ismeretes.— cuhhit=coggét szedni, gyűjteni, össze
szedni; son cuhkij stáhkaws pírra össze v. föl (tkp. körül) fogta az 
alsó ruháját | spä'uhcan atnét jupmélep istent káromolni, tkp. istent 
kísértétől bírni | vái tan khuina vurhpén kilhkiw véssüt tkp. vájjon 
ezen nö szerencséjében v. sorsában (azaz : szerencséje vagy sorsa 
miatt) kellett élnem ( — életben maradnom)? | iccí kuit käita még 
sem ment el j hihtus silmiu a norv. magyarázat szerint =  om et 
og állt =  mindenféléről, mindenfélét, egyről-másról | leírjak czifra, 
kifestett, díszes | sí különösen li előtt a son «ö» rövidülése sa 
helyett | plannka  négy koronás svéd-norv. pénzdarab | liwsek a 
jegyesek kihirdetése | lérrui peddat taníttatni, lehren lassen tkp. 
a tanításra tenn i; lérrui pöhtét oktatást nyerni, tkp. tanításba v. 
tanulásba jönni | l écaus kähhte tkp. nem őrizi magát =  nem 
vigyáz m agára: kahhtet v. kühhtét őrizni, vigyázni, óvni | kahtu 
praes, s. 3.: kähtüt eltűnni, odamaradni | altar sö =  svéd aldrig 
ső, norv. aldvig saa föltételes mondatokban: ku oltár sö pti'ivé 
külmata ha a nap csak egy kicsit esteledik is | cádd'ihtét vagy 
cad’díhtét elcsábítani | öccutahcat inch.: öccutét megfogni; suddui ö. 
bűnre rábírni, bűnre csábítani | alva norvég számnév a rendes 
akta lóké naltne helyett | kihpés v. kéhpés : kähhpat könnyű | slädoa 
v. sledda (sleőá) norvég szán | ménnét imper. pl. 2.: mannat \ col- 
méhtak osstét látatlanban, tkp. szem nélkül venni | illica =  a ’ lica \ 
cáhhpin praet. pl. 3.: cahhpét vesztegelni, veszteg lenni; c. sávút 
hallgatni | ciski praet. s. 3.: casskét dobni, vetni; lolüiv c. félté- 
kenynyé lenni | juti praet. s. 3.: johtét költözködni | palüw atnét 
félni, tkp. félelmet bírni | mard ja kokte talán, valahogyan | akta 
kuku tas muppé v. aktas tas mubbai egyiktől a másikhoz, tkp. egy
hez onnan a másikhoz v. egytől onnan másikhoz | vu'reté praes, 
pl. 3.: vievetét várni | vaimü l&hka lelkiismeret, tkp. a szív tör
vénye I éh lám kiejtésbeli sajátság ih lám helyett | maksin praet. 
pl. 3.: makksét fizetni.

91. ■— Utólagosan kaptam Elzától és magam Írtam át. —• 
ku'te li kidátum (kézirat: kote li kollatom) a kiről hallatszott. V. ö. 
hasonló kifejezést: hite kullvm li id. | stumátit v. stumáhtét (?) kéz
irat : stommated (praes, s. 1. stommatav, praet. 2. stommate, imper.
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s. 2. id., partié, prues. stommateije). Ez ugyanazon szó lesz, a mit 
Wiklund Lule-lapp szótárában északi Jokkmokkból közölve stu- 
mate- alakban találunk, mint a stupma- «getöse machen» igének 
frequentativumát, mely ismét a stupma «getöse» iőnévtől szárma
zik. Az arjepluogi igének Elza helyesírása szerint valószínű alakja 
stumahtét, mert különben szokásos helyesírása szerint stommaded 
alakban irta volna. Jelentése itt mindenesetre «rászedni, elbolon- 
ditani» I säkau räd'dat izenni, tkp. hirt küldeni | luihte lüihkas (kéz
irat : loitte loikas) kölcsönözd, tkp. bocsásd kölcsönbe | snalikastnta 
(kézirat: snakassdoda v. suakassdoda ?) értelmét nem tudom. 
Valószínűleg suahkastüta olvasás lesz a leghelyesebb és ez esetben 
azt jelentené : «sóhajtozik» | kalenes (kézirat: gaieties) =  derék (?) | 
a'idiia v. aiédva (kézirat: aina) egyetlen | varra-cohpra? (kézirat : 
varra-st'ópa) értelmét nem tudom. V. ö. Winklund cuohppa das 
fleisch der fische | sivvü ( sivü)  vonzalom; tún akktai té son occui 
sivüp azt az egyet megkedvelte, tkp. azon egyhez vonzalmat kapott 
(kézirat: dón akttal de son aatjoi sivvob)  \ süggé (attr. s ékkés)  kar
csú I vülhkau dal moivén lavl ko'iku elmegyek porban levő roko
naimhoz (?); kézirat: volggav dal maaiven lavl göikko. A laevi jelen
tésével nem vagyok tisztában. V. ö. lamé unokatestvér.

