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SVÉD-LAPP SZÖVEGEK.

i i .

Je m tla n d i lap p  nyelv .

(Fölinge-, Undersáker- és Herjedal-lappmarki nyelvjárások).

Az 18ó4. év julius havának legnagyobb részét és augusztus
nak majdnem egész első felét Svédország Jemtland nevű tartomá
nyában töltöttem, hogy az ott élő lappok nyelvét tanulmányozzam. 
A jemtlandi lappok legdélibb részét lakják azon több mint 7200 
mérföldnyi területnek, melyen lappok találhatók. Az éjszaki szé
lesség 65. fokától dél felé a 62. fokig vannak szerte szórva és egy
két koldus kivételével ott élnek a svéd-norvég határon emelkedő 
hótakart hegységekben. Nomád életet folytatnak és rénszarvasaik
kal a külömböző évszakok szerint külömböző helyekre vándorol
nak. Végső telepük Herjedalban a Rut hegységben van és ettől 
délre már egyáltalában nem akadunk lappokra. Számuk csekély és 
alig üti meg a nyolczszázat. Egészen elszigetelten élnek és a többi 
lappsággal századok óta nem érintkeznek. Ezen elszigeteltségnek 
tulajdoníthatjuk jó részt, hogy nyelvük rendkívül eltér a többi 
ismert svéd-lapp dialectusoktól, annyira hogy egymást meg sem 
érthetik.

Keveset is gondoltak eddig a jemtlandi lappsággal. A többi 
lappok számára a svéd kormány gondoskodik papokról, tanítókról, 
a kik értik nyelvüket és ezen hirdetik az isten igéjét és a tudás 
elemeit; lefordíttatta lapp nyelvre az egész szentirást, a zsoltárokat 
és számos más erkölcsi müvet; a jemtlandi lappok ellenben csakis 
svédül tudó papokkal érintkezhetnek, a részükre fölállított iskolá
ban a tanítás svédül folyés nyelvjárásukon egyetlen egy munka se

1UGOR FÜZETEK. 8.



2 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, II.

látott napvilágot. Egyedül Donner Ottó «Lieder der Lappen» czímű 
müvében találunk két verset, melyekben a herjedáli nyelvjárás több 
sajátsága tükröződik vissza. Az egyik a nPäive neita (nap leá
nya)», a másik a 124. lapon «varin (a hegyekben)» czímű négy 
soros versecske. Az, a kitől följegyezte, az öreg Fjellner András 
sorselei pap, Herjedálban született, Karesuandóban és Jukkasjár- 
viben káplánkodott és Sorseleben pap volt. Három olyan külöm- 
böző vidéken töltötte tehát az életét, a melyek mindegyikében egy
mástól teljesen eltérő és egymás előtt érthetetlen nyelvjáráson 
beszélnek a lappok. Ezen kíilömböző nyelvjárások keverékét tün
tetik föl azon szövegek is, melyeket Donner tőle lejegyzett. Egy 
tisztán herjedáli töredéket is találunk Donner gyűjteményének 
12-ik lapján. Ez azonban úgy van közölve, hogy majdnem telje
sen érthetetlen.

Az alább közlendő szövegek a jemtlandi lappok nyelvéből a 
legelső mutatványok. Véletlen szerencse folytán olyan helyre jutot
tam, a hol nem csak egy lappmarknak a nyelvjárását tanulmá
nyozhattam, hanem a Jemtlandban élő összes nyelvjárásokból 
gyűjthettem mutatványokat. Julius 6-án értem magister Jaakkola
Károly finn utitársammal Stamgärde nevű kis községbe és ott

/
beszállásoltuk magunkat. Értesültünk róla, hogy onnan nem mesz- 
sze Edsásen községben lapp gyermekek számára iskolát tart fönn 
a svéd hittérítő társaság. Ez iskolába Jemtland legkülömbözőbb 
vidékeiről való 12—17 éves lapp tanulók jártak, nagyobbára 
Undersáker-lappmark kíilömböző hegységeiből. Volt azonban ott 
egy 17 éves lány Frostviken vidékéről, a Fölinge-lappmarkból is, 
és egy 16 éves fiú Herjedalból, a tannesi hegységből. Ezek segít
ségével Jemtland legéjszakibb és legdélibb nyelvjárásaiból is sike
rült mutatványokat gyűjtenem. Kezdetben más nyelvjáráson már 
följegyzett lapp meséket dolgoztam át velük. A frostvikeni 1—4. 
számú mesék mind ilyenek, valamint ilyen a Tannes hegység
beli 1. számú mese is, mely Friis «Lappiske Sprogpröver»-ében 
«Jetanasa hägga» czím alatt fordúl elő. A 2. számú mesetöredék 
Hyltén-Cavallius gyűjtemény eb éli Prinsessan pá glasberget-nek 
szabad átdolgozása. A többi eredeti. Julius 8-án az Anaris és Hit- 
tingsfjállek tövében levő lapp kápolnába tettem nagyobb kirándu
lást. Ott nagyobbára grammatikai följegyzéseket tettem, azon kívül 
egynéhány mondatot írtam le egy Snaasa csúcsok vidékén született
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legény, s egy Frostviken tájékára való lapp tollba mondása után. 
A kápolnából való visszatértem alkalmával egy Herjedálba való 
ember csatlakozott hozzám és ettől is jegyeztem le szókat és 
néhány mondatot. Az edsáseni iskolában az említetteken kívül 
még két fiúnak vettem hasznát. Az egyik Norvégiába, a Meraker 
hegységbe való volt és vele, minthogy maga mesét nem tudott, 
szintén a Friis gyűjteményében levő «Jetanasa hägga-t mondat
tam el a saját dialectusában; a másiktól pedig több érdekes szöve
get kaptam az Undersáker hegységben divatozó nyelvjárásban. 
Stamgárde-ben létem alkalmával egy 18—19 éves lapp leány is 
odavetödött az Anaris hegységből. Ettől valók a mondatok és a 
mesetöredék, mely a herjedali dialectusban megkezdettnek folyta
tását képezi. A többi Anaris hegységbeli szövegeket a leánynak 
később szintén Stamgárdebe jött anyjától, egy 50 éves asszonytól, 
jegyeztem le. A Tranris hegységből is köszöntött be egy szép 
napon egy lapp ember és két érdekes kis mesét és két kis elbeszél- 
lést mondott el.

Július 29-én odahagytam Stamgárdet, elmentem a norvég 
határon élő lappokhoz és nyolcz napot velük együtt élve sátruk
ban töltöttem. A Skaltugu hegységből való mind nyelvileg mind 
tartalmilag igen érdekes szövegeknek legnagyobb részét egy értel
mes lapp szolga mondta tollba. Csak a két utolsó elbeszéllést kap
tam másoktól. Az elsőt egy 35 éves lapp, a masidikat pedig egy 
lapp vándortanító elmondása után jegyeztem föl. Ugyancsak e 
hegységben egy Oviken hegységből való szolgáló is volt. Ettől kap
tam a mesetöredéket, mely a herjedáli dialectusban megkezdettnek 
második folytatását képezi és a kis elbeszéllést. — Augusztus 
10-én éjszaki Undersákerba, a Kálásen hegység vidékére indultam, 
a hol szintén volt a lappok számára isteni tisztelet. Összefüggő 
szöveget itt nem sikerült szereznem. Azon pár mondaton kivül, 
melyet a Sjácker hegységből közlök, csak még néhány nyelvtani 
följegyzést tettem.

Ezzel számot adtam, hol és kiktől gyűjtöttem. A gyűjtemény 
tartalmát huszonnyolcz mese és meseszerű elbeszéllés, tizenki- 
lencz, a mindennapi életből vett történet, három mesetöredék és 
hat vers képezi. A gyűjtemény úgy van rendezve, hogy a rokon 
dialectusbeli szövegek egymás mellé kerüljenek. A frostvikeni szö
vegek a legéjszakibb, Fölinge-lappmarki, a Tánnes hegységbeliek
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a legdélibb jemtlandi nyelvjárást, a herjedali-t, tüntetik föl. Az 
Undersáker-lappmarki szövegek következőleg vannak rendezve: a 
Sjácker hegységbeli pár mondat az éjszaki, a Meraker, Skalstugu 
és Snaasa hegységbeli szövegek a nyugati, a Tranris, Undersáker 
és Anaris hegységbeliek a déli, az Oviken hegységbeliek pedig a 
keleti undersákeri nyelvjárás bemutatására valók.

A jemtlandi lappok nyelvében igen gazdag a magán-és más
salhangzó-rendszer. A Lule-és Pite-lappmarki szövegek közlésében 
föl említetteken kívül itt még következő új hangok találhatók: w 
(középhang о és ö között); az észt в (e és ö közti hang) is meg
van. — w — angol w (majdnem м-пак hangzik és sokszor h spi
ránssal já r); у  (ezzel a német ich Bzóbeli eh-1 jelöltem két magán
hangzó között); c (középhang c és t  között); s (középhang s és s 
között); g (középhang 5 és 5 között); r (poroszos r : uvularis r ?) ; 
г* V. r* (itt a r ejtése mellett röviden hallható sv. srezdűl); l 
(hasonlít az orosz vagy lengyel I-hez, csakhogy a nyelv még job
ban begörbül és a torokhoz közelebb érintkezik az ínynyel). — 
A k, t, p, с, c jegyek azt jelentik, hogy illető mássalhangzó akár 
keményen k, t, p, c, c-nek, akár lágyan g, cl, b, 3, 5-nek ejthető. 
Ez a váltakozás ugyanazon szóban és ugyanazon beszéllőnél szó 
elején majdnem mindig, szó közepén pedig igen gyakran előfor- 
dúl; pl. kampul vagy gambul; tuhte v. duhte ; piene v. biene; cälemie 
V. gälemie; idumuce v. ulumuge; ceäpkih v. geäpkih; liencie v. lien- 
gie stb. A frostvikeni legkevésbbé, a herjedali leginkább használja 
a lágy hangzót, a férfiak is inkább mint a nők. A szövegben nincs 
következetesen megjelölve, valamint az l sincs mindenütt föltün
tetve, a hol hallottam, mert általában igen gyakran előfordult. 
Csak ott jelöltem, a hol igen föltűnően hangzott. A r főleg az 
Undersáker hegységbeli fiúnál hallatszott gyakrabban; f  =  rj 
csak egy szóban, a riewo-Ъпп fordult elő s ezt is csak a Skalstugu 
hegységben hallottam.

Az undersákeri és herjedali nyelvjárásban általános, hogy n 
elől a t kiesik és helyébe magánhangzó jön, pl. tatna, utnih, vit- 
nima, lotni’ helyett igy is mondják: taana, uunih, viinima, looni'. 
Ezekben az aa, uu, ii, 00 élesen elválasztott külön szótagokként 
ejtendők.

A Lule- és Pite- lappmarki szövegekben van egy rövid magán
hangzó ( ä, e, i, ö, u), mely erősbítő b, d-1 pótol vagy két egymásra
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kővetkező mássalhangzó kiejtésének könnyebbítésére szolgál. 
Ugyanez megvan a jemtlandi lapp nyelvben is, de a szövegben 
általánosan nem jelöltem, mert ép oly világosan hangzik, mint a 
többi rövid magánhangzó. Csak ott illesztettem a magánhangzó 
fölé a - jelét, a hol alig volt hallható. A hol a jemtlandi lapp egyéb 
esetben mond ki igen röviden, alig liallhatólag egy hangzót, ott 
fölemelt kis betűvel Írtam, mint para v. j>ar, akcen (=  aktsen), 
lchkede, f ualih stb. — Az n, l, t után fölemelt kis i-vel kezdődő 
ikerhangzó az említett mássalhangzóknak s színezetet ad, vagyis 
murié, al'e’, kukt'e stb. úgy hangzik mintha munnje, alje’, kuktje 
volna.

H a l á s z  I g n á c z .



I.

F ö lin g e-lap p m ark i n y e lv já rás . F ro s tv ik e n i hegység
(Frostuka v. Frostekawärie).

A) B e s z é l g e t é s e k ,  e g y e s  m o n d a t o k .
Mali kuoräka’ sämien Melum? érted-e a lapp nyelvet? 

monna kuerhkäh kann, mam tptne jiehtä’ nem értem, a mit mon
dasz. — monna juo mätam kuerkat már értem (bírom érteni); — 
liähtäka lie kuérqkat (kuerkat)  könnyen érthető (könnyű meg
érteni). — mije kurukses'en értjük egymást.

JiehtV, kuktie tihte somién? mondd, hogyan van ez lappúi?
— monna maihtie’ kanna nem jut eszembe (nem emlékszem). — 
tah sämien kiel’ tűnnie lantsne jeh tüppen un*e (v. tiippene tiinn'e) 
lantsne iVe’ ko’ siemü plieresne a lapp nyelvek ezen a vidéken és 
amott azon a vidéken nem egyformák (tkp. nem mint azon alak
ban levők). — tappene j'ehtie’ : könahtet ( köun5 t!), jéh пигЧепе 
j lehtie': nonö! itt (emitt) azt mondják: elbúcsúzni (isten veled!), 
és éjszakon azt mondják: nönö! — monna vahtst tairam, atte 
nümtie bizonyságot teszek (bizonyítom), hogy úgy van. — tihte 
mäta kuqräkat, mam liem monna jiehtema ez (ő) bizonyíthatja (erő
sítheti), a mit én mondtam.

Monna kalkam ( kalákám)  supcstet mesélni fogok. — monna 
jiehtam autne, jéh totna jiehtä’ minnesne én előmondom, te meg 
utánam mondod. — tihte svöruq■ том kicHemiem ő felel kérdésemre.
— jiehtie’ munen (munlen) nmntie mondd nekem azt (tkp. úgy).

Mali taira’, kuktie tihte däron 1 tudod-e, hogyan van ez své
dül? — hoqjä, monna mätam däron supcstet igen, tudok svédül 
beszélni. —munna jähkam, atte nümtie azt hiszem, úgy van.

éieketn läkäriä’ tegyétek el a könyveket!
kuktie jiellä’ v. jiella’ hogy vagy? hogyan érzed magadat
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(tkp. hogyan élsz) ? — hoajä meglehetősen (tkp. igen); hievenlikke 
jól. — mü jelkie pokcokä fáj a lábam; pokcoka toroja, v. altéin 
(y . altéin f'&r) pokcoka nagyon fáj (tkp. a fájdalom dolgozik). — 
mü rqvvq (y. ravo v. rovo) pokcoka fáj az alfelem.

Mq,nna varrim tan vurqka, sata mqnnq mäta hievie possuqt 
olyan gyorsan futottam, hogy alig bírok lélekzeni. — monna liemq 
numta ainest lélekzet nélkül voltam (elállt a lélekzetem).

Mű tan stuor vaivoq; monna liem alovas vaivot nekem igen 
nagy bajom (szomorúságom) van; igen szomorú (betrübt) vagyok. 
— tihte klökote fenem  ez sokat panaszkodik. — kossie mije neu- 
rosne, corvojápie juprnelem (jüpmelem) mikor bajban vagyunk, 
istent hívjuk (wir rufen an).

Monriq liem juo kaihkenq nügüta én (már) mindennel elége
dett vagyok. — tutna matie’ kqn nügüta arrat namta (y . nomtet) 
ti ketten semmivel sem bírtok elégedettek lenni.

Munnan koppaseks acW skimc’ mind a kettőnk atyja (atyái) 
beteg. — munna jiälläm kuktic mü äclä úgy élek mint atyám. — 
tihte cliiraje cerakä tann jicse jämeme itnem (itn'em) ő nagyon 
siratja meghalt anyját. — koh jece ( v. jece-pontä) lie jämqmq, tilje 
sturra aitiestimie suttqmq Uinniä kuotsne mikor (a mint) a házi 
gazda meghalt, nagy búslakodás támadt ezen házban.

J lehtie’ mun'en,mam totne joktan (tan pijen)  tarejaje' 1 mondd 
nekem, mit csináltál tegnap (ma) ? — munna cúöécelim tan aredn, 
kamatéin ja  ivarja’ cdkijim, allta’ puhcejim, pöpmatim, karé’ péssé- 
jem, ivarja’ tuomim, cacie ku°ttijem, sena monna porrta waccejem 
kns^e koqika fölkeltem ma reggel, czipőt húztam és fölöltöztem, a 
teheneket megfejtem, ettem, az edényeket megmostam, ruhát varr
tam (tkp. készítettem), vizet hordtam, aztáu elmentem látogatóba 
(tkp. idegenekhez). — mám tü viélla tarejaje ? mit csinált a férfi
testvéred ? — muor’ cuhpoje, ruonca stellije, slarra stelladie kuöi- 
luka, skuoksu vuofei ruoncina ; te [le] juo sküksiui fát (tkp. fákat) 
vágott, a lovat megetette, elkészítette (rendbe hozta) a járó művet 
(fuhrwerk; svédül: han ställde ákdon jardig), az erdőbe ment a 
lóval; hát már az erdőben van.

Monna benőm tqtnqm, att ih kqlak niimtie taréjét kérlek, ne 
tedd azt (tkp. úgy)- — P.qrq tam aktam taréja’ csak ezt az egyet 
tedd ! -— iem monna tam torojoma, jis  tan jenim fihkima nem ten
nem, ha [még] annyit kapnék [is]. — tihte pqrakoq то unom cqr-
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rqkq sejeluq.fi ez a dolog engemet nagyon kifárasztott. — monna 
kelopotom édrráka nagyon fáradozom (iparkodom). — monna liem 
juo kuwjluka müpqrq.koma (v. vitnesemiem) én már elkészítettem 
a munkámat (tkp. készen v. készszé [csináltam]).

*iV tqtná mann stuore h'erra, sat acarn cuovoret tienasatet 
nem vagy oly nagy úr, hogy [tégedet] szolgálnom kelljen.

Totna kálók vetnaset aluvoroka komolyan dolgozzál! — jis tie 
tan pijen léwmpslike vitnas’, tHj aéam tot nőm makset ha ma szorgal
masan dolgozol, meg foglak jutalmazni (tkp. fizetni).

tihte karra lie tan alovas stellet ejá ez az ember igen nagyon 
dolgos (szorgalmas). — tah f uolk’ fenum vitnesejá’ ezen emberek 
nagyon iparkodók (tkp. sokat dolgozók). — tihte stállata kaihkum, 
mié pora nohtsne tűnnie kuotsne minden elvégez [besorgen], a mi 
csak szükséges e házban. — tah f uolk' j^nom  utnije’ witnesahtet 
ezen embereknek sok dolgozni [valójuk] van. — tah skuttie’ cárdka, 
kosso lies torojoma tam watnam kuwjluka ők nagyon iparkodnak, 
míg ezen munkát elvégezték.

Munna' cuovorien ruktilakán taréjét tam ittam kettőnknek jól 
kell csinálnunk e dolgot. — im munna’ máhtie' tam piejet ordno- 
kosa ketten nem bírjuk ezt rendbe hozni.

Mije őuovorien kuhcet kuotiem őriznünk kell a házat. — 
jece kiettiem tarejaje a gazda kerítést csinált. — monn[q j  ai aktn 
aikien tarejajim én is csináltam egyszer.

par akta rnata ( \>ar tah matté’)  j'elet tűnnie viärädsne, mij 
vitnesa ( mah ritnesie’)  csak az élhet (azok élhetnek) a világban, 
a ki dolgozik (a kik dolgoznak).

Monna karavánt ( v. kockám) tam moqrám szótharapom ezt 
a csontot. — monná cuohpm kírrqm muoreste levágom a héjat (kér
get) a fáról. — monna hörnam piecketam talitiá warjeste levágom 
(ollóval) a csúcsot (sarkot) ezen ruháról.

Akta kármánejá tiil'em kiesie egy ember húzta a bőrt.
Monna nuolijem (v. luihtiejém hirkie' ( hirkiem) stalliste ki

eresztettem a lovakat (lovat) az istállóból. — herra raji jicse trécin- 
kuite hireketä weccet sküksta az úr megparancsolta szolgáinak, 
hozzák [haza] a lovakat az erdőből. — tiht atná j ieh c'enár* (v. tie- 
nesejá’)  sok szolgája van.

Kié poqtá ? ki jön? — monna po°tijim miekcete teppete mesz- 
sziről (félreeső helyről, szó sz. messziről onnan) jöttem. — muv.na
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t'ékie jmatam mü äce'na atyámmal jöttem ide. — puotie’ kickiepsa 
(v. kiäckan’)  jöjj közelébb (v. közeledjél)! — jis lie’ tqtne hieven, so 
tlje poata’ mijjéne sküksa ha jó vagy (leszel), velünk jösz az 
erdőbe.

Juo monna tqiram, atta poata reméllem (tkp.már én tudom), 
hogy eljön. — poqta twppete mu autelen onnan elém jön. — monna 
lienktaioin, jus tihte par a ca puotet kívánom, bár csak eljönne (om 
han bara skulle kommá). — nu lie poatqmq mijen (munnun) 
koaika, jis (v. arr) mije corvope (jis lien corvoma)  eljönne hozzánk 
(kettőnkhöz), ha hívjuk (ha ketten hívnók).— fiärhnen (v .f ir s'nen) 
pijjen poata mijjén ( v. mi jen)  koaika minden nap eljön hozzánk. — 
munen lie j iehtoma, atta mö kiérahkomis poata jirrotn nekem mondta, 
bogy jó barátom (kedvesem) holnap eljön (jön). — tihte poata 
munnuna kuktsne ő (v. ez) kettőnkkel jön. — tuhta fv. tuhte) poata 
tonn luihtie mű koikä (mü pielese) az tőle hozzám (mellém) jön. — 
potien munnun koika (V. koqika) kaiks tüunis eljöttek kettőnkhöz 
valamennyien. — tuh lien ai poatqma, jis litie tije ai waccema ők 
(azok) is eljönnének (v. eljöttek volna), ha ti is mennétek (v. men
tetek volna). — jeaca alamucd poatä más ember jön. — muppie 
qlamac’ puotie’ más emberek jönnek.

Monna mähtie’ konn snqrrta wuértet tü puotemes (v. puoteme- 
sem) alig bírom várni a te jöveteledet (megérkezésedet).— koktem- 
tie ac' wuértie’ monnamjoktan mért nem vártál engemet tegnap? 
— monna asta' ( asth)  капа nem értem rá. — kossie kqlqk' asstat t  
mikor érsz majd rá? — monna miéi' капа nem tudom. — monna 
mähtie’ kqn riehta jiehtet, kossie kqlkqm puotet nem tudom eldön
teni (tkp. igazán megmondani), mikor fogok jönni.

Munna’ utnléjin uhcemiem kettőnknek látogatásunk volt. — 
kiem kalkien uhcedet tan pijjén kit fogunk (ketten) ma megláto
gatni ? — munna wacciem ( v. wacciejém), acam uhcedet j'ecena 
äitikitie szüléimét mentem látogatni (elmentem, hogy szüléimét 
meglátogassam).

tuhta cqhkasa paltq, monnom ő (az) mellettem ül. — m ije  
kplomos koqtsne cahks4n (v. cqhkqsien v. cahkqn)  mi hárman a 
szobában (házban, sátorban) ülünk.

Monna cuoccajém mó’tsne oldalt (félre) álltam. — cocca mü 
tuéksne mögöttem áll. — tuhta coccä puortsne ( v. pu°rtien nálenie)  
az az asztalon áll. — tihte cocaje ( v. őolöaje) ciln vuostokomus tei

UGOR FÜZETEK 8 . 2
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muppije ő legelői (legelső) állt a többi között. — mű tuokan coc'te 
mögém áll. — mű autelen lie előttem van.

Monna wacam uluksa jih kiähcedet pirjerkan kimegyek, hogy 
körülnézzek (att bese omkring). — monna waccam ulukse росс 
oijjen (росс jilkien) kimegyek hajadon fővel (mezítláb). — munna 
waccam pöstolen (v. püonnose)  hátra (hátrafelé) megyek. — munna 
p uorrta mű ac'en lü’tie; talie wäcam postota mű acen kuoika 
el[mentem] az atyámtól; most visszamegyek az atyámhoz. — 
mqnna kuqtete (v. kostete) wacam jeh tat na skuokata ( y . sküksa) 
tv аса'; пи liem monn[ a] ai waccema skuksa, jus liem kq,mak atnama 
én haza megyek, te az erdőbe mész; én is elmennék az erdőbe, 
ha czipőm volna. — manna waccecam tqtnqnq v. totnqnq, (tutnana 
kuktsne) sétálok veled (kettőtökkel). — manna, wäcam numta totnot 
(numta tutnot, numta tijjet)  nélküled (kettőtök nélkül, nélkületek) 
megyek. — mannq, waccam tijjena kailcsne pejjese stuorra paktiem 
mindnyájatokkal fölmegyek a nagy hegyre. — monna kalakam 
waccet teinie ( v. toiniciv.tuiniä) skriksa muorum jákkieltet ( v. vieré
tet) el fogok vele menni az erdőbe fát vágni. — iem lie’ monna 
höukana ken waccet teinie nem vagyok hajlandó vele menni. — 
monna waccijim mohtse ( v. ruonese)  félre mentem.

Waccie’ porta műpalta (luihtie), mű ruccen tuökste ( v. tuwkste) 
menj el mellőlem (tőlem), hátam megöl. -— numta mijjet ( n. mijen 
kaiks) ih kalak’ kopp waccet nélkülünk (mindnyájunk nélkül) 
sehová se m enj! — mah lie' tqtna ivaccema pirjesa, jis  ih lie’ nah- 
kar*n elmennél-e a hegyre, ha nem volnál fáradt? — kossie uktuk 
wacca ? mikor mész egyedül? — jirrotn (muppien piejjen) holnap 
(holnapután). — appq, almok a kärhkqsa waccci az egész nép a 
templomba megy.

Munna’ [kuoppok] waccebe autná ( autená) jeh muppie kuékts 
minnesne puqtie’ mi ketten elől megyünk és más ketten utánunk 
(hátul) jönnek. — munnä’ lien ai waccema, jis litie totnä’ waccema 
mi ketten is elmennénk, ha ti ketten elmennétek. — mije mátie’ 
konna (y . konn)  waccet nem tudunk menni. — kossie kqléken kuo- 
téte waccet ? mikor fogtok ketten haza menni ? — mije kalken 
snarrta kuotete waccet nemsokára (mindjárt) haza megyünk majd. 
— ti je kaiks hems a (y . hemata) waccete ti mindnyájan haza
mentek.

Tanú lusto waccet qlakq.nq, kciineinä olyan kellemes menni
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künn az országúton. — tann muotolk fiar*nen pijjen tiekie puotet 
nagyon nehéz (beschwerlich) mindennap idejönni.

Kopp kommá wuwlkama ? hová ment az öreg asszony ? — 
olakana lie kunt van. — ju  koatan (koatien seise)  puotd már a szo
bába jön. — wuélka por’ta mű autelste (luhtie v. luihtie; mű pie- 
lestie) elmegy előlem (tőlem ; mellőlem). — mije lipie wuwlkama ker- 
kusejis lie tan pijen aileke elmennénk (v. elmentünk volna) a tem
plomba, ha ma vasárnap volna. — tije litie ai poqtama, jis mije 
kerhkusa lipie wuélkama ti is eljönnétek, ha mi templomba men
nénk.

Waltije űvseem ( v. kaunatiem)  búcsút vett, elbúcsúzott.
le tie kalkko warretet muppieje kuotine ne szaladjatok mások

nak házába[nj!
Kusne le puorapa, waresne el täsne 1 hol jobb, a hegységben 

vagy itt ? — waresne a hegységben. — kuktömtie ? mért ? — täsnä 
le lustipa; mű ä&ä ai täsn'ä ott kellemesebb (mulatságosabb); 
atyám is ott van. — tdlie múmia aimona sutiam trisniä most itt 
maradok.

Tihte p'ójje cappepq, ställiesne cin tuhte muppie ezen falu szebb 
helyen van, mint ama másik. — tihte stiella kuhkene mohtsne ez a 
hely messze (félre) van (weit weg, abseits). — tänniä s t  ellesne 
mätie’ kan hölltstet azon a helyen nem lehet lakni (tartózkodni). — 
tänniä piijisne hölltstie’ jin  folk' azon faluban sok emberek laknak. 
— monna thuhcem tasniä hiäven orrot szeretek (jó nekem) itt lenni 
(vélem itt jó lenni).

le kuhteken ( v. miken v. kieken v. aktaken) tasnie ( v. tasniä, 
täsrtä)  ; monna liem oktok kuotsne (knoten sisnie)  senki sincs itt; 
egyedül vagyok a házban (szobában, sátorban).

Tihte sotnun (v. teijje kuktsie) dc'en kuotie ; monna vuesetam 
aktam rummum tänrtä kuotsne ez (az) az ő kettejük atyjának a háza ; 
mutatok egy helyet abban a házban. — stuorra jehc (v. staima) 
■orrотел tánnle pöjesne nagy lárma volt e faluban.

Tdlie akta, tűlie muppie (muppie)  itt az egyik, ott a másik.
Alakana akté cohä, seitä kacket tummjeh tarn q.lqmucem künt 

egy kutya [van], meg akar harapni minden (tkp. azt és ezt az) 
embert. — kruhtera koqtqtq, a marba legel. — pajet koqtat kruh- 
tieretie hagyjátok legelni a marhákat. — munna' acien kiesastah- 
kum (v. wuejestahkum) piejet ruoncsa mi ketten rá fogjuk tenni a

2*
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kötőféket a huzórénszarvasra. — puoce maktie’ kann waccet, munna 
éuovoro’ konn sleloatahtet fe fu m  a rénszarvas nem bír menni, nem 
kell (kettőnknek) annyira megterhelnünk. — akta kármanéje puo- 
com mqratie ih tűsein nüowij ( \. nuowij)  egy ember megölte a rén
szarvast és bőrét lenyúzta. — totna kaik cuwltet tejitie puocete, malv 
koulohtie’ (v. koraktie’)  tisse válaszd el azon rénszarvasokat, me
lyek ide tartoznak. — juökietet puordcemus tahtie sämstemust válasz
szátok el a legjobbakat a legrosszabbaktól.

Plärie’ kqhcie poskste a levelek lehullnak (leesnek) a fáról 
(bokorról). — opro oppo pijjern egész nap esik. — rairije dörög 
az ég. — anska alkä ( \.  alkste) nohkotet a hold kezd fogyni. — 
kossie jdmkelta satta, tilje luöjsie’ poltajdktie’ mikor sötét lesz,, 
gyertyákat gyújtanak. — snarrta kalkien oqrajet mindjárt lefek
szünk majd. — munna juo nahkarén én már fáradt vagyok. — 
mann vqrqkq cuocelitie pejjese ? milyen korán (mikor) keltetek föl ? 
monna cuocelem vorokd dretn je örejem ( oqrejem)  a1 ént о iekketn 
reggel korán kelek föl és este későn fekszem le.

Tqllo puolld a tűz ég. — tan pejvalq kuotsne nagyon meleg 
ven a szobában.

Frua kakcela päresielesa az asszony megszaporodik (tkp. gyer
mekágyba esik). — tata niccie- nomoje mana ez szopós (csecs-szopó) 
gyermek. — taréja' paam (v. pasam) kuojleke tann иксе mdnuse- 
készítsd el (tkp. csináld készen) a fürdőt ezen kis gyermeknek.

Tok типа tann ajév’ azon gyermekek az ő unokái. — tak mű 
mdnai manói' ezek az én unokáim (tkp. gyermekeimnek gyerme
keit). — tuhte mű slidkta az rokonom. — kién mana lie tikte t  
kinek a gyermeke ez ? — koktemus niéjta tdsnid ? milyen lány volt. 
(v. van) itt ? — numtemes niéjta olyan leány.

Mqnn j'en mana’ skoulusnd ? hány gyermek van az iskolá
ban? — j'én mana waccie' skoulusa sok gyermek jár az iskolába. 
— mám skuule taréjaié mit csinált a tanító. — skólám qtnqmq isko
lát tartott (tanított).— skuule (sküle)  ivacclji sömies pöjjisa jik  kdllie 
qnkqn’ fulekien (v. vVseihtien) tomm kaink ( v. véjje) nille a tanító 
egy faluba ment és néhány tanítvány elkísérte (követte) őt az 
útra. — totna kálók’ kuékts orrot skuolesne figyelmes légy az iskolá
ban. — mana' kdleks kaikén aikien kiémpa (v. kedvűn) qrrqt 
a gyermekek mindig jók (szorgalmas) legyenek. — kok tatna Heh 
tan kiamps, tlje tkukc'em tqtnum minthogy nagyon szorgalmas.
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vagy, megdicsérlek. — manä' käihpije’ muppie folhkie mietie a gyer
mekek majmolnak más embereket (tkp. más emberek után). — 
tihte mänä tan so rucceros, sat аса cuovoret kqrrqdet kiüt’ pionnose 
[ez] a gyermek olyan nyughatatlan, hogy kezeit majd hátra kell 
kötni. — tihte manä tann aktn rucceres ez a gyermek folyvást 
(egyre) nyughatatlan. — tihte mäna atnä kärvä ossolmos, cuovorom 
tq,m manan ossolmos pösteln laikit ezen gyermeknek rossz tulaj
donságai (szokásai) vannak, e gyermek szokásait vissza kell for
dítanom (? =  le kell szoktatnom). — kelnie lie' töroma ? kivel 
verekedtél (birkóztál)? — manna tqtnqm skaikalam (v. skaika- 
lum) megverlek. — tihte mänä thuhcie jiéemse ez a gyermek dicséri 
magát.

Kuktemtie monnom nirralit’ ? mért csúfolsz engemet? — tihte 
nalsuata kaihketa fuolhketa ő minden embert bolonddá tesz (ki
esőtől).

Tihte fe j  jene waltiejé tomm az ellenség elfogta őt. — cuohp- 
stin aramujen folkste oijjem levágták a gonosz embernek a fejét.— 
■tihte fqnksne, men tlje fralsätien tqmma ez (ő) fogságban volt, de hát 
kiszabadították.

Seavot arra légy csendesen (hallgass)! — ih kalakko capkét 
<§va ne törd le !

Mám halkam mätqdet v. piäbmotet ? mit egyem ? — iem 
monná tairie’ nem tudom. — munnnsne küktssne (kukcsne v. kop- 
paseksne) jin mat mind a kettőnkben sok étel van. — kwf (v. prih- 
■cok) stürka öv. ealahka) a kávé keserű. — iete le’ tije tam pijjem 
kaskapijjém mátadem a ti nem ettetek ma ebédet. — cuohpä stuh- 
■cum laipste vág egy darab kenyeret (tkp. kenyérből). — totna 
piäpmotahtä aktam mänäm te egy gyermeket etetsz. — monna cuo
vorom vuostak teitie münate pöpmatet, sena mahtam, öv. mätam) 
iwaocet tei kmmie előbb ezeket (azokat) a gyermekeket kell meg
etetnem, aztán velük mehetek.

Monna fliüktim ficena warjä’ bepiszkolom (bepiszkoltam) a 
ruháimat. — jirrotn aileka, jéh munna waltäm jicena urru (orro) 
avarjain holnap vasárnap [lesz] és új ruhámat veszem [rám]. — 
munnä’ ku°kts Iwhpien mwnnan linie’ kuotsne ketten kendőinket ott- 
honn hagytuk.

Man jTnum tihte karra qltorosta öv. utúehta) ?- mennyit bír 
(besitzt) ez az ember? — tihte skoffuta jicse kaikslaks unuhtuka

О
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кайте" ő mindenféle haszontalan holmikat szerez magának. — 
pő°rijen muffen jin pednak’ kínáltak (anbieten) nekem sok pénzt. 
— monna spörohtam fe n  petnek’ sok pénzt takarítok meg. — mű 
(mg) raihko alka nohkot fiar’nen pijjen gazdagságom kezd minden 
nap fogyni. — monna wattam tütnen nqkata petnek, men monnq 
jiehtam tütnen, ac' h'dvenlike teje kuimie taréjét adok neked némi 
pénzt, de mondom neked, jól fölhasználd (tkp. jól csinálj azokkal).

Monnq őuovorom makset stqrqse skqlitam meg kell fizetnem 
az adót (v. adót kell fizetnem az államnak). — monna mahtam 
makset jicen laiku°m meg bírom fizetni az adósságomat. — tihte 
maksiejie (v. maksefe v.mqksqma v.maksuohtomä lie) jiésa (w.jicsá) 
laiku°m ő megfizette adósságát. — monna mahtam pörret tqm kér
hetem ezt.

Kiem totna wuéina’ poqtet kit látsz jönni ? — mqnna wuéi- 
nam teitiä kuktsete (v. sutnam, sotnam)  kettejüket látom. — mqnnq 
wuéinam tijjem kaiksum mindnyájatokat látlak. — monna wuéinam 
kaikslaks ék ; tommu kqrrqm ; jeaca karrom; jeácam v. jecicam min
denféle dolgot látok; azt az embert; másik embert; mást, egy 
másikat. — monna juo tqtnam (tutnam) kiiihcetema már tégedet 
(kettőtöket) megnéztelek. — seni im le’ munna wuéinamq totnqm, 
ecemna rüqm utrfe mióta nem láttalak, nem volt nyugtom. — 
monna alqkqnq wuíjnijem f okolom (v. Idttiem), tHje muolätam lát
tam kunt egy madarat, hát leföstöm (lerajzolom). — monna vielie 
vuinie’ kann nem látok már (többé). — ih Heh tatna alterq tqkkq- 
rum íolkum wuéinqmq ? soha sem láttál ilyen embert ? — tihte 
wuéina mijum (munnum v. monnom [ kukts]) ez lát bennünket (ket
tőnket). — tuhta wuertsa tiitrfen (tütnen) az rád néz. — mije (mié) 
máhtie’ kanna wuinesatat mi nem láthatjuk egymást.

mám tqtne seit’ (séit’)  mannqste (monnqste) ? mit akarsz 
tőlem ? — al'e’ko postote ( v. postota)  jiroka jicet örodejam mű 
luihtie ne fordítsd el tőlem arczodat! — kuttie’ muffen aktam gla- 
sum éacstie hozz egy pohár vizet (tkp. vízből)! — mám tuh séitie’ 
mijesta mit akarnak ők (azok) tőlünk ? — tihte kaihkiä, mije käl- 
kien luwqtet (v. täpotet) ez száraz, meg fogjuk nedvesíteni 
(v. nedvesítsük meg).

Monnd seihtwm, ac ivaccet uktuk numta monnot megengedem 
(akarom), hogy egyedül menj nélkülem.

Mám hellste (hollste) seiht’ ? v. mam túorpt’ 1 mi kell neked ?

О
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mire van szükséged ? — munnq таткам tuorpt’ nekem semmi sem 
kell, semmire sincs szükségem. — monna’ jenem tuorptien ket
tőnknek sokra van szükségünk.

M i tihte mi ez? — tihte tann ruonoleks dta ez nagyon külö
nös dolog. — tq,ta ( ЩЧа) koh uce veine-tqtna ez [olyan] mint egy 
kis boros (pálinkás) hordó. — tihte solopsta ez ezüstből [van]. — 
tunn artoka komota az ő válla széles.

Tihte monnom lukonestahtd, atta monna liem sealädamä tästie 
tomm ő vádol engemet, hogy tőle azt elloptam. — tihte seihtet 
vuisehtet (vaésiehtit), atta reakta lie meg akarja bizonyítani (meg 
akarja mutatni), hogy igaza van. — ei lie’ tihte voinusámq ken ez 
nem bizonyíték (beweis).

Monna thiekanqhtam tqmq, sat acem tamtejet megjelőlem ezt, 
hogy majd megismerjem. — totna mata monnom trekeldet, jis seiht’ 
megcsalhatsz, ha akarsz. — tusnid trekelteja (v. drageles folka) 
amott [van] egy csaló (v. csaló ember).

Mah tqmtie’ jicset jeliem ! ismerd el hibádat! — iem monnq 
tqmm tamtie’ nem ismerem el. — tutna acetn älskadet jicemtitie 
szeressétek ketten egymást! — tah ac'es kiampa (v. heivän) arrat 
kaskomis ők jók legyenek egymáshoz! — mäm tihte aitestd tiitrden f 
mit törődöl ezzel (was bekümmert das dich) ? — monn aitestam 
j'enum tan peira nagyon törődöm vele. — ei tihte tiitnen (tütnfen) 
koarat' kan semmi közöd hozzá. — tihte minden mahtie' kann koara- 
det nem lehet közöm hozzá (das kann mich nicht angehen). — ei 
tihte mijjise koarat’ kan semmi közünk hozzá (das geht uns 
nichts an).

Monna mähtam kuhkiem funtaret ( v. jirmostallot); im mgnna 
mqihtie’ kan sokáig gondolkozhatom (besinnen); nem jut eszembe.
— alie’ vielie kuhkebm funtar’ ne gondolkozzál tovább! — tihte lie 
tan ossoles ( v. -l°s)  karra ( v. rienie) ez (ö) nagyon megfontolt ember.
— mije äcen (v. mijecen) vele tairet tqmm fitam majd jól megfontol
juk e dolgot (v. fontoljuk meg jól e dolgot). — muihtsem piejet, sat 
e kaink tejjese nan puosark imotet vigyázzatok, hogy valami bajo
tok ne essék (tkp. vmi rossz ne jöjjön nektek). — laikuq snttije, 
kuktie monna ussotijem a dolog [úgy] történt, a mint én reméltem 
(gondoltam).

M i tű cuomotumie ( v. -tűrnie, v. cuomotes) ? mi a te kívánsá
god ? — monna cuom’ mamkqn totnostd semmit sem kérek tőled. —
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monna cuomom mamkan kérek valamit. — monna tqm lüohkstom 
(y. lüohkom)  ez tetszik nekem. — koktemus pliärom ( v. ]diára) 
milyen a külseje (arczszine)? — altéin fó r  höföliks nagyon (rend
kívül) szép. — totna mdhtd’ kittet cappies te szép[pé] lehetsz. — 
monnq, tatnqsq vuökotum hajlandósággal vagyok irántad (ich hin 
dir gewogen).

Ie tilite muffen tqmuts kanä ez nem ismerős nekem, ezt nem 
ismerem (das [er] ist mir nicht bekannt). — kiese lie tqmuts ? kinek 
ismerős, ki ismeri? — monna stuora tamutsom qtndm nagy isme
retségem van. — ih kalkko tqm pqltet ne ijeszd el (abschrecken) őt.

Tumfe stillinä kaunose jin  häutie' (v. hciutie)  azon a helyen 
sok gödör (árok) van.— aliehko tahtie keinoste seik’J ne térj le ezen 
ú tró l! — monna kalakam ruokat tqtnqm tasniä jil Ejsosne találko
zom majd veled (előtalállak) itt vagy Edsásenban. — mije mdlitien 
seiket mi letérhetünk [az útról].

Munna liem pqtätoma jiändsne megfürödtem a folyóban. — 
tänniä műkaik prguhkoq tänrfä lantsne ott (itt) általános szokás az 
országban.

Monna’ cuovorien thuhcet jicseniem (v. jicsemiem) dicsérnünk 
kell [kettőnknek] magunkat. — kukt'emtie thuhc jicernt ? mért 
dicséred magadat? — kuktemtie tutna’ jicsemtie thuhcetn mért 
dicséritek (ketten) magatokat? — mije kaihks mattepa thuhcet 
jicenesiem ( v. jicemem) mi valamennyien dicsérhetjük magunkat. 
— tije tüuna kaik mähtietie thuhcet jicsesie ti valamennyien dicsér
hetitek magatokat. — tuh ai ciehtie’ thuhcet jicenesie azoknak is 
dicsérniük kell magukat.

Kiesnie kaunose (v. kaunesa) s'dloq ( v. siälo, s'älo) kiben 
van (találtatik) lélek ? — mijesne kaiksne höltstä s'äloa mindnyá
junkban lakozik lélek.

Monna piejem tamm purtan (v. purtien niillxi v. ndlld) én ezt 
az asztalra teszem. — tuhta kahcá woulusa purtste (y. pu°rtien 
nältie) az leesik az asztalról — nipie jedcah skuopsne a kés a má
sik szekrényben van. — monna seihtqm piltum tupriehtet vieksa 
a képet a falhoz akarom erősíteni.

Munna calam pennena (numta pennát) tollal (toll nélkül) 
írok. — calet jicset thidnkuiste írj gondolataidból! — kqmmd mield 
kaihkum, mám mije taréjepá; tata (tuhta) alomace jiehtd tossa 
a vén asszony mindent tud, a mit mi csinálunk; ezen (azon) em-
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bér megmondja neki. — akta fejlec (fejlete) p o fa  kanakán luihtie 
parancs jön a királytól. — tqtna naskás (v. nuskäs)  hierra te nyug
hatatlan úr [vagy].

Kiesse kqlkqm tam wqttet ? kinek adj am ezt ? — paj’ monnum 
wottet tunn önatejese almokostem (v. skiánkgm) hadd adjak annak 
a koldusnak alamizsnát! — manna, ivottam tijjesa kaiksaiaram 
mindnyájatoknak adok ajándékot. — monna wqttie' kq,nn kiesa 
senkinek sem adok (v. adom). — munna wqttam tan karrase 
aktam tálam adok ennek az embernek egy krónát. — tihte ivottá 
mijjesa vuoj’ wastä’ ez nekünk vajat, sajtot (tkp. vajakat, sajtokat) 
ad. — tihte wottá munnusa (monnosa) ko°ppasekse läipiästuhcum 
mind a kettőnknek ád egy darab kenyeret.

Kiestie filiki’ kitől kaptad? — monnq fihkijém tostie (tuostie)  
tőle (attól) kaptam. — tástie ettől. — monna kiestie kann fthkima 
senkitől sem kaptam. — munna yóccajem (v. oqccajém)  mű ácste 
(jeaéasta) atyámtól (mástól) kaptam. — mám Heh occoma (v.fih- 
kema) skiänkana? mit kaptál ajándékul? — im lie[m] monnq 

fihkema ken mám nem kaptam semmit. — im lie' monna fihkimq 
kan arpiem mű áihtikistie nem kaptam örökséget szüleimtől. — 
monna nőikéin kaihkom, mäm pqrq wgttie’ muffen megelégszem 
mindennel, a mit csak adnak nekem.

Mqnna waltam tijjéste ( v. tijesta)  tam war jam  elveszem 
tőletek ezt a ruhát. — tihte fqhtuka alamuca éovustüvije ezen sze
gény ember megraboltatottt. — tann fqhtuka folkste covustein 
kaik ek ezen szegény embertől minden holmit elraboltak. — tdnn'd 
kuotsne stuora föhtitoma azon házban nagy szegénység van.

Monna wácam porta ; no nö ! elmegyek ! isten áldjon meg!
Egy másik Frostviken vidéki embertől csak a következő pár 

mondatot jegyezhettem le :
Sámien kiella tan kárvac a lapp nyelv nagyon nehéz. — 

mqnnq Paulusta wuólkim klqhka nyelje joktece ’éhkecln oijje; po°tim 
klahka pielje véitete tan artán Pauluból tegnapi este kezdetén 
(tkp. fején =  délután) négy órakor indultam el; megérkeztem 
(jöttem) ma reggel fél öt órakor. — tan jijjin nálkieslékkiá öurejim 
az éjjel jól (tkp. édesen) aludtam. — tan piejjén kerhkusa mijje 
waccem ma templomba megyünk. — kuktie trqjjit’ tasniä hogy tet
szik itt [neked] ? — hievenlikkiä jól.
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В ) Mesék.

1. N о a i  t i  e -к qm  m a j  éh J i j c d  ( j ic á ) .

Puóries alamuca akin aikien urrie’ wuociemienie jeh cqjanij, 
sat ecie kaunh (kanna’) капа knotete. tHje poatie kampl kuotien 
koqika, mi cor‘ccaje uhce pliähcukan nälnie sküksne. täsnie cänie 
kgqtdn acca garet täsnie tan jijjén. tqllom piejie jeh alkstie tu°ltotet 
nqkatum, maitie lie tan piejjeca wuocecemie, ( v. ncikqtum tan pijecste 
wuocecem mätsta v. wuocecemusta), uhce kiepjnien sisnie, mám men
tein utniejle. tqllä c änie koatän sömies n°qtie-kqmmä jih  kihcije : 
«kuktie tu minima ?» — «mü numma Jijcd«, svörui tihte alqmucq, 
men t'lle waltiji tarn jicse slievum ( v. leivuum)  tievas tahtie tu°ltejen 
cäcste jeh sleäppije tan n°qitien kommun öratejete. tihte alkije skro- 
let jeh hgjhkietet jéh cuorvqjß : о Jece monnom poltama! j lece mon- 
nompoltama!» — «jis lie’ jicomt poltama, oqcca’ jiéa cakret tan 
autsta«, svöruje kieckäms pirjesta tann n°qitien-kommän siälska.

til'e mimtie sluhpui ( v. sluohpui v. piäsie)  tihte alamuca 
fqruqn luihtie. men koh n°qitie-komma wuilkPj'e, jiehtijejie : «Jijce 
tqmqtie monnom, Jijca poqltieje jeh Jijca (jieca) kalkä oqccet uoret 
muppien jäpan.

kuh lie tie mätätqmq, tilje alamuca uorafe ; men koh tla fqh- 
kaji jicse nqhkäristie je ’ alkejie kruohkot jiése mäta-vuissesne ( v. nie- 
sties-vuissesne), t'lje kaunie jiöse mät kuohpgma (kaunie sü vuissom 
tievos kuohpenä) jeh mätsta porrä rökonoma smqjuqhkq’. eccenq 
mähiie' kuqrekdt (v. kuerket) kqnn, kuktie tihtd koarädama, man 
koh tlapuotie foUűée (ßolhk'e) koHkä, tilje fihkije koullot, atta porrtd 
lie grruma qppa jäpiem.

A b o s z o r k á n y  (tkp.  v a r á z s l ó  a s s z o n y )  és M aga.
Egy öreg ember egyszer eveteket lőtt és eltévedt, úgy hogy 

nem talált haza. Hát jött egy régi házhoz, a mely egy kis dombon 
állt az erdőben. Ott belépett a házba, hogy majd aluszik ott az 
éjjel. Tüzet rakott és elkezdett főzni valamit, a mit az nap lőtt 
(azon nap lövött ételből, lövésből) egy kis üstben, a mely vele volt
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(tkp. a melyet magánál tartott). Egyszerre belépett a házba egy 
boszorkány és kérdezte : «Mi (tkp. hogyan?) a te neved?» — «Az 
én nevem: «Maga», felelte az ember. De ekkor a főző kanalát tele 
vette a forró vízzel és a boszorkánynak az arczába öntötte. Ez 
elkezdett ordítani és jajgatni és kiáltá: «Maga égetett meg engem! 
Maga égetett meg engem!» — «Ha magad égetted meg magadat, 
hát magadnak kell (tkp. magad kapsz) szenvedned érte», felelt a 
legközelebbi hegyből a varázsló asszonynak társasága.

Hát így megszabadult az ember a veszedelemtől. Hanem mikor 
a boszorkány elment, azt mondta: «Maga ismert engemet, maga 
meg égetett és maga aludni fog (tkp. fog kapni aludni) a másik évig.

Mikor evett volt, hát az ember lefeküdt; mikor azonban föl
ébredt az álmaiból és elkezdett kotorászni a tarisznyájában (tkp. 
étel vagy útravaló zsákjában), hát a maga eledeleit elpenészedve 
találta (zsákját tele találta penésszel) és ételéből csak rothadt dara
bokat (falatokat, morzsákot). Nem bírta megérteni, hogyan tör
tént ez; hanem mikor emberekhez jött, hát meghallotta (tkp. kapta 
hallani), hogy egy egész évig oda volt.

2. S t q l u q n  p r ü r  e s a.

Aktn aikien staluq soafqtie aktn samien rieitaa. n'eitn űhc'e 
cuovorie luhpiedet tan staluse nieitom, jeh keihtiefe tan autste tan 
iärän k'eltie, mám wuéines'e. mán jicse sistie tqmqtie, atte i kalak 
numtie suttet kqnn. ко tihte thijje süttije, tűje suomqsetin tani p iej- 
jem, ko“ssie staluq аса (v. kalaka) puotet jeh prur'ósöm (v. pruro- 
som) viaccet. tihte piejje puotije (v. suttije), tilje staluq poata. tan 
thijjen wuolesne waltqmq lie muorqm jih  steällätqmq kuwjluka 
(v. kuöjluka)  jeh cakqrnq, ixissii nleitn warjoq’; waltqmq lie avöre 
urruq koptqm, orra'- őohpm, sillpq peältom piera kruohpm, urru- 
kqmak’ jeh urru wuóttok’. koh liela kaihka kuwjliika tqrqjoma, tilje 
piejemq (cihketema)  lie sömies ruonese krukneka ciehta lienena 
pijjeln oijjem, kuktie samien prürosa (v. prüresq)  prüuhkie utnet.

ko[s] stqluq poqtä koqtan jih  wuiniejie prüresam cahkan ruo- 
nesne, karvoltahksne jicse puorems warjoi kuimie, tiké kerjenä süttije 
jeh waccie ulukse jiősd vuohpinä j leh toqstähtet teitie puohcéte, mám 
аса fihket heimosta. tűnnie thijjen wuolesne qrräjie ( v. orräjie)'
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taktéra ciekot kallie p uöhcie kuimie cahkacen tuwksne (v. tuóksne), 
pálta kuotiem. koh tie stälu fihkema jlcse puöc’ jih  seihtie aktam 
teistie mqrrq'tet iehkets puqlq.se ( v. puelase), tilje wacciefe ( ciävo 
tie) alamace jlcse tqktqren koHkä, j leh tilje wuélkien vorroka pajq- 
nqn wärien koqikä.

koh tie stälua lie mar a’torna pouhcem, tilje ivacciejie (wacciejé) 
koqtän jlcse keärahkan koqikä. — «no mit kiärahka», jiehtije stq- 
luq, epiej’ kruohtam tallose!» — kiärahkopa eccene svihc’ kémia. — 
no, mű kiärahka skämäsetä», ussote stäluq; monná filikém tarajét 

jlcai). — koh tie kruóhta tvPltoma ahcece, jiehtä : «no, mű kiärähko- 
mis, tellec ( v. tille ac)  luottat jirromq-moq/ram ! » — ecéie tihte kiä- 
rakkomis svihéh капа. — «mu kiärahka skämäsatä, monna fih- 
kém jlcä taréjét», jehtie stäluq. — koh piärkä tuoltoma, jjehtie : «mű 
kiärähkomis, poatie' tällie, koivä’ piärkä' pejjese !» — tihte kiäräh- 
kqmis skämäsätle tail ai,jeh eccie (äccie)  svihch kenä. — «so telje 
fihkém taréjét jicatt, ussoti stälua. koh tilje koivaje pejjese piärkä’, 
tilje puorijé kiärähkomisom, poqtet eée ( y . аса poqtet) mätädet; 
mán kiärähkomis skämats. tlje mätätie uktok. koh liele kalhkoma, 
pirrie tamrn, аса siankäm kuwjluka taréjét, koh ecie kiärähkomis 
svihch kanä, cuovorije jica stellaret siimkäm. — «по mű kiärähko
mis, puotie' tällie uori’». — men änto lie skqmats ( skämäsetemienie). 
—— (imonna fihkim jlöa waltet totnum», ussoti stäluq jeh waccije prü- 
rusen koqikä. men mam tilje kaunie? koh tilje аса waltet tarn jicse 
kiärahkum, tilje arvletije, atta tihte lie muora-khloppä.

tilje suttije puqsqrkq ( v. puesarka) [ moqrrahtüvie]  tann plj- 
jelen jih  varresti ulukse pqrra suortinä je’ varrestie alamacen min- 
nesne pijjeln poskai je puHtie. män eccie mqnnq kan nqhtse sutt'. 
wuósties (у. wuqsties) älemie ai suttije, I up ma j  eh có"ckeme, jéh tilje 
alkejé stälua kq.rqvonet je svilkstet koh piene. tilje alekieje asska 

jeihtet älemesne. kuh stäluq tarn wuiniej'e, viéntie attd sämie tihtd 
tqllom piejema jeh vorokä varrestie, altmän ( v. eltmän)  hoisaje. 
mán eccie massqse kqnn ; nqhkqrén suttije, förenu puotije frqmmq 
jéh pqktätet tännie tollosne. tilje kuocije p>ejjese kieraksa muorqsa 
,(kuosasa) jeh täsnie kqrqvonije.
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Az ó r i á s  m e n y a s s z o n y a .

Egyszer egy óriás megkért egy lapp leányt. A leány atyjá
nak oda kellett ígérnie az óriásnak a leányt és megköszönte azon 
tiszteletet (tkp. köszönt azért a tiszteletért), a melyben részesült 
(tkp. a melyet kölcsönösen láttak?). Hanem magában gondolta 
(tkp. magából érezte), hogy nem fog így történni. Mikor az idő 
eljött (tkp. lett), hát megállapították azt a napot, a mikor az óriás 
el fog jönni és a menyasszonyt elviszi. Az a nap eljött (lett), hát 
jön az óriás. Ezen idő alatt a lapp ember fogott egy fát, elkészí
tette és felöltöztette a leány ruháiba (tkp. fölhúzta ennek a leány 
ruháit). Vett vala egészen új kabátot, új sapkát, ezüst övöt a test 
körűi, új czipőket és új czipőkötőket. Mikor mindent elkészített 
(tkp. késszé tett vala), hát odatette (odaültette) egy sarokba kupo
rodva, sűrű kendővel feje fölött, a mint egy lapp menyasszonynak 
szokott lenni. Mikor az óriás a házba jön és látta a menyasszonyt 
a sarokban ülve, felöltözve a maga legjobb ruhájába (tkp. ruhái
val); hát megörült és kiment az ipával, hogy elfogadja (átvegye) 
azokat a rénszarvasokat, melyeket hazulról kapni fog. Ezen idő 
alatt a leány elrejtve tartózkodott néhány rénszarvassal egy kis 
domb mögött, a ház mellett. Mikor hát az óriás megkapta a maga 
rénszarvasait és ezek közűi egyet meg akart ölni vacsorára, hát 
elment (ellopódzott) az ember a maga leányához és aztán gyorsan 
hajtva elmentek a hegyhez.

Mikor az óriás megölte a rénszarvast, bement a sátorba a 
kedveséhez. «Na, kedvesem», mondta az óriás, «tedd a fazekat a 
tűzre!» — A kedves nem mozdúlt. — «Oh, az én kedvesem szé- 
gyenli magát», gondolja az óriás, magamnak kell megtennem. 
Mikor a fazék forrott egy kissé, azt mondja: «No kedvesem, most 
majd szétvágod a velős csontot». — Nem mozdúlt a kedves. -—•- 
«Az én kedvesem szégyenli magát, nekem magamnak kell megten
nem», mondta az óriás. Mikor a hús főtt, azt mondta: «Kedvesem 
jöjj most, merd ki (tkp. merítsd föl) a húst!» — A kedves most is 
szégyenlette magát és nem mozdúlt. «Úgy hát magamnak kell 
megtennem», gondolta az óriás. Mikor kimerte a húst, akkor kérte 
a kedvesét, hogy jöjjön enni; de a kedves szégyenlős volt. Hát 
egyedül evett. Mikor jóllakott volt, kérte, hogy csinálja meg (tkp. 
csinálja késszé, azaz vesse meg) az ágyat. Minthogy a kedves nem
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mozdúlt, magának kellett megvetni (tkp. fölállítani, rendbehozni) 
az ágyat. «No kedvesem, jöjj most aludni». De mégis szégyenlős 
volt. — «Magamnak kell téged elvennem», gondolta az óriás és 
odament a menyasszonyhoz. Hanem, mit talált ekkor? Mikor meg 
akarta fogni a kedvesét, észrevette, hogy az fatuskó.

Ekkor mérges lett (megharagudott) e miatt és kiszaladt csak 
egy ingben és szaladt az ember után bokrokon és halmokon át. De 
nem használt semmit (tkp. nem lett semmi haszonra). Csúnya idő is 
támadt, hó és hideg (fagy) és hát elkezdett fázni és dideregni, mint a 
kutya. Ekkor a hold kezdett feljönni (megjelenni) az égen. Mikor az 
óriás ezt látta, azt hitte, hogy a lapp ember rakott (csinált, tett) 
tüzet, és gyorsan szaladt, a mint csak bírt. De hiába (tkp. semmire 
sem); fáradt lett, mielőtt oda jutott (tkp. előre jött) és meleged
hetett volna azon a tűzön. Ekkor fölmászott egy magas fára 
(fenyőre) és ott megfagyott.

3. S t ä l u a n  l i e w  o.6 e
Akta kqmmä kalläm utn'ej. kálid cMce jdpiem stdloina toar- 

rajle ( toarrajin). stdlua sihtije tan kqrnman kalläm püwét, sat аса 
mähtet waltet tqm kqmmäm jicse früinq (v. fruiná, -ne), kuh cJece 
jäpie’ juhtiejjén, tHje luhksi tarn kalläm püwét (v. tiW ejü mähtiefe 
jämiedet tam kalläm). tihte kallä ih kqmmä älekiem utn'ejin. tihte ai 
sihtiji jämiedet (püwét) tam stqluam, muito tihte m°qrrähtuovi, 
juktie tihte stqlua püivuma sü ä’cHm, sat аса mähtet sü ietn'em wal
tet jicse früinä.

pähca j'ehtie sü eätnän: «taira’, kusnle stäluqn lieivo, jukt'e 
eccem jijca mätie’ jämietet tqmmq,? tqtn/ q, J ac kiehcet stäluqm, kusnie 
tan lieivo. tHje iétnie kiehcejle stäluqm : «kusnie, stäluq, tu liewo ?» 
— stäluq Svörui: «kuktemtie leihe' (kihc'e') numtie í » — kqmmä 
svörui stqlüum : «kussie m,onna poatam neurosne, suole' (sqia) 
munna mähtam vieläset tupräkksne ( v. liewusne).» — tllje supesti 
stäluq iese liewun pira jé ’ jehtieje: «puölijen hqvqn tuöksne hoHöma 
( v. sö°la)  jéh tännle sö°lusne fuete jih  fuetsne sauéa ( v. foqra), 
jéh tdnn'e foaresne liänä jé ’ tänrüe hänesne munnie jeh tdnnle 
munnesne (v. fueten, fuoron, hänan, munn'en sisn'e) mü liewq. 
till'e poatä tan poqr'es frü un älekie tan sü iétn'en koqikä jé ’
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jeah tä : «juo oqccajé’ küllőt, kusnie stqluqn liewq ?» — tűje svörui 
iétnle sü (v . jicse)  älekan: «monna liem juo oqccomq küHlot ( k a l 
lót ) ,  mü älekie ! pueléjen havan tuóksne numtie supcstie stqlua, sü 
(jicse) liewq; tűje tűsnie ( v. tuppen)  akta sö°lo, jéh tűnnie sö°lusne 
fuete, jeh tűnnie fuetsne fgqra, jeh tűnnie fgqresne hänä, jeh hanan 
sisnle munnie, jeh tűnnie munrien sisn’e sUiluan lieiva.» — tHje 
jHhtie älekie eätnäsas (у. sü éeccan) : «tiWe monna cuovorom kou- 
Iqhtet jicsam tieneseja ( \. tienasejjete v. ceanar’ [ munnum tienaset]), 
keinie kalákqm waccet puölijen hqvqn tuqrest ("v. cérra.). tllje kou- 
loj'e m°qtkqm je ’ séipékem je’ släpkiem ( hapkiem) je’ taktakgm 
(cäc'e-lqttiem) ,  tűje p uorrta wacciejie. jíce waccije skihpun séisa 

jernű-thqken nuqlan (v. röutie riehpenen nuqlan) je hapkijem ja  
cacie-lqttijem waltiji jícsa koqika riehpenen nuqlan, sqta tah ku°kts 
iehpuelie' (v. puwlie')jem°qtkqm je seipekem seihtije sühkqt. numtie 
tam m°atkq atnä röps je ceps (céeps) ku°lk’,je  seipeke ai atnü velks i 
céps i röps fliehk’ (flie’k’)  jicse kulkijne, koh tel wacciején (v. -jin) 
cérra puölijen havum. tHje pötijin sö°lusa, kusniű stálu-n liewa lie, 
jeh tHje waciejejjen ( waciejin) pejjesä sö°lusa je pojtin fuetn koqika. 
tillle m°qtkq poqrkajén jicse auts-jilkie kuimie fueten pqtn'em, jeh 
tHje fuora voroka varrtén (v. varrije) uluksa, tilje seipke (sépke) 
varrii minnesne je walt’ej’é fasta (v. caukstie) fuorom je porkajé. 
Jüoreste (fuoron sistie)  häletie hänä ulukse ja  hanan minnesne hületie 
hapkie, cükstii jicsa kuehperi kuimie je’ por’kajé. tűnnie hünan sisnie 
munnie (lie) je munnie kahclejle cacien si'sa jéh patnan vuojájé. tlje 
wuojejé cäcH-lottije tánn minnesne. koh cüc'e-lottije vu°sts ailcien 
vuojejé munnien minnesne, tHje kuhkiem suttie (v. kätuoi) cäc’en 
nüwlesne; je koh tie akta aikien eccle mä’ie' cäclen nucelesne (v.nilw- 
lesne) kuhkebm hoiset (arrat) nomtä hieptom, tilje vuojejé mupp' 
aikien jeh suttije än kuhkebm, koh tan vuosts aik'en, men tHje eccie 
kaunh капа. tiWe pötije urrusest pejjesa possu°htet je koh tlé possuo- 
tama, tlje kolmaden aik’en vuojejé ja  űn kuhkebm qrrajé űn vuosts 
ku°kts aikien. tHje kaunije mvnniem hävan pqtnesne je po°tijé pejjesa 
cäciem. tHje wuíjnije pärnie munniem cacie-lottien nalmesne jeh 
éűcH-lqttie kuttije munniem pärnien koqika. tillle pärnie waltiej'e 
munniem, tqllom piejejé (tqllom poltajehtij) jé ’ munniem piejejé
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tqllossa, sataca puelet (puolijen tqllossa) . koh tie alkeji pucáiét, süh- 
kaji parnie poastatd, send liele iihtä turujuma ( v. kalhkqmq), kuk- 
tümtie poatqmq. t'lje poatiejé seammä ställän, kustie tqmm wualkije 
(v. wualkqmq)  je wacceje tállá, kuk poatéjé kattan, stäluan koqika 
jeli vuiniejé: stqlua puiliejé seámma lakan, kuktie tihte munnie pui
liejé, mam lie piejema tallosa tűnnie hdvq.n sö°losne. jé ’ parnie waccie- 
j'e jicse iétn'en koqika jé ’ letnie tan kerjenä suttije koli tie wuiniejé, 
atta süu (sü°) älekie poqtä fréska (hiäven) su koika pöstdta,je’ kerjä 
sattä jienems (v.mestä) tanpéjjeln, kukt tihte vantqtomä (v. vitnama), 
juktie lie hoisama piiwit tam stqluam. t'lje kbihti'j'e tihte poar'es früa  
jicse älekiem je j lehtiej le : «käihtoq, mü älekie (monna keihtam mii 
älekiem), juktie lie' vantqtomä (vitnama) tqm stäluan liewqm.» kok 
tie tihte poqr'es früa supcstie sü älekenä, tilje uhce liewo ännu aimona 
tann'ä stälosne jeh stälua svöruje kommasa: «kukt'emtie monna 
supcstamä tan poqries friigsä mü liewun p iera /» tilje nillemtie stä
lua tallo-cérrqm je’ kounum jicse sisa, tilje puolije (puelije) stäluan 
nahmen киота jeh mosks'e, t'lje nqhkeje dltse (ältse) kruohpa tal- 
losne kokt'émtie mä’tiej'e puelet (puwlet), je till'e tqllo jamkäj'e je ’ 
ältie liewa nqhkaje tqllqna (tqllona). tällie juo nqhkqmq kaihka 
tüuna.

3. Az ó r i á s  é l e t e .
Egy asszonynak volt egy ura. Az ember hét esztendeig har- 

czolt egy óriással. Az óriás meg akarta az asszonynak az urát ölni, 
hogy az asszonyt feleségéül vehesse. Mikor hét év elmúlt, sikerült 
agyonütnie az embert (már meg bírta ölni az embert). Ennek az 
embernek meg asszonynak volt egy fiuk. Az is meg akarta ölni az 
óriást, mert haragudott, hogy az óriás megölte az atyját, hogy 
elvehesse az ő anyját feleségűi.

A fiú azt mondta az anyjának: Tudod-e, hol van az óriásnak 
élete, hogy én nem bírtam őt magam megölni ? Kérdezni fogod 
(kérdezd meg) az óriást, hol van az élete. Ekkor megkérdezte az 
asszony az óriást: «Hol van, óriás, a te életed?» — Az óriás 
felelte: «Miért kérdezed?» — Az asszony felelte az óriásnak: Ha 
én bajba jutok, hát a te életedre támaszkodhatom (bízhatom maga
mat). Ekkor az óriás beszélt az életéről és mondta: «Az égő tenger



mögött van egy sziget, azon a szigeten van egy hordó, abban a 
hordóban van egy juh; abban a juhban van egy tyúk, abban a 
tyúkban van egy tojás, és abban a tojásban van az én életem.» 
Hát az öreg asszonynak a fia oda jön az anyjához és mondja: «már 
meghallottad-e (tkp. kaptad hallani), hol van az óriás élete?» Hát 
felelt az anya a fiának: «már meghallottam, fiam! Az égő tenger 
mögött», igy beszélte az óriás, «van az ő élete; és ott van egy 
sziget és a szigetben van egy hordó és abban a hordóban van egy 
juh és a juhban van egy tyúk és a tyúkban van egy tojás, és 
abban a tojásban van az óriás élete». — Ekkor a fiú azt mondta 
az anyjának: «hát néhány szolgát kell magamnak fogadnom (enge- 
met szolgálni), a kikkel át fogok az égő tengeren menni». Hát foga
dott egy medvét és egy farkast és egy ölyvöt és egy búvárt, aztán 
elment. Maga a hajó közepére ment vas- tető alá és az ölyvöt és 
búvárt magához vette a tető alá, hogy ez a kettő el ne égjen, a 
medvének és farkasnak pedig megparancsolta, hogy evezzenek. 
Azért (tkp. így) van a medvének piros és fekete szőre és a farkas
nak is fehér és fekete és piros foltjai a szőrében, minthogy az égő 
tengeren keresztül mentek. Hát jönnek a szigetre, a hol az óriás 
élete volt, aztán fölmentek a szigetre és a hordóhoz jöttek. Ekkor 
a medve a maga első lábaival szét ütötte a hordó fenekét és a juh 
gyorsan kifutott, a farkas pedig utána futott és megfogta a juhot 
és széttépte. A juhból a tyúk röpült ki és a tyúk után az ölyű 
röpült, megfogta karmaival és szétszaggatta. A tyúkban volt a 
tojás és a tojás bele esett a vízbe és lemerűlt a fenékre. Ekkor a 
búvár lemerűlt utána. Mikor a búvár először merült le a tojás után, 
sokáig oda maradt a víz alatt; s minthogy nem bírt egyszerre 
tovább a víz alatt maradni lélekzet nélkül, hát följött a vízre lélek- 
zeni. Midőn lélekzett, hát másodszor alá merült és még tovább oda 
maradt mint az első alkalommal, de hát nem találta. Ekkor újra 
feljött lélekzeni és mikor lélekzett, akkor harmadszor alá merült 
és még tovább oda volt, mint a két első alkalommal. Ekkor a 
tojást megtalálta a tenger fenekén és feljött a vízre. Hát látta a 
fiú, hogy a tojás a búvárnak szájában van, és a búvár odavitte a 
tojást a fiúhoz. A fiú fogta a tojást, tüzet rakott (gyújtott) és a 
tojást a tűzbe tette, hogy égjen (az égő tűzbe). Mikor elkezdett 
égni, a legény visszaevezett, miután végrehajtotta amiért jött. Hát 
ugyan azon helyre jött, a honnan elindúlt és azonnal, mihelyt a

UGOR FÜZETEK 8 . 3

JEMTLANDI LAPP NYELV. 25



SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, II.

partra ért, az óriáshoz ment és lá tta : az óriás ugyanolyan módon 
égett, mint a hogy az a tojás égett, melyet a tűzre tett a tenger 
szigetén. A fiú elment az anyjához és az anyja nagyon örült, a 
mint látta, hogy az ő fia egészségesen jött hozzá vissza és legin
kább azért örült, hogy ez győzött, mivel meg bírta ölni az óriást. 
Hát az öreg asszony megköszönte a fiának (tkp. a maga fiát) és 
mondta: «köszönöm, fiam, hogy az óriás életét meggyőzted». 
Mikor az öreg asszony beszélgetett a fiával, hát még volt egy kis 
élet az óriásban és az óriás felelte az asszonynak: «miért beszéltem 
én az öreg asszonynak az én életemről?» Ekkor az óriás parazsat 
és hamut nyelt’magába, hát elégett az óriás ínyje és megfuladt, 
aztán elenyészett a teste a tűzben, a mint el bírt égni és aztán a 
tűz elaludt és az ő élete elaludt (elenyészett) a tűzzel. Hát már 
mindennek vége.

4. M о q r a h k  a f  г ü q j  éh p ah  h ä.

Aktn aikien sömies moarahka früq, mié tann moqrahka, att 
eccie (V. ecie)  pqhhä kan риаГ tässä (teinie, tästie) friäresne jielet. 
aktn aikien kalla jih  tihte moqrahka (y. muorrahka) früq, waccijen 
sküksa muorjie’ cokket. tilje akta häutie tcinn'e skouksne. ussota, 
kossie tahkä poqtä, tlje ca j'ecsa fr ü um tissa. kahcetet. koh tlje poa- 
tijjén ( v . -jin) tahkä tann häutien (у. hantién v. häutien) koaikä, 
tűje qtnalistie tqmm jicse muorahka früum nähkielit (y. nähkielit) 
tissa, jeh koh tlje muorjie’ cokkiemienie tissä, tilje nahkelie tamm 
jicse moarahks fr ü um tann häutien seisa, sat ecine woina’ капа.

koatcitä puotije, tilje thulicéje tann kervä uktok arrat, tilje 
sarqksq suttije. tliuhcema puerepe lie tamm, jicse moaraks fr ü um 
atnema aimona, än ko uktok qrrat. tlje posskä’ (y. pössok’)  pukn'ei 
(y. pukn’ei)  riehpm (y . riehpäm) tarajét, tam rouhkije tarajét ко- 
lumq jäpie’. koh liela tprgjoma, tilje kqrrota kierkiem aktn käacan 
jih  tlje pcija kahcet woulose tarn häutiem. tihte rouhkgjé (у. rouhku- 
jin  у . värada) kolumq piejje'. koh tell'e tamqtie, atta potniem jok- 
sqmq, tilje kiesä pejjesa. tqmqtä tann läulahkq. koh lie tilje kiesqmq, 
pejjise, wueinä, mie tihte tänn'e kieriksne ? tlje wuainä p'ärkelesom. 
tuhte pärkeluS jiehtije tun kallósé: «manna tqtnqm käihtäm, jukte 
lie’ monnqm viähkletqmä tan häutien sistie, tahtie muorahkas f r ü un
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luihtie. jéh толпа mahtam tolnom mahnet tan autste. monna cum 
( — monna acum) waccet aktn oqsies-niärn koqikä, tarn pheinätah- 
tam,jéli tlje ac t.atnq waccet tann koqikä jéh fektet (jiehtet): «monna 
totnqm ( V. tqtnqm)  mahtam viehkietet tahtie phejeneste, jis типь'еп 
wottä' kíiokto huntorq t q l — tihtijuo suttije (suttije)  kuktie tihte 
parkéban lie jiehtoma jih  wacciejé tanna oqsies (osies)-niärn koqikä 
jéh viehkietie tqmmq pheinätomusta, jeli fihkije ku°kto huntorq tál’ 
tann autste. ко liele fihkima teitie huntorq talota, t‘lje parkele 
jléhtije, satna ca ( =  satun аса)  waccet muppien oqses (óses)  niärn 
koqikä jih  tqmma pheinätahtet. tihte аса wottet muppie kuloma 
huntora tál’, kuktie p ’űrkel j léhtiji, tűje suttije. earana jmotije twin 
kqllqn koqikä jeli jiehtije, аса waccet tunn oas'es-niärn koqikä 
jéh tqmmq viehkie’tet tann pheinätemiste, t’lje cä kolumq huntorq 
tql' fihkét.

tihte suttije ai, kuktie tihte pärkelos jiehtoma, jeli koh tlje  
eärana puotije, t'lje waccijji (wacciej'é) tahkä jih  viehkieliti tann 
plieinätemiem. tlje tihte pärkelus jielitijé, satna ca waccet kolmotn 
osies-niärn koqikä, mi tin reihkqpq, tamni ai pheinätahtet. «tästie 
ас fihket kouhto huntora tal’. rnah tatne noög tei ( täi) jinie petnikie 
kuimie, jukti lie’ monnom kiesomq tann muqrqkqs fruun luihtie?» — 
«ja, monna liem nögötä numctie (täiniä)». — tlje earana puoitii 
tann oqsies-niärn luihtie jeh jféhtie, аса puotet tamm oqsies-niäröm 
viehkietet tann pheinätemien autste, kuktie lie teitie muppete oasies- 
niärete viehkeitomq. halta waccije tann oqsies-niärn koqikä jih  tamm 
ai viehkie’tie jih  fihkije tann autste kouhto huntorq ЩГ. till ( v. täll) 
ihte ( =  tilje tihte)  pärkel jiehtie (jéhtiej  tann kallósa: (аса waccet 
kuotete)  «waec’ tatnä knotete, mown acam orrot täsniä jeh kuhkebm 
pheinätahtet tqmm niärom». — eccene sejit’ kann waccet kuotete, 
kuktie tihte pärkel lie jiehtoma, juktie eccie sit' kqnn, аса tihte pärkel 
kuhkebm qrrat täsniä jäh pheinätahtet tqm stqhkares niärom. jeh 
kuh tihte pohhä seihtije strqfftet tqmm kallam,jis eccie séjit’ kuotete 
waccet, tlje tihte alamuca päjet cönkitet kaihkata kannolota, mali 
tänn'ä lantsne jeh wuocet kaihkata uluksa aktn aikien. tHje kaunetij 
pärkeleniä ( v. pohhoina), jeh koh tlje tihte pohhä kihcij: «kuktemtie 
lie’ ännu täsniä», tlje svorui tihte kallä: «ec’ kőid’, mije tontqre

3*
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(v. tuntqrq) tie ( =  tűje) olokana? mii moqrahka früq lie luéihtama 
( V. luéihtama v. luowus piesie) tahtie häütste (v. háutste) jeh tlje 
poatä tälie telnie stuora tuntareniä jéh аса tqtnqm uhcedet. ülje tihte 
pärkelos pillöjie (v. pillöjij)  jeh waceűfe poqstqta tan moqrahka 
früun koqika tann hautän, jeh täsniä lie ännü tälie.

A g o n o s z  ( h a r a g o s )  a s s z o n y  és az ör dög .

Volt egyszer egy gonosz asszony, a ki oly gonosz volt, hogy 
az ördög sem bírt vele (v. tőle) békében élni. Egyszer a férj és a 
gonosz asszony az erdőbe mentek bogyókat szedni (gyűjteni). Hát 
egy gödör volt abban az erdőben. Azt gondolja [az ember], mikor 
odajön, hogy majd a feleségét ebbe fogja bele taszítani. Mikor hát 
odajöttek a gödörhöz, megfogta az ő gonosz feleségét, hogy abba 
bele taszítsa, s mikor ott (tkp. oda) bogyókat szedtek beletaszította 
a gonosz feleségét a gödörbe, hogy nem is látszott. Hazajött, hát 
nagyon rossznak tetszett neki egyedül lenni és szomorú (aggódó, 
búsuló) lett. Azt vélte, jobb volna, ha az ő gonosz feleségét élet
ben bírná, mint egyedül lenni. Ekkor vesszőket font, hogy kötelet 
csináljon. Ennek a csinálása (tkp. ezt csinálni) eltartott há
rom esztendeig. Mikor megcsinálta, követ kötött az egyik végére 
és aztán le ereszti a gödörbe. Ez három napig tartott. Mikor érezte, 
hogy a feneket elérte, akkor fölhúzta. Nagyon nehéznek érzi. Mikor 
fölhúzta, nézi, mi az azon a kövön ? Hát látja az ördögöt. Az az 
ördög mondta annak az embernek : «Köszönöm neked (tkp. tége
det), hogy engemet kisegítettél ezen gödörből, a gonosz asszonytól. 
És én meg bírok neked (tkp. tégedet) ezért fizetni. El fogok menni 
egy kereskedő emberhez, azt kínzóm, s aztán menj el hozzá és 
mondd: «én tégedet kisegíthetlek (meggyógyíthatlak) abból a kín
ból, ha nekem kétszáz tallért adsz». Úgy történt (tkp. ez már lett), 
a mint az ördög mondta és elment a kereskedő emberhez és meg
gyógyította szenvedéséből és ezért kétszáz tallért kapott. Mikor 
megkapta azt a kétszáz tallért, hát az ördög azt mondta: ő el fog 
menni egy másik kereskedő emberhez és azt kínozza. Ez a másik 
háromszáz tallért fog adni. A mint az ördög mondta, úgy lett. 
Követ jött ahhoz az emberhez és mondta, hogy menjen a keres
kedő emberhez és segítse meg kínjaitól, akkor háromszáz tallért 
fog kapni.



JEMTLANDI LAPP NYELV. 29

Ez is úgy történt, a mint az ördög mondta, s mikor a követ 
jött, elment oda és meggyógyította ennek a kínjait. Ekkor az ördög 
mondta, ő el fog menni egy harmadik kereskedőhöz, a ki még gaz
dagabb, azt is kínozni. «Attól hatszáz tallért fogsz kapni. Vájjon 
meg vagy-e elégedve avval a sok pénzzel, hogy engemet kihúztál 
a gonosz asszonytól?» — «Igen, én meg vagyok így (v. vele) elé
gedve». — Ekkor követ jött a kereskedőtől és mondta: Jöjjön, 
segítse meg a kereskedőt kínjaitól, a mint azokat a másik keres
kedő embereket megsegítette. Az ember elment a kereskedőhöz és 
azt is meggyógyította és azért hatszáz tallért kapott. Ekkor az 
ördög mondta az embernek, (hogy menjen haza) «menj haza, én 
majd itt fogok maradni és tovább fogom kínozni ezt az embert». 
Nem akart haza menni, a mint az ördög mondta, mert nem akarta, 
hogy az ördög tovább ott maradjon és kínozza a szegény embert. 
És midőn az ördög meg akarta az embert büntetni, ha nem akar 
haza menni, hát az ember össze gyüjtette mind az ágyúkat, a 
mik abban az országban voltak és valamennyit egyszerre kilö
vette. Ekkor találkozott az ördöggel és mikor az ördög kérdezte : 
«mért vagy még itt,» hát azt felelte az ember: «nem hallod, mi 
lárma az oda künn? Az én gonosz feleségem kiszabadúlt a gödör
ből és most avval a nagy zajjal jön, hogy téged keressen». Ekkor 
az ördög megijedt és visszament a gonosz asszonyhoz a gödörbe 
és ott van még most is.