93. — Ezt is utólag kaptam. — lé jukätem iddogáltak (kéz
ira t : le jokkadem) | pannka (kézirat: banka) bank | läsi (kézirat: 
laesi)  gén. pl.: lasse (läse) zár | nűktat (?), kézirat: nogdat meg
elégedni I i lik té? (kézirat: i ligkte) jelentését nem tudom | ammät 
paiahka (kézirat: ammat balkka) hivatalnoki fizetés | lihkuj jukästet 
(kézirat: ligái jokkasted)  kedvére iddogált.

94. — Utólag kaptam. — pü'ihté (kézirat: basite) prses. pl. 3 .: 
pa'ihtet hajtani, i t t : nógatni, unszolni | lakatét közel hozni, ad n i; 
lakäta sid'd'i pajas (kézirat: lakkada siji baijas)  föladogatja nekik | 
mitas vadén (kézirat: mit as raden) mit tegyen ? tkp. mi tanácsúi? | 
ihtutaläw-kus mon ? (kézirat: itotallav gos mon) káprázik-e előttem ? 
ihtutallat természet fölöttit látni és attól láttatni, megbűvöltetni | 
helhkéti (?) v. liélhkéhti (?), kézirat: helketi hirtelen megijedt. 
V. ö. Wiklund heVkéte- plötzlich erschrecken.

95. — Utólag kaptam. — Tómmá (Tötnaw), Tömés tulajdon
név. Nem kellett volna átírnom. A kéziratban Taamrna, Taammes 
van I täsä Taamrna té türhpahúvié (kézirat: dússá Taamrna de 
durbbahovtj) ehhez Tommára talán szükség lesz | kés a icci lűdda
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paste (gesa itji akttalt lóddá baste) a kin nem fog golyó, tkp. a 
kinek a golyó nem éles | rüwtehtuwwum (kézirat: rovtetovum) meg
vasalva I kävut (kézirat: gavvot) hanyatt \ parétét (kézirat: barre- 
det) megjavítani (?)

96. — Európa-szerte ismert mese. — metü-kukse vendégség, 
áldomás, a norv. fordítás szerint vin-skaal. V. ö. sv. mj'ód és Lind
ahl metotes quod insuper datur vel additur, auctuarium sive aeces- 
sio=ráadás | namätv peddat nevet adni, tkp. tenni | künätihti pnet. 
s. 3.: künätahhtet isten veledet mondani, elbúcsúzni.

97. — korüs köhte üres sátor, a melyben nincs ember | rohtüw 
puiedné öccui vw'lekit sietve elment a legény, tkp. sietséget kapott 
a legény elmenni | ihhciu pr:et. s. 1.: älihcet szeretni.

98. — Utólag kaptam. — jüwna (kézirat: jovna) plur. 
nőm. «szolga, cseléd, emberek»: s. juwdna  (?); v. ö. sv. hjon \ 
skilcakes (kézirat: skiltjages) kopott budás; skillca v. skilca (?) — 
sk. mwddä lapp bunda, melyről a szőr lekopott | mu Lesum (kézirat: 
molsom)  p. praet.: mo'lesut változtatni, váltani, cserélni (falle lew 
mon naitam  mu'lésum tolikö céntaw— kézirat: dale lev mon neitam 
molsom dokko tjcntav most, leányom, a szolgálót küldtem oda 
helyettedI iccl untnü? (kézirat: etji ondno) =  icci udnü sie gönnte 
nicht: vdnut gönnen | karra kenés (kézirat: garra genes) nagyon 
(tkp. kemény) lusta.

99. — Utólag kaptam. — na ital kähhcat tkp. a leányra nézni: 
séra (kézirat: sera) külön =  azonkívül (?) | pocdstalai (kézirat | 
baatjastallai) : pocästallat frequ. «kifacsarni» | japca leveses, vé
kony lére eresztett kása, pempő | puwumt (kézirat: bvvot) jóllakni, 
tkp. megfojtatni, erwürgt werden | sävvali (kézirat: savvali)— sävvat 
kívánni frequ.-a (?)| síddé ( side) állvány, melyen a sajtot szárogat- 
já k ; sidést (kézirat: seddest)  elat. s .; L indahl: siddhe \ vúkulac 
(kézirat: vokolatj) =  L. vuokok idoneus, aptus.