5. A l a m a c i  j i  e l l enie .

Sómies alamuca sküksne hölltstemienie. akta sküksa wäccä, 
t'lje mátkám (v. m°q,tkam) kouloje, tilje cörvie : «poqtie’, puarastä- 
tie’ /» m°qtka wacca tan qlqmucen koqikä je’ puarastahtá. alamucá 
aksuom atnä, ivottá tan m°attákse. seipke (slipeke) poatä tan mqtkan 
vuéste, cöccte (v.cöccötä). alamuca córvije: «matka tuostot’/» mqtka 
svorua, aksuom slierie [tuhka] tan seipken (seipiken) koqikä, ala
mucá minnesne, waltä jeli pouwiste. kierácam toroja jeli tilje seipkem 
peajä tan nélle jéh ко a tan kéása jeh tqllom poltajatä. kqmmasa 
jecihtä (jiehtä): «wait’ tamm (täm) seipékemjehpéssie tqlla (v. tqllo)- 
mattekisn'e». jfece wualkä skoukata, mPqtkam uhceta. tamm ai 
waltä, ussota koatän kuimie, men tel'e (tilje) eccie hóqisdh kqnnä 
( v. kqnnq) püuwit tamm. cápmeste (cäpm-) öqijjän, men ijjéne
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jämieh kann". tell'e cápmesti vielie, tell'e lähpä mqtkqm täsnie 
( V. täsnie) jeh waccä knotete, koatän poatä. kqmmqpq lie pissie- 
m'enie seipékem, till'e kallopa seitä feata'. kqmmqpa wqttä feata'
( V. featäm). kqllopa kihciä kammäm: «juo lie t'lje péssemq ?» — 
kuina svoruq : «vielie pott äi tällie» .— kallqpa svöruq : «juo pott 
telije nuékés (nuék'es)». — men telke (у. till'e)  kallopa ussota 
skoukata waccet je ’ matkqm uhcedet (weccet)  teppete. poatä tahkä, 
m°qtka wuélkamq, tilje ivarrä voroka (vqrqka) minnesne, men ine 
]aks’ kannä. ussote kuqtete ( kuotete)  pöstotä (poqstete). koatän 
poatä, wuéinije kqmmqpm porrta, wueinä seipékm ai porrta. kämm а 
skoukqtq wu'elkqmq. kqllä uktok koqtsne suttqma, t'lje kuinqpq 
poatä. kqmmqpm kihcie : «kopp mu pissema ?» — kqmmqpq svo
ruq : «im monna tairie’ (tairije’)n. — kqllapa ussotä: mätätqmq 
tuolie. kammqse jeähtä: «mü m°atka lie sküksna ; manna seihtkm 
tarn weccet. föranu wuelkam, foranu pissema.» — kommapq jiehtä 
tann sü kqllqsa : «kopp line wualka ? jicéne kuotsne arra', kussie 
manna wqttam. tall ho pissema; wält (huaít), t'll'e popmat’/» — 
kqllqpa pöpmata, wuélkie skoukata. tahkä prrgjej (v. -jij) pouhceta 
wertäset. kqmmqp[q] ai puqtä (y .poq tä ) jéh (je') altä' puhcet. 
koqtete ( kuqtete)  wuélka wuésstam ( wuásstü') taréjét, tlje vuwjem 
(vuojem) jes soiviá. kqllqpä poatä ai koqtete ruóncena vuej'eu. ussota 
porrta, kqmmqpm (kommopm) kihciä: «seiht’ tqtn/ej  ai fúelket 
(fuel'eket) ?» — komm/qj  ai svöruq: «mqnnq pott ai ásstám*. 
teliele wuélkie’ porrta; wuasta’ waltiejien (-jén) mietän, vuojem ai 
aktsne. tlje tuokién (tiwkie') tammjvuasstam je vuojem, tälle (telle) 
köuhta täl óqccajin taje ( tájé v. tűje) autste, t'lje javuo óqsticjén 
taje piatneki autste je wuojejjen kuotete. koatän poetln, kallapa 
skiemcie je jämieje täsniä. muppien aikien kommopo skiemcie, tihte 
ai jämiejin (v.jämieji) . tlje kuotie puollajl (v. puelaj'e) , kuön’ suttien 
kaiksta ( v. kaik'sta)  tuimésta, jeh tlje nohkoje ( v. nuhkoje v. nohko- 
jin) kaikq tüuna.

Az e m b e r e k  é l e t e .

Egy ember az erdőben tartózkodott. Egy erdőbe megy, hát 
egy medvét hallott és kiáltott: «Jöjj, köszönts!» A medve oda
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megy az emberhez és köszönti. Az embernek van egy fejszéje, oda 
adja a medvének. Farkas jön a medve elé, megáll. Az ember kiáltá : 
«medve, fogadd [a farkast]!» A medve felel, a fejszét a farkashoz 
dobja, az ember utána, megfogja és megöli. Elkészíti (tkp. meg
csinálja) a szánt és aztán a farkast ráteszi és haza húzza és tüzet 
gyújt. A feleségnek mondja: «fogd ezt a farkast és süsd meg a 
tűz mellett». Maga elmegy az erdőbe, a medvét keresi. Ezt is meg
fogja, haza szándékszik vele, de nem bírta megölni. Rávág a fejére, 
de nem halt meg. Hát még egyszer rávág, aztán ott hagyja a med
vét és hazamegy. Haza jön, a felesége sütötte a farkast, hát a férj 
ételt akar. A feleség ád ételt. Az ember kérdezi az asszonyt: «már 
meg van-e sülve?» — Az asszony feleli: «bizony még most is 
[sülj.» — A férj feleli: «már bizony most elég». Hanem hát az 
ember az erdőbe szándékozik menni és ott (tkp. onnan) a medvét 
keresni. Oda jön, a medve elment. Hát gyorsan utána szalad, de 
nem bírja elérni. Vissza szándékszik haza. Haza jön, látta, a fele
sége elment, látja, a farkas is oda van. Az asszony az erdőbe ment. 
Az ember egyedül maradt a házban, hát jön az asszony. Kérdezi 
az asszonyt: «Hol az én pecsenyém?» Az asszony feleli: «En nem 
tudom.» — Az ember gondolja, bizonyosan megette. Mondja az 
asszonynak: «az én medvém az erdőben van, el akarom azt hozni. 
Addig elmegyek, míg megsül.» Az asszony mondja az urának: 
«hová mégysz most? A házamba maradj, mikor adok. Most már 
megsült; fogd s egyél!» — A férj eszik; elment az erdőbe. Oda 
maradt a rénszarvasokat őrizni. Az asszony is jön, bogy a rénte- 
heneket megfejje. Haza megy sajtot csinálni; aztán vajat is köpült. 
A férj szintén hazajön húzó rénnel hajtva. El szándékszik [menni], 
kérdezi az asszonyt: «akarsz te is követni (velem menni)?» — 
Az asszony is feleli: «én éppen szintén ráérek.» Ekkor hát elmen
nek; a sajtokat magukkal vitték, a vajat is egyúttal. Aztán elad
ták a sajtot és a vajat, hát hat tallért kaptak ezekért, aztán lisztet 
vettek e pénzen (tkp. ezen pénzekért) és haza hajtottak. Hazajöt
tek, a férj megbetegedett és ott meghalt. Máskor az asszony bete
gedett meg, az is meghalt. Aztán a ház meggyuladt, hamú lett 
mindenből s így mindennek vége lett.
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C)  G y e r m e k v e r s .

О p a n  s u p  cs.

Opmop watt’ ( V. wott’J tam näipiem !
mam teinlä näipenä ?
sähkiem ( v. sdhk'em) vuollat.
mam täin'ci sähkenä ?
kärnesem (kärenesem) wuocet.
kóqll ihte kärenes ?
haihka- kiecsne.
kóqll ihte hai’ka ?
aksqa cuopsti.
kóqll ihte aksoq ?
kierkie nieli.
kóqll ihte kierkie ?
tärhevie ( tärhvie)  kapcstie.
kóqll ihte tärhevie ?
tqllq ( V. tqllo)  poltelie.
kóqll ihte tqllq ?
aprie kacstie.
kóqll ihte dprie f
piejje kaihkadi.
kóqll ihte p iejje ?
pal d/г a kapcstie (kap"cstie).
kóqll ihte paloiva ?
pid'kka pussi.
kóqll ihte pid'kka ?
ukcien wärien tuokän ( tiiokän)  stu°rra häwuse. 
juo l'e kaihka nahkqmq.

A h ú g  e l b e s z é l é s e .
Hugóm add oda ezt a kést.
Mit akarsz avval a késsel?
Puskát faragni.
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Mit [akarsz] a puskával ?
Varjut lőni.
Hol van az az varjú?
Pózna végében.
Hol az a pózna ?
Fejsze elvágta.
Hol az a fejsze?
Kő elnyelte.
Hol az a kő ?
Moha befödte.
Hol az a moh?
Tűz elégette.
Hol az a tűz ?
Eső eloltotta.
Hol az eső ?
Nap felszárította.
Hol a nap ?
Felhő eltakarta.
Hol a felhő ?
Szél elfujta.
Hol a szél ?
Kilenc hegyen túlra nagy tengerre [ment el]. 
Már mindennek vége.



II.

U n d e rsá k e r-la p p m a rk i nye lv já rás.

I. Sjäcker hegység (Skeáhkar ivarié).

B e s z é l g e t é s e k .
Taana’ sliäkta’ ti ketten rokonok vagytok. — tihte tann 

c ereka ez ennek a felesége. — tann ahcie ih mü iétnie oqppoc, man 
tunn dereken ahc'e ih mü ahc'e vialloc, keakte bellqk az ő atyja és 
az én anyám testvérek, de annak az asszonynak az atyja és az én 
atyám testvérek, két iker. — mah tatne ( v. taane)  prüres házas 
vagy-e te? — tatne kuhkies majiste te messze földről (országból, 
vidékről) való vagy.

nejjeka passka a szúnyog csíp (sticht). — tihte sileke (v. lij- 
jine) ez kendő. — kuktie mijen kanaka jiellä hogyan van (tkp. él) 
a mi királyunk? — härvänlikkä jól.

II. Meraker hegység (Norvégia).

S  t á l á n  l i e w  o.(
Akte kúppá (core) aktum früum utríeji. kuppq toaraje stälene 

cice jäpie’. stdla sitié ptíuwi’ tann fr ü un kuppum, att tciinie jrü une 
coptetit (atta mahtie v. mdhtieje tam fr ü uin waltie früune). koassie 
cice jäpie’ nqhkuma, tilje lahkadi tam к ippum püuwi’. tihte kuppuj 
ih frua aktum älekiem utnejijin. tihte ai sitié stälain püuwi’, meädans 
tihte paci lijjé kicipok tan stälose j i  sitije püuwi’ tam stälam, mij 
leakä pauwuma tan ahciem„ juktie kalaka tipi’ tan pähcen 4etnlem 
('einem) frü une.
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älekie jehtie icse eatnan: «mah miel’, kusnie stalan liewo, 
att im monna mähtie’ puwwi’ tamm ? tatne kalk’ kihci’ stälam, 
kusde tann liewo». till'e tan iétde kihcije tarn stälam : «kusde 
tü liewo stäla?» ■— tihte stäla svörua: « mann diete kihc’t » — 
tihte kamma svörui stälam: «armude manna neurose talowum, 
tilje sitim  manna nahkádit tű" liwqn (liewqn) nille». tilje sär- 
najje stäla so liwon pira jih  jehtie: «minnelisne tqm tolla 
( V. tulla)-jauriem tilje täsrdä akte soidu, tännle soulusne tilje 
täin'ä akte kärie, tänn'ä käresne tilje täsn'ä akta säude, tilje tänn'ä 
säudsne aktd häna, tiinrie hänesne akte munde jih  tann munden 
ernte t'lje stälan liewo». tHje talowuje tihte tan kampl frü un älekie 
icse 1 einen koqika jih jiehtije: kä’ leä’ ßhkimä mieli’ ( küluma), 
kusdä stälan liewo?» — flje svoruje iétnebe icse äläkän: «monnd 
liem jii tälie fihkima küluma, kusdä stälan liewo, mü älekie. min- 
neln tarn tullu-jaur'em tilje täide, numtie stäla särnaje, at täsn'e sü 
liewo; fllje täsn'ä akta soulu jih tünde soulusne tilje täsde akte 
kärie, tänn'ä käresne tilje täsn'ä akta säude, tHje tänn'e säudsne aktä 
häna, tänn'e hänesne akte munde jih tan munden sisne tjlje stälan 
liewo». — flje älekie jehtie icse ietnan: «tilje ciehtom manna kihei- 
dit ceanara’, mei kiimie manna кит feli’ toarost tullu-jaurám». — 
tHje kihcidije aktum biérnum ih aktum сйшгит jih  aktum hapkiem 
ih aktum taktekum jih wuélki (v. wuélkije). ijjice waccije skihpun 
sisa aktn jdrrnä (v. riudie) rihped neala jih hapkiem jih  taktetum 
tipie icse koqika tdnn járnia  riehpen neala, juktie äyas kalk’ tah 
Iqttie’ püéli’ ; piérnum je cidrum tälli ( v. tellije), kdlekies süuki’. 
flje tan autste pi'ernd atna reppes jih  velkes jih  cejps kuolk’, jeh 
cüura ai atna reppes jih  velkes jih  cejpes ß 'dhk’ icse kuolkene, meä- 
dans tah keäkts fä lin  toarest tullu-jauriem. tilje talowie tan souluse, 
kusdä stälan liewo lejja, tilje weccin pejjesa tarn soulum, tilje talowa-r 
jin  tan kären koqika. flje piérne murhkije icse auts jelkei kiimie 
kär'en pqtniem, till'e säude ruohtie ulukse, tilje cüuru ruehtije säuden 
mindeme (v. minnelist'e tarn säudum) jeh tipie tarn cauksti jih kajß- 
kai. tilje häna häletie säutn sistie ulukse, jih  hänan minnelist'e tilje 
hapkie häl'etie jih  tli tipie ( kremsije)  tarn icse klo°ni kiimie jih  tilje 
kaihkai. tann hänan sisde tilje munnie jih  munnie kaheije jauran
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( cäcien sisa)  jeh voajaje potnan. tilje takteka catamuda ( catarnu- 
déja)  minnelistie munn’em. kuktie takteka vuósts aikien eatamada 
munn’en minnesne, tilje sittije kuhkiem éheién sisne (noalesne) ; 
tűje eccie púéi’ aktn aiksne arri’ öacen nuolesne kuhkiem után aine- 
sum kiesi’, tilje talowuje cäcien nille jih  ainesum kiesi’. juktie leaka 
kié дота, ainesum, tűje eatamada nüppest,jéh tilje kittije kuhkebm dn 
auteca aikien, men ecie lik kann ( ecie mähtie' kauni’J. tilje talo- 
u-uje pastota jéh kalka ai ainesum kiesi’, jéh kossie léaka ainesum 
kiedoma, tilje catamudije k°qlmqdqst jeli t'lje kittije kühkebqn cin tuj 
keakte autecá aikien. tűje kauniji munn’em jaurien patn’esne jih  tlje 
talowuje cäcien nille. tilje pace wuéinije munn’em taktekan nalmesne 
jeli takteka kuittejje munn’em pácén koqika. jih pähee weltije mun
n’em jéh tullum pieji ( tullum pqltajehtiejejja)  jih  munn'em piejeje 
tullus, juktie kaiaka púili’ (tan púelije tullusa). juktie ( v. kossie) 
alkste ( alkestije)  púili’, tilje paca süukije pqstata, jukte lieka tói- 
túrna tüunum kaikum, mann diete talowijejja. tilje talowijejja s’amma 
lähkse ( v. lähkse), kuktie wuélkije jih  wuélkije tallä stälan koqika, 
jih  kossie (w. kuh) talowujejja kön (jaurien) pieldse (jaurien kát 
tien pieldse), tűje wuéinije: stäla p"eleje likdine ku’ tihte munn'e 
jaurien soulusne, mám péeji tullusa. jeh pärnie (pähee) wecci icse 
ietnan koqika jeh tann iétne carraka fejin süttije ( v. süokidejja), 
juhtie wuéinie, att icse dlekie talowuje pastota frikkie ; jih carrkumust 
süokidejja, juhtie leaka, vitndmá ( vitneme), jéh puélijejja püuwi’ tam 
stqlam. tilje tihte kampl früa  thöhkijejja icse dlekiem jeh j ’éhtije: 
«monnq thohkum tqtnum icen dlekiem, att tqtna liek’ vitndmá tan 
stälan liewum». — Meädans tihte supcstmienie icse alekine, tilje 
lijje ännü uhee liewu stälasne je stäla svöruje kqmmqm (kqmmqse): 
«mannie liekum tutnen frü use sarnuma icen liewum pier a ! » — 
tilje nähpälije stäla tolium (cérr’, cérrum) ih küun’ (küunum) icse 
sisa, tűje stälan ndlmien küumie puelejejja jéh karhkasije (musksie), 
tilje nahkijejja dltse krdhpie tullusne ( tullun sisn’e), mi bar mätie- 
jejja púeli’ jeh tilje tgllo jamkajejja jeh tann liewo nalikdjejja tullun 
minnesne.
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III. Skalstugu hegység.

A )  B e s z é l g e t é s e k .
Monna tasnid stuorra muorrá-stühéem atnam ; tästiä kakkom 

( V. kämm)  tdktediH muótteprn pdkkam itt egy nagy fadarabom van; 
abból több dolgot fogok készíteni (tkp. alakítani, formiren). — 
tihte raccakd witnasit ő szorgalmasan dolgozik, jó munkás (tkp. 
szorgalmas dolgozni). — alie’ taréja’ kann • ull' missä tatnd taréja’ 
ne tedd; semmiképen se tedd ! — monna taréjain jnälleln kulikäpt 
(у. kulikét) kés nélkül csinálom. — kuktie tatnd thiihc’ a mint ne
ked tetszik. — monnd kulikäpt kés nélkül vagyok. — tatnd как’ 
ussolitdn, í  tihte karmos’ kenud gondold (gondold meg), ez nincs 
(nem találtatik). — fenup karmos ( v. kaunes)  több [is] van. — 
tihte näitä lese vuopt par ekelte (parekeltie)  ez a leány befonja (be
fonta) a haját. — tah sulkolt ( v. solokolt) warja’ ezek piszkos 
rubák.— tihte kamuk herven turujultahksn; tihte mü jealkan seahtd 
(seahtan) ez a czipő jól van csinálva; a lábomra illik.

monna wualkam kuwli0 halászni megyek. ■— tihte kueliis 
jaurie ez sokhalú tó. — müora edesne (edene) kappulta a fa a 
vizen úszik. — monne ciahtom walti’ ; waltépie! meg kell fognom; 
fogjuk (vegyük)! — monnd lijjim wuélkama, jis li*m astama elmen
tem (utaztam) volna (v. elmennék), ha ráértem volna (v. ráérnék). 
— wuélkije, icci kaundtahtie’ kanna, elment, el sem búcsúzott.

jükebe igyunk! — mijje jukebe iszunk. — etjeid lie pdhkes 
( v. pdhks) a víz meleg. — puotie', waccien, poimodien jöjj, men
jünk ketten enni! — monnd кит poimoditan ( v. poimodit)  majd 
eszem. — piapma karrema krüutsne az étel odaragadt a fazékhoz 
(tkp. megtapadt a fazékban).

mijje cahkasiepie, mije vits cahkasiemienie cuonksn mi ülünk, 
mi ötön együtt ülünk. — täte källqsemienie pliäheet (v. kuíntie) 
ez oldalt (sv. pá flat sidan) fekszik.

monna kuhkene, lülend ( v. lülelen, v. lülälisnie), nuortenä, 
orjind, jéllend arrdmiene én messze, keleten, éjszakon, délen, nyu
gaton lakom. — tuhte dndon kuhkiebisne arrdmiene dnn manna 
ő még messzebb lakik mint én.— jen ( vanéks v. uhce) jó ik’ tdsnie; 
tännie lantsn sok (kevés) ember van i t t ; ezen a vidéken (v. ország
ban). — mijje ciehtepa jahtajit j ’äc lahkan v. sijje särätit el kell
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költözködnünk más helyre v. helyet kell változtatnunk. — tuhte 
alamá kalaka jühti’ pijjeln ( v. toarest) cäcie’ (у. cäciem), suHi' 
muppien pealan az az ember a vizen át fog költözni, a másik partra 
átszállni. — tihte nmééä kerhkse (kerhk°se) ihkim manna nélkülem 
megy a templomba. — pajtim wacci’; tállöm ies wacci’ hadd men
jek! menjenek (hadd menjenek ketten)! — alie’ tahká waccie’ ! 
fariige kaivá tahká ne menj oda! veszedelmes út van arra (oda).
— nurtse ( v. nuórtse v. nurtelen), oqrjise, jallose, laulose waccam 
éjszakra, délre, nyugatra, keletre megyek. — nurtelte, lülelte, 
jéllelte, örjélte talowam éjszakról, keléiről, nyugotról, délről jö
vök. — ntonná knhkelte talowum, kahkse wuálkam messziről jövök, 
messze megyek. — jirdi ehkedásan mijje tusniá holnap estére ctt 
vagyunk.

monna tarejqm tamm fá ilam ; monná miáttoma ezt a hibát 
követtem e l; hibáztam (vétkeztem). — im monná leikáh kann ncii- 
tam nem lehetek el leány nélkül (sv. jag kan icke vara után flicker).

mű vi'te mává’; mű viteta mává accen reákátamma öt gyer
mekem van; az ötödik gyermek minap született. — täte páhce, 
ami röps cuhpq, uhco ez a fiú, a kinek vörös sapkája van, kicsiny.

püucen oajjä cappies a rénszarvas feje szép. — püuc4 ( v. pűu- 
cén) lies smávo miásie’ a rénszarvasoknak kicsiny borjaik vannak.
— tihte miásie jiroksa altane (püucene) ez a borjú réntehénné (rén
szarvassá) változik. — miásie’ jarraks’ stuorra pűucene a borjak 
nagy rénszavasokká változnak. — miesie ih alta rauká’; sarova ih 
ruónca eás tah rank’ a borjú és a réntehén röfögnek; a rénbika és 
a rénökör azok nem röfögnek. — tűrnie jená pűuc’ amott sok rén
szarvas van. — püuc’ puotea’ a szarvasok jönnek. — waccete, puh
ái ete ; waccebe, puhéebe menjetek fejni; menjünk fejni! — puoca 
alovas éárráka kattastüowum; tlje cáina lihka kanna fihk’ puotih 
a rén nagyon megvadult; hát bizony közelébe sem jöhettünk. — 
tan piejjen püuc para cuórnpi-cuómpi ( v. tuohki-tuohki) puotie’ ma 
a rénszarvasok csak csapatonkint jönnek [haza]. — monna wuéi- 
nam, akta püuce poatä hajékanen; pűuce varrá lantn mietie ; monna 
sterom látom, egy ren szaladva (rohanva) jön; a rén a földön (föld 
mentében) szalad; megfogom. — tihte pootin pácét rén nélkül jött. 
—- iccém manna jenepm wuínie’ kanná án vilt ; f  enemus pácema 
nem láttam többet mint ötöt; a legtöbb bátra (el) maradt. — 
püuce (püuc’, kuékte páuc’) , lea v. leagala (liáh, lies) pqrrqtallama
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(v. porratallama v. kakcatqllqmq) a rén (rének, két rén) megharap- 
tatott [t. i. a farkastól].

kuólpa ( kuolöpa)  pánié' fihkemen a kölyökkutya fogat kap. — 
wille jura poatá vuéitie ih tihte ipmäriks voinije egy vadállat jött 
(tkp. jön) szembe és félelmesnek (borzasztónak, veszedelmesnek) 
látszott. — vuörnese puiti mijjen auteliste ih mijje páhkanimie 
( v. páterimie) farkas jött elénk és mi elszöktünk (elmenekültünk).

mannasiniä tatná kihc’ mért kérdezed? — érnmorn leültei’ 
hiszen én hallhatom (hallgathatom). — tihte mű stF/’remus kiheije- 
nicira ö az én legnagyobb ellenségem.

kaunete! annevost tällie isten veletek (adieu).

B )  Mesék.

1. K r ä u w q n  ih  s ö u r n  p i e r  a.

Tah kalékepon kahpu varrih, koqppace vitnijje tann pijevuls 
koatan ih k°qppace téssa vittnije, tlje tihte kaka einakan fihkih arrih 
koötsen. tlje éöcteaponk luowut sájjeran, ih tlje hajekajiheiejeaponk. 
tlje kräuwq Ujj skäqwahkappa ih söurá murhkepa. kräuwq wuélká 
hajeken, söura pácele. tlje söura slűwupa ( v. kliloákyákappá) (in 
kräuwq. söura wuainá, satud pácá, tlje kuhkete kráuwose: «jélpele, 
jélpele, tűt rauwá par wilkoka/» — tlje kräuwq cöcctd ih kalakä 
wärjasejitn. tälliä tänniä kaskin jü  söura vittnije pijevuls kuotien 
séjisa ih täsnie leä tammtälä, ih krämvq poacas purriei nälnie.

A r é n s z a r v a s r ó l  és a j u h r ó  1.
Ezek versenyt akartak futni, melyikök jut be a meleg házba 

és a melyikök oda bejut, az majd mindig a házban maradhat. Hát 
fölálltak egymás mellé, aztán elkezdtek futni. A rénszarvas gyor
sabb volt, a juh pedig lassúbb. A rénszarvas megy rohanva, a juh 
hátramarad. Hát a juh okosabb, mint a rén. A juh látja, ö hátra
marad, tehát oda kiált a rénszarvasnak: «öcsém, öcsém (tkp. unoka 
öcs, cousin), a te segged bizony fehér!» Ekkor a rénszarvas meg
áll, hogy majd megnézi. Hát ekközben a juh már bejutott a meleg 
házba és ott van mái napig, a rénszarvas pedig a kopasz dom
bokon.
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2. P u uc ’ w é l i  ä s i t  terna.

Tájje viärtai püuc ’ lijén alovas luomätij. tüune jéjjin luwos' 
( V. luwos'), ih waccic’ parra pira kuotie'. műn tlj akte tispols puories 
moqra (mo°ra) , mi säjjetä niajiti pärn'äi fruskám ( y . kiamps, 
V. smuhks) wuéini. роЧсе ijje soksom kiärth (v. thóllh0)  kánná 
( v. каппа) . tihte pö°ries mö°ra mealä tamm, täll'ä aktn jijjén pirjes' 
poaltä. tlje tah suóikket' tann carrakä, oktie kréwie hajekeld koatste 
(v. kuotie-pahkste). tähtie kiecstä pö°c’ alovas wellä séttema,jili tahtie 
kiecstä n'äif  parnie' ciähtijin äinakqn rooinösit (v. tairih).

A r é n s z a r v a s o k  v a d a k  l e t t e k .

A hajdani (tkp. azon világoknak) rénszarvasok nagyon szelí
dek voltak. Egész éjjel szabadok voltak és ott járkáltak csak a 
sátrak körűi. Hanem volt egy gonosz vén asszony, a ki a leányok
nak, legényeknek frissességét akarja látni. A rénszarvas nem tűri 
a rossz szagot. Ez a vénasszony tudja ezt, hát egy éjjel a [sátor 
füstnyilását födő] vásznakat megsyújtja és ezek oly igen büdösek 
voltak, hogy a rénnyáj elszalad a háztól (a sátordombról). Ettől 
fogva a rének nagyon vadak lettek és ettől fogva kellett a leányok
nak, legényeknek [őket] folyvást őrizni.

3. T ä j  j e  v i ä r t e  cä s a r n i e  j Up m a i n  p e i r a ,  k u k t i e
j  üp  m eile p r ö u w o t a  t urnm t a m m  j  iiw or  am.

Stuorra juhko-peälam waccä, tlje mostak tiärewose waisiäm. 
tlje tamm swattä, kalakä satnom kuittih toqrest tamm stuorra jéa- 
narn. täll'ä tihte svöruq, satnd kalakä hannd tah raunije-kiäcie' 
kakei’. jüpmäle wualhä kuhkebäsa tamma jeanä-pedlam, tlje tierq- 
vose jiälliem (y . hirkiem). tcill'ä tamm swattä, kalakä satnum kuitti’ 
toarest tamm stuorra jeanarn. men t'lje tihte jéss svöruq, satna ka
lakä hannd tah u’ce kräsiä’ (v. kräsiä’) skutti' kakcicit, kussiä kalakä 
viht Skäkala-kiäcm krokeit (v. kröktsitY. cüÖkciästit). man täll'ä jüp
mäle wualkä viäliä kuhkiäbäsan; täll'ä tiäröwosa kräowum jéss. 
tälliä tamm jess swattä kalakä satnom, kuitti’ toarest tamm stuorra 
jeanqm. tälliä tihte maccelostu: «krepc’ nunnahka tüön mü roccse!»
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— tälllä huitskqp jwpmäle cihkänä kräuwon rgccen nélle ih kuwk- 
tane kJjätn steärata k°qppaikéjitie éoqrviste. tlje krau wo käliäjuh- 
kon toarest; man täll'ä mqjäteje, kalakä liánná cuosktallih. tlje 
hajéketá pdjjése woulose tamm stuorra jeanam, kusseka jwpmäle 
kahcelä tähtia kräuwon ruccen nälltie ih tann juhkose ih lauwä 
( V. sliaécan sattä). tälliä kälä éjjece seämmä kattan, éy täWä toqj- 
votä kräuwosd: «eyäm tatnd täi icät kiamps jélkidi kuimie hajjekqt 
ihkämt-aimomt».

tälliä viht luknona kuhkiepäsan tamm juhkd-pealam. tälliä 
tiärövose piarnom, täWä tamm jess swattä (v. birrese), kalakä sat- 
nam kuatti’ tamm stuorra jeanän toarest. tälliä piarrna maccelostoq:
«s t e r s t e r ’ tuöjistie mü kuhkies alliste!» — tlje huitskop jupniäle 
cihkenä piarndn rgccen nälle iK kälä cappieslikkä toarest tamm 
stuorra jeanam. Kussiä toarest puéktete, tälliä jwpmäle käjjeta piixr- 
ngm éjjicse smuhks wuejekien autste éy tälllä toqjevotd, kalakä tdl- 
viän korrosqm fihkih oqrrV täjjä éjjicse oaneks jelkiäi kuimie. tlje 
nnmetie tamm“ piarrnd tammtälä oqrä taleviän korrosem péjjeln.

H a j d a n k o r i  (tkp. azon világi) m e s e  i s t e n r ő l ,  hogyan 
próbálja meg isten emez-amaz állatot.

Egy nagy folyó parton megy, hát először előtalálja a jávor- 
szarvast. Ezt kéri, vigye őt át azon a nagy folyón. Ekkor ez feleli, 
ő előbb (tkp. még) azokat a berkenyefe (sorbus) végeket fogja 
leharapdálni. Az isten messzebb megy a folyó parton,1'hát elő
találja a lovat. Ekkor azt kéri, vigye őt azon nagy folyón ke
resztül. De ez szintén feleli, ő előbb sietni fog azokat a kis 
füveket harapdálni, míg ismét a rúd végében fog hajtatni (be
fogatni?). Hanem ekkor az isten még tovább megy: előtalálja 
a rénszarvast is. Azt szintén megkéri, vigye őt azon nagy folyón 
át. Hát ez beleegyezik (tkp. megígéri): «ülj föl jól a hátamra (tkp. 
fogózkodjál erősen a hátamba).» Ekkor az isten csakugyan fölül 
a rénszarvasnak hátára és mind a két kezével megfogózkodik mind 
a két szarvánál fogva. Ekkor a rénszarvas átgázol a folyón; hanem 
hát eszébe jut, hogy előbb ugrándozni fog. Szalad föl és le a nagy 
folyón, míg isten leesik a rénszarvas hátáról és bele a folyóba és 
vizes lesz (nedves lesz). Ezután maga [vissza] gázol ugyanazon

4UGOR FÜZETEK 8.
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partra és megígéri a rénszarvasnak : «te azokkal a te gyors lábaid
dal futhatsz mindörökre».

Ekkor ismét messzebb indúl a folyó parton. Előtalálja a 
medvét és ezt is megkéri, vigye őt át a nagy folyón. A medve 
megígéri: «Kapaszkodjál, kapaszkodjál meg azokon a hosszú 
szőreimen!» Hát az isten csakugyan fölül a medvének a hátára és 
szépségesen átgázol a nagy folyón. Mikor átjut, az isten köszönetét 
mond a medvének gyors menéséért és ekkor ígéri, [hogy] a tél 
keménységén át aludhatik majd azokkal a rövid lábaival. Hát így 
a medve mái napig (folyvást) aluszik a tél keménységén át.

4. Á l a m  а, к a ú t i  a i h  r i ä v  о.

Akta alamä, mi pualtsn ( v. wuémisn) wacciämienie, tlje 
kuutiiim kanna, tihte kuutie taparandma kirki cl-s walks, tlje ki tutié 
s wattá tam alamam, какка mihk satnqm vieihkietit táhtie swalkste, 
tälliä какка tátin väartan maksum fihki'. alamä hujitskop viiiihkit 
kuutiäm htom. tlje kuutiä säjjetä ( \ .  säjjetä) passkediH alamam. 
alamä hnjikte: «ih как’ mannom püuwi’ /» — kuutie jeahtä:
«tihte tann veartan maksqa». — ijje alamä jähkieh kanna, tälliä 
kuutie jeahtä: (ipö°tie\ kdlekien huliksatti, kossiä nifkotom tiar- 
vus'en, mijje kalakä wiyonstit, attd jemgka tihte tann veartan 
maksuq». — tälliä' hujitskapp huliksattejeaponk, kussiä poaries 
jiälliem tiärvoseaponk. tälliä tamm kihcí ( kihcije’) : «mi tihte 
tann veartan maksuq ?» — tihte jeahtä: «mannái tann veartan 
pQ°.ries sléjetaka, kätatam tann veartan maksu“m, ih tihte jemdka»’ 
— ijje tälliä kanna tihte alamä jdhkije’. afamä seitä viälie kukiä- 
päsan wacci\ kussiä tiarvuseaponk aktum, mijje satnan jeahtä. — 
«täll'öm eän!» kuutie jeahtä. tälliä waccepon viäliä uhce stühcem, 
tlje tiarvuseaponk pö°ries pieúem. tam kihcijeapónk: «mijje tihte 
tann veartan maksuq $» —• poories pienie jeahtä : «mannái aktit tann 
veartan poories slijjitaka ; kätatqm tann veartan maksüum, ih tihte 
lea jemakau. — ijje tälliä kann alamä jdhkije. alamä viälie kuh- 
kebm säitä (v. säitä) wathn’, kussiä tiarvuseaponk aktum, mijje sat- 
nqn jeahtä, kuutie jeahtä: ntällöm eän waccie’f» — tlje waccepon 
viälie kuhkiepäsan tamm puältom, tälliä tiarvuseaponk riävum.

4 2
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lamm kihcijeajwnk: «mi tihte tann veartan такта?» — rievg kih- 
■cije: «hie tihte tann veartan maksüum kalakä utnih ?» — kuutie 
svörua : «tuota a,lama». — «mann autste ?» — kuutie jeahtä, sat- 
num led viehkietammä kirkie-swalksta, tiilliä manna toivohtum tann 
veartan maksühm. — fiävo seminata tann alamuse: «po°tie', man
nam hulék’ töreslahkan ! » — alamä hulekije, tiilliä fiävo kiheije : 
«mam munlen wottcC ? tiilliä kalakgm tatngm viiihketit jemikistie». 
—  alamä toivohte lese puóihkem. tiilliä wäccepon kuutien koqikä. 
fiävo kuutiem kihei: «mali lie alamä tann veartan maksuum ceanä- 
dam ? véjis' ( vi's')  mannum tann swalhken kojäkä», satná seitä 
■wuéini'. tiilliä huliksättiä’ tahkä. tuund kulumus tanna kirkiä-swalh-e
kan peiilese pgotie'. tlje fiävo kuhee kuutiem, kalakä prowill cihtediH 
ih iceinse tibretlt s'ammä lejin para kuh aueen (autsen). kuutie hujits- 
kap eihtedä ih topár na. tlje fiävo kuhee, kakä earaka rihei’, satna 
•wuäinä, mah heavä hiowus riheenit. kuutie hujitskqp räheä, män 
■eccije hievie lüowus rihcelit. tälliä fiävo jeahtä tann alamgse: 
«waccäjen tälliä ih päjen kuutiem päci’ tann swalks». tälliä hujits- 
kop knutie ciehtie janii’ tannak slammä swalks.

kussie fievo ih alamä wälowuma piiHnkse (pulukse), tälliä 
.fiävo kiheije alamqm : «takka kalakam éjjice tamm puihkäm walti’, 
hüll vie как' tatna puékti"!» — alamä jeahtä: гее как’ walti’». — 
kustöm tälliä kakkom walti’?» — alamq jeahtä, satud son puwikem 
fuarasa tann uhee juhkon soaf‘se, tiilliä tästiäßhk’ jirotn (jiretn) 
fee  walti’. — nüppien piejjen tälliä fiävo wuäkse tamm soafam, 
tiilliä hujitskop powihkem kaunä. tälliä pu6ihk.se jeahtä: «tu hus- 
pontä tqjövoti, kalakam monna tatngm fihki’». — «ja, armiä tihte 
leä toivahtoma, tälliä ciäht’ fihki’ walti’; män päj’ kanná manna иксе 
konst’ taréjain». — fiävo thüheije, lustu wuäjini’, kuktems konst’ 
tiilliä puóihke toroji. puwihke Vakkste (cöcste) kuoktien jilkien nille 
ih jäststä wqrqkse fiävum jämas. fiävo pillije, wuAdäkä par hajeken, 
kuktie par heavä, kussie kahkse poatä. tlje jeahtä: «hearawon kuit, 
helle léjowusn piäselijjim». — tlje feiivo jeahtä v ih t: «imm" kalak’ 
viäliii päji’ puéihk’ konst’ tardjih, förän wait am ; tlje puéihk’ sonn 
oajjam müq léttijéV.

tlje reävo viht nüppien piejjen fuelijé, kukká mealä, kalakä tamm
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alamqm tiarvoset. tälliä hvjitskop ti&rövosi, tlje jeahtä tann alamose r 
tihte puóihke ( v. puíhke), mám, tatne tälliji’ mü koajaka, tihte wq- 
rqkä mű oajjam léttije'. ecci lijim pqhkänqmmq, telle li'm oajjam 
tassoma». — alamä jeahtä: iem monná nan räriem ütnie’, riävo 
jeahtä: «ciäht’j eacebm tcilli’». — alamä jeahtä’,ijje  sü nan jeaca eän 
snarakan-ankan’. — «ja, kilétem kalakam tlje täitie kauni’?» — 
((tähtiä s’anima soafste». — tlje viht riävo wualkä ih theankätä:
«immu halak’ snarakan ankanitie päji’ konst tareji', foran ivaltam»..
—  äretn tälliä viht riävo wuóksa tamm soafam ih snarakan anka
nitie kaunä täsniä. tlje jeahtä täitie snarakan ankanitie: «tijjen 
hospontä tojavahtomä, kalakam monna tijjem fihki’n. — «ja, armie 
tihte toivahtamä, tlje céaht’ fihki' walti’, man q>äje hannä mijjim 
ahéice jüojökih förän ivaltä’.» — tlje riävo tühcije lustq (lusto) 
küHui’, kuktemslikke tah snarakan ankan’ jüoikiä’. tälliä snarakan 
ankan’ alékst’ röli’ tann wastieslikkä, ukte riävq jnllije ih wualakä. 
kussie kahkse poatä, tlje jeahtä: «imma как' minniä tahtie kiecste 
päji’ snarakan ankanitie jiiojöki’, förän ivaltam. tah cäinä mqnnom 
paltiä’«.

nuppien piejjen tällä viht luknona, kuppäne ärvete, kalakä 
tiarvosit tamm alamäm, mi satnum térije, tälliä hujitskqp tiaroivosa. 
tljä riävo jeahtä: «tatnü mqnnom teärema alovas carraka ; skéhk’’ 
tah snarakan ankanitie mű koqjakä, mah juoikie’ (v. jiiojökie’)  tann 
wastieslikkä, uktie cäinä mannom palltije’». alamä jeahtä: «im 
monna nan räriem ütnie’». — riävo jeahtä : «monnäledm (satnd 
leä) wuainama tu käsn ankan’, munien (sutnen, sutn'en) täitie 
wottie’ (kakä ivotti’)» . — alamä tojóvote, atte kalakä fihki’; täitie 
kalakä kauni luappala-peälesn, mi orjalisnie tamm mu kootiäm» 
äretn tällä riävo wuóksa tamm luappalom, tälliä hujitskqp kaunä 
käsn ankan’ luwppala-peälesn. tällä jeahtä käsn ankanitie: ntéjjén 
hgspontä téjjim toqivahtamä munräen, kalakam fihki’ tijirn walti’».
— «armiä tihte tojavahtoma, tälliä ciäht’ fihki’ walti’ ; man päje' 
hannä méjjém péssétejjetn föran waltä’». — riävo thühcije (thuh- 
cije), atte cäppie sittije, päjä käsn ankanitie luappalasan wuäleki’. 
tah umäjet’ Inwppalisnie, eäh poastätä kann kattan pooti’. riävo maje 
cor°vo, käsn ankan’ para kuh eäh külqh hannä (v. para kuh il'e
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kuloma). riävo wuä'rtä kolonna piejje, kiduma jéjje, minnemust wis- 
teawq, tlje wualkä wuäman, küásn nealan korjéjij. tihtrí alamä, 
mám riävo viähkietammä jämiemistie (fimikestie), auainajammä, 
atta kalakä fiävum tiarowusit, tälliä skattä, kücisse keacä (v. nöp- 
cije). tann kücisn nealan tamma riävo kärjiji ih tälliä supcstallä : 
«i ётта как' viäliä пикет alam am warjälit jämiemistie». — tlje alamä 
tamrn kaualä, tlje alamä, loi'tele éjjiese ulice aksarn woolose. aksa 
kahőa riavun seipien nille., cuwhpsta seip em ma. riävo hajekeid ih 

jéahta: «imma как' viäliä niimetie supcstalli' küdsen noalcsn ; tälliä 
S'eipiem ijjicen tassajijjim».

Az e mb e r ,  a k í g y ó  és a r óka .
Volt egy ember, a ki lombos erdőben (fenyőerdőben) ment 

■és talál egy kígyót. Ez a kígyó odaszorúlt egy kőhasadékba. A kígyó 
kéri az embert, ugyan segítse őt ki ebből a hasadékból, akkor 
megkapja majd e világnak jutalmát. Az ember csakugyan ki (tkp. 
szabaddá) segíti a kígyót. Ekkor a kígyó meg akarja szúrni. Az 
ember fölkiált: «ne ölj meg engemet!» — A kígyó mondja: «Ez e 
világnak jutalma». — Nem hiszi az ember. Hát a kígyó mondja: 
«jöjj, menjünk el együtt, a míg előtalálunk valakit, a ki bizonyí
tani fogja, hogy a halál e világnak jutalma». — Hát csakugyan 
mentek együtt, a míg egy vén lovat találtak. Ekkor ezt kérdezik: 
«Mi e világnak jutalma?» - E z  mondja: «En e világnak öreg 
rabszolgája vagyok, kívánom a világnak jutalmát, és ez a halál». 
— Most sem hitte az ember. Az ember még tovább akar menni, 
míg valakit előtalálnak, a ki igazat mond. — «Menjünk!» mondja 
a kigyó. Hát mennek még egy kis darabig és előtalálnak egy vén 
kutyát. Ezt kérdezik: «mi a világnak jutalma?» — A vén kutya 
mondja: «Én e világnak egy régi rabszolgája vagyok, kívánómé 
világ jutalmát és ez a halál». — Most sem hisz az ember. Az 
ember még tovább akar menni, míg valakit előtalálnak, a ki igazat 
mond. A kigyó mondja: «hát menjünk!» Mennek még tovább az 
erdőben, és előtalálnak egy rókát. Ezt kérdezik: «Mi e világnak a 
jutalma?» — A róka kérdezte: «ki az, a ki e világnak jutalmát 
fogja kapni?» — A kigyó feleli: «az az ember». — «Miért?» 
A kigyó mondja: őt kisegítette a kőhasadékból, hát én ígértem 
[neki] e világnak fizetését.— A róka súgja az embernek: «jöjj,



46 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, П .

kövess engemet félre». — Az ember követte, hát kérdezte a rókar 
«mit adsz nekem? akkor én meg foglak segíteni a haláltól». — Az. 
ember odaígéri a bakkecskéjét. Ekkor odamennek a kígyóhoz. 
A róka kérdezi a kigyót: «vájjon megérdemelte-e az ember e világ
nak jutalmát ? Mutasd meg nekem azt a hasadékot (tkp. mutass- 
engemet azon hasadékhoz)», ő látni akarja. Ekkor együtt indulnak 
oda. Mind a hárman a kőhasadék mellé jönnek. Ekkor a róka 
megparancsolja a kígyónak, próbáljon beleszorúlni és ugyanolyan 
módon erősítse magát bele, (csak) mint az elébb. A kígyó csak' 
ugyan beleszoronkodik és odaszorúl. Ekkor a róka parancsolja,, 
hogy erősen igyekezzék [kiszabadulni!, ő majd meglátja, vájjon 
ki bírja-e magát onna szabadítani. A kígyó csakugyan erőlködik, 
de nem bírta magát kiszabadítani. Ekkor a róka azt mondja 
az embernek: «menjünk most és hagyjuk a kigyót a hasadékban 
(maradni). Hát csakugyan meg kellett a kigyónak ugyanabban, 
a basadékban halnia.

Mikor a róka és az ember egy darabra előrementek, hát 
kérdezi a róka az embert: «vájjon magam fogom-e azt a bakkecs
két elvenni, vagy talán te fogod elhozni?» Az ember azt mondjar 
«magad fogod elvenni». — «Hol (tkp. honnan) fogom elvenni?» — 
Az ember azt mondja, hogy a bakkecskét elviszi (odaszállítja) a kis 
patak rétjére, ott holnap magad elveheted. — Másnap a róka 
megnézi azt a rétet, hát csakugyan megtalálja a bakkecskét. Azt 
mondja a bakkecskének: «a gazdád Ígérte, [hogy] meg foglak 
kapni». — «Igen, ha ez megígérte, hát kell, hogy elvehess engemet! 
hanem engedd előbb, hogy én kis kunsztokat csináljak. A rókának 
mulatságosnak tetszett látni, milyen kunsztokat csinált a bakkecske. 
A bakkecske fölugrik (föláll) a két lábára s majdnem agyonszúrta 
(öklelte) a rókát. A róka megijedt. Megy futva, a mint csak bír, a 
míg messzire nem ér. Ekkor azt mondja: «mégis jó, hogy életben 
szabadúltam meg». — Aztán megint mondja a róka : «nem hagyom 
többet a bakkecskét kunsztokat csinálni, míg el [nem veszem. Hát. 
biz a bakkecske majdnem ketté hasította a fejemet».

A róka másnap megint elment, a hol tudta, hogy az embert 
találni fogja. Hát csakugyan előtalálta'8 azt mondja az embernek: 
«az a bakkecske, melyet te hozzám küldtél, az majdnem a fejemet 
hasította ketté. Ha meg nem szöktem volna, elvesztettem volna a 
fejemet». — Azt mondja az ember: «nem tehetek róla (tkp. nincs.
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nekem semmi tanácsom)». — A róka, mondja: «mást kell külde
ned». — Mondja az ember, nincs neki semmi egyebe, mint mala- 
czai. ■— «Igen, hol fogom azokat megtalálni?» — «Ugyanazon a 
réten». Ekkor a róka ismét elmegy és gondolja: «nem engedek a 
malaczoknak kunsztokat csinálni, míg el nem veszem». — Reggel 
tehát ismét megnézi a róka a rétet és a malaczokat ott találja. 
Azt mondja a malaczoknak: «a ti gazdátok megigérte, [hogy] 
titeket megkaplak». — «Igen, ha ö megigérte, hát kell, hogy elve
hess, hanem hagyj előbb egy kicsit bennünket dalolni, mielőtt 
elveszesz». — Hát a rókának mulatságosnak tetszett hallani, 
hogyan dalolnak a malaczok. Ekkor a malaczok olyan csúnyán 
kezdtek visítani, hogy a róka megijedt és elment. Mikor messzire 
jön, hát azt mondja: «semmikép sem fogom ezentúl megengedni 
a malaczoknak, hogy danoljanak, mielőtt el [nem] veszem. Ezek 
ugyancsak megijesztettek engemet». — Másnap ismét elindúlt, a 
hol gondolja, hogy az embert találni fogja, a ki őt megcsalta. Hát 
csakugyan előtalálja. Mondja a róka: «te engemet igen nagyon 
megcsaltál; elküldöd nekem a malaczokat, a melyek oly csúnyán 
daloltak, hogy engemet ugyancsak megijesztettek». — Az ember 
mondja: «nem tehetek róla (tkp. nincs nekem semmi tanácsom)». 
— A róka mondja: «láttam (látta) a te libáidat (tkp. lúdnak fiait); 
ezeket add nekem (neki)». Az ember Ígéri, hogy meg fogja azokat 
kapni, meg fogja találni a kis tó mellett, a mely délre van az én 
házamtól. Reggel tehát a róka megnézi a kis tavat; hát csakugyan 
megtalálja a libákat a tó mellett. Ekkor azt mondja a libáknak: 
«a ti gazdátok benneteket nekem ígért, hogy majd titeket elvihet- 
lek». — «Ha ő megigérte, akkor kell, hogy elvihess (tkp. kell kap
nod vinni), hanem hagyj előbb bennünket megmosdani, mielőtt 
elveszesz». -— A róka gondolja, hogy ez szép lesz. Hagyja a libá
kat a tóba menni, ezek úszkálnak a tóban és nem jönnek vissza a 
partra. A róka ugyan hívja, a libák csak mintha nem is hallanák. 
A róka vár három nap, három éjjel, végre megunja és elmegy az 
erdőbe; egy fényű alá feküdt. Az az ember, a kit a róka a haláltól 
(a meghalástól) megsegített, meglátta, hogy a rókával találkozni 
fog; hát siet, fölmászik egy fenyőre. A fenyő alatt a róka feküdt és 
mondja: «nem fogok többé egy embert sem megótalmazni a meg- 
halastól (megsegíteni a haláltól)». — Hallja ezt az ember és az 
ember leereszti a maga kis fejszéjét. A fejsze a róka farkára esik,
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levágja a farkot. A róka elfut és mondja: «nem fogok többé így 
beszélni a fenyő alatt, most elvesztettem a farkomat.

5. A s s к a (pissije mäno) .

Aktn aikien alamuc’ jiihtiämienie asska-tiäpien. tlje pissije 
mänö écciji kiirt’ kanna, tlje poatä lihka. tlje alamuc’ pittéjijjin 

urrijijjin aktn lahkan. műét’ tállom piiij'e’, műét teiikdk’ cüöhpiije’ 
műét’ tü"rk' toajá. tlje asska éilikenii kűdsen kiärakäsa. tlje alamuc’ 
wué j n i j e poatä tann lihka, tlje keakts pohkädihci’. tlje asska wua- 

jenä  tiiitie, tlje fuér’kete ih eccije kiákciepasan poatie’ kanna, men 
tlje keakts, mah aktiam sliepiä’ ( \. slipiä’J. tlje asska tiiitie wuáinije 
tlje moqrrdtuoicä, tahkä luknona, kalakä tiiitie waltih. tlje aksii-sli- 
pije iuohpste asskom kauotä, tlje tiihtie kiecstci asska nqhkü ih ai 
sattá.

A h o l d  (sütő hold).

Egyszer emberek költözködtek holdfényben. Hát a sütő hold 
nem akarta tűrni és közel jön. Ekkor az emberek megijedtek, meg
álltak egy helyen. Nehányan tüzet raktak,nehányan sátorgerendákat 
vágtak, néhányan galyakat tördeltek. Ekkor a hold fölül egy fenyő
fának a csúcsára. Az emberek látták, [hogy] nagyon közel jön, hát 
ketten összebújtak. A hold látja ezeket, nevet és nem jött közelébb. 
Hanem voltak ketten, a kik fejszét köszörültek. Meglátta ezeket a 
hold s megharagszik, oda indúl, hogy majd ezeket elviszi. Ekkor a 
fejsze köszörülő ketté vágja a holdat és ettől fogva fogy és nő 
ismét a hold.

6. P о n tn ma 11 ä’.

Akta ponté jen mänä' atna. tlje jahteje ih lähpä Idhkiäm 
táistitse mdnistii köte-jarakan. moard-kdriiim ai lähpä, maistiä 
mänä’ kalekies suhpodit. keähc’, tali assaloms’ atnä, kdkkies mana’ 
siékti’ (cnhktüowih). kolomavudhkä häjepq,nd, föaran wudkse. poatä 
köte-jarakan, kalakä walti’ tamma lese käriiim. ossota jü  mänä’ 
cuhktasn jämdma. poatä tahkä, tälliä mänä jielémienie. tälliä un- 
tärtd, Icuktie tah léii',jeallomd tann kuhkiem. mänä' f uelatama, mu°rr- 
j'e' mätätama. vearaltn ähciä jielidlitamma ijjicse sqknenä. tälliä
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pontä tamm wua'inä, tälliä oihtA, attd satnan stuorra väaraltn ähcici 
lea piéjjén nuolesn. tälliä tejjepie tah ijjicse mänä’ poqstete ih tah 
jiälijin, stuora séttijin ih jupmele soknejijji täitie hervän liälsam.

6. E g y  g a z d á n a k  g y e r m e k e i .

Egy embernek sok gyermeke volt. Hát költözik és (ezekből a) 
gyermekeiből a felét ott hagyja a sátor helyén. Csontedényt hágy, 
a melyből (tkp. melyekből) a gyermekek rágcsáljanak. íme, azt 
gondolja (tkp. azokat a gondolatokat bírja), [hogy] a gyermekek 
majd éhen halnak. Három hétig oda van, míg utána néz. Oda jön 
a sátorhelyre, hogy majd elveszi az edényét. Azt hiszi, gyermekei 
már éhen haltak (tkp. meghaltak éhségben). Odajön, hát a gyer
mekek élnek. Ekkor csodálkozik, hogyan éltek meg ezek oly sokáig. 
A gyermekek ide-oda járkáltak, bogyókat ettek. Az égnek atyja táp
lálta (hagyta élni) őket áldásával. Látja ezt a gazda, hát elhiszi, 
hogy csakugyan van a nagy világnak atyja a nap alatt. Ekkor vissza
vette gyermekeit és ezek éltek, nagyok lettek és isten jó egész
séggel áldotta meg őket (tkp. áldott azoknak pompás egészséget).

7. K l g ä k y k a  n e i t ä .

Aktn aikien akta halld, viijjé éjjecse taktarqm kalakä prürih. 
täll'ä ndmmahta éjjicse wéallokistie tü"na kaik, inam eäh poqstata 
(V. poqstln)  piästiä’. veäntä, eäh kakkies toarest vujämiä-klahcam 
punktet (eäh niiqra’ puakf kanna toarest v.-к.), täll'ä tihte näitä 
kludkydkappd eän läivepä. näitä rareste, kalekebun hannd каггЧеИ- 
j i t ; täll'ä hujitskqp tairecöpank tänn'ä veasä wäresn. kossiä leaponk 
karr’talama tüuna kaik, täll'ä wuilkteponk toarest tamm klahdä-wuä- 
miäm tüune kajak willokum.

tlje kallaskoppq ploskse ih iö4wadatta: «kuktiä täll'ä ijjé 
hannd méjji kann poqstata pqotie'? koktiä leä tälli'ä kuli jelekH ? 
ejjä как’ hiavi’ poqstata pracousti’ (v. rehcälit) ? täll'ä opqrq kludk- 
yäkqppä wérra’ (v. wérrehe), okte ijje как’ ivéllokq mű hédvi’ pir’hki’ 
(v. pueriki’ V. lähpielit). méalama tamma kallie l'öm éjjecen willo- 
kum tü"na tällema». — kédhc’, äcciä lijjok mdje manite ont’ kanná.
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Az o k o s  l e á n y .

Volt egyszer egy ember, a ki a leányát férjhez akarta adni. 
Hát vad rénjeiből nászajándékxil odaadta mindazt, a mit nem eresz
tenek vissza. Gondolja, nem fogják az erdei ímély] völgyön keresz
tül juttatni. Hát a leány okosabb, mint a vőlegény. A leány taná
csolja, hogy elébb kötözzék meg (t. i. a rénszarvasokat); aztán 
csakugyan legeltették őket azon a vadas hegyen (t. i. a hol a vad 
rénszarvasok tartózkodtak). Mikor mindet megkötözték, ekkor 
keresztülhajtottak a völgyes erdőn minden vad rént.

Az ember csudálkozik és mondja magában : «hogyan van az, 
hogy most még egy sem jött vissza, mintha lábatlanok volnának? 
a vadrén állomány nem bírna vissza jönni? ^gúnyosan mondja:] 

Sokkal okosabb kópék, hogy ne bírnák vad rénjeimet hátrahagyni. 
Tudtam azt, hogy nem ajándékoztam oda minden vadrénemet 
(v. egész vadrénállományomat). — íme mégsem szívesen adta oda 
a gyermekeknek.

8. A k t  n p о n t n j) г r a.

Stuorra kréwiem átnő,, taktara par tairiemienie. stcílan dlekie 
poqtie jih tani kréwiem walti ( v. waltije v. waltijejji) ih tairije nei- 
tam. tlje ponté hohcela, attd taktera kuhkiem hajepdna, täll’ä raja 
nö°romus alekiem, kaka luknonit hohci': jü  sonn staid wuélkti. 
tälliä no"romus dlekie lukfuina, stälan kuotiem sedkcä, täll’ä ivueind 
krewiäm luobahksn; tlje sedkcä cäciä-kaltin pedlesn, t'lje wveinä 
oqppopa poqtä cäcien mietie, tlje jäjjetä óappopon nvete, tälliä oqp- 
popq wuéinije, attä viiíllopq,, tljejeahtä, kaka kuéihtitit, ullus stälä 
wuainih. man tlje sorma oappapäsan, satnd kuhkiäm hohcemq, 
annän kaunä, satna cdrrdka cuhktece. täll’ä oqppopa köqtan wuelekä 
ih kalakä kruotom koqjvuih (koqjwih) . stälä wuéstimene vejärn 
pedrkä’, tlje neitä kojovä pedräkä’ käran ih tlje kalakä liämum 
nuörih ; täll’ä eánkqn piastele koun-arnan. tljejeahtä stälose, satna 
ciähtä kaltejäsan ih tah pearakä’ sküHih. kaltejäsan poqtä viallopun 
koqikä, tlje koässta viallopm täistie vejärn pearakiste ih täll’ä räjä 
viallopm häimota, kalakä täi niippiäi kuoktien vialloi mietie ih 
pröuwuj (prouwih)  stälam ämieluesi’.
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tälliä huitskapp luknona häimota sarnenä, atta stala icaélk- 
tarna kréwiem ih oqppopm. tälliä ponte räjä tüunä lese kulomq dle- 
kiä’ ih täll'ä bihkomta, kuktie kälekies tuoimiätit: akta kalaka 
poqssä-raikiem kuaihti’, nüppie kalaka qksoin kuaihtV, koqlämata 
kalakä snurra,’ tolovotit ih jäjjekä kälekies talikä puotV, alles stälä’ 
vuéptest’, kälekies kuä'ihti’, kussiä lies oqräjättemq.

tälli'ä pontn Loloma alekie’ loknon’ stälan koqika, kälekies kré
wiem poqstata ival t i t l j e  akta poqssa ndlmesn kuaihtie, niippie oksn, 
kolomata lüohahksn snorra’ tolvotä. tlje stälä koulä: «rnainie tah 
marra’ lies stnwpmaminie ?» tlje seihtie lese poqräsemse alekiem? 
kakä iHiöccelit, olokse wärjasit, rnainie tah murra’ pqhhä’ lies stiép- 
mamien'e. tälliä tihte kiheie: «kokká kalakam podskietit I » — «éydm 
podskét’ qks-raikiem». tlje hőjét (hujit) ppdsketie oks-raikiem. tlje 
pontn poqräsems alekie lijje oksom kuii'ihtemien'e. flje tihte toastetä, 
stälan alekiem prasste (v. piäseste). tlje stälä kaualä, atte snurra’ 
lies hamui stiépmamienie. «maitie tuhte pajaktaijjä lea tarejamienie ? 
ijje hiäviä’ tah kanná snurra’ viättelijit /» — tälliä räjjä kaskqlums 
alekiem kalaka, olokse poqskietit ih viättelit tah snurruh ( v. tditie 
murrate). täll'ä tihte kihcije: «kukká kalakam poqskietit ?» — 
«äyem poqskl’ kaska-kuotien paktä». — l'lje pontn kaskqlums alekie 
ai puektietammä kaska-koqtä. täll'ä tihtd tarnma jéss toqstatä ih 
piästä jih  ai luknona, snurra’ tolvota. tail'd vilit stälä jiäh tä : 
((maitie tuh kuékte pajektajjä tarejamienie ? eäh hiäviä’ tah kannä 
snurruite viättelit /» — tail'd räjä nuöramus alekiem ai puqskietit 
olokse ih viättelit tah snurra’. tail'd tihte jis  kihcije: «kukká kala
kam tail'd poqskietit I » — äyem poaskét’ poqssä-raikiem». — tlje 
pontn no "remits alekie lijje takkä jés kuaihtemienie (v. -mine), tälliä 
tihte tannn jes piästä. täll'ä viht stälä holqusattä, maitie tah sü ko- 
lomq alekie’ tarejamienie. a eäh pajaktaijjä’ hiäviä’ tah kan snurra,* 
viättelit.1 ciähtam monnd jejjéce cüöccelit, ivarjáéit, maitie lies tare
jamienie». man t'lje hanna snpcstallä : «kukká kalakam tälliä poqs
kietit 1 émmom poqsket’ poqssä-raikiem». täll'ä pontn nobremus alekie 
takkä jés knwihtemienie, täll'ä tihte stälam jés piäsiästije. täll'ä 
krewiem ijjicse wqltiejéjjin poqstata jih  oqppqpm ai méatan.
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E g y  g a z d á r ó l .
Nagy rénszarvas nyája van. Csak a leány őrizi (van őrizőben). 

Az óriásnak a fia jön s elveszi a nyájat és a legeltető leányt. Ekkor 
a gazda aggódik, hogy a leány sokáig oda marad, s elküldi legfia
talabb fiát, menjen el keresni; már valószínűleg az óriás ragadta 
(vitte, vezette) el. Ekkor a legfiatalabb fiú elindul, megvigyázza 
(szemmel tartja) az óriás házát, hát látja a rénnyájat a réndombon*); 
aztán leselkedik a vízforrás mellett; hát látja, húga jön vízért. 
Ekkor mutatkozott (megjelent) a húga előtt, s látta húga, hogy 
ez a bátyja s mondja, vigyázzon (óvakodjék), hogy az óriás meg 
ne lássa. Hanem [a legény] azt mondja a húgának, sokáig kereste, 
míg megtalálta, ő nagyon éhes. Ekkor a húga haza megy, bogy 
majd a fazékból kimer [valamit] (tkp. a fazekat meri). Az óriás 
[épen] vadhúst főzött, hát a leány kimeri a húst egy edénybe, 
hogy majd a levest leszűri. Ekkor véletlenül (készakarva?) a tűz
helyre (tkp. hamutüzhelyre) ereszti (ejti) [a húst]. Hát azt mondja 
az óriásnak, neki a forráshoz kell mennie és a húst (tkp. húsokat) 
a hamutól megtisztítani. A forráshoz jön a testvégjéhez, a bátyját 
megvendégeli a vadhúsból s aztán hazakiildi testvérjét menjen 
el a másik két bátyjáért és kisértsék meg az óriást agyonütni.

Csakugyan haza indul, megmondani, hogy az óriás vitte (haj
totta) el a rénnyájat és húgukat. Hát a gazda elküldi mind a há
rom fiút és oktatja őket, hogyan cselekedejenek. Az egyik a sátor 
hátsó részének a (poqssa-nak) nyílását tartsa szemmel, a másik az 
ajtót vigyázza, a harmadik, a másodéves rénbikaborjúkat haj
szolja és éjjel jöjjenek oda, hogy az óriás észre ne vegye és 
vigyázzák meg mikor elaludtak.

A gazda három fia elindult az óriáshoz, hogy a rénnyájat visz- 
szavegyék. Hát az egyik a poqssuq szájánál leselkedik, a másik az 
ajtóban, a harmadik a réndombon a másodéves rénbikabornyukat 
kergeti (zavarja). Az óriás meghallja: «miért zajongnak (nyugtalan- 
kodnak) a borjuk ?» Hát megparancsolta a legidősebb fiának, keljen 
föl, nézzen k i: miért nyugtalankodnak (zajongnak) azok a rossz bor
juk. Ekkor kérdezte: «merre lépjek ki?» — «Kiléphetsz az ajtónyilá- 
son.x Hát csakugyan kilépett az ajtónyiláson. Ezalatt (tkp. ekkor,

*) B ekerített helgy, hová a rénszarvasokat fejés vagy fölszerszámo- 
zás végett be szokták terelni.
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hát) a gazdának legidősebb fia szemmel tartotta az ajtót. Ez fogadja, 
az óriás fiát megöli. Az óriás hallja, hogy a rénborjuk még nyug
talankodnak. «Mit csinál az a szaros? ném bírja a borjukat sem 
megkötözni!»— Aztán megparansolja a középső fiúnak, hogy men
jen ki és kösse meg a borjukat. Ez [is] kérdezte: «merre menjek 
(lépjek).'ki ?» «Kiléphetsz a középső sátron (t. i. a sátor középső 
részén levő nyíláson) keresztül.» [Ezalatt] a gazdának a középső fia 
szintén elérte a középső sátrat (középső nyílást). Ez is fogadja azt 
és megöli s szintén elindul, a borjukat hajszolja. Ekkor ismét 
mondja az óriás: »mit csinál az a két szaros? nem bírják a bor
jukat sem megkötözni!» — Hát megparancsolja a legifjabb fiának, 
hogy szintén menjen ki és kösse meg a borjukat. Ez is kérdezi 
«merre lépjek hát ki?» «Kiléphetsz a pogssa-nyiláson.» H áta gaz
dának legifjabb fia szintén ott leskelődött és ezt is megölte. Ekkor 
az óriás megijed (aggódik, töprenkedik), mit csinál a bárom fia. 
«Nem bírják a szarosok a borjukat sem megkötözni. Nekem ma
gamnak kell [fölkelnem, néznem, mit csinálnak. Hanem hát még 
beszélgetett [magában]: «merrelépjek ki most? Kiléphetek a pó
tlása nyíláson.» Ekkor a gazdának legfiatalabb fia meg ott vigyá
zott, és az óriást is megölte. Aztán visszavették a nyájukat és 
húgukat is vele (egyúttal).

9. A s k f  é j j  e sd  ih  p  о á n t  an  p  é j j  er  a.

Askféjjesd meald, atte rujukka ( v. räjjekä)  poqntd tann pidjjen 
kalakd poqti’ wueji’ tann kdinan paktä, tdllid Askféjjesd сапа süqh- 
kan [v. wuassan) séjjesa éh tail'd led hojjémienie, satnom sijjétie' 
kanakana krounih ih Iе lie'' sűu tüptema oájjd kanna, poántd tamm 
kouluje, tdllid tiihte maccelustuq, süu tdll'd oqjjd tanna séjjenie. Ask
féjjesd jeáhtd: «vijjim ; tálka tatnd cän’ tann wuassn séjjesd». tdllid 
hujitskqp poántd 6 and tann wuassn séjjesd, tdllid Askféjjesa karrasta 
wuassom kurravijdnie ih tdllid léktie tamm poántam tann wuassn 
séjjesd. ciahta s kóqrrie wuiíssa tihte jés, tdllid poántd mosskssistidji 
tanna wuassn séjjesd, tdll'd Askféjjesd waltidji tann podntan jiallidm  
ih lassiem éh tdll'd luknona éjjécsd hosspoqntan koqjakd. tihte jés 
kihcije: «kustie tatnd tomm jenwm rejjekam kaunamq ?» Askféjjesd, 
svörua: «ö, manná jaurien pqtn'este». husspoantqpq kihcije: «takka
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viäliä ai täppenä?» — jene viäliä kounesije tühtiä tähtiä släjiste». 
husspoqntä kihcije: «kuktemslikkä tatnd tahka puéktietih?» Ask- 
ßjesä svöruq, satnd cänajij ströjji-siähkann séjjesa ih tälliä kohcaji 
aktom, kalakä satngm luajjeti’ (v. luójiti’)  tan jiena-prütnijen séjjesd; 
tälliä’ satnd wuöjaji (v. woqjaji) jaurien patnan. «ih stuorra aksam 
utnijejéjjim ai tann“ éjjicen siahkan sésniü. jaurien pqtnestä kauni- 
jijjim  tu"na taitie, majitie atnam». — poantä kihcije: «non tie 
( =  tälliä) jialliem ai täppelte kaunéjih ?» — Askféjesa svöruq: «ja, 
jianüp jiä'llie’ lijjin ai täppene, man iccém mqnnd waltie’ kanna 
mäjra (v . jßnüpm), an behovujim». — poantä ldhcijä: «koktem 
tälliä päjjese puaktieti’?» — Asskféjjesa svörua, satnd vuojäjäjji kus- 
siä kattan, poqntq kihcije: «kuktem tälliä jiänan nälliä jéss puak
tieti’?» — «mannát täiniä ijjicen aksenä pluohkijijjim (v. raikemdim) 
jiänum.»

tälliä poäntä jiahtä, satna kalaka ai tahka. poäntä luknona 
stuorra ströjji-siähkdnne ih jauran raikiem ciiwhpd ih tälliä siratta 
aktem, mie ( v. méá)  kakä satnum luqjeti’ tann pratnan. tlje poäntä 
wöajajij ih écciji viäliä pcijjese poatie. Askféjjesa éjjece poantana 
suttijéjji.

A s s k f é j j e s á r ó l  és a g a z d á r ó l .

Askfejjesa tudja, hogy gazdag ember fog azon a napon ko
csin (tkp. hajtva) jönni az úton. Hát Askfejjesa bebújik egy zsákba 
és jajgatott, hogy őt királynak akarják koronázni s neki nincs 
olyan feje. Az ember hallotta ezt, és fogadkozik (ígéri, beleegye
zik), hogy ő neki van feje e helyre. Askfejjesa mondja: «meglehet; 
hát bújj bele ebbe a zsákba.» Az ember csakugyan belebujik a 
zsákba, Askfejjesa pedig beköti a zsákot egy zsinórral és aztán ott 
hagyta az embert a zsákban. Vastag bőrzsák volt ez pedig, hát az 
ember megfulladt a zsákban. Ekkor Askfejjesa elvette ennek az 
embernek a lovát és terhét (szállítmányát, rakományát) és aztán 
elindult a maga gazdájához. Ez pedig kérdezte: «hol (tkp. honnan) 
találtad te azt a sok gazdagságot?» Askfejjesa feleli: «oh én a tó 
fenekén (tkp. fenekéből).» A gazda kérdezte : «vájjon van-e még 
ott?» — «Sok mindenféle találkozik még (tkp. találtatik abból- 
ébből a nemből).» A gazda kérdezte: «mi módon jutottál te oda?»
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Askfejjesa feleli: ő egy szalmazsákba bujt bele és aztán meg
parancsolta valakinek, hogy ereszsze a jeges kútba; aztánlemeriilt 
a tónak a fenekére. «Es nagy fejszém is volt a zsákomban. A tó 
fenekén találtam mindezt, a mim van.» — A gazda kérdezte: 
«no, hát a lovat is ott találtad?» — Askfejjesa feleli: «igen, 
több ló is volt ott, de nem vettem többet, mint a mennyire szük
ségem volt.» — A gazda kérdezte: «hogyan kerültél föl?» — 
Askfejjesa feleli: a lóval egész a partig hajtott. A gazda kérdezte: 
«hogyan jutottál hát ismét a jégre?» — «Én avval az én fejszém
mel kivágtam (kilyukasztottam) a jégét.»

Ekkor a gazda mondja, ő is el fog oda [menni], A gazda 
elindul egy nagy szalmazsákkal és a tóba léket vág és aztán megkér 
valakit, a ki őt a kútba fogja bocsátani (v. bocsássa). Hát a gazda 
lemerült és nem jött megint föl. Askfejjesa maga gazdájává lett.

10. A k t a  s a t u i  es s á r  n i  ä A s s k f é j j e s a  k a n n a  R o u t a -  
k a n n  2! é j j  e r a.

Rgutaka lijje aktn piejjen muorra éiuphpominie, tlje Asskféj
jesa poqta, tlje wuainije Routakam roqr'hka mattaké mié, tlje lea 
virrtieminie. tlje Asskféjjesa theankata, kakkä tahka RuAtqkum niil- 
liähtit. Asskféjjesa mealä, stälä äliekalopm atnä, tlje ossota, kalakä 
staloste niilliähtit äliekalopm. Asskféjjesa lüätatä poqccas ih näkä 
Ru" tq kann léptiá nüalän ih spehkije Rüutakan péhtsta (у. cammgst) 
éh tilVä källeste lantse ih cörre koh uhce mänä. Ru4oka kuHnje, 
atte mänä corro ; kalakä wárejaséjet. tlje wuanä, sü péhtsta mänä 
reakätammä. tälVä würjése, kuktäms mänä täte, tlje wuainije, atte 
pähce-mänä. tHje Jäjjetä, täjjepije ih kuittä köatan ih stälose muä- 
woltä, satna pähce-mänam fihkemä. Man ijje stälä Праге jähkie’ : 
«kokkämähk, tu kö4d ( у .  kärve) péhktsta kalakä cäinä pähce-mänä 
reakätejjetn!» Man Rüutqkq jeahtä, satnä patt tammatä, kuh sü 
cammoste l. ahcelie. tälliä stälä ajje ciahtom jahki’. tlje Asskféjjesa 
kuh mänä cörö ih lajeksä : «äliekahipa / äiliekqlqpa !» tälPä Rüutaka 
jeähtä stälose, kalakä äliekalopm lo°nih tükäriniä. Ijje stälä mäje 
sejet’ kanná, man Routaka ajje parra cärräka nasskq: «ceäht’ pqtt 
•éjjicet aktn allakan lö°nih, oktiä vijje (v . v i)■ Mairot orra.» — stälä



hujitskqp lö°nuq äliekallapm. Asskféjjesd stö°katá áliekqUqpqnq ih 
ai poqstata wattá, tlje stälä wuainä, att trouken иксе saudtä, tälliä 
nüppiän aikiän ajje lö0nua. tälliä Askféjjesa näkala ih räpmä täiniä 
stälan äl’äkallapana. stälä vuaptste, täll'e moqrrätedwä, tlje Routa- 
kasan jeahtä: «tatnd kampl niiokka nüllät’ tamm jés äliäkallqpm 
wotti’ tdnne pearäkäsan ; f uerah tälliä, toal°vä’ ih puäktiä’ äliäkql- 
lapm müd poqstete !» — män Askféjjesa wuélqkqmq jü  kahkse keak- 
tien kolpman poqriäs kamman pakta. wuass kqmman koajakä poatä, 
täll'ä tessä sorrnd, atte satnd pähkenemierde stälä konn R üutekestie. 
tlje tihte kamma wattä neccälom ih rä jä : armiä haualä, piäkka 
sauwä (frarrä), tälliä kalakä tarnin neccälom hajekih poqstata, ih 
ijje как’ minniä poqstata wärjasit, tälliä kalakä stuorra kudsa- 
cuvnlka sättij, mann pijjeln ijje kalk' stälä jeli (jill) Rüutaka hiäviy 
pg"ti.  tälliä Asskféjjesd poatä nüppien puories kamman koajakä, 
täll’ä tissä jés sorrnd atte satnd pähkanemien’e Routekistie. tälliä 
tihte poqriäs kammä wattä fléntom ih jeahtä: armiä haualä, piäkka 
sduwä minnelistie, tälliä kalakä tamma fléntom hajeki' poqstete ih 
éjjé как’ minniä poqstete wärjasejitn ; kalakä jiähti’ : osétt’, sétt' 
puaktieJ» tälliä kalakä stuorra paktie sdtti’, mam ijje kalak’ stälä 
jill RüAtaka hiavi’ pijjäln söllöstit. — tälliä Askféjjesa ivualekä ih 
poatä koalmatn pooriäs kamman koqjakä, tälliä tessä jés sorrnd, 
atte satnd pähkanämienie stälä konnd Routekistie. tälliä tihte jéss 
wattä kasskamm ih jiähtä: armiä kaualä, piäkka sauwä minnelistie, 
tälliä kalakä tamm kasskum hajeki'poqstete ih ijje как’ minnie poqs
tete wärj aséj et, ih tälliä kalakä j'ähti’: «sétt’, sétt’ stuorra tállá, mann 
pijjäln ijje как’ stälä j éli Ruutaka hiävi’ puaktietit■!»

tlje Routaka tprojoma piassiä-soajä’ ih luknona häliähtit Ask- 
féjjesom toálovuj. Askféjjésa kaualä, piákká leä souwomienie minne
listie, tälliä Askféjjesa sättije tamm éjjecse niccalom, mam tähtiä 
pö°riäs kammoste fihkijijji, tälliä stuorra küasa-cuviilka sattä (suttin), 
oktie Routaka ceahiä karevih. tälliä viht Askféjjesa vittnije valowih 
(walovuih)  kahkese. tälliä viht kaualä piäkka sauwä \minnelistie, 
täll’ä sättije tamm flintom, mam tähtiä niippetä pö°riäs kammostä 
fihkijijji ih jeahtä: «sétt, sétt’ stuorra p uaktie !» — täll’ä hujitskapp 
stuorra paktie sdttä, oktie Rüutäka ceahtä karevih. tälliä jü viht
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Asskféjjesa vittnije valowij (valovvj) kahkse, man tail'd vilit kanala, 
piákká leä harr souwamienie minnelistie, tälliä sättije tamm kass- 
kamm ih jiähtä : «seit’, sétt’ stuorra tállá.’» hajitskap sattä stuorra 
tállá, mán eccije tistie Rputaka viälici viele karevih kanná, tälliä hä- 
lete pijjeln tamm, stuorra tallom. tälliä tah piässiä-soaja kaparak’, 
oktiä IliiPtaka kahcä tann tallose ih puälele, ih Asskféjjesa wualeká 
éjjicse käinam ih sattä stuorra virás ( v. véiras)  alamdnä.

I g a z  t ö r t é n e t  A s s k f i j j e s á r ó l  és B u u t a k á r ó l .

Buutaka egy napon fát vágott, hát Asskfijjesa jön, látta Bun- 
takát egy kiszáradt fenyő tövében, a mint vágta. Assk. gondolja, 
oda fog [menüi] Buutakát bolonddá tenni (megcsalni). A. tudja, 
az óriásnak van aliekalopá-ja*), hát gondolja, majd kicsalja az 
óriástól az aliekalopát. A. meztelenre vetkőzik s B. ruhája alá 
lopózik és rávág B. szeméremtestére s lefekszik a földre és sír 
mint kis gyermek. B. meghallotta, hogy gyermek s ír ; [arra fordul 
hogy] majd megnézi. Hát látja, hogy belőle gyermek született. 
Aztán nézi, milyen gyermek ez, hát látta, hogy fiúgyermek. Ekkor 
megörül, fogta és haza viszi és az óriásnak dicsekszik, [hogy] ő 
fiú gyermeket kapott. De nem igen hiszi az óriás: «ringyó, majd 
bizony belőled fog fiúgyermek születni!» De B. mondja, ő bizony 
érezte (tkp. érzi), midőn belőle kiesett. Erre az óriásnak is el kellett 
hinnie.— Hát A. mint gyermek sír és fölkiált; áliekalopa! álieka- 
lopa! Ekkor B. mondja az óriásnak, kölcsönözze az aliekalopát 
játékszernek. Az óriás ugyan nem akarja, de B. meg csak erősen 
unszolja: «oda kell bizony a te egyetlen fiadnak kölcsönöznöd, 
hogy talán [majd] csendes lesz». — Az óriás csakugyan oda köl
csönzi az aliekalopát. A. játszik az aliekalopával és ismét vissza
adja ; akkor az óriás látja, hogy hűséges a kis szegényke és 
máskor is odakölcsönzi. Most A. ellopja és elszökik az óriás 
aliekalopájával. Az óriás észreveszi, megharagszik és B.-nak módja : 
«te vén emse disznó bolondítottái el, [hogy] az aliekalopát is oda
adjam annak az ördöngösnek (hunczutnak); menj most, üldözd és

:j  A lapp szolga m agyarázata szerint valam i csodálatos vivőeszköz, 
m elyen az óriás az elejtett vadat szokta a vadászatról haza hozni (drag- 
dokka, e tt slags tro llv e rk ; han hade det tor a tt indraga sig villebrad).

5UGOR FÜZETEK. 8 .
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hozd vissza aliekalopámat!» — Azonban A. már messze elment 
két három vén asszony mellett. Az első asszonyhoz jön, s ennek 
mondja, hogy ő az óriás és E. elöl szökik (van szökőben, menekü
lőben). Hát ez az asszony ad [neki] fenyőlevet (gyantát) és paran
csolja: ha hallja, szél zúg (süvölt), akkor dobja hátra a gyantát és 
ne tekintsen hátra, majd nagy fenyőhegyhát támad, melyen át nem 
hír majd az óriás vagy R. jutni. Aztán A. a második öreg asszony
hoz jön és ennek is elmondja, hogy ő E.-tól (elől) szökik. Hát az 
öreg asszony kovakövet ad [neki] és mondja : ha hallja, szél süvölt 
mögötte, vesse a kovát hátra és ne nézzen vissza; mondja: «légy, 
légy sziklá[vá]!» és nagy szikla fog lenni, melyet nem bir majd az 
óriás vagy E. átugorni. — Aztán A. elmegy és a harmadik öreg 
asszonyhoz jön és ennek is elmondja, hogy ő az óriás és R. elől 
szökik. Ekkor ez meg csiholó aczéltad [neki] és mondja: ha hallja, 
szél zúg mögötte, akkor vesse hátra a csiholó aczélt és ne nézzen 
vissza és mondja: «légy, légy nagy tűz, a melyen át nem fog az 
óriás vagy R. átjutni bírni.»

HátR. nyirfakéreg-szárnvakat csinált és elrepül (tkp. elindul 
repülni) Asskfijjesát üldözni. A. hallja, a szél süvölt mögötte, hát 
elhajította a fenyőlevét, (gyantáját) melyet az öreg asszonytól ka
pott és nagy fenyő (fenyves) hegyhát támadt, úgy hogy R.-nak meg 
kellett (tkp. kell) kerülni. Most A. ismét messze bírt jutni. Aztán 
megint hallja, a szél süvölt mögötte, hát elhajította a kovát, melyet 
a második öreg asszonytól kapott és mondja: «légy, légy nagy 
szikla!» — Hát csakugyan nagy szikla (hegy) támad, úgy hogy 
R.-nak meg kell kerülnie. Ezalatt már ismét messze bírt A. jutni. 
Azonban most megint hallja, ászéi csak zúg mögötte, ekkor eldobta 
a csiholó aczélt és mondja : «légy, légy nagy tűz !» —- Csakugyan 
nagy tűz támad, de többé nem bírta R. megint megkerülni sem, 
hát átrepül a nagy tűzön. Ekkor a nyirfakéreg-szárnyak összezsu
gorodnak, úgy hogy R. beleesik a tűzbe és elég. A. pedig elmegy a 
maga utjának és nagy vadász emberré lesz.