XII. E l b e s z é l é s e k  a m i n d e n n a p i  é l e t b ő l .  100. 
nä'ita-pettS mostoha leány, tkp. leány fél; ahhcé-pélle mostoha 
atya; paredné-péllé mostoha fiú | fu rn i v. f uorra-hassta kurafi, tkp. 
kurva-ló | kobä khammdri mindegyike külön szobába | lännska 
(lénska) rendőrtisztviselő a vidéken | muhtéma koptüte tkp. néme
lyek fönt úsztatták, azaz mentegették, mentő tanúi voltak. Ellen
kezője: muhtéma hautaté némelyek elásták, azaz vádolták, terhére



JEGYZETEK. 321

vallottak | ullehtit teljesíteni; kitölteni (időt): olles egész, tökéletes | 
und tála még most is.

101. — pükna (puna) a lapp kabát öv feletti része, melyben 
mindenféle holmikat szoktak tartogatni | pötähtallat kerülni vala
hová, jutni vlmi állapotba: te vit te son pötatalai Janiikén vé'lékit 
megint fogolyként kellett elmennie, megint fogságba esett, tkp. 
ekkor megint azon állapotba jutott [hogy] fogolyként [kellett] 
elmennie | árruset v. arruset, arrosét nem tudni vkivel azt tenni, 
a mit akar az ember; kol°bmo kiuras ol°bmo süina círrosén uksán 
kasskai három erős ember nem birt vele az ajtóban | vala i lik 
kosok sattá vúrhpestes de nem tudott osztalékával mit csinálni, tkp. 
de mégis sehova sem lesz sorsától, jutalékától | kobá sajen mind
egyik más helyen | vcesste ha'retui váll ellen, vagyis vállvetve | 
ra'akü v. ro'ukü bőrtakaró. A lappok éjjel rénszarvas bőrrel vagy 
néhol birkabőrrel szoktak takarózni.

XIII. B a b o n á k  és k u r u z s l á s o k .  A) P é n z b a b o n á k .
102. — son le kérés pétnikita szereti a pénzt | révvét kénysze

ríteni ; nédda rivvij a szükség kényszerít.
103. — V. ö. Budenz, NyK. II. 1G9. Ott egy asszony rejti el 

a ládát, a melyet csak az kaphat meg, a ki hét testvérnek a vérét 
folyatja rá. A fiú, a ki ezt hallotta, hét egy fészekbeli madárfiókot 
vitt a rejtek helyre s miután vérüket a ládára folyatta, megkapta 
a pénzt. — u jju n  . . .  dimuita visszakapták; äimuita all. p l.: a'ibmü 
világ; egyes esetei adverbiumokként használatosak, pl. aimün 
(locat) épségben, meg.

104. — vw'rehká-kisstü kincses láda, tkp. rejtek láda.
105. — sténpá norvég szó és azt teszi kőfürdő. Hasonló ba

bona csakugyan él a saltdaleni norvégek között és valószínűleg 
egyebütt is. — fahhca gyapjú keztyű | cusskumm, cosskum p. praet.: 
cossküt kihűlni.

107. — cabrutit: ca'berüt szorítani, összeszorítani.
110. — A lappoknál a sátorban levő füsttől és a vakító hó

tól igen gyakori a szemnek gyuladása és ennek következtében 
egyéb szembetegség. A szóban forgó is gyuladás következtében 
támad, nevezetesen kis hártya keletkezik a szemtekén. Ezt aztán 
a leirt operatióval gyógyítják.

111. — A läppsa-t lappjaim a norv. biesten-nel fordították, 
csakhogy ez nem jelent mást, mint szemgolyót. Nekem Nils Ante-

21Halász, Svéd-lapp nyelv. V.
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res, mikor bővebben tudakoltam, egy-két vértől aláfuttatott helyet 
mutatott a szeme fehérén, hogy neki is volt läppsä-ja. Orvosokkal 
is beszéltem, de az adott leírásból nem tudták kisütni, hogy miféle 
betegség. — cüiiku v. cöhku: cöhkut apadni, kisebbedni | rihti
praes. pl. 3.: raktat szétfejteni, szótfesziteni | k ilid u : kalejüt vagy 
-dut kibővülni, kitágulni | pissi prass, pl. 3.: passat mosni.