11. T ä i  p u o l e c e n  s ä r n i e  a k t n  a l a m u  c e- täuw oj  e n
2 ) i r a .

tűje puelij akté niaita, mi mancim reaktä. tälliä kalakä kristi’. 
tällä leä f uelätemenä fatter küHahtälemen. i nann fatter fihk\ tlje
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wacceminie cearäminä, tlje tiärövose aktám alamam. tihte kihcije: 
«mainiä leä’ cearämienie ?» — «manna kalkom (v. kum) mänäm 
kristi’, mein im nan fatter fihk'.» — tihte alamä jeahtä: «iyäm mon- 
nom fatterinä silt’?» ■— «oajä ; makkäracce alamä tatnd ?« — alamä 
svörua: «mannd (satnd) jipmäle.» — «alle’, im kuh tälliä. tatnd 
tann üreaktas alamä, müwotem tarája' tann rujjukyka, müwotem 
tann veassas, müwotem alovas häqllqseje, müwotem tann skedrmä 
(V. skedrmahkä).» — näitä waccije löse keiinam ih viht fattdr 
küHahtallä, män i nann fa ttär fihk’. tälliä leä viht cearäminie, tlje 
tiärövose nüppiem alamam. tihte kihcije : «mainiä leä’ cearämienie ?»
— ij satna nan fatter fihk'. — «dyäm mannom», alamä jeahtä, «fat- 
teriniá séit' l » — «oajä ; män sarrno', makkäracce alamä leä’ totnd ?»
— alamä svöruq : anionná leäm piärakala.» — üllek, im tlje tatnum 
fatteriniä siH’: tatnd alovas üreaktas alamä, moettiem alamam tatnd 
teär’.n — näjtä wualkä lese käinam ih mäje prouiva fatter küHah
tallä, män ij nan fatter fihk’. tälliä koalmatam alamam tiärvose. 
tihte kihcije: «mainiä leä’ alovas huinies?» — näitä svöruq, satnd 
kalakä mänäm. kristi’, umän im nan fatter f ihk'». — alamä jeahta: 
(tiyäm mannum fatteriniä séit’?» — «oajä; makkärace ( v. -racce) 
alamä leä’ tatnd ?» ■— alamä svöruq, satnd leä jernekq. tlje fatteriniä 
séjjetd. «tatnd alovas riäktas, tatnd. sedmmä käinam wattä’ ih siammäi 
toamä wattä’ tüunesitie kaiksitie, rujukyka jéll veasas, tälliä sedmmä 
warpiem wattä’.»

jemekd. leä hujitskqp fatteriniä cuoccemq. tälliä jстека jeahtä ; 
ij sw“ hunná näkdn fattera-koawä tälie wotti'. «män kussiä kréstal- 
likiä stüora sattä, tälliä kalakum lieralitit stivenlikká, gktie éjjiesessiü 
laipiäm tiannese k'ehpslikkä.» — tälliä hujitskqp jemakan kossqnq 
stüörra sattä, tie tiarövosd kristäheiem. tälliä tihte jeahtä : «po°tie' 
kriste-pärnemq, mannam hulek'; .monnq kalakom liärahtit, kuktie 
kalak’ täuwih fiäilie qlqmuc .» — tälliä pärnie maccelgstuq, attd 
kalakä hulekih. jemeka jeahtä : «tdlläh как’ hulekih.» — tuhte hujits
kqp hulekie. käinän nälniä tälliä bihkomta, kuktiä kalakä fiäiliä 
alamoc’ täuwih : «armiä wuaina, satnd (manna) jélkid luwiniä, 
tälliä kalak’ täitie tduwi', kietij kuimie tq.mqtit, tälliä kalekies jeallä-
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jéjjét. mán armiá manna oajjan luiniá, iiilliá ih kuk’ pÖ"rändstil 
kanna (ih  kq,k’ minniá p  Honinak ti’) ,  ih tajjetiá nahks’ kanna.» tülliá 
jo°kodeaponk. täUiä jenieken kossona luknoná tallah akten fiailiä ala- 
man koajakä ih kalaká pröuwih, mali hedvá táuwih. poatäfiiailid ala- 
man koajakä, tlje ivud'inä koffärqpq jélkie luwiniä coaccamienie, tälliä 
kiüt'peajä tann alamosá (v. -se), tälliä hajitskqp alamä jeällije tdhtiä 
minüete. tälliä jemdken kossona tämcä eälikeba marnm jéss fiailete.

aktn aikien kräiven taktara ßailiän, tä llä  tann jéss koa
jakä véccijéh. jenieken kossona poatä talikä, tlje ivud'inä, koßärapa 
oajjan luinie, tälliä järekte tallä poastete. kräivese jeahtä, ijje 
satna tamm mähtie’ täuwi’. lcräivq fä lä  спит petnikom, man ijjd, 
séjjit’ kann, kräivä fälä tann moattele aimam stüorra p'ätnekom 
tälliä minnec keacän cdjdkuwq. tälliä  ̂ ivaccä tann fiäiliän näitan 
koajakä éh wärjisd koßärapon wuéstie; funlärije, kuktie kalaká hiem’ 
tamma jéss täuwi’. tälliä theankata, kalakä pröuwi’ seánkam jard- 
kelit. tälliä hujitskopp jardkdla, tlje koffärapa раса coacceinen tann 
icse sdjjän, näiton jélkie’ huj it jémekqn koqjaka. tälliä jemeka tv de
cije, toqries cäleniiene warjesd kussönopun koaikä ih jeahtä: «ih как 
tästiä nüpp tämetiä toamietejjeti’.» tlje mäje toqivahtd,: «alleli, 
imma kalak’ tästiä jede aikien.»

tälliä kanakau oqivä taktara jess ßäilien sattä, tlje kqnakä 
séhtije, kalekies wécci’tamm kaulahka alamaöe-täuwojim. täWä liujits- 
kqp wéccije’. tälliä jenieken kussona puektHd prinsessan koqjaka, tlje 
wuäinä, koffärapa coaccamienie oajjan luinie, tlje jeahtä, ij téssd 
satna nqhks’ kännä. man kanaka fä lä  tann jenem petnékom, män 
iémeken kossona parra näjjekä. män kanakä fä lä  tann moattdli’ 
aimam, kussekd minikmust cajekowa. tälliä vilit jarakala n'äiton 
seankam, uktiä koffärapa jilkiäi koajaka sdttä. tälliä koffärapa 
waccije ih toqries cäleniiene wärjese kussönopon koajakä ih nurrlita:
« ih как’ testiä nüpp nümetiä toamiätit, tälliä kalak’ ejjicä fihkih.» — 
kussönopa toqivohtd : aide’ imma как’.»

jeac aikien tälliä kanakan püörömus toarä-niära fiä'ilien sattä. 
tälliä kanakä pällä alovas carraka, ullws tihte jämieh. tälliä viht 
tamm éjjiese lantn kaulahka alamuce-täuwojim véccije’. tlje tihte 
poatä ih wuainä, koffärapa oajjan luiniä. täUiä jeahtä, ij satnd
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tamm táuwah kanna, kanaka parr éarraka, kaiakä täuwi’, «im 
manna ökt' kanná, wann jenuin írattam.» — alamuce-täuwoje para 
carraka nejjélikata ih séjjetá waécajijit, mán íj kanaka pájih kanná, 
fa la  tann moátteli aiman stuorra maksüum ik toqjvohta ijjicse tqk- 
tqrum. alamuce-tämvoje jeahtá: «mali leä-lio kanakálaccen faktora 
tänniä rarem?» — prinsessá kanala tamm, tihte ai maccelostuq ; 
satno kalakä éjjicse waimoste utnih, okúé para áhőián oq.ivá toaräniä- 
romtäuwa. tälliä hnjitskqp qlqmaée-táuvoje téjjepije tammfiäilie jäne- 
rälen siankam,jarrakkolá,oktie kristähcepq jélkiái koajakä kattá. tälliä 
hujitskop tihte oqjová toq,rä-nlärq j ealléje ih éjjicse halsam vuístete 
fihkije. kulumq vakká tähtiä kiäcstä tälliä kanaka lese toqivohtás- 
sám éllije (illije) ih pryVrije éjjicse faktorom täiniä oqjará alamuce- 
tavwqjéjniö. — nüppien jéjjin mannan, sdn leaponk vejjekolkuovuma, 
tälliä tann alamace-täuwojen kréstáheie pontä ih jeahtá éjjicse 
h'éstallakán, kalaká puotih, satnom hulekih. tihte hujitskop ciiöccele 
ijjicse oáreme-séjjiste ih korovotá fá tok  ih hulekije. kristähcepq 
wualktá aktn uhce kammarás ih täsniä ien liusiä’ pueliemienie. tallä 
alamuce-täuvoje kiheije knffärqpm, mannasknie tah jene lüusiä’ pue
liemienie. kiiffárqpq svörurí : valamuci altom autste. tah liusie’, mali 
caraka pueliemienie, tah kalekies kuhkiem j'éUih; tah liusiä’, mali 
alicije  pueliemienie, tah kalekies varaka järnih.» — tälliä kiheije 
kuffáropm: «kuelles tälliä mű jess liusiä 1« — tälliä kiiffárqpq 
vuéste, tlje wuainá, sű liusiä ja lián pueliemienie, tälliä jeahtá kuffá- 
rapásan : «mastie ih nqsst’t » — kiiffárqpq jeahtá, ijji satnq nasst', 
iitatna jilike tann öléureke.» — tlü tamm kanala, tälliä waccije 
jioastata, éjjicse nuóra áhkam kaunátahtá ih cihkená éjjicse seánkuse 
(seánkse), ih tannohk nälniä járná.

H a j d a n k o r i  m e s e  egy  o r v o s r ó l  (tkp. ember- 
gyógyítóról).

Hajdanában [votl] egy leány, a ki gyermeket szül. Meg 
akarja keresztelni. Ment komát fogadni és nem kap komát. Hát 
megy sírva és előtalál egy embert. Ez kérdezi: «mért sirez?» — 
«Én gyermeket akarok keresztelni, de nem kapok komát.» — Az 
ember mondja: «nem akarnál engemet komának?» — «Ob, igen. 
Miféle ember [vagy] te?» Az ember feleli: «én (ő) az isten [va-
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gyök]» — Nem, ilyent nem [akarok] (tkp. nem én, mint most). 
Te nagyon igazságtalan ember vagy, némelyiket nagyon gazdaggá 
tész, némelyiket nagyon szegénynyé, némelyiket nagyon egészsé
gessé, némelyiket nagyon beteggé.» — A léány útjának ment és 
ismét fogad komát, de nem kap komát. Ekkor ismét sirdogált, hát 
előtalál egy másik embert. Ez kérdezi: «mért sírsz?» Ő nem kap 
komát.» — «Nem akarnál engemet», mondja az ember, «komá
nak?» — «Oh, igen; hanem mondd meg, miféle ember vagy 
te?» — Az ember feleli: «En vagyok az ördög».— «Nem, nem 
akarlak akkor téged komának : te nagyon igazságtalan ember vagy, 
sok embert megcsalsz te.» — A leány útjának megy és próbál 
ugyan komát fogadni de nem kap komát. Ekkor egy harmadik 
emberrel találkozik. Ez kérdezi: «mért vagy nagyon szomorú?» 
A leány feleli, ő gyermeket akar keresztelni, «de nem kapok ko
mát.» — Az ember mondja: «nem akarnál engemet komának?» 
— «Ob, igen; de miféle ember vagy te ?» -—-Az ember feleli: ő a 
halál. Hát komáúl akarja. «Te nagyon igazságos vagy. Te ugyan 
azon utat adsz és ugyan azon ítéletet adsz valamennyinek, [akár] 
gazdag akár szegény, ugyanazon veszedelmet (sorsot) adsz [neki].» 
A halál csakugyan komáúl állt. Ekkor a halál mondja: «nincs neki 
még most semmi keresztajándéka adni való, de mikor a keresztfia 
nagy lesz (megnő), akkor meg fogom szépen (jól) tánítani hogy 
magának könnyén megkeresse a kenyerét.» — Hát a halálnak 
keresztfia csakugyan megnőtt, és előtalálja a keresztapját. Hát ez 
mondja: «jöjj keresztfiam, kövess engemet; meg foglak tanítani, 
hogyan gyógyíts beteg embereket». — Ekkor a fiú megígéri, hogy 
követni fogja. A halál mondja: «tüstént kövess». Az csakugyan 
követte. Az úton ekkor tanítja, hogyan gyógyítsa meg a beteg em
bereket: «ha látod, ő (én) a lábnál [van (vagyok)] fogod azokat 
gyógyítani, a kezekkel tapintsd meg és föl fognak éledni (gyó
gyulni). De ha én a fejnél vagyok, akkor ne ajánlkozzál: ezeknek 
te nem használsz». Ekkor elváltak. Hát a halálnak keresztfia el- 
indúl azonnal egy beteg emberhez, hogy majd megpróbálja, vájjon 
meg birja-e gyógyítani. Oda jön a beteg emberhez, hát látja, a 
keresztapa a lábaknál áll; ekkor a kezét ráteszi az emberre, s az 
ember ezután csakugyan meggyógyult. Arra a halálnak keresztfia 
meggyógyít bármilyen betegeket is.

Egyszer egy grófnak a leánya volt beteg, és ehhez is elhozták.



JEMTLANDI LAPP NYELV. 63

A halálnak keresztfia odajön, hát látja a keresztapa a feje mellett 
van s azonnal visszafordul. A grófnak mondja, ő ezt nem tudja 
meggyógyítani. A gróf sok pénzt ígér, de nem akar. A gróf oly 
rendkívül sok nagy pénzt ígér, hát végre engedett (megtántorodott, 
elcsábult). Oda megy a beteg leányhoz és a keresztapja felé néz : 
gondolkodott, hogyan fogja ezt is meggyógyítani birni. Hát gon
dolja, majd megpróbálja az ágyat megfordítani. Csakugyan megfor
dítja, s a keresztapa ott marad állva a maga helyén, a lánynak a 
lábai pedig (valóban) a halálhoz [vannak fordítva]. Ekkor a halál 
elment. Görbe szemmel néz a keresztfiára (tkp. -hoz) és mondja: 
«ne csinálj ezentúl máskor ilyent.» — Hát ugyancsak Ígéri: «nem, 
ezentúl máskor nem fogok.»

Aztán a királynak a legidősebb (tkp. fő) leánya szintén beteg 
lesz és a király megparancsolta, hozzák el azt a híres embergyó
gyítót. Hát csakugyan elhozzák. Ekkor a halálnak keresztfia eljut 
a királylányhoz és látja, keresztapja a fej mellett áll, és mondja, 
ennek ő nem használ semmit. De a király nagyon sok pénzt ígér, 
azonban a halálnak a keresztfia csak visszautasítja. A király azon
ban oly rendkívül sokat igér, hogy (tkp. a míg) végtére eltántoro- 
dik. Ekkor ismét megfordítja az ágyat, úgy, hogy keresztapa a lá
baihoz kerül (tkp. lesz). Erre a keresztapa ismét elmegy és görbe 
szemmel tekint a ketesztfiára és megtiltja: «ezentúl máskor ne 
cselekedjél így [mert] akkor magad fogod megkapni (t. i. a halálos 
betegséget)». A keresztfiú Ígéri: «nem, nem fogok többé [igy csele
kedni].»

Máskor aztán a királynak legjobb katonája (tkp. harczembere) 
lesz beteg. Ekkor a király igen nagyon megijed, hogy ez meghal 
(tkp. meg ne haljon). Ismét elhozatta országának azt a híres 
orvosát. Hát ez jön és látja, a keresztapa a fejénél van. Ekkor 
mondja, ő ezt nem gyógyítja meg. A király csak erősen [un
szolja], gyógyítsa meg: «nem nézek arra, mennyit adok.» — Az 
embergyógyító csak erősen visszautasítja és el akar menni, de a 
király nem engedi, olyan rendkívül nagy jutalmat kínál és oda 
Ígéri a maga leányát. Az orvos mondja: «vájjon a királyi leány 
ezen nézeten van-e?» -—A király kisasszony hallja ezt, ez is bele
egyezik ; ő szivéből fogja szeretni (tkp. a maga szivéből fogja bírni), 
ha csak az atyjának fő katonáját meggyógyítja. Ekkor az csak
ugyan megfogta a beteg tábornoknak az ágyát, megforditja, úgy
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hogy a keresztatyja a lábához kerül. Hát az a fő katona csak
ugyan magához tér (föléled) és a maga egészségét visszakapja. 
Három héttel ezután a király az ígéretét teljesítette és összeeskette 
a leányát evvel a fő embergyógyítóval. A második éjjel aztán, 
miután megeskettettek, az orvosnak a keresztatyja jön és mondja 
keresztfának, jöjjön kövesse őt. Bz csakugyan főkéi a fekvő helyé
ről és ráveszi a ruhákat és követte. A kereszatyja megy egy kis 
szobába és ott sok gyertya égett. Ekkor az orvos kérdezi a kereszt
atyját: «minek ég ez a sok gyertya?» A keresztatya feleli: «az 
emberek koráért. Azon gyertyák, a melyek erősen égnek, azok 
sokáig fognak élni; azok a gyertyák, a melyek egy kicsit égnek, 
azok nemsokára megfognak halni.» Hát kérdezi a keresztapját: 
«hol van az én gyertyám is?» A keresztatyja megmutatja, hát 
látja, az ő gyertyája alig ég, s mondja a keresztatyjának: »mért 
nem szaporítod?» A keresztatyja mondja, ő nem szaporítja, mivel 
te nagyon engedetlen vagy. — Hát ezt hallja, aztán visszament, 
fiatal feleségétől elbucsuzik (tkp. fiatal feleségét búcsúztatja) és 
leül a maga ágyára és azonnal reá meghal.

12. K u u k t e  v e j j e r a r  a l á m á i  p e j  j e r  a.

Tah kilökte luelltsteaponk sietarisn'e. akta täistiä túlik práll
ukká, niippie ijje. tihte, mi túlik prauukä, lese pass’ paratce hällai 
mietie tüune mäta-vuassij nille. niippiä, mij ije tiikk prünk', tihte 
wisstioi ( ívisstiioi)  täistiä slieccä tukkö-possistä, tälliä funtärije, 
kuktie kalakä puaktietit skäihktit tomma täistiä tukkistä. täl'e 
seakcä, kossá tuhtd niippie éjjecsá iükköm peajä, tlje tarn tiikkö- 
possom tijepije ih cäkä éjjiese ravwosa ih atnä täsniä puolqhkom éli 
tälliä téjjepije ih peajä siámma sájjan, kpsse leä ijjice piejemq.

tuhtd niippiä téjjepie ijicse tukkö-possom ih nalman peaja. 
alamq sngrovuwq tann tukkse,mij rauwosn orroma, téjjepije nälmiste 
( nälmiste) , ih ai calakata ih ai pröuivq, nalman peajä, man ijje 
liievie’ nälmesn utnih kan. tälliä hujitskapp Idhketi takkä. män tlä 
tuhtd niippiä jéss hiäviä' nalikstit kanná fodrán tiikköm rauwose 
cäkä. tälliä tihte, mi ijje tiikk prüuk’, tihte timUie jéss cealitä prüuk i\ 
mann kulikiäm jealä.



JEMTLANDI LAPP NYELV. (55

K ét v a d á s z  e m b e r r ő l .

Ezek ketten hegyi majorban tartózkodtak. Az egyik közülök 
rágódohányt (bagódohányt) használ, a másik nem. Az, a ki rágó
dohányt használ a maga bagó darabjait odatette a deszkákra, a 
tarisznyájukra. A másik, a ki nem használt rágódohányt, az meg
undorodott azoktól a nedves bagódaraboktól, hát gondolkodott, 
hogyan bírja amazt leszoktatni a dohányról. Meglesi, hová teszi a 
másik az ő bagóját, aztán fogta ezt a bagódarabot és az alfelébe 
dugja és ott tartja egy darab ideig és aztán fogta és ugyanazon 
helyre teszi, a hová á másik maga tette. — Az a másik fogta a 
maga bagódarabját és a szájába teszi. Az ember fanyar képet vág 
e bagódarabra, a melyik az alfélben volt, kivette a szájából és 
megint leköpi és meg-megpróbálja, szájába teszi, de nem bírja á 
szájában tartani. Ekkor csakugyan abban hagyta a dohányt. Ha
nem [aztán] meg az a másik, nem bírt addig aludni, mig [csak] 
bagódarabot nem dug az alfelébe. Hát ennek, a ki nem használ 
bagót [büntetésül] meg így kell a bagót használnia, a mig él.

13. A k t  n s t u o r r a  r e j j e k a n  p i r a .

Tihte aloväs pqhkares. ti je nüppien kuppqn kujendnd lukctalla. 
tann mö°rose tojevota, arrnie fihkije nille kuotie (kuoci’) , tälliä ka- 
lakd silpa täliä kuimiä kapcidit jilkien pilkste kusseka oijjesa. tihte 
moqrra tqjevota, men teVe sajetä, kalakd liánnál kapcedit tälui kuimie 
ih tcilliä iähkedn jämikältn kalekepnn rö°kodit vihtie scijjan ( v. sa
jetä: «как’ liánná kapcedit tälui kuimie /» ih tälliä Iqkcäjijjin nüme- 
tie, attá iähkedn jämikältn stb.). tlje liujitskqp rajjekä' kapcetä 
md°rom solpa-tälij kuimie jilkien pilkste kossiä tüund oajjan cahkse, 
ih tälliä horhkata moqrum, kalakä puoti’ tdnn iekedn tann vihtie 
sdjjan. moqra liujitskqp tojdvqtq.

moqra wuälka pätniki kuimie ih icse fä tä ’ koqrqvota kallä- 
päsan ih kallapm räjä tahkä, tann iähkedn kalakä ceanädit süw 
autste tann fenum p ’ätnikom. tlje hujitskop kallapa luknona moqra 
bihkomta tamrn vihtie[s]  sijjem. tlje kallä tisse poatä, tlje juo 
rdjjekä leli vuartimienie. tlje rdjjekä toqstate, jiä h tä : «tlje truwun 
nüüsonejjä tqtnd, mijje ih éjjicet päkiste wacci’; wuainä tälliä stelli’,
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ih p ä f mannom ijjicen p'iitnékij autste näkkrj.» •— räjjekä viantä? 
atte tihte mö°ra, nuks barra kallopq karqvaltahksn éjjicse kuinan 
fätai sime. — «w uainäw uainä’ (huiíincC, huciina ) , rnoqrri warakä 
stället ( V. stcilli’) , manna fihkem warakä ijjicen ecirqtom (eäretejjam)  
taréjét.» ■— tahte nüppie kuppq, mijje kuinqpqn fä ta i sésnie, hujits- 
kap kéllie ih tälliä näipiä, kalakä tälliä fihki' nélle kuäci’. rajjekä 
kuäcä nille ih pqnakte, éjjé пап raikiem tievet’. tlje tarhk kihcije: 
atakk il4i' tüu nahen cammä?» — tihte nüppie svörua, ijje satud 
miälah kann. «kuktomslikkä tu kallä tatnenä jiällä, mann ij näken 
camma ?» rajjekä moarateewä ih waccije ih jeahtä: «il’e’ hannd 
mannd icem jiälema (v. jiäleman) pijjäsn kaunqma näken téptema 
nüusenejjam, mann ille’ näken slucce. érn mqm viälici éjjicen pätnak* 
nahkdt’ tiiptema müsäts nüüsenejjetd.»

C) E l b e s z é l é s e k  a l a p p o k  m i n d e n n a p i  é l e t é b ő l .

1 .

Akta aikien ndljie tairih tariemienie. ciiükie ih kend koatama 
(v. tairiemienie cudkien ih kervci koataman). pien' siijald’. piejjeka 
kalekü koatan wuajehtit, tlje péjjeln aktam uhce pauonum wuéjéhtá- 
jét. tlje jén stahkie' tárnád paunüsne, tlje kréwie parrand tüuna tdjje 
stahkie mietie, ijjepuh kusse kennd puéktet’ tai mijen sajjelas pieni 
kuimie. tälliä monna ih akta vidlie mqitajen, kdlekien kahanum 
pidji’. tlje hujitskqp nakien uhce cgromü ( v. cgromum)  ih skopma- 
кит, karretien tann coromun sdjepan. tälliä tihte coroma hajeketd> 
nüllöce, män tlje kervälikkä karratamma, tllje skopmahka kahcela. 
tlje viälie coroma nakien, tlje nannäslikkä karrdtien coroma,n sdje
pan siámma lajin, kuktie tann autiepäsa. tlje tihte hajeketa, nüllüce, 
ih kréviem parakstahtä, tolovotá. tälliä wuéstak coqccan, fuérhketen,. 
thühéen ruleka. tlje tihte coroma kréwiem paltä täistie stähkä-matte- 
kistie, tolovotá cgmp po cgmp, kussegq poatä liajekon(-kan)  tunn 
mijen mormon kolmatn kamrätn palt. tlje tihte kendi (ker'evä) aile- 
mie’ atnd. riama tah icse cälemie’ ih ai warjesd, men ijje hiewie* 
kanna wuéinih,mi tihte kréwiem talovotemienie. tälliä ai nämä car-
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гака tah lése slaura cälemie, minnec ( v. minnec) keacán tlje kiheije 
tamm riüljetqm kamrát ám: «mali totna kanná wuainá', ml tihte 
piroksitie ? taká skuonca tihte tolovotemienie ? mán wuóinua alovas 
kamaté cáhps séájepie.»— tlje tihte n'äljete kamrata jeahtä: «tuh 
kuékte paéc-ojjá’ skupmakom karratama cormgn sájepan, tlje tihte 
tolövote.» — mán tie monná’, moh liemen coaccamienie, fuoYketemie- 
nie, armie kréwie hajekam'erie éomp tüppelte-tappelte tann párnán 
nille, tálliá thapa alovuhtuövien, wuéjnien, tihte coroma kaká wuólktit 
tatnm mű kréwiem káutilásan. táll'a moáttá' ciehtijimen sikki’’, ih 
warredit para carraka tolovodit tamm corromgm, vi', kuktie fthkelien; 
mán eccimen éorromum fíhkh kanná, minnec. keacan paltijimien 
tamm corromgm tuhka Inks, tlje hillá kréwiem. hiáviejijimien stéssar- 
dahti’. tálliá öpara kallerá’ken, thülérákon parrahká tihte.

Egyszer négy őrző őrzött keményre fagyott hóban, rossz 
legelőn (jegeskérgű hó és rossz legelő [volt]). A kutyák elfáradnak. 
Nappal haza akarunk hajtani, egy kis domb fölött hajtani. Sok 
karós boglya [volt] azon a dombon, hát a nyáj elszéled mind azon 
boglyák mentében, sehogyan sem bírtuk tovább juttatni a mi fáradt 
kutyáinkkal. Ekkor nekem és még egynek eszünkbe jutott, ijesz
tőt fogunk csinálni. Hát csakugyan kiszemeltünk egy kis másod
éves üszőt és egy köpönyeget kötöttünk az üszőnek a farkára. Az 
üsző ugrál, szökdel, de rosszul volt megkötve, hát leesik a köpö
nyeg. Ekkor még egy üszőt szemeltünk ki és erősen odakötöttük 
az üszőnek farkára ugyanazon módon, mint az előbbire. Hát ez 
ugrál, szökdel és a rénnyájat megijeszti, kergeti. Kezdetben állunk 
(ketten) nevetünk, múlatságosnak véljük. Az üsző a nyájat elijesz
tette a szénaboglyák mellől, kergeti csapatonként, míg futva a mi 
kettőnknek harmadik társa mellé jön (t. i. az üsző). Hát ennek 
rossz szemei vannak. Dörgöli a szemeit és csak nézi, de nem bírja 
meglátni, mi az [a mi] a nyájat kergeti. Ekkor megint erősen dör
zsöli csipás szemeit, végtére kérdezte a negyedik pajtást: «vájjon 
te sem látod, mi az ördögöknek [való] ? vájjon farkas az, a mi ker
geti? de nagyon széles fekete farok látszik». Hát a negyedik pajtás 
mondja: «ez a két hunezut (tkp. kopaszfejü) köpenyeget kötött az 
üsző farkára és az kergeti». Hanem mi ketten, a kik ott álltunk, 
nevettünk, mikor a nyáj csapatonkint szaladt, onnen-innen a
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dombra, elkezdtünk megijedni; láttuk, az az üsző el fogja hajtani 
(tkp. vezetni) az én nyájamat a hegység legmagasabb részére. Hát a 
bundákat le kellett vetnünk és ugyancsak erősen szaladnunk, ker
getni azt az üszőt, hogy talán megkapjuk, hanem nem kaptuk meg 
az üszőt. Végre elijesztettük az üszőt oda kelet felé, hogy a nyájat 
meg bírtuk állítani. Hát nagyon veszett egy játék [volt] ez.

%

Kuli mije füstié täjemän jqhtajijimie, tlje puitimie tunn Fiárs- 
tcilen rattan, tlje mije lieratémienie keisá-ruonca , ih mű kuine 
(illem minnemust. mänä ruóncen, mänä rieremienie. kampul hunne 
lie minnesn kvücemienie cérr иксе snarrä-palikgm. tlje hunne sluá- 
mekom wuainije, tamm lauuta tűi snarrai séisa. tállá ruonca pilliji, 
hajikále (v. -Iá), kuktie pies tele, wuélká hajiken wuolose pluäviem, 
mänä jis viättaltahksn sveáhkan oijjin, piästele sveáhkete, tlje kjau- 
nise parr ruóncan sáiran mietie. miije pUlijiepa tann carraka, kuktie 
kiátá, jilkie parr skiálpose. mán láhka, minnä ( \. minnä)-ru6nca 
lamcan trámpste, kukteá parr snahkäratta ; niimtie sterie tumm aute- 
ruóncam. tállá kuit niimtiá fihkilimié. kóqpsum mänä lurhkanat- 
tuma sgnntáre kájjesá.

ih mű süune jiss ai toaramienie ai kuoktená ruóncenü. köosátá 
kösse иксе juhken krokse, tállá hűk tásniá sterie, kussrí mannrí wit- 
nnm icen ruónőam nannas snarrase viattih, kukte noörum viahkietit. 
tilite ai jástásatti tüune kiüt', sápéra'. kallie piejje smallose táhtie 
faleste. akté ruóncá tarvonii. kájjesá slumpurdie, iccén ruőncste 
kahc' kanná, tammtalá lánkata.

Mikor mi innen tavai elköltöztünk, azon fiertali hegyi útra 
jöttünk, hát vezettük a húzó réneket; az én feleségem pedig leg
hátul vala. A gyermek a rénen, a gyermek nyargalt. Egy vén kutya 
szaladt utánunk egy kis bokros dombon keresztül. Hát a kutya 
egy lemminget látott, ez után szökött a bokrok közé. Ekkor a húzó 
rén megijedt, nagyot] ugrott, úgy hogy elszabadúlt, megy rohanva 
lefelé a lápon (lápos földön); a gyermek pedig oda volt kötve a 
nyereg fejére, leszabadúl a nyeregről és csak lógott a rénnek az 
oldaláu. Mi annyira megijedtünk, hogy kezünk, lábunk csak úgy
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reszketett. Hanem szerencsére az utána levő húzó ren belelép a 
gyeplőbe, úgy, hogy megbotlik; így visszatartotta azt az előtte 
levő húzó rént. Hát így mégis megkaptuk (megfogtuk). Persze a 
gyermek oda ütődött a tebervivő edényhez.

És az én szolgálóm meg szintén viódott (küzdött) két húzó 
rénnel. Hurczoltatott egész egy kis patak árkához és aztán ott 
visszatartotta, a míg én a rénemet egy biztos bokorhoz bírtam 
kötni, úgy, hogy odajutottam segíteni. Ez is egészen összeütötte 
magát, kezeit, oldalait. Néhány napig beteg volt ezen utazástól 
(úttól). Az egyik húzórén megromlott. [Ugyanis] a tehervivő edény 
oldalán lóbálózott (oldalát verdeste), de nem esett le. Mái napig 
sántít.

69

3.

Manna kuni supcstiten icen sölokd ühéien pír.
Mn áhcie Un alovas vdtnär. täi minnemust jdp ie f aló van 

étű orra ünásta ütni éjin, juktie telne ast' mörhtsi (v.m otse) uori' 
kanna, mein tánn minitemus jäpien cinclqn stüortep ünásta sittiji. 
akta aikien jeahtá: «im mqnná fastöqrhken, kuktie kalkum vittni’ 
kai к um i äro will ( iärowui’).» — tiss jiäniipm earowä, tiss jeänebo 
vdttnä thüheiji (v .- j in )  scittä. tdnn cakcen dice luhki kakeie tin 
Idttnie’ tarejamienie; tlje wuinijimie, mann ünásta utn'ejin. tüune 
piejjem nuktse kussdtarhk kaska-jijjin wuistie, kussddark lie Idttnie’ 
puéktietamma. wuistie janid’ li‘n tälliä. jaulitie prükijipie ältin skor- 
vui’ (skorwi’)  picist’ wuanesta. tlje áhcie ai kakä wuanite ih pidst 
skorvui’ ( skorwi’). kuotste wualkä iéhketn ih muppien iehketn,jeahtä, 
kalakd poqstata püuti, ih snclips kait prükuq arrie (arrih). tlje 
wuélkin hujitskqp wuenitd 'ehketn.

wuänese puitin occede, mqitie kaláka ütni’ koatan, man tlje 
külije tännici wuanesn hiejei. wualkä tahkä ih kakä täsniä arrih uhee 
pu°lkom. kuh tahkä talowä, tlä prükqmä toastete tamm ai s'amma 
lejinä para kuh jeaeä prürá-alamaéem (alamacit). ähciä mqje seitä 
waecajitan, män ijji ßhkh kann (каппа), tljä hujitskqp urro täsniä 
tamm mampudlkata. täsniä Un jena karjil’, mü t’ viänes, ih müt’ viä- 
ries. tann autebun jäpien liepuh Hike stüorrq süiniä-skärä’ tqrojqma, 
tlje tann autste tamm lin tah müt’ karjil kiäpuka’ almacitie. tlje kuit
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J ’äjediä’, hälle aktám alamqcem fihkelie’. tälliä aktá karjilá älkste 
narrätitan tann autebun jápien süinie-skäran tiäte. Iе kait áhciii 
moje täinäiniä ргйк' svörui’ takkárác, men tuhte láttie, mi huskse 
pqrr narratá ih rüutá, tlje kuit ciahtä minnnes keacan svörgditan. 
karjilá kuit tälliä kiäpota reaktä ih uluksä settije. prürkamä mäje 
jeahtä: «ih как' missä nümtiä sämenä tossvoritan», man i tuhtá 
stéssarust’ kann (kanna), husskese ulukona, ciákca, rüutá ih narratá 
läikan. älicie kuit tlje wuä'lka tästiä, juktie wuainä, karjil’ qssol’ sat
u im  ci'nä ötálékki’. kuh tlje tästiä waccije, tilje huluksiä’ minnelistie 
ih rauta , kuh kalkä tlje wacci’ aktem uhce juhkom, mi pijjäln uhce 
kassam kalakä ih mann toarest lin prüviä. tlje tah karjil' pdlkiästiä' 
pijjeln tamm pruviäm tann kassn silsá. tlje kuit larhkenijin ändon 
cärrekebä, än ku ciakcstallin karjelistie. täsnie kuit tlje kálláse, 
kassá mipsmuq,voa. tlje waccije ih kalakä [ tlje /  heimere iväran. 
mäje kuit tammtä, ijj hoisah kann, man lukndna iväran leikan ih 
waltä tah lese oécema wärä’, maitie atnä tännie aktne kdrtienisnie, 
mi lin lese käinä piälesn. tah láttie' kuit tallä wuäinih, atte leä 

fuarhkas männeski (v. männeski) kietie sisnie veäratama. tah 
kuortällie’, kusnie lije vearatama, tlje kuit sorrná, atte lie tännie 
pijje wuänon hiäjesn viärätama ih täsniä lie tamm fuarhkas láttie’ 
völfärätama, mahh satnom niimtiä hanteremq.. ti'tiä láttete piúhk- 
stähtä, kalekies skutti' par icqrqka huheiditan sü wäräh, maitie lie 
tissä lähpoma. tah mäje eäh sith kann huheiditan ih eäh päj' wuilkih 
kann, man ijj arrätardjali kanna, seitä parr varqkq luknonitan. 
láttie’ ciahtie’ puikti’ wäräh ih tlje wualkä. ih annece ciärovu sisnie 
lin ai. poatä tann wärie-rattan, tiarvqse aktám süiniä-wüijjim. tihte 
ai wiiinin, kuktie serütede. tihte ivuäjä käinumse ih aheie jis lese 
käinom. iccén mann kann kuhkelda tästie tlje leä snahkärqma aktn 
uhce juhkse ih jämomq,.

tihte vuijije, mam rö°kin tänniä wäre-rättsn, supcstqmq, atte 
leä wuainama käüiä sijjeh, kusnie leä cahkäsema ih paratoma. so 
satnan kuit leä tihte, atte karjil’ lies mur*hkemä tamm mü ähciäm, 
kuktie tästiä tamm jdmiejijin ( v. jamiejijin). kuluma piejje tähtiä 
kiecstä, sänn kuotste wuélkin, tlje mäje sitijim wuélki’ áheien moitse, 
man iccim fihk' kannä. tlje ciccie pirrije kuéktá karr’ wuélki' muÖitse
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( V. mötse). tali luknonie' hujitskqp ih kaunie' dhciäm Julikon kruksn. 
wuélkieje wúdnesá, láttiem pirrisieh wuejähtiten tann wuänse (wud- 
nese), kusnie pisslkűuwuin éh tann wuänän kerhkä-kö°luse (у. läse) 
piejälkijjin (у. piejdlkűuwujijjin). tann mannan kihcelküuivujijjin, 
kié tihte, mi léd lianteradama dhciäm tann wóstieslikkid, kuktie 
supcstijjin; man iccén kieh kann tdistie, mali wuainama, sit' sarui’ 
satuan. akta láttié, mi léd liencend vidraiammá, tihte mdje, skalqce, 
kuorhtalloma tai fuarhkas láttidi mietie, men ilV léd poatama kqnn 
mieli’, kieh tah. förlwrá kuíktien aikien mdje arrajijjin tárni sdken 
pira, ih jiahtijin, attá mdje filikin midlih, kié tihte slöuwoma mű 
dhciäm, mdn tlje iccin vidlid kaulasjuoli kqnnd, k°qpp tihte vidries 
nidrra séttin. jeaca' láttie’ kuit viantie’, tihte, mi coaccahtamma tamm 
sdkom, léd mautd’ waltoma.

Mesélni fogok az én boldogult atyámról.
Az atyám nagyon munkás volt. Az utolsó években nagy, sür

gős teendője volt, úgy, hogy majdnem alig ért rá aludni. Hanem 
a legutolsó évben még nagyobb sürgős dolga támadt. Egyszer azt 
mondja: «én nem értem, hogyan fogom győzni, mindezt meg
tenni». — Mennél többet dolgozik, úgy tetszett neki, annál több 
munka lesz. Azon őszszel, 78-ban, hótalpakat csinált volt; hát 
láttuk, mennyire sürgős munkája volt. Egész nap folyvást dolgo
zott egész éjfél feléig, mig a hótalpakat elkészítette (tkp. annyira 
vitte) [hogy elkészítette]. Karácsony felé volt. Karácsonyra mindig 
megszoktuk szerezni a kenyérhez való dolgokat a faluból. Hát 
atyám is el akart menni a falukba és a kenyérhez valót megszerezni. 
Elmegy hazulról este és másnap este, mondja, vissza fog jönni.

A falúba jött, megvásárolja, a mi kellett a házba (tkp. a 
miket kell bírni a házba), de hallotta, abban a faluban lakodalom 
van. Elmegy oda és ott akart maradni egy kis darab ideig. Mikor 
oda jön, a vőlegény őt szintén ugyanolyan módon fogadja csak 
mint a többi lakodalmas embert .(násznépet). Atyám ugyan el 
akart menni, de nem bírt, hát csakugyan egy jó darabig (tkp. ezt, 
mit darabra) ott maradt. Ott sok paraszt volt, néhányan barátság- 
gósak és néhányan haragosak. A megelőző évben ugyanis nagy 
szénakárt tettünk, s ezért az a néhány paraszt haragos volt a lap
pokra. Most bizony örültek, hogy egy lapp embert kaptak. Hát egy
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paraszt elkezd szemrehányást tenni az előbbi esztendei szénakár 
miatt. Bár atyám nem szokott ugyan oly szívesen felelni ilyenek
nek, hanem az a paraszt, csak egyre támadta és rúgta, [nem hagyta 
békén] hát végre mégis kell neki felelnie. A paraszt pedig ekkor 
igazán megharagszik és kidobta. A vőlegény ugyan mondja, ne bán
jon így a lappal, de az nem hagyta abba (állapodott meg), künt 
egyre rugdalja, taszigálja és szemrehányást tesz mégis. Az atyám 
pedig ekkor elmegy onnét, mert látja, a parasztok őt egészen meg 
szándékozzák rontani (ölni). Mikor aztán onnan elment, utána 
mentek és rugdalták, mikor egy kis folyón át kellett mennie, a 
mely egy kis hegyi völgyön keresztül folyik és a melyen át egy híd 
volt. Hát a parasztok belevetették a hídról a mélységbe. Ekkor 
bizony még jobban megütötte magát mint mikor megrugdaltatott 
a parasztoktól. Aztán ott fekszik, a míg magához tér. Ekkor [to
vább] ment és haza a hegyre akart [menni]. Érezte ugyan, hogy 
nem bírja, de mégis elindul a hegyre és elve.-zi vásárolt holmiait, 
a melyeket abban az egy tanyában tartott, a mely az útja mellett 
volt. Azok a parasztok pedig azonnal látták, hogy gazemberek ke
zeiben volt. Ezek kérdezik (tudakozódnak), hol volt vala, s ekkor 
elmondja, hogy abban a felső faluban lakodalmon volt és ott találta 
azokat a rosszlelkű parasztokat, a kik véle így bántak. Ezeket 
a parasztokat unszolja, siessenek csak hamar előkeresni (keressék 
csak hamar elő) az ő árúit, a melyeket itt hagyott. Ezek ugyan 
nem akarták előkeresni és nem engedték menni, hanem nem ma
rad, csak gyorsan el akart indulni. A parasztoknak gyorsan elő 
kell hozni az árukat és ekkor elmegy. Egy kissé részeg (tkp sörben) 
is volt. Oda jön ezen hegyi útra, előtalál egy szénavivőt. Ez is 
látta, hogyan el volt látva (bántalmaztatott). Ez útjának hajt és 
atyám is a maga utjának. Nem olyan messzire onnan belebotlott 
egy kis patakba és meghalt.

Ez a [széna]vivő, a kit előtalált a hegyi utón, elbeszélte, 
hogy látott néhány helyet, a hol ült és vérzett. Tehát mégis igaz 
az, hogy a parasztok törték össze az atyámat, úgy hogy attól halt 
meg. Három nappal azután, mióta hazulról elment, ugyan el akar
tam menni atyám elé, de nem birtam (v. de nem lehetett). Ekkor 
az anyám megkért két embert, menjenek eléje. Ezek csakugyan 
elindúltak és megtalálták az atyámat a folyónak árkában. Elmen
tek a faluba, megkértek egy parasztot, hogy szállítsa a faluba, a
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hol megmosatott és a falunak temetőjébe temettetett (tkp. tétetett). 
Azután vizsgáltatott, ki az, a ki atyámmal oly csúnyán elbánt, a 
mint beszélték; de azok közül, a kik látták, senki sem akarta meg
mondani az igazat (tkp. igazán). Egy paraszt, a ki tisztviselőül 
volt, az ugyan, a mint mondják, nyomozta azon gonosz parasz
tokat (tkp. parasztok után), de nem sikerűit megtudnia, kik azok. 
Kihallgatás ugyan kétszer volt e dologról és mondták, hogy ugyan 
megtudták, ki az, a ki megverte atyámat, hanem többé uem nyo
moztatott (tudakoltatott), hová lett az a rossz ember. Más parasz
tok pedig azt hiszik, hogy az, a ki a dolognak élén állt, vesztegető 
pénzt vett.

D) D a l о k.

1. T ä t e  u h c e  w' uäl i e .

Fär elige, f a r  élig e jiällcmä
tanniä wälecimiä.
évima mannd kiähks’, mejjepa
kalakä monnen lawoóen waimarn (
kajekieliH. 
pootie’ läwoma,
kälekien kahtiäs waivxä' laukotit, 
mavi éjjé как’ kiákann hiavi' 
kajekieliet.

Im e  (tkp. ez) egy  k is  dal .

Bajos (veszedelmes), bajos az élet 
e világban.
Nem tudom meg, ki
akarja kettőnknek jegyeseknek szivét
széttépni.
Jöjj jegyesem,
közel sziveket fogunk összekötni (kössünk össze), 
a mit nem fog senki se bírni 
széttépni.

UGOR FÜZETEK 8. 6
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2. U he e w u j ä l i ä  c e u l a h  k a  (cewulahka)  n ä i t o n  p éj  j  e r a.

Rqstamäla kiüt-pélilesn, 
karenie-maltie kiäte-piälesn. 
mannta-tappta ! ej kakk’ vienti’ 
mannqm oqcci'
éilaponá kollená, silaponá kollená.

K i c s i  d a l  egy  k e v é l y  l e á n y r ó l .

Egy tallér fél kézben (az egyik kézben), 
rózs-pálinka fél kézben (a másik kézben). 
Hejehuja! ne hidd,
[hogyl megvógy (megkapj) engemet 
ezüstön aranyon, ezüstön aranyon.



B e s z é l g e t é s e k .

Monna aktem piérnam tan kejjeren kroamatam, tállá monnq 
tani tolovotem, aktem piejjem, tállá péá&t'em, toarek sturre j eanam, 
tállá ciéhtiem slöutit én egy medvét megsebeztem a tavasszal, 
ekkor én azt üldöztem egy napig, aztán egy nagy folyón át jutot
tam, ekkor kénytelen voltam abbanhagyni.

monna puotam okiak, íl'e’ aőie kanna minnesn egyedül jöttem 
(tkp. jövök), atyám nem volt velem. — mejje Helfe poatam[a] ide 
jöttünk. — tiekie puotede jöjjetek ide ! — monna mű aciem wuéinam 
puoti’ (v. puotit) atyámat látom jönni. — mije kolomes (köts) tasne 
( V. tasne)  hárman (hatan) vagyunk itt. — mű iic’e púöraka; mü 
ac'en kuékte mana’ ( v. kakkih) atyám jó ; atyámnak két gyermeke 
van. — cicce Snasen arraji anyám Snaas hegységben lakott. — 
monna tarn mu äcste fihkim  ezt atyámtól kaptam. — monna kuékte 
pác' wqtíam mu ácan; mü ac'en рос corrokha két rénszarvast 
adok (v. adtam) az atyámnak; atyám szarvasai kövérek. — tihte 
sköjisn ő az erdőben. — monna wacie’ konna skojjes[e]; ieh totne 
skojjesa kanna wadc’ ón nem megyek az erdőbe; te sem mész az 
erdőbe. — túli kül'á1 (v . küké’), kuktie mijje (monna’ kuoppok) 
smäretip ( émáretin)  ők hallják, hogy mi (mi ketten) beszélünk 
(ketten beszéltünk).

IV. S naasa-högar (Snaasa csúcsok).

6*
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V. Tranris hegység (Tronde warie).

A )  Mesék.

1. S t á l a  i h  u l t i m и ce.<
Stälä aktén aikien piarnum fihkelá (-le), tilje tullum pieja. 

tlje akté ulumuée pnatá. stälä oqriemienie. tlje tihte ulumuée släpeie 
stälän suahkom ih ciehpä aktem suekiem, tulluse piäjä, stälam koske, 
ka küuli', mijje tihte ciiwjä tullusn. stälä pillije, täipä siähkom, 
wuelkä parr ruohten. piarrne siähk‘ste kahca, äandan éirrekeba 
pilléje, ulumuée kuhktimienie stälqse (stäluse), ka wuereti saanam 
fällpsit biifftejistie. ij pq,1t stälä wuaretiewuelkä ädndan éirrekeba 
ruohten. tihte nlumuje’tamma piarnum ßhkije.

Az óriás egyszer egy medvét fog, aztán tüzet rak. Hát egy 
ember jön. Az óriás aluszik. Ekkor az ember kilyukasztotta az 
óriás zsákját, levág egy nyirfát, a tűzre teszi, az óriást felébreszti, 
hogy hallja, mi az, [a mi] ropog (tkp. hangzik) a tűzben. Az óriás 
megijedt, fogja a zsákot, megy ugyancsak szaladva. A medve 
kiesik a zsákból, még inkább megijedt. Az ember [oda] kiáltott az 
óriásnak, várjon, segítse meg őt a vad állatoktól. Nem várta bi
zony az óriás. Megy, még gyorsabban szaladva. Az ember megkapta 
a medvét.

2. P i e j j e n  h i ei da.

Aktn aikién piejjen nyelte cahksemienie piejjet pahks l ámpüsti- 
mienie. flje akté pahce wuéinije, tlje úaka para suwlk ih Ije (ih tlje) 
piaksele, stäjerie para cárráka, kossie piejje nleite toivahtiji, atta ka 
tanne kuininä orrét, tilje keasse ( v. kass =  kalekies)  jahtajit. piejjen 
rieite jealita lése källese, atte ka püucum vuoj'etet. tihte ka ruóncam 
Härtet, tilje tihte pähce wuéina, atte ruónca kuösedimienie, tilje tann 
varraka f ualie tihte piejje nleit. tlje tilde nleite juo kuotiem toitqmq, 
tilje jiähtä, atte kalakä kuotien ruwhpcnum kapéi' kulomajéjj’. tilje 
wuójiltahta, tilje aredn wuélakama piejjen rieitá rest (rieite dest), 
tihte paca para uktok tanne koqtan fihki culiktiowi’. täsniä fihki 
hökkadatti’ uhce smävo lm wire', i mann jénum fihk' kennä.
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A n a p  l e á n y a .
Egyszer a nap leánya fent ült egy dombon, fésülködött. 

Hát meglátta egy legény, aztán csak titkon (lopva) odalopódzott s 
megfogta, erősen tartotta, a míg a nap leánya megígérte, hogy en
nek a felesége lesz. Hát költözködni akartak. Mondta a nap leánya 
az urának, hogy ő hajtsa a rénszarvas nyájat. 0  majd fölszerszá- 
mozza (befogja) a húzó rént. Látja az ember, hogy a húzórén igen 
sebesen megy [rohan], nagyon gyorsan ment a nap leánya. Hát a 
nap leánya már sátort csinál és mondja az urának, hogy födje a 
sátor tetőnyilását három éjjel. [Ez azonban] elfelejtette, hát reg
gel elment a nap leánya onnan. A legény csak egyedül maradt 
a sátorban és éhezhetett (tkp. kapott éhezni). Ott kis apró halakat 
horgászott és nem igen sokat kapott.

B ) E l b e s z é l é s e k .

1 .

Monna aktén aikien tairieminie jijjim . monna иксе tan aikien. 
t'lje snölke poatd ih aktéra püucem peáksd. monna wuéinim, tlje 
manna pillim, monna hüksém par a carraka ih kuk snölkum wuéinam, 
tlje ruwhtem koatan akta cedran dhcan supcstet, atte monná snölkum 
wuéinuma. monna viähtum koatan ruohti’, tlje tan öirrekd manna 
pillijim. im lie’ monna aldri täptema wuéinqma.

Egyszer legeltettem egy éjjel. Kicsiny [voltam] azon időbeu. 
Hát jön egy farkas és egy rénszarvast megragad. Én láttam, meg
ijedtem, ugyancsak erősen kiáltottam s mikor a farkast látom, 
szaladok haza egyre sírva az atyámnak elbeszélni, hogy én far
kast láttam. Haza kellett szaladnom, oly nagyon megijedtem. 
Nem láttam én sohasem olyant.

2.

Monna, ähcie ruóncinü vuojemienie. monn ai aktene ruóncene 
vuojemienie paurän. kuhkelde kalekien wüesta’ wéccet. tlje koassie 
kahkse talowuma vuoimen sis, tlje riävo hajikeld, mü ruónca pillije. 
monna иксе, v'esie, ruóncam puäV steärit kennä, tlje piäseld, hajji-
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keld palta ahcien ruóncam. tüune kiereé markka, ruónca piásd, 
wuélkd kidréine tann kahks. tlje dhcie viiitta lése ruónéam ih lähpä 
то unom tassa, wuélkd tuoptit tamm nüppiem ruóncam, ih tann kuh- 
kiem Hattá. manna tüune karavonqma tann cárráka, annan dhcie 
poatd poqstln. éiáhtien jijjim  uöret kuwsen niiölesn. nüppien piejjén 
ciskd párnán poqstln tlje lieulos kireé (kierec), im manna fihk' cah- 
kast kill poastln. manna sajlam tanne cárráka, annan koatanpoatam.

Én, az atyám húzó rénnel hajtottunk. Én is egy rénnel hajtot
tam az éléstárba. Messziről sajtot akartunk hozni. Hát mikor 
messze jöttünk az erdőbe, róka ugrott föl, az én húzó rénem meg
ijedt. [Minthogy] én kicsiny, gyönge [voltam], a húzó rént nem bír
tam visszatartani, hát elszabadúl, odaszokik az atyám húzó réDje 
mellé. Az egész szán szétmegy, a húzó rén elszabadúl, nagyon 
messze megy a szánnal. Ekkor atyám megköti a rénszvarvasát és
itt hágy engemet, elmegy megfogni a másik húzó rént, és nagyon /
sokáig oda marad. En egészen megfáztam, igen nagyon, mig 
atyám visszajön. Kettőnknek éjjel egy fenyő alatt kellett alud
nunk. Másnap aztán visszamentünk a tárházba. Hát nehéz [volt] 
a szán, nem ülhetek hátul (vissza felé?). Nagyon elfáradtam, mire 
hazajöttem.

VI. Undersáker hegység (Soahkan wärie).

A )  B e s z é l g e t é s e k .

Kié alakoná kuhktemienie ki lármáz (kiabál) künn ? — edh tah
tuost' kuhkedti't nem mernek azok lármázni. — mainie krátnd’(
tüune píejjem mit morogsz egész nap? — piarrná krátnd a medve 
morog. — kié uksum capmd ki zörgeti az ajtót? — im monna 
sidtct’ külskutti', mám tatná jiehtd' nem törődöm avval, a mit mon
dasz. — monna söurum alakenq кйЧит rauki’ a juhot hallom künn 
bégni. — tasnie stuora vuépsd hdlietejja ; tihte püucse seitd hdliehtit 
mán mannái kalakum püw it; vuépsd paskd, ploakdtahtd moqttiem 
jurum itt egy nagy bögöly röpült; egy rénszarvasra akar röpülni, 
de én meg fogom ölni; a bögöly sok állatot szúr (csíp), kínoz.

M ű rajjevd’ ( cajevd')  pallóét' fáj a hasam. — monna kahcem 
jih surmom cuopkim lihcste elestem és kitörtem az ujjomat (tkp.



JEMTLANDI LAPP NYELV. 79

az ujjomat letörtem az izéről). — joqktan monná kiätam aimenä 
posktallijijim, tan piejjén tlje álikeste pqnnakij ( v. -ki’)  tegnap a 
kezemet egy tűvel megböktem, ma hát elkezd dagadni. — taktare 
jiellajahtä tarn fid'ilie alamucom az orvos meggyógyítja ezt a beteg 
embert. — monna petnikite vatnanoma nincs pénzem, híjával va
gyok a pénznek.

mejja kaleku tüukum puertán preiti’ ( v. luéppi’)  a kendőt az 
asztalra fogjuk teríteni. — mejja, kaleku’ vuabanan tullum p ieji’ ih 
laipiä’ pis si’ a kályhába tüzet fogunk rakni és kenyeret sütni. — 
mii koatsn kampl ikihke (v. pruohka), att eápu’ mejjä mätet’ ki’ 
autsn kuli mijjén ahcie koatän taloivá házamban régi szokás, hogy 
nem eszünk előbb, míg atyánk haza nem jön. — tan piejjen monna 
waccém koat'en Use, cahkasim, prihcek joukujim ma bementem a 
házba, leültem, kávét ittam. — moattie, mi puälehkom seitä sok 
[van], a ki a pálinkát szereti (tkp. akarja).

im monna teitie kamukitie pualh (pualj) utnih, maitie tqtna 
munnöin k°oroma; tah alovas karcie múmián azokat a czipőket nem 
használhatom, a melyeket te nekem varrtál; azok nagyon szűkek 
nekem. — tiiitie warjite, maitie koárije puéktij, juo tciitie atnqmq 
azokat a ruhákat, melyeket a szabó hozott, már azokat használ
ták .— monna vuobenien piáiéin (v. piáiéin) coaécam (coaccijem)  
ih icen ivarja’poaltam (poaltama) a kályha mellett állok (álltam) és 
ruhámat elégetem (elégettem). — mü kajepa kahcemq, wouluse, 
manna iittim kruknih, armiá kalakam pejjise ivalti’ kalapom leesett, 
le akarok hajolni, hogy fölvegyem.

joktan monná icen áitekiétie stuorra cálogom (v. pro svim) 
fihkim tegnap szüleimtől nagy levelet kaptam. — mejja cice viéll- 
cäh, men vite jämoma, tlje par keakts tälie mi hét testvérek [vol
tunk], de öt meghalt, hát csak ketten [vagyunk] most. — tilite 
páhce ahcebun pliárein ez a fiú atyjára üt, atyjához hasonlít. — 
monna lakain tam páhőem söaládimie autste (auteste), tlje stuora 
tuntura (v. klipmuj) sattá megvertem (tkp. verem) ezt a fiú lopá
sért, hát nagy lárma támadt (tkp. támad).

moh liäh kouluma, ahte tü koatie-piciién taktera proűrusá ? 
mali miál', kustie kalaká tihte lese proütskátiem ivalti’ hallottad-e, 
hogy a te szomszédodnak (sátorfelednek, sátortársadnak) a leánya 
menyasszony? tudod-e, honnan fogja ő a hozományát venni? —

7UGOR FÜZETEK. 8 .
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tuoh kuékta lävec ; tuon nüppien wahkan kalakä täi heäje sutti’ azok 
ketten jegyespárok, a jövő héten fog az ő lakodalmuk lenni.

akterd wareéte jahtajijjin nüppien loaran, tlje tassa aktem 
kuotiem tarejajin (v. tarejajijjin)  az egyik hegyről a másik hegyre 
költözködtek, aztán ott egy sátrat csináltak (építettek). — ki kuotiem 
cäkkimienie ki építette a sátrat? im monna miül' kanna nem 
tudom. — takka alovas ohce skomva, jallan muor' (poaltems muor’)  
fihkV ott nagyon kis erdő van, alig kaphatni fát (égetni való fát). — 
täte wärie, kukká mejjä waccu\ alovas prära ez a hegy, a melyen 
megyünk, nagyon meredek. — tihte stuora lihpiä marhkanejja ez 
a nagy szikla szétrepedt (meghasadt, szétment). — kaltie, amrna 
täiman krüwhkijim, alovas kiänqlq, a kút, a melyet tavai ástam, 
nagyon mély. — wuóinud Soahkan vuelelisnie stuora fuórsie (v.kar- 
recie) ; tihte küHua kahkse so aki’ Undrsáker alatt egy nagy vízesés 
látszik; az messze hallatszik zúgni. — juhkon appqrq (v. kättie 
v. viattará) alovas cäppies a folyó partja nagyon szép. — taté 
jeanä alovas kammatá, tuote nüppie jeanä äntan kammetepq, ez a 
folyó nagyon széles, az a másik még szélesebb. — toarást jeanam 
alovas cäpies prüwie a folyón át nagyon szép híd van. — tan piej- 
jen vúosts karejabjeje tan japien ma első mise [van v. volt] ez 
évben.

mám tättie fialleste sit' tareji’ mit akarsz csinálni abból a 
deszkából? — tihte klahkä, am oasestejisn monná juóktan óaccajij- 
jim, tihte ciiwpkoltahksn (v. cüöpkonomma) az a bot, a melyet teg
nap a kereskedőnél vettem, az széttörött. — mii kulieke rinan päna- 
tuowum; monná ciehtum häinestit a késem eltompult; meg kell 
köszörülnöm. — tanna aloman alovas viekska kiüt’,jéh  tihte tam 
kissé klähkam puwllt cüopkih kuékV-en hüran ennek az embernek 
nagyon erős kezei vannak, és ő ezt a vastag botot (durungot) ketté 
(két felé) bírta törni. — tihte pähce jeahtä, satne vieksqkq, vieksah- 
kappa monnáste; — poqtieh kjampan ez a fiú azt mondja, ő erős, 
erősebb mint én; — jöjj bírókra! — monná kierkiem settijim jau- 
rán ih tihte wuajajejja potnan a követ a tóba dobtam és az elmerült 
a fenékre.

tullu preakä, armie puellä a tűz pattog, mikor ég. — stuorra 
tulip pú ell aj i taitie koatete nagy tűz támadt a faluban (tkp. gyúladt 
ezekre a házakra)). — nougota (v. kiaht) tullum piejéma skojjise, 
tästie tilje stuora tulip sattä; tälie anne tihte puolemienie ; tejjä ai
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wuéinijeterd, tihte púol'emínie valaki tüzet csinált az erdőben (meg- 
•gyújtotta az erdőt), hát nagy tűz lett (tkp. lesz); most is ég még; 
ti is meglátjátok, [a mint] az ég. — piejje koartä éérreká a nap 
■erősen éget (süt).

B) Mesék.

1. P i ä r n a j i h  r é üw q.

Piärna jih  riütvq wuoje-táüiem se állat’ ( sedlllädijin) . tlje aktn 
4hkedn waccieh, vinnie' cäkieh piarne ih reäwq. tlje dretn virmie’ 
sakkäh, tlje jen küelie’ fihkh kennä. tlje reáwo wuélkci, tann iehketn 
wuoje-talléste wuojém mätada. tlje talowd piarnan koaikä, tlje 
pierrnä kihcije : «kuppend Hält vierätamma ?» — «fättarinlä сиос- 
■сета, tlje juo vuoje-tälliem kaskä mätätamma. tlje aktén piejen piér- 
nan peälesn oqrä tlje viht (nappädest) wuélka, wuojim kalakä mäta- 
dijit (-dilt). tlje piarne kihcije: «kuppene liäh véaratamma ?» — 
patterin'ä liem cüöccema». tlje nüppien 1ehkedn ivacci’ kdlekies akcn 
(akcen, aktsn) wuoje-tälien koaikä. tlje wuoje-tällie juo nahkqmq. tlje 
piarna jéahtd reävose: «tatnd liäh ivuoje-tüliem mätätdma, nahk- 
tama ( nahkatama)  tüunu kaik.» reävo jealttä: «tatna (v. taand) 
■tällniä helle mätätama, nahktama.» piarna moaratéawa jih jeahtä, 
kalekies oarajijit piejje-pealan wuéinih, keän ramvuste wuoj' wuaöäh. 
tlje piiirna nahkstamma, tlje reävon ramvuste wuoj' wuocäh. men 
koh tlje piarne nahkstamma, tlje reävo vuoj’ nämä piarnan rauwose. 
piärnä tann cérrekű ( cirrekä) nahkstamma, tann käreve piarne 
tihte, ij (ijjé) lieh tqmqtamq kennä, kuh reäwo piarnen rauwose vuej’ 
nämqma. tlje reavo koska pejjise jih  jeahtä : «cüöccel’ päjjise wuéi
nih, kiän rauwuste vuej’ vuqcä’.» tlje piarne cüöö£elä päjjese, tlje 
p iurnán rauwuste vuej’ vuacäh. tlje piärna moarateawä tlje t°qllovq 
reävum. reävo roqtn (w ruohcen) nealan hajekHd. tlje piärna reä- 
vum j i elkiste fihkela, tlje reävo jiehtä: «tlje mäj ié’ liäh para viät- 
tiem käkciemienie; kakcie’ éérreká!» — pirrnd skämiekoatä jéh 
luaitä reävun jielkiem. tlje reävo piäsela. piärna wuélka tdstie. tlje 
reävo piarnom arkete tan käreve: »tatna, ml tan stuorra еуЦб топ- 
пот jaksij, mi tann ohce.» — piärna moarateäwa jih  jeahtä: «koass

7 *



akt (y. koassie akt)  kalakam tqtnum käkcih, koassie jämäh.» — 
reavo jieh tä : чей, см/» a rkä, ntaand, mié tan j alia, e/äc mannám 
puélih jaksi’, mannám, mié tann wueláks.» — piärnä kiäpota.

aktn aikien tlje kalekies hoqkkij, tlje eccen nagen kuelie’ fihkhe 
ki’, tlje äretn reävo wuélká hoqkkij, tlje jen kuelieh fihkije, tlje koa- 
tän ivuelkä. tlje piärnä kihcije: «китtie tatna tan jen kuelie’ fihk’l » 
— reävo j'ehtä: «ciähtom pott manna tann jen kuelieh fihkih.» — 
pirrne fe ltta : «liärat’ (bihkumt’)  monnom ai, kumtie к alak um tann 
jen kuolieh fihkih.» — «höajä, pihkumlit kalakgm.» tlje jeahtä: 
«wäccieh, aktn *ehkedn s'eipiem piejh jauran, äretn tilje jen kuelieh 

fihk’.» — tlje iehkedn pirna wuélká, jauran s'eipiem peqjá, aredn 
tlje piámén s’eipie kalqmomq. tlje piarna viant a, jen kuelieh, tlje 
tqrnatä lieulos, ijji puälj lutnih kih. tlje liajékela (-kala) cérreká, tlje 
piarnan s'eipiä puórhkana. tlje piarna moaratéáwá reävose, armiá 
satnam lieka hulliähtammä, sü (sö)  tlje siaipiä puorhkáná. reävo 
poaksta nälkiedäkan, armie piarna tann joaniän. tülie piernan par 
(parra) oaneks s'äipie. tlje piarne s’äipet f ualemienie tälie ai. — 
tihte piarne tan aikien jämiejejja.

A m e d v e  és a r óka .
A medve és a róka vajas puttonyt loptak. Hát egy este men

nek, hálókat eresztenek a medve és a róka. Eeggel a hálókat ki
húzzák és nem sok halat kaptak. Aztán a róka elmegy, azon este 
a vajas puttonyból vajat eszik. Jön a medvéhez, kérdezi a medve: 
»hol voltál?» — «Koma voltam (tkp. komáúl álltam)». Hát már 
a vajas tálat középig megette. Egy napon a róka mellett alszik, 
aztán ismét (újra, másodszor) elmegy, hogy majd vajat eszik. 
A medve kérdezi: «hol voltál?» — «Komának voltam.» Másnap 
este együtt kellett volna nekik elmenni a vajas puttonyhoz. Hát a 
vajas puttony már elfogyott. Ekkor a medve mondja a rókának: 
«te etted meg a vajjas puttonyt, fogyasztottál el mindent». A róka 
mondja: «talán inkább te etted meg, te fogyasztottad». Amedve 
megharagszik és mondja, feküdjenek le a nap felé, hogy lássák, 
kinek a seggéből csöpög a vaj (tkp. csöpögnek a vajak). Hát a 
medve elaludt és a róka alfeléből csöpög a vaj. De mikor a medve 
elaludt, a róka a vajat’a medve alfelére keni. Amedve nagyon
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erősen aludt, az a gonosz medve nem érezte, a mint a róka a 
medvének az alfelére kente a vajat. Aztán a róka fölkelti és 
mondja: »kelj föl megnézni, kinek a seggéből csöpög a vaj.» 
A medve fölkel, hát a medve seggéből csöpög a vaj. Ekkor meg
haragszik és kergeti (üldözi) a rókát. A róka egy gyökér alá ugrik. 
A medve a rókát lábánál fogva megkapja, hát mondja a róka: «bi
zony csak a gyökeret harapod (szó szerint: ugyan nem vagy, сзак 
a fenyőgyökeret harapdálóban); harapd erősen!» A medve kezdi 
magát szégyenleni és elereszti a róka lábát. Ekkor a róka megsza- 
badűl. A medve elmegy onnét. Hát a róka a medvét nagyon erő
sen (tkp. rosszul) csúfolja: «te, a ki olyan nagy vagy, nem érsz 
(tpk. érj) el engemet, a ki olyan kicsiny vagyok». — A medve 
megharagszik és mondja: «valamikor [úgy] megfoglak harapni 
hogy (tkp. a míg) meghalsz». -- A róka mondja: «ejnye, ejnye!» 
gúnyolja: «te, a ki olyan magas vagy, nem bírsz engemet elérni, 
engemet, a ki oly alacsony vagyok.» — A medve mérgelődik.

Egyszer horgászni akartak, s nem kaptak semmi halat sem. 
Hát reggel a róka elmegy horgászni és sok halat kapott, aztán haza 
megy. A medve kérdezi: «hogyan kapsz te annyi halat ?» — A róka 
mondja: «kell nekem bizony annyi halat kapnom.» A medve 
mondja: «taníts meg engemet is, hogyan kapjak oly sok ha
lat.» — «0, igen, meg foglak rá tanítani». Aztán mondja: «menj, 
egy este tedd a farkadat a tóba, reggel aztán sok halat kapsz.» — 
Hát este a medve elmegy; a tóba teszi a farkát. Reggel a medvé
nek a farka oda volt fagyva. Fölkel a medve, hát a farka oda volt 
fagyva. Ekkor a medve azt gondolja, hogy sok hal az. Fölugrik, 
érzi [hogy] nehéz, nem bírja fölemelni. Ekkor erősen ugrik, hát a 
medvének a farka szétszakadt. Megharagszik a medve a rókára, 
hogy őt úgy bolonddá tette, hogy a farka szétszakadt. A ró La jó 
izüen (tkp. édesen) nevet, hogy a medve olyan bolond. Most a med- 
vénekcsak rövid farka van. És a medve farok nélkül jár most is. 
Az a medve akkor meghalt.

2. A k t a  P ' i e l j e t s  k u l i é .

Tihte mealá, küélie kallaká talowi’ ( talovuj)  tahkä. tlje tann 
fjüa jeahtá tassa : «arméti tahivá tahkájih kihcije : mám lieh tare- 
janiienie ? tlje kalaká j'eh tij: áksan nirram. — armea kihcije: marni
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kiäwota (kulikies) äksan Airra? tűje kallakä j'ih tih : kaskä odks'em.
— jeh armea kihcije : mah nan vücilokom uunih ? tűje kalaká j lehti’: 
höaja, ohce patt, mán keäkk'en alovas ohce räjikie. — armie kihcije • 
kusniä tű kqmmá ? tlje kalaká jiehtih : hierkeän (v. hierekiän) код,- 
tien sisn'ä, — armie kihéije : kusniä tű taktare ? tlje kalaká j'ehtV : 
tihte jaurh-peälesn. -— arméá kihcije : man kuhkie niippien koqtán ?' 
tlje kalaká j'ehtih: tüon pahkan noqlesn. »

tlje küelie talowá. tlje pieljets kolle moarahka pienom aaná 
( V. atná). tlje piená säjetä (у. seitä) kakci’ küeliem. tlje küelie 
jéahtá: «áss tuhká/» — pieljets kwlle jeahtä : «äksan Air ram.» — 
küelie jéahtá: «puerrak!»— pieljets kwlle jeahtä: «kaska oáksiem.»
— tlje küelie jeahtä: «ka thoaskan leä’? kusniä tü kqmrnái ? и —piel
jets kwlle jeahtä: «höajä, ghce patt, men keäkk'en alovas ohce räji
kie.» — küelie jeahtä: «mah kallänammä (у. kallätahksn) ? — 
kwlle jeahtä: «mw taktare jaurie-peälesn.» — küelie kihcije: man 
kuhkie niippien koatän ? » — pieljets kwlle jeahtä : «ille’ kiäki’ veärä- 
tamma marian küeliem.» — küélie jeahtä: wuélkieh tuonen kogikä!»■
— kwlle jeahtä: «tuon pahkan noalesn, kaltie~peälesn.»

E g y  s i k e t  e mb e r .
Ez tudja, tisztviselő fog oda jönni. Hát azt mondja neki 

a felesége: «ha ide jön és kérdezi: mit csinálsz ? akkor mondja: 
fejsze nyelét. — Ha kérdi: milyen hosszú [lesz] a fejsze nyele? 
akkor mondja: az ág közepéig; — és ha kérdi: van-e némi söröd?' 
mondja: igen, egy kevés van, de a hordónak nagyon kicsiny a 
lyuka, — Ha kérdezi: hol a feleséged? mondja: a lóistállóban. — 
Ha kérdezi: hol a leányod? mondja: az a tó partján [van]. — Ha 
kérdezi: milyen messze van a másik házba? mondja : ama domb- 
alatt [van]».

Hát jön a tisztviselő. A siket embernek mérges kutyája van. 
A kutya meg akarja a tisztviselőt harapni. A tisztviselő mondja: 
ii kusti!» — A siket ember mondja : «fejsze nyelét!» — A tisztviselő- 
mondja: «jó napot!» — A siket ember mondja: «az ág közepéig.»
— Aztán mondja a tisztviselő: «vájjon megbolondultál? hol a 
feleséged?» — A siket ember mondja: «igen, egy kevés ugyan 
[van], de a hordónak nagyon kicsiny a lyuka». — A tisztviselő
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mondja: «vájjon jóllaktál [már a bolond beszédből] ?» — Az ember 
mondja: «a leányom a tó partján [van]». — A tisztviselő mondja : 
«milyen messzire van a másik házba?» — A siket ember mondja : 
«senki sem volt a tisztviselőért (tkp. után)». — A tisztviselő 
mondja: «menj a pokolba (tkp. a halálhoz, ördöghöz)!» — Az 
ember mondja: «ama domb alatt, a kút (forrás) partján (mellett)».

3. V é a s s a s  t ä c e j i h  c o r e n f r ü ua.

Akta véassas tace wäccä aktn cörn kogikä jih  aktum toglpiem 
lo°nestahtä. tlje stuorra corre jeahta: «koassie tat na toalpiem fihk’ 
lo'°nih, tlje tqtna (v. taana) wäccäh, tam ju ukst’». tlje tihte véassas 
kwlle jeahtä: «ijjicpatt; rnonng kai ahum featäh óaccih.» tlje pott 
tihte stuorra c'órre kaulätamma, jih  tuolpiem liV'nvje. tlje kwlle wäccä 
aktn oas'estejen kogikä jih  featäh oacca, tlje makstá (maksetá) . kógs- 
sie kallängmmg, tlje waccije tástie, jih  aktn lopnia-céjelusn nille 
kahcela. tlje tan c'óren früu ívuéinije, astie lieka toalpiem loönástah- 
toma (-tqma), tlje tihte tann c'óren fru"a ccfirvo tamrn véassas kal
lóm, tlje jeahta : »armie mű p>ealesn oaräh, tlje kalak’ viltam luhkiem 
fihkih .» tlje oarä tann früun peálesn, viltum luhkiem fthkije. tlje 
wäccä tan coren koaikä ih jeahta : «tüu fr ü un pealesn l'cim (v.lici- 
gum)  oqrroma, tlje vi'tom luhkiem fihkijijjim; jirrete piejjen kala- 
kum ai tahkä ivaccih.» — «tlje kalakgin tatnom waltih ruwstq- 
ко at lm.» — nüppien piejjen tlje ai wäccä tahkä, tlje oarrä peálesn 
ai, tilje kulumum (kglomom) luhkiem fihkije. tlje cöre tahkä talowä. 
tuhte kuHujé (kuolujé), core tahkä talowä, tHje kuokkorte säankan 
nealän jih tilje tihte cöre jeahtä: «arm ih tl tarn veassäs kwllum 
puéktie’ tlje kalakum tatnum pvAwih. » frü uwa jeahtä: «iem lieh 
monna nan véassas kwllom (v. -lum) wuéina/ma.» — tlje tihte core 
wuelkä jih tlje tihte veassäs kwlle wäccä tann cören koaikä ih jeahtä: 
«tüu frü un pealesn l'äm oqrroma, tlje kam kulumum luhkiem fihkema; 
jirrode piejjen kalakum ai tahkä.» jä  wäccije. tlje core jeahtä: «tat
nom kalakum ruwsta-koatan ivuolktit.»

. f  °  (

nüppien piejjen tilje ai tihte veassäs kwlle wäccä tahkä, jih  tlje 
tograta tann corn frü um jau^e-pealesd, warjäh kalekies péssi’. tlje 
tihte fr ü uwa lese corum kuhee, kalakä viehkietiH jaurle-peälese ivar-
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jäh  kuíttih. tlje tilite cöre jeahtä : «arrnie ih ti tarn veassäs kálium 
puéktie’, tlje kalakum tatnum jauran séttih.» — «fihkh ta?-ajih, 
kumtie sóit', imme lieh kuit monna nan veassäs kwllwm wuéinama.» 
— tlje tilite core wuélka koatan. tlje pworije ( v. puörije)  jen cor' lése 
koatän, tlje jen cor' tálevie’ talikä, jih  jeahta, süfriiwa jeacäh veas
säs kwllwm a tnä( aanä), tamm kalekies püuwih. tlje tarn veassäs к e l
lem lievies hirkie-koatän cäkama, kalekies tasnie ]>üuwih. tljefrüwa  
ceps söurum tahkä luaitä, tihte tüukom atnä coqrvie kasksn. kuh tlje 
tahkä talevie’, kalekies waltih ih püuwih, tlje cöre oksom rihpsta ih 
kuh tlje rihp°sta, tlje ceps saure talowä ulukse. tlje tihte core pillije, 
ftailien sattä ih jämä. tlje tihte veassäs keile tavi puéikies jruwum  
fihkije. tlje stuora heäjem taréja, tlje tihte veassäs kolle stuöre pontne 
sattä. tlje keä'kte mänä’ fihk iji; akté jämiejejjä tallä, nüppie koloma 
vahkä j'eliejejjä. tlje ice früuwa ai fialien sattä, tlje tihte veassäs 
kwlle par uktok päcä. tilite ümorote häile.

A s z e g é n y  p a r a s z t  és az ú r n a k  f e l e s é g e .
Egy szegény paraszt elmegy egy úrhoz és egy huszonöt örés *) 

darabot kér kölcsön. Hát a nagyúr mondja: «mikor te a huszonöt 
őrét kölcsön kapod, elmégy, megiszod azt». A szegény ember 
mondja: «nem bizony. Én eledelt fogok venni». Hát a nagy úr 
csakugyan meghallgatta és a huszonöt őrét kölcsön adta. Aztán 
az a paraszt elmegy egy kereskedőhöz és ételeket vásárol és eszik. 
Mikor jóllakott, elment onnan és egy hóhatárra lebukott. Hát 
annak az úrnak a felesége meglátta, a kitől a huszonöt őrét kölcsön 
vette, s az úrnak a felesége hívja ezt a szegény embert és mondja : 
«ha én mellettem alszol, ötvenet fogsz kapni». Hát az asszony 
mellett hál, ötvenet kapott. Akkor elmegy az úrhoz és mondja: 
«a te feleséged mellett aludtam, és ötvenet kaptam; holnap szintén 
el fogok oda menni». «Akkor én tégedet a börtönházba teszlek 
(tkp. foglak venni)». Másnap is elmegy oda és ismét mellette hál, 
hát harminczat kapott. Ekkor az úr oda jön. Amaz meghallotta, 
az úr oda jön, hát az ágy alá mászik s az úr mondja: «ha a szegény 
embert elő nem teremted, tégedet meg foglak ölni». [Azt] mondja

*) Svéd aprópénz.



JEMTLANDI LAPP NYELV. 87

az asszony: «nem láttam én (semmi) szegény embert». Aztán az 
úr elmegy és a szegény ember oda megy az úrhoz és mondja: 
«a te feleséged mellett feküdtem, és harminczat kaptam; holnap 
szintén oda fogok [menni]». Avval ment. [Azt] mondja az úr: 
«tégedet a börtönbe foglak vetni (tkp. vezettetni)».

Másnap a szegény ember szintén odamegy és annak az úrnak 
a feleségét a tó mellé követi, ruhákat akartak mosni. Hát az asz- 
szony megparancsolja az urának, segítse a ruhákat a tópartra 
vinni. Az úr mondja: «ha elő nem adod azt a szegény embert, hát 
tégedet a tóba foglak dobni».— «Tehetsz, a mint akarsz, még sem 
láttam én semmiféle szegény embert». — Ekkor az úr haza megy. 
Aztán sok urat hívott meg a házába, hát sok úr jön oda és mondja 
[nekik]: az ö feleségének egy másik szegény embere van, ezt öljék 
meg. Hát az a sok úr bedugta a szegény embert a lóistállóba, hogy 
majd itt megölik. Ekkor az asszony egy fekete birkát eresztett oda, 
ennek csöngetyüje van a szarva között. Mikor oda jönnek, hogy 
vegyék és megöljék, az úr kinyitja az ajtót s mikor kinyitja, hát 
a fekete birka jön ki. Ekkor az úr megijed, megbetegszik és meg
hal. Aztán a szegény ember megkapta a gazdag asszonyt. Nagy 
lakodalmat csinálnak és a szegény ember nagy gazdává lesz. Két 
gyermeket kapott; az egyik azonnal meghalt, a másik három hétig 
élt. Ekkor a felesége szintén beteg lesz, s a szegény ember csak 
egyedül marad. Nagyon búsul.

4. C e hp  s s ö u r  e.

Aktn aikien akta kwlle, tihte céhps söurum aana. símre hirkie- 
koatien sisnie vearätamma. tlje tihte kwlle wäccä tan hirkie-koatien 
silse, tlje tihte tarn cähps söurum ulukse lua'ita. tlje tihte wuélka, 
aktn stuora ( v. -re)  coren koatän. tlje stuore spöjilum wuéina, tlje 
wuéinije icemse täsnie, tlje tihte sóurá paskijáhca, koassie spöjjilum 
marhkuá. tlje stuore cöre talowa, tlje tihte wuéina, mié tuhtg, tlje 
tihte wuéina, гее tuoná, pillije, tlje jama, tann corn fr ü uwa kalaka 
wacci’ pijje-laptsá, tlje tihte wuéinije tarn cähps somom, tihte wuélka 
wöuluse tah trclhp' (tarahp) par snäicän, kaheela ih tlje tihte jämie- 
jejja. tlje sü°na kalaka wäccih cäcien (cäcien) mietie, tlje tihte wuéi
nije tam früwum ih tarn cähps söurum. tlje wäccä tann söurn aitrn
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koaikä, tlje tihte söurn ajitera kähtä boHih stuora luhkiem. kuk 
tihte core kuolije tamma, mám s'óure toitqma, tlje rüpmala tästie, tlje 
wäccä akin prüwien toarest. tlje aktn koatän talowa ih täsniä fiailie 
lättieh. tlje tihte core ai fiailien satta. tlje kalaka tästie wäccäjit 
poastln toarest tam pruwiem, tlje oqja jämmeket’, tlje kahcela pij- 
jeln tani prüiv’em, tlje patnena (paanená).

A f e k e t e  b i r k a .
[Volt] egyszer egy ember, annak volt egy fekete birkája. 