112. — pariin iness. pl.: patne íog\sarjitet fájni: sa'rejé seb.
113. — A norvég parasztok Saltdalenben hasonló módon 

gyógyítják a megdagadt foghúst. Eendesen vasszeggel szúrnak 
belé és ezt a szeget az erdőnek valamely nehezebben hozzáférhető 
fájába verik. A meddig a fa épségben van, nem éreznek fogfájást. 
rä'ike praes, pl. 3 .: ra'ikat lyukat vágni | tu'bédé praes, pl. 3.: to'be- 
dot érezni.

114. — ki'lebmi praes, pl. 3.: ka'l‘bmet kihűlni, fagyni.
115. — rússau acc. s . : rossa kereszt | pülvau ■ po'leva térd.
118. — Ez a lappoknak általános orvossága, melyet majd

nem minden baj ellen használnak, úgy mint nálunk a parasztok a 
köpülyözést. Fej-, fog-, mellfájás, csúz stb. ellen egyaránt jó. 
Castrén szerint a szamojédok is használják. (L. Nordiska resor og 
forskingar I. 206.) — cihkihtét meggyújtani: cahhkat gyengén 
égni I snúlhkai com. pl.: sno'leka takony | vüiti praes, pl. 3.: voitat 
bekenni.

119. — manna-päbmaj khuidna tkp. gyermektápláló asszony | 
akta szülésfájdalom; karra äktäk khuidna nehezen szülő asszony, 
tkp. kemény szülőfájdalmas nő | kuddut über’s herz bringen; 
e ka'ihha almaca kuddu k&rebmahau koddét nem minden embert 
viszi rá a lelke, hogy kígyót megöljön.

120. — aktau aikén egyenkint, tkp. egyet egyszerre | virros- 
muivwat meggyógyulni: varrés egészséges.

121. — tüd-kain iness. p l.: tat'deka, tuw'déka belek.
XIV. V e r s e s  e l b e s z é l é s e k ,  d a l o k .  — 1. — V. ö. a 27. 

és 73. sz. mesét.-— 2. Ezen alakban jegyezte le Elza a verset, mint 
az 1. számú változatát még ott létemkor. Csak elutuzásom napján 
kértem el tőle s nem volt időm vele átírni. Homályos hely benne 
étjét (ecet), melyet nem tudok fordítani.

2. — V. ö. Svédd-lapp nyelv. III. 34. és Friis 1.1. — kaski
praet, s. 3.: kasskét harapni.

4. — pulhtai völük a medve egyik neve. A medvére a lap-
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póknak nincs külön nevük és megnevezésére vagy idegen szóval 
élnek, mint a päredna v. pirri, perri is, vagy pedig körülírással, 
mint a fentebbi összetétel. — ak v. akt versben használt rövidítés 
akkta helyett | puődilitét szétszórni: poddanét szétszóródni. — 5. — 
Erre nézve ugyanaz szól, a mit a második sz. vershez való jegyze
temben mondtam.

6. — tültahtét megfőzni, forralni: tuwlltat főni, forrni | 
klähpit megaludni, megtúrósodni | ju'iké pr;es. pl. 3.: jo'ikat da
lolni (lapp módra). — 7. Y . ö. a 2. vershez való jegyzetet. — 
rüwki prass, pl. 3.: re'ukat röfögő hangot hallatni (rénszarvas
tehén és borjú) I kiggi praes, pl. 3.: kaggat kanállal enni.

8. — leks versben használt rövidítés lehkes helyett.
9. — Elza a szerelmi dalokat általában friddari vulle, vagyis 

«leánykérők dala» czímmel illette, mert ezeket rendesen akkor 
szokták dalolni. A 11. és 12. számú a tulajdonképeni kérő dal, 
sognü-vullé, melyet rendesen akkor szoktak eldalolni, mikor a 
legény az ajándékait adja a leánynak. A leánykérés különböző 
vidéken divatozó változó ceremóniáira itt nem terjeszkedem ki. — 
kerésvűtap Maxidét tkp. szerelmet vinni v. hordani.

12. — vä'ibmui all. s . : va'ibmü szív.
13. — Ezt a dalt abban a családban költötték, a hol tartóz

kodtam és Elza foglalta a jelen alakjába. Tulajdonképen gúnyoló 
dal és szereplője egy lapp leány, Nils Martensen nevű lappnak a 
leánya, a kivel megtörtént, hogy kérője cserben hagyta. — A Suli- 
tálma hegység tövében újabb időben van egy nagy réz- és kén
bánya és ide a saltdaleni lappok közül is többen mennek el dol
gozni. Ide ment el a szóban forgó leány is és a dal ráfogja, hogy 
ott ezüstöt akart keresni. — sipwar fejszefok, kés foka; akéuit 
aulai son kita sipmari a fejszéket addig vagdosta (a kőbe), míg 
olyan lett az élük, mint a foka | jäbd ku rövidítés já'beda ku he
lyett I tu'rjun pries, pl. 3.: to'rjüt föntartani, megtartani | ve'rape 
icci cüvü nem kedvezett neki a szerencse, tkp. nem követte a sze
rencse I iéci ve'répe Mitte tkp. nem vitte a szerencse.

14—15. — Helyzetdalok. — väivihet v. vdivihtét kínozni, 
nyomni (bajjal): va'ivé kín, vesződség.

16. — Ezt a dalt Elza irta hozzám búcsúzóul. — várj ales v. 
varjels vagy varjalus imp. s. 2., varjels csak versben használt 
rövidítés.

21*
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17. — navvalét kihullatni (hajat, szőrt) vagy kihullani (haj, 
szőr); navvöluwwut kihullani (hajról, szőrről) | kanaltillé praes, 
pl. 3.: kanültallat könnyezni | stűr, púr versben használt rövidíté
sek I tü usütaj) rád gondolok, tkp. téged gondollak | tohk versben 
használt rövidítés tohkö helyett.

18. — Ezt utólag kaptam. — vürhtatallat kézirat: vordadal- 
lat)  =  várakozni, L. vuordatallet | monno suräw (kézirat: maanaa 
sorraw) : L. surret molestia affici | kaggén (kézirat: gaggen) essiv. 
s . : L. kagge famulus famula.

19. — Utólag kaptam. — icc i... lokoco, helyesebben lokoca 
tkp. «nem számlálja» | vicdrtallat (kézirat: vetsardalla) csicse
regni: L. vicertet garrire | jokkes (kézirat szerint) értelmét nem 
tudom=iszákos (?) | őd'dotét (kézirat: aaijaadet) — L. ajotet quies
cendi copiam dare, nyugodni hagyni (?) | moröhti (kézirat: maa- 
r a a ti) : moröhtét =  L, már ratet curare, curam gerere | audos (kéz
irat szerint) értelmet nem tudom biztosan =  csodálatos (?).

20. — Utólag kaptam. — porco (kézirat: baaitjaa)  =  L .pálca 
puerulus | itnin spoddon (kézirat: ednen spaaddaan) kicsufolni, 
kinevetni: spoddon dtnét | auté paihken (kézirat: a üde paiken)  tkp. 
előbbi helyen | alvai (kézirat szerint) értelmét nem tudom =  félel
mes (?) I vúséta (kézirat: vosseda) =  helyesebben: vűschta mutat | 
sít versben használt rövidítés sihta helyett.

21. — gumién versbeli rövidítés jupmelen helyett.
22. — Utólag kaptam. — leggastem (kézirat: legasstem) p. 

prcet.: L. Idggestet quiescere, requiescere | nohkau v. nühkau (kéz
irat : nókkav)  =  eleget (?) | jdb ku versbeli röv. jäbeda ku helyett | 
kantél (gauddel) saját följegyzésem szerint koutéles magas hegy 
örökös hóval | kélléhti (kézirat: gelleti)  prmc. sing. 3.: kélléhtét vagy 
kallihtét jóllakatni, kielégíteni.

XV. A régiek közmondásai, szólásai. — Ezek közül az 1— 16. 
és 40., 41. számúakat a helyszínén gyűjtöttem, a többit pedig utó
lag kaptam és az átírás mellett az eredeti lejegyzést is közlöm. — 
21. kéllasina com. s . : kelés hazugság | vűddaina: nőm. vatta (?) 
bocskorkötő, rendesen színes vagy barna posztószalag, melylyel a 
bocskor szárát többszörösen áttekerve a lábhoz erősítik | 33. äksit 
v. äksit (?) : akksa (?) =  Wiklund akkse- das geweih eines renn- 
tieres mit einem'; kleinen stücke des Schädels | 36. koirn rövidítés 
ko'ibmé helyett | étnakasait acc. p l.: étnakes (?) sok. En csak étne,
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einak alakokat jegyeztem le | 38. skuglu =  L. ija skuglo bagoly | 
kutnan o'ive jelentésével nem vagyok tisztában, kutna (gén. kunit)  
hamut jelent, kutné (gen. id.) örömöt, nevetséget, tréfát és 2. 
tiszteletet.