A birka a lóistállóban volt. Hát ez az ember bemegy a lóistállóba 
és a fekete birkát kiereszti. Ez elmegy egy nagy úr házába. [Ott] 
meglát egy nagy tükröt, abban meglátta magát; hát a birka szúr, 
a míg a tükröt széttöri. Jön a nagy úr és ez nézte, mi az? Hát 
látja, maga az ördög, megijed és meghal. Annak az úrnak a fele
sége a felső emeletre akar menni, s ez [is] meglátta a fekete birkát. 
Ez [ugyan] csak ijedezve megy le a lépcsőkön, elesik és aztán meg
halt. Hát a szolgáló vizért akar menni és ez meglátta az asszonyt 
és a fekete birkát. Aztán elmegy a birkának a gazdájához és a 
birka gazdájának százat kellett fizetnie. Mikor az úr meghallotta 
azt, mit csinált a birka, elszökik onnan és egy hidon keresztül 
megy. Egy házba jön és ott beteg emberek (parasztok) voltak. Hát 
az az úr is beteg lesz. Aztán onnan vissza akar menni a hídon ke
resztül, hát a feje szédül, aztán leesik a hídról (tkp. a hídon) és 
elmerül.

C) E l b e s z é l é s e k .

1.
léén koatsn manna fiailien suttéjejjim ( v. suttum) , ih mejjä 

fäatat nahkqmq. tlje manna kallakam wacci’ virmie’ ccikij. tlje 
stuora piákká, tlje ice kalkum süwkkih jih küwlien jóamp'e kai laka 
viermieh cq,ki\ tlje vqrqkq pattnijjim. men tilje saukum őérreke, tlje 
kättiem nottejijjim. tlje küttiem kalakajijjimien virmie' cakieh. tlje 
koatän wuélkijijjimien, tlje arátn (äretn)  virmie’ sakkajijjimien, tlje 
fe n  küelie' fihkijijjimien, jallän koatän p uällijijjimien kuéttih. tlje 
coalajijjimü’ jih  péssejijjimü’ küelie’, tlje tuoltetijjimu’ tHje makseäh- 
tijjimü’.
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A magam házában beteg lettem és mi étel nélkül maradtunk 
(tkp. végződtünk). Hát én el akarok menni bálót ereszteni. Nagy- 
szél [van]. Nekem eveznem kell és a tisztviselő kisasszonyának 
a hálókat eresztenie. Csakhamar megfeneklettem. De erősen eve
zek és a partot elértem. Hát a parton akartunk hálót ereszteni. 
Aztán haza mentünk és reggel a hálót kihúztuk, sok halat fogtunk, 
alig bírtuk haza vinni. Aztán kitisztogattuk és megmostuk a hala
kat. Aztán megfőztük és megettük.

2.

Akta kwlle vinncom w alt a j  éh liciniem minnesn jéh tlje wuélki- 
jijjin  jaurien toarest ih tille kalekies wüjésie[s] skoqhta’tijit (-tlH). 
tlje kwlle mijeska tiávonum tvuéinije. tlje liäncem coqrößq, lese koaikü 
jéh jeahtä: «iйит kalekien manna skwuhti’». tlje miéská-tlevona pil- 
lijejjá, koh tiiitie kuolojijji ( v. kuolojejjä) , tlje hajekela. tlje kahte- 
j in  'pienqm ( v. -num)  luóiti’. tlje piena tollovq, koassie jaksela, tlje 
yahtä cerrekci. tje kuolie jeh kwlle jaksä, tlje küolie skwuhtiji (skwi- 
htiji, -tijejjä) jih  tlje tievára, tlje tievona jämä. tlje kerjenä suttijin, 
featäh fihkijin, tűje nuowujijjin.

tlje nüppie kwlle tahkä taloivä jih  ai ivaisieh kalakä skoqhtä- 
tijit, tlje wuéinijejja, tuh waisiem fihkema. tlje tuhta ai ivualkä. tlje 
kwlle kalakä skwihtema waisien peálesn arri’ jih  küolie wualkä ber
kien mietie. tlje koatän talowä, tlje kwllen rüukije kiheije, kusnie síi 
kallapq, tlje jeahtä (jiehta) : «waisien piälesn.» tlje wualkijijjin- 
poastatá sköjise waisien mietie.

Egy ember vesz egy csónakot és a tisztviselőt magával s aztán 
elmentek a tavon át és jávorszarvasokat akartak lőni. Hát az ember 
egy borjas jávortehenet látott. Ekkor a tisztviselőt magához hívja 
és mondja: «azt fogjuk mi ketten meglőni». Erre a borjas jávor
tehén megijedt, a mint azokat meghallotta és elszalad. Hát a kutyát 
el kellett ereszteniök. A kutya üldözi, a míg eléri és erősen ugat. 
Hát a tisztviselő és az ember elérik, aztán a tisztviselő lőtt és elta
lálja, a jávorszarvas meghal. Megörültek, eledelt kaptak és meg
nyúzták.

Ekkor egy másik ember jön oda és szintén jávorszarvasokat 
akar lőni, hát látta, azok jávorszarvast kaptak. Ez is elmegy.
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Annak az embernek, [a ki a hivatalnokkal volt], a meglőtt jávor- 
szarvas mellett kellett maradnia, a hivatalnok pedig lóért megy. 
Hazajön, hát annak az embernek a felesége kérdezte, hol az 
ő férje, s azt mondja: «jávorszarvas mellett». Aztán visszamentek 
az erdőbe a jávorszarvasért.

3.
Akta alamuca skojjum wacciernienie, tlje piässan mihtie séahtá, 

Újé skcuhtie (wuäca), men ei-ci tiävärh ki’, tlje piässa hajekálq. tlje 
piängm snipkije (y. luéitd), tlje piänd tqlovuje, tlje jaksala. tlje 
piässa prekije, tlje piänd pilloje, tlje piänd k°auwä s’eipenä poatä 
ppastote. tlje alamuca räipq (y. thoijje )-keacän waltä, tlje kuarä 
ko-ssiä jaksála. tiävdrd, tlje nudwä, piärkä’ kjühco jih  tlje tuoliem 
cakkä. tlje koqtän wudlkä viehkiei mietie, men aloväs kallakäs dllekie, 
ie toaret’ kennä, tlje uktok (oktok) wuelkä tlje kuettä piärkä’ koqtän 
ji' tlje kuhce älekiäm, kalakä toareditn. tlje patt tan aikien toaredejja. 
tűje stuorra maisam moiseta, tlje koatän wuélkijijjin jih  tilje кгй'Чит 
cäkkijin ( v. cäkkijijjin), kdlekies piärkä’ tu°ltti4; tlje maksedhtijjin.

tilje viht wuélkij ai vlerd sköjisd (v. -se) , tlje waisiem skwuh- 
tiji (wuäciejejja) ih tlje tiäiv'etije (tiävara). tlje wüennesd wuelkä 
hirkien mietie, kalekies piärkä’ kuéttiehtit wuenndsd (wuonndsd). 
tlje tan kwllwse, mi hirkiem lo°nije, tlje tassa luhkije täl’ wqttä 
(wottä) jih tilje piärkä' tuöki (tuokije) ; kakciem lulikiem fihkije 
( V. fihkij) autste. tlje koatän wuélkije, tlje khuinq/pq kerjenä sattä. 
tlje källepa piässen tidj'enä wuelkä wüennesd ( wuonnäse), tlje stuorra 
nommom fihkije tuolj'en autste jih  stuorra nommon skwuhtema autste. 
tlje kuinapa kerjenä sattä, armia keaktem stuorra luhkiem fihkema 
tuolj'en jih wuocema autste.

Egy ember az erdőben járt, hát medvével találkozott (tkp. 
medve közé kerül) és lőtt, de nem találta el. A medve elfut. Ekkor 
«lereszti a kutyáját, a kutya üldözi és utoléri. A medve megmérge
sedett (morgott?), hát megijedt a kutya, aztán a kutya lelóggó fark
kal jön vissza. Ekkor az ember a kutyát kötél végére veszi és nyo
mozza a medvét, a míg eléri. Eltalálja és megnyúzza, a húsát fel
akasztja és a bőrét kipeczkeli. Aztán haza megy segítségekért, de
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nagyon lusta fia volt, nem megy vele (nem követi); hát maga megy 
el, haza hordja a húst, és megparancsolja a fiúnak, kövesse őt. Hát 
ekkor [mégis] csak követte. Aztán nagy terhet visz [a hátán], haza 
mentek és hát a fazekat oda tették [a tűzre], hogy a húst megfőz
zék, aztán ettek.

Aztán ismét elment szintén vadas erdőbe, jávorszarvast lőtt 
és eltalálta. Aztán a faluba ment lóért, hogy a húst a faluba vites
sék. Annak az embernek, a ki a lovat kölcsönözte, annak tíz tallért 
ad és aztán a bőrt eladta, nyolczvanat kapott érte. Aztán haza 
ment, hát a felesége megörül. Az ember a medvének a bőrével 
elmegy a faluba, hát százat*) kapott a bőrért és százat a lövésért. 
A felesége megörült, hogy kétszázat kapott a bőrért és a lövésért.* 2}

4.
Akta kwlle wäccä, virmieh caucetá (sedllatd), tlje küelie moqrd- 

teäwä, tlje stioubuna (v. stiabond) . tlje tiúnka sattä, tlje akta jAeljets 
kolle ai tahkä taloivä jih küoliem viehketá. tlje ecci suwl-kwlle nan 
(v. nagen)  viehkie fihkh kanna, tlje teäptallä, tlje küolie ruosta-koq- 
tdn wuólkta. tlje suwl-kwlle n rvAkije ßailien sattä, tlje tamm ai 
ivaltie’ kdllejnin koajkä. tlje källepa kalakä kuloma jäpie’ ruosta- 
koatsn cahkäsiH. mein tl'e jeaca kwlle küelie sattä, tlje snwl-kwUn 
rüllkije tunn nüppien kwllwse vitem luhkiem wqttä, armie kcillebm 
viehketd ruwstq-koatste (v. -sta). t'lje jeaca küelie waltä ruwste- 
koatste, tlje par aktem jäpiem kallakä arrV. tlje suwl-kwlln rüukije 
kerjenä sattä.

kuh tihte kwlle ruwsta-koatste péasa ( \ .  piesald), tlje küelien 
küusom (kuosom) sealota jih  tarn pawwä sköjisn. tilie wuélkd knjene- 
bustie, tlje küolien h'erkiei méhtie seahtä, tlje aktám hierk'em pauwä, 
nüppiem hierk'em ivaltä, tlje rupmala. küwlien käkkih wuéinama, 
kuh kuosem jeh hirkiem puvfejij ( v. puw'ejejjä). kuh siäkcijejja, tlj 
akta koatän wnélkijejja jih küelän sornd. tlje küwlie nmorateaiva jih

x) T. i. kronát. Egy svéd krona =  56 krajezár о. é. Egy k r o n á b a n  
száz ő r e  van.

2) Svédországban a külömböző vad állatok elejtéséért díjak vannak 
kitűzve. E rre  czéloz az elbeszélés, m időn azt m ondja, hogy százat kapo tt 
a lövésért.



92 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, II.

talowä (у. t°qlewá), koassie jaksä, tlje waltä, koatän wuólktá (у. -te), 
men tlje suwl-kwlle berrä küeliem, ijjié minnie särnih sü kujenesd, 
ahta satna küosem (küusem) jéh Werkiem pauwoma, tlje sü kujená 
ßailien sattä jéh tihte jämä. tlje tihte suwl-kwlle gerra küeliem cäp- 
pies-läkan, ij\kalak' särni’ kiäse kennä, ijjic kiäse kennä sarai’, 
ijjié pieljets kwllese kih särni’, tlje tihte tallä sorná ( some)  sü 
rüukijäsa, tlje tihte tallä fiéil'en sattä. satna kalakä wotti’ tann 
küusen jéh lé cr kién autste, mann jen um par säitä. t'lje sloqhpgjejjä 
küelie suwl-kwllem rüukijen koaikä.

Egy ember megy, a hálókat ellopja, hát a tisztviselő megha
ragszik, megbünteti. Törvényülés lesz, hát egy siket ember is 
odajön és a tisztviselőt segíti. A tolvaj ember nem kapott semmi 
segítséget és megfogatott (a bűn rábizonyúlt) és a tisztviselő bör
tönbe vetteti (tkp. vezetteti). Ekkor a tolvaj embernek a felesége 
beteg lesz és ezt is elviszik a férjéhez. Az embernek három évig 
kellett volna a börtönben ülnie. Azonban másik ember lett tiszt
viselő s annak a másik tisztviselőnek a tolvaj ember felesége ötven 
[krónát] ad, ha a férjét kisegíti a börtönből. Az a másik tisztviselő 
kiveszi a börtönből, hát csak egy évig kellett ott lennie. A tolvaj 
felesége megörült.

Mikor ez az ember a börtönből kiszabadul, ellopja a tisztviselő
nek tehenét és megöli az erdőben. Aztán elmegy a feleségétől, 
a tisztviselő lovai közé kerül, az egyik lovat megöli, a másik lovat 
fogja és elszökik. A tisztviselő gyermekei látták, mikor a tehenet 
és a lovat megölte. Mikor megleste, az egyik haza ment és meg
mondta a tisztviselőnek. A tisztviselő megharagszik és üldözi, a 
míg eléri, aztán fogja, a börtönbe (tkp. házba) veti (tkp. vezeti). 
Hanem hát a tolvaj kéri a tisztviselőt, hogy semmikép se mondja 
meg a feleségének, hogy ő a tehenet és lovat megölte, [mert] akkor 
az ő felesége megbetegszik és meghal. A tolvaj ember szépen kéri 
a tisztviselőt, ne mondja meg senkinek, senkinek se mondja, még 
a süket embernek sem, [mert] ez azonnal megmondja a feleségének 
és ez azonnal megbetegszik. О majd ád a tehénért és lóért a 
mennyit csak akar. Ekkor a tisztviselő kieresztette a tolvajt a 
feleségéhez.
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5.
Akin aikien akta källe räjä kuinupm pücij koaikä. tje khui- 

ngpo sít’ ken.no, wuélkih pücij koajká, källepa kalaka wuélkih. tlje 
källepa jeahtä (jiehta), satna nahkaren, seitä oarajijit. tlje khui- 
nubu kähtä pücij koaikä ívuélki’. tlje piässa (piérna) talowü tann 
kammün koaikä. tihte kammä näipenä kropmasá. tlje kerjenä sattä, 
tlje püc’ lähpäjih tlje koatän ivu'elkä kdllapgn mietie. tlje kalläpäsa 
sorna, satne liega biernam (piässam) kruppmasamma. tlje i kallqpa 
(kallopa) jähkieh kennä. tlje vüssö jih  jeahtä: «jähkih kalqk’ patt, 
armie monnä riektä jeahtäm (jiehtäm). eccim lüün' tilje koatan talo- 
wuma, viss (v. armiä) ecci lüün’ sätnan.» tlje källepa korövotá (-te) 
j ih  töqratä ( v. -te), tlje huitskqp sätnan piernam liega kruppma
samma. tlje källepa kerjenä sattä jih  niewä. koh tlje källayajü m o
m m a jih’piarkä’ kjuhcämä jih  tuoliem cakkqmq,tlje mqiset’ koqppok 
stuora maisam, tlje koatän talewieh. tlje piärkäli wuérkijin (v.paana- 
jijjin  v. patnajijjin), tlje kallqpa wuelkä piarnan tuoljen mietie ih 
tuoljenä ( -nä) wuelkä vuonnäsä jih  tuoljem kuellän tuäkä ( tuwkä). 
küelie stuorra nummom tuoljen autste wqttä jih  stuorrä nummom 
vuoöema autste. tlje koatän wuelkä. tlje khuinapäsa sorne, satnd liega 
kééktiem stuora nummom fihkema ttioljjen autste. khuinqpq kerjenä 
sattä.

Egyszer egy ember elküldi a feleségét a rénszarvasokhoz. 
Nem akart a felesége a rénszarvasokhoz menni, az ember men
jen. Azt mondja az ember, ő fáradt, aludni akar. Ekkor az asz- 
szonynak kellett a rénszarvasakhoz menni. Hát egy medve jön 
az asszonyhoz. Az asszony a késsel leszúrja. Ekkor megörül, [ott] 
hagyja a rénszarvasokat és hazamegy az uráért. [Azt] mondja az 
urának, ő medvét szúrt agyon. Nem akarja az ember hinni. Ekkor 
megharagszik [az asszony] és mondja: «bizony el kell hinned, 
hogy igazat mondok. Nem jöttem volna haza, ha igaz nem volna». 
Ekkor az ember felöltözik és követi, hát csakugyan igaz, hogy a 
medvét agyonszúrta. Megörül az ember és megnyúzza. Mikor az 
ember már megnyúzta és a húst felakasztotta és a bőrt kifeszítette 
(kipeczkelte), mind a ketten nagy terhet visznek és haza jönnek. 
[Ott] a húst eltették, aztán az ember elmegy a medvének a bőréért 
és a bőrrel elmegy a faluba és a bőrt a tisztviselőnek eladja. A tiszt



94

viselő százat ad a bőrért és százat a lövésért. Aztán haza megy. 
A feleségének mondja, ő kétszáz tallért] kapott a bőrért. Az asz- 
szony megörült.

ti.
Akta halle jen püc minije, tlje püc porta, khuinqpq kallqbm 

kuhce (räjä) kalakd ( v. kaka) wacci' püucij koaika (püc’ ohcidijit). 
kallopa jécihtd: «waccie’ tqtna, wie koatin qrrorna.» — khuinopq 
wuélkd pücij koaikä. tlje kallopa wuélka jes porrta püc’ ohcidit, tlje 
röurum wäjaltahtd koatän ; tlje ivaisien viihti seahtd. i röurum min- 
nem utnijeh (v. uunijeh) kennä, tlje k'ähtä koatän jcireki’ röurun 
mietie. tlje wuélka koatera, tlje röurum waltd minnesn, tlje wuélka, 
tlje porrta püuc’ kaund, tlje teitie wuejiehte ( v. wuoj'ehte) khuinubun 
koaikd. khuinopq, kerjenä sattä, armici liegd porrta püc' kaundma. 
tlje khuinqpq ( -nopq)  sorna, satne liekd vierum (waisiem)  wuéi- 
nama. tlje kallqpq kihcije: «kukköl tamrna l » — tljejéahtd: «tunn 
wdrien noalem.» — tlje kallopa jeahtd, satna ai akt um waisiem 
wuéinama, men röuram (v. röurum) koatan liekd wdjaltahtqmq, tlje 
kdhtd tann mietie. tlje kallopa wuélkd tann waisien koaika, tlje wuéi- 
nije kuose noalesn coqécdmienie. tlje skwühtije, tlje waisiem tidvdra, 
tlje waisie kahcela, tlje niewd, tlje piarkd kjuhco, tuolj'em cakkd, tlje 
khuinopun koaikd wuélkd. khuinobq jiehta, kallakd wacci' hirkiem 
losnestähtih kuéliste. küelie hirkiem lo°nua, tlje wuélkd, piarkd’ kilét- 
tete tüund tualjemjih kuwlien koaikd. tlje kiudie odccd tueVfem jih, 
piarkd’, tlje kakciem stuorra luhkiem ivottá piarkai jih tuwlj’en 
autste. tlje koatan wuélkd jih  khuinqbdsa sorna, satna kakciem 
stuorra luhkiem fihkema tuwlj'en autste. tlje khuinqba kerjenä sattd. 
nuppien piejjen kallopa fiailien sattd jih jdmd. tilja nahkqmq.

Egy embernek sok rénjei vannak. A rének oda vannak. A 
felesége parancsolja az embernek, menjen el a rénekhez (réneket 
keresni). Az ember mondja : «menj te, a ki itthon voltál». Az asszony 
elmegy a rénszarvasokhoz. Hát az ember is elmegy az oda [levő] 
réneket keresni, de a puskáját otthon (tkp. haza) felejti, és jávor- 
szarvassal találkozik. Nem volt vele a puskája, hát haza kell térnie 
a puskáért. Haza megy, a puskát magával viszi, aztán megy, az
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odalevő (elveezett) réneket megtalálja; és ezeket odahajtja a felesé
géhez. Az asszony megörül, hogy az oda [levő] rénszarvasokat 
megtalálta. Aztán mondja az asszony, ő jávorszarvast látott. A férj 
kérdezi: «hol [láttad] azt?» — Mondja: «azon hegy alatt». Hát 
az ember mondja, ő is látott egy jávorszarvast, de apuskát otthon 
felejtette, s érte kellett mennie. Megy az ember a jávorszarvashoz 
s meglátta egy fenyő alatt állva. Hátlőtt, a jávorszarvast eltalálja, 
a jávorszarvas elesik, aztán megnyúzza, a húst fölakasztja, a bőrt 
kifeszíti, aztán az asszonyhoz megy. Mondja az asszony, menjen 
el, kölcsönözzön egy lovat a tisztviselőtől. A tisztviselő kölcsön 
adja a lovat, aztán megy, a húst a bőrrel együtt (tkp. vele a bőrt) 
elszállítja a hivatalnokhoz. A hivatalnok megveszi a bőrt és a húst 
és nyolczszázat ád a hrísért és a bőrért. Aztán haza megy és a fe
leségének mondja, ő nyolczszázat kapott a bőrért, hát a feleség 
megörült. Másnap a férj megbetegszik és meghal. Hát vége.

VII. Anaris hegység (Kask-cuvulkan ivarié).

A) B e s z é l g e t é s e k ,  b e s z é d t ö r e d é k e k .

Mah tuones’ tann'e Svorisn milyen lappok vannak Svédország
ban ? — tann'e Soahksen ivarién alamuc ’ arräminie itt Undersáker- 
ban hegyi lappok laknak. — kusnie hölltst’ (arra') tüuna alamuc’ 
kiesegq, hol tartózkodnak a lappok nyáron ? — müt’ arraminie orjil 
rattsén, müt' tann’e nuorta rattsén, műt’ jillie rattsén, müt’ Imiié 
rattsén, men tüuna kaik jdllq, warene arramienie némelyek déli 
szélen (részen) laknak, némelyek itt éjszaki részen, némelyek 
nyugati részen, némelyek keleti részen, de mind magas he
gyeken laknak. — mahtere stievunlikke keärki’ nüppi kiel’ jól 
meg bírjátok érteni egymás nyelveit? — Шгкй’ patt értjük 
bizony (mindenesetre). — alamuc’ arramienie jdllo warene ai 
tdlévega a magas hegyeken laknak a lappok télen is? — hoajä, 
tdlévega pott vuemenä jes arrü’ igen, télen bizony meg erdők
ben lakunk. — mqnn autste tuones’ minnle' wareste ih vuämän 
miért mennek le a lappok a hegyről és az erdőbe ? puorebu poaca 
koqtuq' ( v. koqtd’)  vuämesn (vuämene), puorebu purhvie jobban 
legelnek a rénszarvasok az erdőben (erdőkben), jobb a rénzuzmó. 
— kusnie uunije’ tuonges’ ics ivarja’, kuktie ( man kuhkiem) liev'es

8UGOR FÜZETEK 8,
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wárene hol tartják a lappok ruháikat, mikor (a meddig) a hegyek
ben vannak? — roqfan sisnie uunije’ lése warjä’. il'e' roqfa wáresn 
kennä, men vuämesn tarhviste toihtlkqmmä ( tarhvenä kapdetqmmä) ; 
iepit täsnie arräh kanná, täsnia pqr thüjw' utnu ; men iepu patt 
pqrr roafä’ uunie' (ütnie'), jeacä’ pott kuqtie' ai uutiu (utnu'); tlje 
uuiixC pßuivriem ajje. tilite püuwrie il'e’ toihtlkqmmä jöretse (joaretse), 
men toitlkqmma niljen ( n'éljen)  félkien, ih tassa wuérkü’ tüunu kaik 
(tüunum kaikum), maitie uutiu’; mijén warjä’ (warjite), maitie 
utnu’, kuktie kalekü’ j'e lih : pearkä’, wuestä’, kqmpa , tüunu mu&ttam, 
raukam, tuoljem, méasarahk’, jauvardahk’. tuh püuwrie’ ai timper- 
dahksén saks skueksn (vuämisn, vuämien sisnie). — cakceka tlje 
vuojem tarejü’. a turfasátrakban tartják ruháikat. A tőzegsátor 
nincs a hegyen, hanem az erdőben turfából csinálva (tőzeggel be
födve) ; ott nem lakunk, ott csak a holmikat tartjuk; de bizony 
nem csak turfasátraink vannak, más sátraink is vannak; hát 
puvrie-nk is van. Ez a puvrie nem földre van építve (csinálva), 
hanem négy lábra van építve, és ott tartunk (tkp. oda rejtünk 
V. teszünk el) mindent, a mink van: ruháinkat, a mink van, hogy 
éljünk: a húsokat, sajtokat, édes sajtokat (sv. myseost), minden 
budát, nyers bőrt (sv. fäll), bőrt (sv. skinn), rénborjubőröket, kicsiny 
rénborjubőröket. Azok a puvrie-Y sűrű erdőben vannak építve 
(ácsolva). — Ősszel aztán vajat csinálunk.

Monna wuéihtum altakum, ruónckum koatámása kihajtom a 
nyájat (tkp. a réntehén és rénökörállományt) a legelőre. — äjitera 
рйисит paitä ( v. wuiiita) wärän a tulajdonos kihajtja a réneket 
(tkp. rénszarvast) a hegységre. — mejjä kákkü’ toarerit saanum, 
(tumma);  tejjä kálekera kuori’ püwcen luoittum mi követni fogjuk 
(őt); ti kövessétek (nyomozzátok) a rén nyomát. — ruónca polem 
svahkä nälnie kuittiemienie a rénökör a terhet a nyergen viszi. — 
pöle alovas liulos, ijje ruónca púéi’ kuíttih kanná a teher nagyon 
nehéz, a huzórén nem bírja vinni. — tuhta ruónca lie stievon kie- 
sémq (v. kiesije) ruónca az a rénökör jó huzó (v. vivő) rén. — 
kuhtie monna cakceka f ualim ih kieraka, tlje ciehties püc’jenim kiesi’ 
( v. kiesi’ v. sakki') mikor óh ősszel költözöm (tkp. megyek) és 
tavaszszal, akkor a rénszarvasoknak sokat kell huzniok (vinniök).

qlamuőe nüanvuma рос’; tälie lie cirreka malién az ember rén
szarvasokat vágott le ; most nagyon véres. — atná jenim poacám 
sok rénszarvasa van. — stuorqbq lahkie pücste jämqmq tann tálvien
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a rének nagyobb része (fele) meghalt a télen. — akta'uunijejja 
adta’, nüppie ruónca’ utnijijje ih juökijin (v.-kijijin) kaskáms (koutä) 
•egyiknek voltak réntehenei, a másiknak rénökrei voltak és elosz
tozkodtak (ketté osztották, megcseréltek). — tuhta altä miesenä 
abban a réntehénben borjú van.

Eäh alamuc’ jielie’ raunai kuimie canksn a lappok nem élnek 
a  parasztokkal együtt. — tuwnks alamuc' jiihtie' wärien koaika; 
ieh mätie’ tüun kaik valtie minnesn ; aileks varja', maksű’ laihpie’ 
ruofan sisa a lapp emberek a hegységre költöznek; nem bírnak 
mindent magukkal vinni; az ünnepi ruhákat, az ételt a turfa- 
kunyhóban hagyják.

Monna táti pijen alikstam sämien liarih ma kezdek lappúi 
tanúlni. -— munnlen alovas kerävä liäri’ tamma nekem nagyon 
nehéz azt tanulni. — kuktie tamm j'ehtie’ sämien v. kuktie nimtie 
jiehtere sämene hogyan mondják (mondjátok) ezt lappúi? — monnä' 
ciehtien nümtie jiehtie, ijjic nümtie kettőnknek így kell mondanunk, 
nem úgy. — ián manna’ jiehtie' mi ketten nem mondjuk. — 
monna aanarn tünlen ánnü mám aktjiehti“ van még neked valami 
mondanivalóm. — tuhte karmanejja toivätejja ( toivuta) murin1 en 
mám akt, men wájeltihtéjejja; monna ciehtam muitäjahtie tummu 
az az ember ígért (igér) nekem valamit, de elfeledte; emlékeztet
nem kell őt. — tilite saanan, mám jiehtü’ az igaz, a mit mondasz. 
— tuhte seitä puer dp qt (pueräpqt)  ki árki’, län monnä ő jobban 
akarja érteni mint én.

Coijja’ ( v. cajjevä) kalekie' ( v. skurstimienie)  megy a hasam 
(tkp. hasak). — oijjä’ sairet’ fáj a fejem (tkp. fejek)— suova poata 
{v. U. mü cälemiesann“ callamän v. cälemete) füst jött (tkp. jön) a 
szemembe. — monna liempuoltqmq icen kiiitqm ih tälie akté pliaimä 
nälnie megégettem a kezemet s most egy hólyag van rajta, tunn 
autehun vahkan tlje monnä stuorrafäretisnie vearadim a mult (előbbi) 
héten nagy veszedelemben voltam. — monnä pillijim tan cérreká, 
monna skilpswm tüuná krähpien olyan nagyon megijedtem, [hogy] 
egész testemben remegek. — tqtná ciiwhp' icet surmom ( pilkem) meg
vágod az ujjadat (hüvelyedet). — parreVemienie nüBnie ; tű su°rma ai 
kalakä pqrreti’ vérzik az orrom; a te ujjad is vérezni fog. — ecem 
■außen friskiä arra’ ( v. autepa aikien ecéi lie’ monnä friskiä) ;  
monna jämemq (v. jamatahkes v. jämelqc)  süketoma fihkema azelőtt 
nem voltam egészséges; halálos betegséget kaptam. — mänä cerréka

8*
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fiailien; monna pillám, ijjic kuhkiem jieli’; kann ai járna tann 
iehkedn a gyermek nagyon beteg; félek, nem sokáig él; talán még 
ez este meghal. — máná jámoma a gyermek meghalt. — tulite 
kármánejja tölemie pielet az az ember fél szemű (tkp. fél szem nél
kül [van]). — tukka waccá akté piljets kármánejja amott megy egy 
siket ember.

Aüiks-piejen conkun tüune luhkies (ji'molos) alamuő’ ih pir- 
rije’ jipmalum ( -lom)  vasárnap összegyűlnek mind a keresztény 
(hívő, istenfélő) emberek és kérik az istent. — tan pijen laste vuo- 
jetejjan kuotsn ; mejjá kü’ tahká jarrie; járrama ká cáppies arri’ 
ma nagy mulatság [lesz v. van] a vendéglős (tkp. fuvarozó) házá
ban; oda [megyünk] majd tánczolni; a táncz szép lesz.

Mám taitere mijjise mit csináltok nekünk ? — mejjá 
taitü’ icemiese kárnak,'; monná taréjain icsense kámukum csiná
lunk magunknak czipőket; csinálok magamnak egy czipőt. — 
mainie tamm taitá’ mivel csinálod azt? pupmená árral. — 
monná sitam mám akt (v. kuhtem akt) taréjé’ : kaunose tásnie 
akta nápara valamit akarok csinálni; van itt egy íüru ? — monna 
kam tuitie muörete juökie kedktien liárán ( v. koutá)  azokat a 
fákat ketté fogom osztani. — monna seittem moará’ partién 
nealan a csontokat az asztal alá dobom. — monna liem föjjan  
pajema kahci’ majdnem elejtettem. — monná skjühctam (v. -tűm, 
-tgm)  kierkiem tuhka jih  tievetum ( v. tieverum)  viakkum el (tkp. 
oda) dobtam a követ és a falat találtam el. — immuc viele (vielie) 
tistie tarejie’ numetie nem fogom többé tenni. — monná sájjám 
tumm oq,ksiem meggörbítem (hajlítom) azt az ágat. monna mátam 
kiepieslikke taréjé’ könnyen meg bírom tenni. — tuhte lie turning, 
puorakg toitoma ő jól csinálta azt. — ukse cerreká stekkeltahksn ; 
iepu’ mejjá máhtie’ riep s tit; mejjá cuóvoru uksum ( -som)  sájjetahti’ 
az ajtó erősen be van zárva; nem bírjuk kinyitni; föl kell az ajtót 
feszítenünk. — mejjá cereká vitneséjju’, men pgrrg forjáves erősen 
dolgoztunk, de hát hiába. — alkgvisniá ( v. alkuon)  tann vátná liá 
héáván kezdetben jó ennek a munkája. — tallak liá’ alikstiemienie 
vüönsit mindjárt elkezdesz dolgozni. — monna tipm stiulkomjih 
láttem skuihtiem fogtam a puskát és egy madarat lőttem. — maim 
jene (v.j'ene) fihkum mennyit kapok? tatná aktum slop arum feilik', 
pejjeln keekte luhkie sloámpá’ egy krónát kapsz, azon fölül húsz 
öret (apró pénzt). — monná kanná kalkam tiensit jenepm nüppien
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vahkän talán többet fogok keresni (verdienen) a jövő (másik) 
héten. — monna waltam icsánse maisam (v. monná moisotqm, 
V. -tóm)  terhet veszek magamra. — maisa liulos, kieppies a teher 
nehéz, könnyű. — monna noutam hammarienie riiutiem kalapálom 
a kalapácscsal a vasat. — ma m lieh cuohpomienie ? mit vágsz ? 
monná cuohpomienie kuotien cäkkie’ sátorczölöpöket vágok. — tihte 
jebeja qlqmuce riehtá viakkan vuístie ez a bolond ember a falnak 
fut. — tuhte vuejä kaska viélmam az a folyó közepén úszik. — 
monna pajem ( v. -jam) arri cálemum abbahagyom az Írást.

Kuktie laipiä’ taitü’ (v. tarejü’) , tarejüh tiajjem mikor kenye
ret csinálunk, kovászt teszünk. — kuhtie piarkastühcüm (w. stuh- 
cum) fihkera kuotien oivist'e (v. icstistie), tlje kalekerá jüöki’ nyeljen 
haván mikor a húst megkapjátok a házi gazdától, osszátok el négy 
felé (részre). — monna ticiptom laipiem vuojisen ( vuoisen)  a kenye
ret vajba mártom. — kaska-piejjen ciehtá pu°rtiem tülcadit (v. -it) 
délben meg kell az asztalt teríteni. — tunnfi kaltejisniä nälkies 
cäcie, kákkü’ jü ukie tästie ama forrásban édes víz van, inni fogunk 
(igyunk) belőle. — kuhtenü (v. kelnie v. kiesnie v. kusnie) fiat a 
( v. fiára) ? kiben (kinél) van étel ? — monnesn, munnonä v. mun- 
nesne ( tűnnie láttená)  kaunose ficitá bennem, kettőnkben v. -nél 
(ezen madárban, tkp. -nál) van étel. — kuktie j lenum olum jauká, 
tlje kierúmta ha sok sört iszik [az ember], akkor megrészegszik. — 
tuhte alamuce cirrekä juokoma (v.jüukoltahksen)  az az ember nagyon 
ittas (részeg).

Snarta lietera nahkaren '! kalakum Iáéi’ siankam tijjis ( v. tij- 
iise)  '? álmosak vagytok már ? megvessem nektek az ágyat ? -— mi 
murin1 en sáttá, monna liem snarhta ( v. ju ) nahkaren a mi engemet 
illet, én már álmos vagyok. — monna oaram purtien nuolesen én 
az asztal alatt alszom. — oijje-túotoka miukse a vánkos (fejalj) 
puha. — im monna uqrih (v. uorili) kih, monná par fqhkás ón nem 
alszok, csak szundikálok. — monnarn kauná oari’ engemet alva 
talált (tkp. talál). — monna nüokoti'm (TJ. niäkatihn)  tan j len 
cappies nahkara’ tan jin  év. tann nahkamq. jijjin )  nagyon sok 
(v. annyi) szép álmokat álmodtam az éjjel (a múlt éjjel). — jej- 
jeká ciehtum ciccelit éjjel fel kellett (tkp. kell) kelnem. — áredn 
ciccelim monna pejjése, ihkedn oarájim, reggel fölkelek, este lefek
szem.

Áredn monna icem pissqm, tuhte ai icemse pássá reggel meg
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mosdom, ő is megmosdik. — maii tejja icemt pissejet ? vájjon meg- 
mosdotok-e ti? mejja pissedup leemiem mi megmosdunk. — monna 
halkam ( v. kakkam) oijjam kampstit ( v. éahkie) fésülködni fogok.
— tuhte ideit a kakkä (v. ka) oijjam kwlkie’ az a leány majd kifésüli 
a fejét. — tuhta kajjepq lie tü“q ; tuhte kapta lie tunnq az a kalap 
a tied; a kabát az övé. — tihte rent orro ez egészen ujj. — tuhte 
alamuce lejja cappies varjai sisnie, men tlje akta fuerrä taloivd jih  
nülie (nii°lie) rent poacäs azon ember szép ruhában volt, de egy 
rabló jött és egészen meztelenre vetkőztette.

Tujje alamuce sisnie (y. kasksin)  kaunum akta,in alamucem, 
jdm  tamtam (v. -tóm) amaz emberek között találok egyet, a kit 
ismerek. — iepü’ liä’ mejjä vuéinama, tummu sejjan ( v. foran) ciée 
jäpie' nahkqmq ( v. cice jäpie kPcste); men mejjä tamtajijju’ talla 
( v.tallak) nem láttuk őt, mióta hét esztendő elmúlt (hét észt. óta); 
de mi azonnal megismertük. — taanana mähtam monna tűin'a 
öhponét te általad megismerkedhetem vele. — im lie' [monna] 
kussikennä joukoma ( v. rö°koma)  tommq ; im monna kuotsen altriki 
rö°k’ tqm? sehol sem találtam őt elő; sohasem találom őt otthonn.

Ciccie niänam reivai sise linteminie; mänä нотmomienie 
ciccebon niccie’; ciccie wottä mänese nicciem ( v. úommota mänam) 
az anya a gyermeket pólyákba takargatja; a gyermek szopja az 
anya emlőit; az anya csöcsöt ád a gyermeknek (megszoptatja a 
gyermeket). — monna kiettam mänam kärhkse (keärhkse)  kristnesit 
viszem a gyermeket templomba keresztelni. — mejjä uunijejjü'' 
Jatterläkosa tunn mänesa komák voltunk azon gyermeknél (tkp. 
birtuk komaságnak azon gyermeknek). — mü kuinu mänesn 
(у. kissok v. soimuma v. wacciemienie mu kuinu)  feleségem teher
ben van. — ähciä ( äihcebq) jämiejejja ih cice mänä' mannan pähci- 
jin  j4 lie az atya meghalt és hét gyermek maradt hátra élve (tkp. 
élni). — monná Hern ähciätqpot atyátlan vagyok. — munrden ähcien 
waimam vuesete irányomban (tkp. nekem) atyai szivet mutat (tanú
sít). — ähciä formst allej ej ja  (y. -stalleje) lése alekiem (y. álekiemse) 
az atya megölelte a fiát. — kuhtn ( v. mann)  ähciä tihte kinek az 
atyja ez? tuhte alties (munnon kö°ppokon) ähclä (ähce) az az ő 
(a mi kettőnknek) atyja. — kui (künn)  äitek’ tah kiknek (kinek) a 
szülei ezek? tője (tann) äitek' ezeknek (ennek) a szülei. — mi 
(makkar\ kuktems) alamuce tuhte milyen (miféle, minő) ember ő?
— kärmänejja, jihte (y . mi) poatama (lejja täsniä, jam wuéinam,.
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jan älicid jämqs), kiämtä (thoassä) alamuce az az ember, a ki jött 
(a ki itt volt, a kit látok, a kinek az atyja meghalt) bolond ember. 
— mah alamuc’ Heves tuh milyek emberek ezek (azok) ? — cün- 
küma alamuc’ összegyülekezett emberek.

Monna uastam oqsiestejiste mám akt; tihte tjüorws lejjä veszek 
a kereskedőtől valamit; ez drága volt. — atnä tarn akcigem säka- 
rum (thuwm, pákkam) fa l i ’’ (tuwki') ez a kis jószága (holmija, da
rabja) van eladni való. — tuhtd pléjjiste ez (az) ólomból való. — 
pldwos sattä kék lesz. — mi tihte mi ez? postols neipici (kulkie) 
éles kés.

Snurruka (v. -roká)  lie kräsie’ pájjisá pu°rkemq (U. poqr- 
kema) a disznó a gyepet (tkp. füveket) fölturta. — takteka cam- 
meta cäcien nielan a vizi búvár a víz alá bukik, monnf a] ai matam 
cammadit cäcien niälan én is tudok a víz alá bukni. — láttiene e
soajä’ Heves cappies a madár tollai (tkp. szárnyai) szépek. — tasnie 
(v . täsne) kaunose jen lattiei picisie' itt sok madárfészek találkozik. 
tunn'e láttsen kounuse kierekie azon madárban egy kő van. — 
kuektielistie ( v. kuektln)  viélmam kounuse muor' a folyó két olda
lán (két felől) fák vannak. — kié tainie lantene kounos’ tuurije' nin
csenek (nem találkoznak) ezeken a vidékeken hódok. — tuhte 
vince, jqmm wueina vialman, tihte lie mii icen ( mijjen ici v. leé
rnie )  vine az a csónak, melyet a folyón látsz, az én (a mi saját) 
csónakom (csónakunk).