Van azonkívül több utólag küldött közmondás, melyeknek 
egyik-másik szavát nem tudtam biztossággal fordítani, vagy az 
egésznek értelme volt előttem homályos. Ezeket itt közlöm a kéz
irat szerint. 1. galle da don dakke soni staggen aarot. — 2. etje don 
mo sitta tjaarvaadet (te nem akartál engemet hívni). — 3. vorras 
verald sa kol domaditj (az öreg világ az ím majd Ítél). — 4 .jó s  
ella allagen volgetja, dcctta lik baikkan baaddaaditja. — 5. Jaardaa 
hcerrat gos do dav gaatjoi dakat. — 6. I  sa goit mike etjak gaatai 
hódítja, de etja jarvva baadta (senki se jön más a házba, hát maga 
a rozomák jön (?). — kollet dalle vises vapsav, gaakte manna birra 
goimes halljátok az okos darazsat (?), hogyan megy társa körül). 
V. ö. a szövegben a l l .  közmondást. — 8. velle be graavo keta salle 
( —sa le) son. — 9. essi da man gokev staikkatja. — 10. velleb jós 
i galma-baikka gaskkav jolloritja (az előbbihez tartozik?) — 10. 
araboi sa kcedge modtkan (előbb széttörik a kő). — 11. eile don 
ollo moros (ne légy egészen haragos (?). — 12. galle da aatjotja 
laaijes beljitdat brokot (bizony használhatod szelíd füleidet (?). — 
13. daille lik sadnes laaije (az igazság mégis szelíd).— 14. mannes 
anje raano doljit lobboda (ugyan miért teríted ki a három éves rén
szarvastehén bőrét). — I  sa goit gőte veso tjabbodakkain, i sa 
namma gevke spjatj (?). — 16. héja hav son gaik borrédes gaammo 
gares vollai (minden javát (?) fölborított edénye alá teszi.) — 17. 
snairdse le son jaibda ko gaitsa. — 18. esi goit so boriditta so moi- 
titja  (nem jóságáért (?) emlékezteti (?) őt.)— 19. tolli sagol maino- 
mav eltűri, lám, a dicséretet.

325
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7. lap, alul 5. sor m ehe és ne helyett méheesne
9. « « 8. « mövve « mövve-

13. (( fent 3. « ehea « éhea
21. « « 5. « nűdin « nüdin
22. « « 5. <1 uksa-ajést « uksa-rajest
22. « alul 4. « ra/ti « valti, valti
27. « fent 1. « pohheet « pohcSt
27. « « 2. « altü (ältmv) « ältü (ältuw)
31. « « 8. « vällti « välti (välhti)
36. « « 1. « ältuist « ältuist
36. « alul 14. « ti « te
48. « fl 4. « ja  « ya
51. fl fent 14. « juhho « juhko
53. « « 4. <i sä « sa
65. « alul 4. « äheep « aheep
65. a « 9. « pühcuh « pühcuw
72. « fent 9. « elmosódott nyom- [valaku '

tatás « ulükün väccacet,
74. « alul 7. « städan « städan
84. « fent 10. « pähearn « päheaw
89. « alul 2. « nimnastice « nimnastice
95. « fent 1. « elünés « elünés

111. « « 13. « nűUi « nw/a’
111. « « 15. « kähheat « kähheat
121. « alul 3. « jogait « fogait
129. « fent 3. « sakastillé « sakastille
137. « « 4. « co'rövö « co'rövö (cu'revü)
139. « « 15. a vussaw « vússaw
144. a « 4. « piggekőhtin « pijjekohtin



SAJTÓHIBÁK. 3 2 7

150. lap, fent 5. sor varruj helyett värruj
161. « « 18. (i konakasen « konokasen
163. « « 13. « érti, « kerti
197. « « 4. « suste « süste
235. « « 5. « co'rövo « co'rővo
236. « alul 8. « skilcakes « skilcakes
237. « « 10. « säkcä « sákkéa
242. « « 8. (( välti a välti
251. (i « 11 . « o p io  « topta
257. « fent 17. « säkasti. « säkasti.
260. « alul 11. (i á/tfé « ähte
263. (i « 12. « té (i i«, te
284. (' « 3. « manä « mänä
286. « fent 12. « mär a, (?) « mura
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