Kih vuinie’ tuitie láttete nem látod azokat a madarakat ? im 
tälie ma ki’ vuinie’ most semmit se látok.— monna wuéinam aktem 
lottfem; tihte häleta porta egy madarat látok; az elröpül. — росс’ 
kahcie’ wouluse láttste a tollak leesnek a madárról. — láttie häletaf f  í
pijjeln mű oijjam; monna Si'tam haletit tunn Idttenü (tui láttie kui- 
mie) a madár fejem fölött repül; el akarok (szeretnék) repülni 
avval a madárral (azon madarakkal). — tihte mumie leemse jir-  
rokse láttene ; tah murin1 e’ käkkies láttene sitii, ezen tojás madárrá 
változik; ezen tojások madarakká lesznek (válnak). — mám (v. kiem 
v. kuhtem)  wuéinü’ kit látsz ? munnál wuéinam kö°picem wacci’ 
tqsnici mind a kettőt látom ott menni. — munna wuéinam namtems 
(tümtems v. tumtems) alamucem; imrrii lie' nümtems (takkarum, 
tukkarum) wuéinama autsn (sen mű mänatitem v. mű mäna päleste) 
ilyen (olyan) embert látok; nem láttam olyant (ilyent, olyant) az
előtt (gyermekkoromtól fogva). — kusnie akt liem wuéinqma vala
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hol láttam. — kossie ih kossie fihkim wuéini’ alamuéem imitt-amott 
(hébe-korba) láthattam embert. — mah wuéina’ kuhtem akt látsz 
valakit? vninü’ (-nüh) kaskum látjuk egymást.— jäpien marian 
(V. minnelte)  wuéinam tqtnqm egy év múlva látlak tégedet. — tuhte 
munn'en warésá a rám néz.

Kiestie (kiéistie v. kuistie) sít’ (y .s it’J napon kitől akarsz vala
mit? tatneste y.taaneste (tutneste v. tuuneste) tőled (kettőtöktől).— 
mám seita (y. seitäj monneéte icsenstd (munneste) mit akar tőlem 
magamtól (kettőnktől) ? kuhkite mietie corvo pöstln messziről visz- 
szahív.

Tűun kaik mielie’, tihte mannäsinie kih iänt’ mindenki tudja, 
[hogy] ez semmire sem alkalmas. — tuhtá taukata ( v. éidnada 
v. iänta) j'emáse az sokra alkalmas (taugen). —- manna cidhtijim 
pilkih tann autste meg kellett ezért büntetnem. — monna kuni tat- 
num löméit, kuktie Mäh heävän meg foglak jutalmazni, mivel jó 
vagy. — tuh pác' alovas kerevä ( v. kervä) ;  ciehties puoramit ; 
kuktie ijje’ sit' pumamit, tlje kum manná puoriemtahtV azok a fiuk 
nagyon rosszak; meg kell javulniok; ha nem akarnak megjavulni, 
majd megjavítom őket. — monná stuorra kiämta ( у . kiämtam 
у. dümmeriem) liem torojpma; plüjviestallom nagy bolondságot csi
náltam ; szégyenlem magamat. — siHijin cducadit, men tűje suwlki 
(suwlkon) pijjeli talowuin lopni akartak, de a tolvajokat (a tolvajt) 
rajtakapták (tkp. a tolvajokra v. tolvajra rájöttek). — alovas vuo- 
kon ( v. jarvoq) liekele; fuonä tumm vécéié’ nagyon merész; ördög 
vigye! — tunn äliciä liä hiävän, tű alléid puerahq, mű ähciä jniera- 
mus az ő atyja jó, a te atyád jobb, az én atyám legjobb. — arretn 
(sitterá) héeven legyetek ketten (maradjatok) jók! — tuh kuékte 
krann'es qlqmuc’ treahtamienie kaskáms; monná jdlikqm, attá koqp- 
pok skqltdm ( v. skoltdm v. fieliem) nunije' (y. utnije’) az a két 
szomszéd ember czivódik (porol) egymással; azt hiszem, hogy 
mind a ketten hibásak (tkp. hibát bírnak). — wuinijen jen fielie' 
kaskum sok hibát látunk ketten egymásban. — mejjd kalekű’ lüvkö- 
dit kaskams iktegas szeretni fogjuk (szeressük) egymást örökre. — 
éietű’ jilpsatti’ kaskom segítenünk kell egymást (egymásnak).

Mah tű ähciä kuotsnä ( v. héimsn) otthonn van-e az atyád ? 
mqnnie kuotsen qrrd milyen házban van? — monna éielitam aine- 
kan arri' kuotsne mindig otthonn kell lennem. — mejje liepu tälie 
kuotsen ( kuotien sisnie) most a házban (szobában, sátorban) va-
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gyünk. — kiéi äitek levies täsniä kinek a szülei vannak itt? — 
tot na kuhkiem qlqkanq sittiji’ te sokáig künn maradtál. — tejjä 
lietere sisnie, tuh Heves qlqkona ti bent vagytok, ők künt vannak. 
— mejjä cvnksne (v. coqnksne) mi együtt vagyunk. — accén viera- 
dim munná (v. monna liem vieradqmq, v. orroma) Müvulisne a mi
nap Yalbóban voltam. — tann számmá f f  rum ián m aktié’ vieradet 
( v. arri’)  koqppakinid sfsen ugyanazon időben nem lehetünk két 
helyen. — kié täsniä ki van itt ? kiäk täsniä lejjä valaki volt itt. 
mi akt (v. kuhte akt)  täsnie valaki van itt. г kieke’ ( y . i mi ki’ v. i 
kuhti ki’) täsnie arra’ senki sincs itt. — huh (v. kiüli) tusaid v. mali 
Heves tűrnie kik vannak ott ? mejjä liepü’ pijjene, tuhte lie wuílnid 
mi fent vagyunk, ő lent van. — mejjä tappuhm (tuppulun) pérjem 
a hegyen innen (túl) vagyunk. — mqnnie pielisne léd’ melyik olda
lon vagy ? kusnie lie’ v. kidl'e' tatna. hol vagy ? fidr’hnerie sfsine 
mindenütt. — monna kuhkená arrämienie ; tatná kuhkiebisnie arrä
mienie dn mqnnd ; tuhte kuhkiemusnie arrämienie én messze lakom ; 
te messzebb lakói mint én ; ő legmesszebb lakik. — tuhti sijje 
kulikie az a hely messze van. —  munnä’ arrämienie lihka (y . kaht- 
sen) , tatnä’ arramienie kahtiebisnie ( v. lihkubisnie) iän munnä’, 
tah kahtemus arrämienie mi ketten közel lakunk, ti ketten köze
lebb laktok mint mi ketten, ők legközelebb laknak. — monná arra
mienie nuortend (orjenä, lutenä, jillend) én éjszakon (délen, kele
ten, nyugaton) lakom. — monná mähtam viáset ( v. árri’)  täsnie 
én lakhatom itt. — mű krannä arramine mihti muwite monnorn 
szomszédom velem épen szemközt lakik.

Kiéinie (kiéi kuimie)  lieh talowuma kivel (kikkel) jöttél ? ic tuji 
kö°ppaki kuimie velük kettejükkel; monna talowum dhcená atyám
mal jövök. — mqttie ( v. kuppilte) taloiv', nuortstie hell orjiste 
melyik irányból jősz, éjszakról vagy délről? monna talowum wou- 
luse л  érj is te lejövök a hegyről. — monna tállá talowum azonnal 
jövök. — monna talpw' ki’ nem jövök; im monna rnáhtie' talovui’/  
im föjjdn mätie’ talovui’ nem bírok jönni; alig bírok jönni. — 
jiehtä типпгеп, monna кит tahkä talovui'; monna tahkä talowum, 
tlje éci (ecci) Uh kuotsne kanna; monnum nérrije mondja nekem, 
jöjjek ide; ide jövök, hát nem volt otthonn; engemet elbolondí- 
tott. — tatna talpw' orjilta te délről jösz. iyic minnie talovui ütan 
láttend (u. lattije kuimie) ne jöjj madár (madarak) nélkül! — 
monna förbmiruni, iyic tiekie talovui’ men talovuje' I fk  (y .ta u k )
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megtiltottam, ne jöjj ide, mégis eljöttél. —  marni autste ih ( ietra)  
Heh talovuma mért nem jöttél (jöttetek) ?  —  kustie talowa ? kusties 
taldvie’ honnan jön? honnan jönnek? kuhkiemustie táléivá leg- 
messzebbről jön; tuhte talowa kamőiemistie autln  hátulról előre 
jön; tuhte tustie porhta talowa onnan eljön; jiehtie’ tussá (y . soo- 
nan), ijjic [m ű] minnelte talovui’ mondd neki, ne jöjjön utánam.— 
timun mángan ka [ satna] kö°tsen arrV egy óra múlva otthonn 
legyen. —  tihte talowa tallak palta monnom ( v. mű palts) azonnal 
mellém jön; talová hajekqn futva jön; talowa kálién aikien tiekie 
gyakran (többször) ide jön; tuhta talowa pueremus tieresa ( säinici, 
vqrqkq  V. varokci) legjobbkor (későn, korán) jön. —  kuhtenä talowa 
kivel jön? mottie kuotste talowa gloks melyik (milyen) házból jön 
ki? —  piejistie i ml ki’ talow' jörtse  a napból senki sem jön a 
földre. —  rnejja talovuijü’ joktan ih marian wacéeju tahkű ( vielie); 
minnemus tűje talovuijjü’ Örese tegnap jöttünk és aztán tovább
mentünk; végre Are-ba értünk. - -  kuktie tálevű’ kanakan koqika, 
ciehtü’ pulovo-jélkién cöctlH (v. pulövgje cahkanet mikor a királyhoz 
jövünk, térdet kell hajtanunk (tkp. térd-lábon kell állnunk, térdre 
ülnünk). —  tej ja talovora ( y . talevera kuhkélte (luiltci) messziről 
(keletről) jöttök. —  tuh talevie’ ( v. tálevie’)  tüpte mije autse, kuhbie- 
bistie cin monná; tátna knappok talevera ( y. tálevetn) jilliltä  ők 
onnan jönnek elénk, messzebbről mint én; ti ketten nyugatról 
jöttök. —  tátim’ ai cuónkan talovujetn ti ketten is összejöttök. — 
min jen’ alamuc’ tálevie’ hány ember jön? kaWe ( ains)  alamué’’ 
talevie’ néhány ember jön.

Mastie (y . mgstie)  poatä’ honnan jösz ?  im monná tistie vielie 
muitäjahti’ kih  nem emlékszem többé, monna muitie’ kih tistie nem 
emlékszem többre, monna poatam kahtste (y. lihkste, lihkuste) közel
ről jövök. —  puotie’ tiekie ( v. taase) jöjj ide! poqtie’ mqnnenä vici- 
nan loose jöjj velem a baráthoz. —  tihte poate munnenä ő kettőnk
kel jön. ' —  kossie lie’ poatama?  mikor jöttél? joktse ie’kedn teg
nap este.

Tuhte jeahta, monna kum wacci’ (ivaccie) cirrá (y. rastä) viél- 
mam (pejjése perjem) azt mondja, menjek a folyón keresztül (föl a 
hegyre). —  monna lüunom v. luwnöm, v. lüunum ( totnű' lü'tnetn v. lijt- 
nütn lüünütn) waccerna,jis lűunom (lüunütn) astam atnama elmentem 
(ketten elmentetek) volna, ha ráértem (ráértetek) volna. —  monna 
miehcse waccam; monna ciähtom (y . borúm) wacci’ tuhkq, messze
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megyek; oda (v. el) kell mennem. — monna waccam somié sise 
( V. kaskse v. kaskan);  tüune vicíkse (v. viükkan rqjan); piri-jarkan 
birkák közé; egész a falig; körül megyek. — monna waccam aktena 
lattena porta, men talawim után lattien ( v. lattet) elmentem (tkp. 
elmegyek) egy madárral és madár nélkül jövök meg. — waccieh 
tqtná; waccies tihte menj te ! menjen ő ! — kossiä waccä' keim,iste 
( v. kuótste)  mikor mész el hazulról ? как’ waccie pöstln tuhkä 
menj oda vissza! — hassa ( v. kukká v. kukkus)  ivaccä’ hová mész? 
koqppa tatnci ivaccä’, laulose helle jállqse merre mész, keletre vagy 
nyugotra ? — mainie alamuciniä siH’ wacci’ skeakan melyik ember
rel akarsz az erdőbe menni ? — iyic minnie wacci’ kaska viélmam 
ne menj a folyó közepére! — tihte waccä autsukse; orjisa, orja- 
bisnie; minnein v. kamciemäsa; miehciebäsa, kuhkiemäsa; ümorota 
előre; délre, jobban délre; hátra; messzebb, legmesszebb; lassan 
megy. — kaka kuhkiebäsa wacci' cin munna messzebb fog menni 
mint én. — tuhta ( v. tuhte)  wacca portá tuhka monneste v. monnon 
paltste ; mű luitie ; autst'e; mű tuinkste v. kamciemistie elmegy mel
lőlem ; tőlem; előlem; megőlem. — tuhta waccä tuhkä ih tiekie 
ide-oda megy.

Kossie kakkien wacci’ koatan ( v. heimusa) mikor megyünk 
majd ketten haza? monnäh kién ( v. kalkien v. kdkkien v. käkkien)  
akcn (=  aktsn) waccie (wacci') nuppien ( \ .  nappan) vuenese tunn 
muwitse együtt fogunk ketten menni a másik faluba ő eléje. — 
monnä’ waccien autse (autln), tuhte talowä minnelte ( v. minnesen) 
ketten előre megyünk, ő után[unk] jö n .— waccien tuhkä (v. tussá) 
viélman pielan mietie menjünk ketten oda a folyó partja mentében. 
— monnä’ waccien pijjilte wouluse, tihte talova wuílte péjjise mi 
ketten felülről lemegyünk, ő alulról följön. — monnä' waccien eite- 
lien kqhkse wouluse jaurie-pielam messze lemegyünk ketten sétálni 
a tó partján. — ián kopce ( v. kö°ppok)  matie' ulukse waccie, manna 
helle tatnci eiet’ kuotsen arri’ ketten nem mehetünk ki, nekem vagy 
neked otthonn kell maradnod. — iepu’ kqk minnle wacci' tahkä 
semmikép se menjünk oda! — täplte (v.tästie) waccü’ porhta 
mejjä ( у. mejja v. mejje) käkkü’ wacci' tűun kaiks per jen koaikä; 
cárra pérjem innen elmegyünk; valamennyien a hegyhez megyünk; 
a hegyen át. — mejja wacciu sistie ulukse, tuh qlqkelta tálevie’ sisa 
mi belülről kimentünk, ők kívülről bejönnek. — mánn kuhkiem 
ciehtetn wacci’ milyen messze kell kettőtöknek mennetek ? monna
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ciehtam kuhkiem wacci’, tatnd cieht' kuhkebm (v. kuhkebum) wacci', 
tihte kuhkemust nekem messze kell mennem, neked messzebb kell 
menned, neki legmesszebb. — waccetn porta menjetek el ketten !
— tej je kalekerá méjjéne rcenä (v. icemienä) wacci’ ti velünk (ma
gunkkal) fogtok menni. — tah waccie’ kuotien sisPe ők kimennek a 
sátorból.

Paf munnum (marinam) koatere minni’ hadd menjünk ketten 
(hadd menjek) haza! — tihte jiehta, atte monncC kákkien waccatti' 
( V. wacsatti’)  azt mondja, hogy mi ketten menjünk sétálni. — tan 
pijjen jen kuossie’ mű luinie; tah wuélkin monneste (v. mű luitie) 
marian kaska-pijen; tah macién mű viiinán koaikä ma sok vendég 
volt nálam; azok tőlem délután mentek e l; barátomhoz mentek.
— stuorra rautie hirkend kalketn fu lki’ (v . fa lkit) a vasúttal (tkp. 
a  nagy vas lóval) fogtok utazni. — tihte nuortlte jahta orjisá; tuh 
kuqppok nuortse jahtie’ ez éjszakról délre költözik; azok ketten 
éjszakra költöznek. — kussé lieterá tumm pdhcema? a lovas kuhkiem 
kata (v. samkű) hová küldtétek őt? nagyon sokáig odamarad (késik).

Monna cuocam tdsnie után jilpon (v.jilpon warm) itt állok 
segítség nélkül. — tihte mű autsn ( v. autln)  ahcéje cuoccá (y.-cce) 
ő egy kissé előttem áll. — tuhte cuócco kuhkiem prüwien nalenie, 
tuhte nuppie mana ivacca prüwien nille, tuhte kolmata talowä pm- 
wien nciltie voulose ő messze a hídon áll, a másik gyermek a hídra 
megy, a harmadik a hídról lejön. — hirkici ( v. sompa) cuocco 
tusaid a ló ott áll. — tuhte IPkije icemse mű teakan (v. mű kam- 
ciemäsa) az mögém áll (stellt sich).

kartn autsn kounose stahkie, rnejja kalekű’ cahkanit tussá 
a ház előtt pad van, oda (arra) fogunk ülni. — tatnd caks’ palta 
monnom (v. mormon paltsn) te mellettem ülsz. — kié cahksa mu 
karnciemisnie ki ül mögöttem ? — tatna cahkas' puwlkom monneste 
( v. mű luihtie)  te félre ülsz tőlem (tkp. egy darabot tőlem).

kiese v. kuhtse v. kuhtese (kieitie) sit' ivotti’ ndgon kinek 
(kiknek) akarsz valamit adni ? munna mattam lattan ( v. lattesa 
v. lottse) műtadet adok a madárnak enni. — tatna как’ wotti’ titie 
láttete maiadét adj azoknak a madaraknak enni! wottie’ munrien 
tqrnma add nekem ezt! — tustie как' wotti’ murin1 en lahkiem, rdelje- 
tasum, koalmatasum abból add nekem a felét, a negyedrészét, har
madrészét! — mám sitt’ wotti’ munnwsá mit akarsz kettőnknek 
adni ? mám akt valamit.
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Monna tutrien (taanum) sitam porri’ kérni akarlak (kérésem 
van hozzád). — monna Iwikarim tűssé kúota tál’; kuktie tatna si4 't 
tűje tutikén ai matam luwikdrit annak hat tallért adok kölcsön; ha. 
akarod, neked is kölcsönözhetek. — im monná naiks’ ( nläiks) tua 
autste nem hajlom meg előtted. — wuéretie’ jirretse várj holnapig!'

Monna ivaltam moara’ partién noaléste fölveszem a csontokat 
az asztal alól. — i/ic minnle porta waltié’; tihte müa ne vedd e l! ez 
az enyém. — kienn kuotie liekele kinek a háza [ez] ? utnete cerekci 
kicitan sisnle erősen tartja a kezében.

Pieje pejjése kalakä ( v. ciccelä)  a nap fölkel, pijje rattemienie 
v. pejjise ciccelimienie virrad, a nap felkelőben van. pieje tapä vué- 
cera a nap lenyugvóban van. — jijje sattä pijjend az éjtszaka nap
pallá lesz. -—p iejjenä fihkiC alovas jiks nappal igen meleget kapunk. 
kuktie il'e' pijje, i nan jiks mikor nincs nap, nincs oly meleg. — 
jijje tähpä jamikelta sitteminie az éjtszaka kezd sötét lenni. — 
jámikálts jijje sötét éjtszaka (? v. az éjtszakák sötétednek?) — 
kossie lie tánn jámikeltá täsniä, kuktie mam ki’ wuínie’ mikor van 
itt olyan sötét, hogy semmit se lát az ember ? koass akt ai jemikelta 
arrie valamikor sötét is lesz. — i orjena nagen kih ( v. kossie kih)  
tánn cielkot jijj’e kounos’ délen soha sincsenek ilyen világos éjtsza
kák. — tan pijen (v. piejjen) cdppies puoradahka (v. viäraltahka> 
ma szép idő van.— pijjen lamca’ alovas jiks a nap sugarai nagyon 
forrók. — ihkie mai mannies fin iä  ( v. cdppies) viäraltahka (v.puo- 
raltahka), tlje höllste pqr stuopien sisnie ámbár olyan szép idő van, 
mégis csak a szobában tartózkodik. — alovas műiken kätä nagyon 
poros az utcza. — munná aprie-rissiem tamtom ( v. tamátom)  nuo- 
nisnie esőcseppet érzek az orromon, tälie aliksta apari’ ( v. tälie 
aparäjdhcä) most esni kezd. aprie-cäcie vuqéa thäcste vouluse jár
tán az esővíz lecsöpög a tetőről a földre. — alemien sattä, alikste 
tumportiH zivatar lesz, kezd dörögni, alemiä talowä kuoppokon pie- 
liste (v. kuektielistie) a zivatar két oldalról (két felől) jön. őuamek’ 
kahcie’ villámlik. Huren orjä reirse v. waccä v. Hür suoktije v. Hür 
skucce dörög az ég (égi háború van). — tuhtá waccä pgqccäs oijjan 
ih pgqccas jiW en cirekemus ( v. stuoremus) áprien ő hajadon főtt és 
mezítláb megy a legerősebb (legnagyobb) esőben. — [ piákká]  
possomienie szél fú. kuktie piákká pussa, jaurien tlje stuora pára’ 
suttije’ mikor szél fuj, a tavon akkor nagy hullámok keletkeznek. 
viäraltahka ahcie piäkkqmienie; tüun a lám uc’ m i n ró e’ jaurien koaikä,
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kuktie kés fihkV prükie ( \ .  nuhcii) vincem; tah mahtié’ jen kuilie’ 
fihki’ az idő kissé szeles; minden ember a tóhoz megy, hogy a 
csónakot használhassa; ők sok halat kaphatnak. — le (? eccie) 
piákká (piákko)  pqssuje a szél nem fuj (tkp. fújt). — túlié cuockema 
álikstá sittih ( V. cöckiemahcá) kezd hideg lenni. tüune piäjesn skiä- 
lupsum cöckemistie egész nap reszketek a hidegségtől, auvas (— alo- 
vas) cuockeme, ciáhtijem monná tullum piept nagyon hideg [volt], 
tüzet kellett raknom.

Mejja ku waccie sköuse murjie’ pihkT, kiákan lattákum az 
erdőbe fogunk menni bogyókat szedni, kakukbogyót (rubus Cha- 
maemorus). — tje tulitá muora nan fruktum (v. sattom) kuttie’ nem 
hoz az a fa semmi gyümölcsöt sem. — plumman touftá cirreká ITijv- 
ka.lákq a virág illata nagyon kellemes. — cakceka tilje laste’ ske- 
jála  őszszel a levelek sárgulnak (elhervadnak). — perje-kasksn 
kassá (v. tálie v. leikie) a hegy között völgy van. — juhko (viélma) 
kiánols a folyó mély. uhei jukka kalqka viélmose a kis patak a 
folyamba folyik. — pájim cäciem kajéktit (vuocatalitih) jöretsá 
hagytam vizet csöpögtetni a földre, kuktie liettá cäciem jöretse 
(JJ. joartse) kurekie’, tlje toqvá ciécela pejjise ha meleg vizet önte
nek a földre, akkor a gőz fölszáll (fölemelkedik).

Tilde rente léáras ez nagyon nehéz, liulus core az úr nehéz. 
— autepa aikien monná1 jécleine (v. jeáélüine v. jéáclikke) utnien 
(v. uunien) azelőtt máskép volt nekünk, tan titn (v. tilje) liem 
monná nuora akkor én fiatal voltam, mié ka manneste sutti’ mi 
lesz én belőlem ? tihte lie porta az (v. ő) oda van. — monna kuni 
icema jqrksit (v. jarkelit), tah ai járaks' leems én megváltozom 
(átváltoztatom magamat), ők is átváltoznak. — stälan liewo nqh- 
kqma akin tgllona az óriás élete elfogyott a tűzzel együtt.

B) M e s e t ö r e d é k .

Kanakan älekie toite tálie, kuktie tréank’ perrá’ (berrijeh); 
mennejejá autse mqn kahkse mahtiejejje, ih eécie aldrigi jiáéa fiára’ 
utn'eh kik (nun1 eh kih), án kuh kous’ ih vitte muorjie, jihti sattá 
skueksin. kuh tilje wäccä autse, poatá aktn perjin koqiká ih perjen 
nahte cöcce akté jattá suórvie (soárvie), ih tilje f  untérije icsese: 
«monna sitim ku°kkordit pejjese pieciem ih wuinih, mah monna
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nan Halkam kaunam». kuli klje j'éhtiejeje, cicceleje pejjese muorum. 
kuli tilje talovuja pejjese suórviem ih warjase piri-jarkan, tilje filildje 
wuinih stuora kqnqgan kuotiem kuhkenä, jilite skäineda pijjen 
wulstie. tHje suóseda tan cérréko ih jrírrákqlq pöstln rci (lese)  kief. 
viäken (palkan)  nälnie roukse aktéin triankum, jilite waccai ih tai- 
rij ; ih pirrijejjä, mali ka (v. kalaka) fihkih malosih warjä’ ihfih- 
kije malosi’ war ja '. ihnümtie tolotqmq, talowä jallan kanagan kuqtän 
ih wäciejejä kuotien sise ih vätnäm kiheije, ih sattä (sittije) kanakan 
roinsejä (foinesejja). ih menna vuimien sisne varaki (varaka)  ih 
seinte ( seinte)  ih twin stiintn tiete (ecőie kuhkie) förän vajaitahtie 
lese sarakäm ih sattä (sittije)  stuorie, hievie, ij mike (mikili) kouns’ 
tan pliärsn (pliäresn).

tilje kakkü’ supcstit tann kanakan pira,jihte corre pijjeln kana
kan kuotiem. tihte prüres lejjä ih utnejejja lese trohniki (v. trötniki) 
kiimie aktam tdkterum (-ram), tihte lanka hievies (hieviesappa), 
cin ku' jlec' n’éit’ (jpeie n'eita), ih tihte, jihte ka aktn aikien filikV 
tqmmq sienenä, tihte kokká makti’ uuni’ tcemse luhkilige. kuli tilje 
prinsessa ( kanakan tákterá) sattä luhki vitn jäpien, fihkije jen pare- 
neje’, men i (eveie) n'eita kiemke sit’, ih kuh tah pareneje’ talevie' 
jenup, jenup, kanaka sattä rente beite (beitem 1) , i mieV k i\ maitie 
kalakä teitie svöruje (svörihj. vaccäi lese täkteren koaikä ih perrä, 
kaka warjasit, mam liijokü (lüjokuq), men i siH' ke . tilje sattä 
muorka (moaratiewq) ih jielitä: «kukt'e ih ice sit' tareje' tamni 
wuéljem, tilje kakkarn monna wuélje’.» ih tilje seitä lese käinqm 
minnie. men fraueä (n'eitä) utnetá póqstln ih jeahtä: «monna mäh- 
tam minie, atta tihte ciehtä (ceahtä) sittie,mam icet vaimose piejiji’; 
i'/ic minn'e jahkie’, atta monna waltam mam tarhk, után bukta kq- 
Iqkä (kqlkä) mqnnqm fihki’, jihte mähtä rierie pijjeln tq.rnm kläse- 
perjem. tam liijokéjejja kanaka, mam taktera jiehtijejja ih lüjokojejja 
lese taktárn kihéemam ih päjä (päjije) aktum süvesom jiihti’ pira 
viérdam, ih tihte kakkä fihki' lese taktarum, jihte mähtä rierie p ij
jeln klasi-perjem.

kuh tihte pieje talowä, kuktie kanaka jiehtemq (jeahtemq), tilje 
prinsessan lierlkejjä ( v. lierlkievij) uluksa klasi-perjen péjjise. tilje 
cahkqlkejjä pejjise perjém kull'a krauna ojjisn ih hull1 a äpulum ( “äh-
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pela) kietsn ih tihte tárni cäpies, at tiiun kaik sijtin icsi llwum vuo- 
kadet tann autste. perjen n&alan conkun' tüun paren'e’ hieries hirkiái 
kuimie ih skeinqtimie sviciritiei kijimie ih tüun alamuc' tálevie’ tüuni 
häreji luitie, kuktie kdkkies wuini’ tejjá stdjärem. kuktie tüunu kaik 
färtiga (karevies) sittijin, tűje pqssajin coqrévede ih trumpesa 
(trumpeda) ih talla ruihtijin tüufi pdreneje' lese maktste akti nüp- 
pien marian pijjeln jqllq, perjém. men perje lejjd slciipe (s ujj и’ka) ,  
kuh jíena ih tilje cinnu prdra. tii“n kaik taloivujin akiije  pejjise, 
теп иксе hulökq tüun kaik kaheijin vouluse ih sittijejja pott, att 
akté ih nüppie cäpkijij kiätem ih jilkiem (moqram). tdstie ciceld 
stuora tompora, kuktie küluje kuhkies palkede.

miadan tüunu kaik sáttd, máinná kanakan alekiepira lese roncai 
( vuéksai) kuimie kahkse kiänols vuemdn ( vuemisn). kuh fiilikije kului 
tantorom, tilje pliehkije siärmose (kietem pieji siärmosd)  ih muitolq 
kuhkiem. tihte ai seitd t äs idd arri', kusnie tah nüppie’ rierenderie.

A király fia most úgy tesz, a mint a szolgák kérik. Ment előre, 
a milyen messze bírt, és sohasem volt más eledele, mint diók és 
vad bogyó, a mi az erdőben nő. Midőn hát előre megy, egy hegyhez 
jön és a hegyen egy magas száraz fenyő állt és gondolta magában : 
föl akarok mászni a fenyőre és nézni, vájjon találok-e valami utat. 
Mikor ezt mondta, fölmászott a fára. Mikor feljött a fenyőre és 
mindenfelé körül nézett, hát meglátta (tkp. kapta látni), hogy egy 
nagy királyi ház volt távol, a mely a napban (tkp. nap felé) ragyo
gott. Hát igen nagyon megörült és visszafordul a maga útjára (tkp. 
nyomára). Az úton előtalál egy szolgát, a ki ment és legeltetett. 
És megkérte, nem cserél-e vele ruhát? És igy felszerelve eljön a 
magas királyi házba. És bement a házba és munkát kért. És a 
királynak pásztora le tt; és megy az erdőben korán és későn és 
nemsokára hát elfelejtette a maga búját és nagy, jó lett és nem volt 
(tkp. nem találtatott) hozzá hasonló.

Most fogunk beszélni arról a királyról, a ki úr volt a királyi 
kastély fölött. Ez házas volt és a maga királynéjával egy leánya volt. 
Ez sokkal szebb (kedvesebb) volt, mint a többi lányok s az, a ki őt 
egyszer meg fogja kapni feleségűi, az magát boldognak fogja tartani. 
Mikor a király kisasszony 15 éves lett, hát sok kérőket kapott, de a 
leány senkit sem akar s mikor a kérők jöttek mind többen és többen,

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, II.
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a király egészen fejét vesztette (tkp. tanács nélkül lesz) és nem tudja, 
mit feleljen ezeknek. Elmegy a maga leányához és kéri, nézze meg, 
kit szeret (ki tetszik neki); de ő nem akar. Ekkor haragos lesz 
(megharagszik) és mondja: Minthogy nem akarod megtenni a 
választást, hát én fogok választani. És ezzel a maga útjának akar 
menni. De a kisasszony (leány), visszatartja és mondja: Én lát
hatom, hogy annak kell megtörténni, a mit föltettél magadban 
(tkp. a szivedbe tettél). Ne hidd azonban semmikép, hogy én 
bárkit elveszek; hanem az fog engemet megkapni, a ki föl tud 
nyargalni az üveghegyre. Ez tetszett a királynak, mit a leánya 
mondott. Beleegyezett leánya kérésébe és egy követet küldött körül 
az országban, hogy az fogja megkapni az ő leányát, a ki föl bír 
nyargalni az üveg hegyre.

Mikor az a nap jön, a mint a király mondta, hát a király
kisasszony kivezettetik föl az üveghegyre; aztán fölültettetik a 
hegyre; arany korona a fejében és arany alma a kezében és ez olyan 
szép volt, hogy mindenki koczkáztatni akarta az életét érette. A hegy 
alatt összegyűltek mind a kérők jó lovakkal és fénylő kardokkal. 
Minden ember eljött minden vidékről, hogy lássák ezeknek játé
kait. Midőn mindnyájan készek lettek, hát belefujtak a kürtökbe és 
trombitákba és azonnal szaladtak mind a kérők, a mint csak bírtak 
(tkp. a maguk hatalmából) egyik a másik után föl a magas hegyre. 
Hanem a hegy sima volt mint a jég és még meredek is. Valameny- 
nyien egy kis darabra jutottak föl; de egy kis időre mind leestek 
és megtörtént bizony, hogy egyik és másik eltörte kezét és lábát. 
Ebből nagy zaj keletkezett, úgy hogy messze útra elhallatszott.

Mialatt mindez történik, a királynak a fia körüljár a rénszar
vasaival (ökreivel) messze a mély erdőben. Mikor meghallotta a 
•lármát, hát leült egy kőre, arczára támaszkodott (kezét arczára 
tette) és sokáig gondolkodik. Ez is ott akar lenni, hol a többiek 
nyargaltak.

(Lásd e mese elejét a Tánnes hegységbeli «A király fia és a 
kis ember» czímű mesében).

UGOR FÜZETEK 8 . 9



C ) E l b e s z é l é s e k .

1.
M u kallä kucplémienie alekena akién (akisen) cäiie-jaurisn vir- 

mié kiime, vincene, cäkemienie Kassk-cüvulkan jauráén, i Ve ( =  ih 
tlje) tüjoki raunose (rauönose) kuol'e’ luhkie j i ’ vitn kraunan autstie. 
tlje c.akceka karra titn jen kuelie’.

Az én férjem halászott künt egy tóban hálóval, csónakkal, 
kivetette az anarisi tóban (tkp. közép hegyhátnak tavában), és 
aztán eladta egy parasztnak a halakat tizenöt kronáért. Hát ősszel 
ívás idejében sok hal [van].

1 1 2  SVÉD-LAPP-SZÖVEGEK, II.

±

Moh tatná kalk’ orjela iváreste ruóncam uóstet ih tuhka nurrtse 
j uelih, tciinie orjil ruoncinci f ueli’? — nurte qlama’ wuéinije’ (wuíjnie’)  
orjil ruónca’ (rodncam), stearp’ (stearpa, stiarba) orjigasi ruónca' 
( roqncam), stearp' án kuh nurtogasi ruónca’. uhcep’ tappl (tapp°l) 
orjiltä sarrovä’ ocia’, kuktie kalakä stedrp’ püc’ sitti’. nuorht' qlq- 
muc’ orroma tappene kakc'e jäpie’ (jdpie'), tlje steärp’ püc’ sittema. 
tunn jäpien jqhtajijjen postln, kire-jäpien lese (Use) wdrejja (ivariéi, 
wärij)  koaika. jü  purhvie sittdma lese lantse. men jenä pöaea' postln 
talovoma. rauünan hun’ (hunna) tolvot’ (tolvota), kakeie’ tüun püuc’ 
(v. püucte, püucete). uhiebu talova postln, tute jarna (v. ruutie) 
veaka tostote uhie püuc’, tüun’ tunn juhkse (juhkon sisa) hun’ 
teäntel'e’ (teäntiillie’) . akta pealla-ronca (ruónca, rodnea) uktuk 
talova postln taitie orjil wdrete. ajitra (ajitära) kuolie ( v. küluje, 
külujejja) ,  tlje möratiiövie, sitié alamuci püc' kattalattie’. — tah 
püc’, jah pijjeln sittijin, kuhtie pien’ lie’ (l'ci’)  poirqmq (sprintah- 
torna) j'dnibide poacete (jiänap püucéte), leagale stiiovodomma (stuo- 
vodomma) lese lantse, eäh (ieh) tistie (tiht’e) viel’e rihi’ orjil wdrete. 
Ale jü  tál.

Vájjon fogsz-e déli helységből rénökröt venni és oda (v. el) 
éjszakra menni, azokkal a déli rénökrökkel menni? — Éjszaki 
emberek látnak déli rénökröket (rénökröt), nagyobb déli rénökrö-
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két (rénökröt), nagyobbakat mint az éjszaki rénökrök. Innen dél
ről kisebb [csapat] rénbikákat vesznek, hogy nagyobb rénszarvasok 
tenyészszenek (keletkezzenek). Az éjszaki emberek itt laktak nyolcz 
esztendeig, hát nagyobb rénszarvasok lettek. Tavai előtt (tkp. azon 
évben) visszaköltöztek, tavaszszal (tkp. tavasz esztendőben) a maguk 
hegyeihez. Már legelő (tkp. rézuzmó) nőtt a maguk országában (tkp. 
országukban). Sok rénszarvas azonban visszajött. A paraszt kutyái 
(kutyája) kergetik (kergeti), harapják az összes rénszarvasokat. A ki
sebb [rész] visszajön, ama vasút fogadja (azaz : föltartóztatja) a ki
csiny rénszarvasokat, valamennyit ama folyóba ugrasztják a kutyák. 
Egy csöngős (kolompos) rénökör egyedül jön vissza e déli hegyekre. 
A gazda (tulajdonos) meghallotta, hát megharagudott, meg akarta 
a lappok rénszarvasait ölni. — Azok e rének, a melyek megmarad
tak, mikor a kutyák szétugrasztották (szétszórták) a többi rénszar
vasokat, [ott] maradtak a maguk országában (vidékén), nem men
tek többé a déli hegyekre. Nincs tovább (tkp. ne már most).

D) D a l o k .

Uhce manó, stoukatimienie ( stwukatimienie) .
« mänä poqtie’ (pö°tie’)  koatan,
aleh (alleh) qlkena (alokona) karovon’,
kiüt’ karovon’.
pö°tie’, mudttam cäkie’,
ih kalak ( v. как) karavoní't,
kamuc’ cäkie’ kidtsén,
aktuk ( uktuk) pijevuje vuicattij qllakqne.
al'e’ tiht'e ( v. tisfe) allakenna varra’,
tlje f'ű rra  waltü,
jis kichkiem qlqkqne arra’.»

Kicsiny gyermek játszik.
«Gyermek, jöjj a sártorba, 
ne fagyoskodjál (fázzál) künn, 
megfáznak a kezeid.

9*
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Jöjj, vedd rád a bundát (a bundáé kabátot), 
nem fogsz megfázni, 
kesztyűket huzz a kezedre,
[úgy hogy] egyedül meleged lesz künn hótalpon futni. 
Ne szaladgálj künn tovább (többé),
[mert] hát elvisz az ördög (gonosz), 
ha soká maradsz künn».

2 .

« Wqttie' ( wqttie')  lanie munn'en tam kuksiem, 
tiWe mofma kalkum, (v. kakkum) wuóttok' wotti', 
hecivän läjvie тйа,
manna kalkum ai heävän vearädit tütn'en. »

—  «im till'e monná tatnum sit' henna, 
kuktie munn'en kuksiem sit' ivat ti', 
manna halkam tiWe jecebm walti'.
im munna tatnum sit' kenna (kena)».

«Add nekem, vőlegényem, a kanalat, 
akkor én czipőkötőt fogok adni, 
jó vőlegényem.
Én jó is fogok hozzád lenni.»
— Nem akarlak én tégedet,
hogy te nekem kanalad akarsz (akarj) adni.
Én mást fogok venni.
Nem akarlak én tégedet.«

3.
Ähcie, iétn'e, viHla, óqppa, 
aika—óqrbole, aika-jielpile 
pö°tie’ akc'en.
waci' séttien tyjje sitié mietie 
püc’ keähcidit, warjasit,
—  män jen püc ’ utnien —

tujönie sitiién, ähciäi, iétn'üi hüimosen.
«pö°tie’ villa,

kalekhn pöstln koatere Juelie.
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alemie, kóalta alma sätta,3 о e 3

*än kö°tiem kennä kauäri. 
skuttien ivarka, wuélkien, 
tilje alemie sättä, 
eän kö°tiem kenna kauän’, 
ih jdmikelta sättä. 

про0tie’ kuine,
kalekien ruóncam monnätiet (v. -tiH),
kalekien vuwhpon (wuihpon) vuänon häimose j'uelih,
sibijigh, так’ r°öki’,
meädan leakä kö°tsén,
aucen (autsen) ku vuenäre wuélkie’.
kaleklen skutté’ varraka ( v. varrak[s ] skutti’),
kierecem kärhki’,
aucen tie рйиси wuélkie’,
ruónca ’  peasä’
tairie wuélka
рйис’ noarastahti’.»

őqppa ruóncam occi (óqccij), 
tlje pärenebq ( -bo)  talowä, 
véühkete ruóncam óq.ccV. 
tlje: «aktsen kalekien vuoji’ vuonse, 
kalekien r°öki’ ähciäi, iétn'ai muoitse, 
kalekien toarerit mü siHsen (v. siHse), 
qrrih tasniä keekte vuáhka ( vuóhka’)  
viahketit каток’ muátta' kuori’ (koari’), 
alekiebäs (у. -bq,sa) pils muáttam, 
ih kalak, kuktie kalaka pijewuji’ 
kirec-sisnie (kirecen sién'e) pijjeln wärie’.

aucn ( autsn)  kuh waran alemie satta, 
puárábu skutti’ varraka, 
autsen wäran alemie satta, 
alovas alemies wärie’, 
alovas kuhkiem f ueli’ kqmäta wärie’, 
pijjeln käutln jiihti’ kíerkas (y . kirkies)  lantse,
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autsn ku’ püuc’ károvon.
alemie sattd, puelV cuóihki’ kennet,
Hekkere tüun luottum (luwttom), 
puéll’ küorih kenud, 
tlje kdrovona,
kaltem lahkiem luotte tvuóin' kennd. 
alovas kalikse wuélkd jellose 
piakkan mietie,
tlje wuélkd alovas kqhkse jellqse, 
jillie rattien sljitse, 
tlje kdrvoná tästie käuteläs, 
tlje puéllh (puélj) kaunih kennd, 
husksit’ cuóiki’ ennan kaunih.

kossie poatd kuorih, 
ähciä talowd sa m t (sdrnéne), 
atte püc’ tiäukoma.

«puotie' ratjki ( rarhkt)  
autsen kuh kdrvona (kdrqvona), 
tlje kqhkse wuélkd 
ih kounus kennd fihkih uhet, 
ennan púéit kaum’ kennd. 
puotie’, kálekien koatere cuoikt (cuóiki’), 
kossie pueradalite. 
tlje kálekien itestie’ leiki (leikie), 
kqhkse kálekien púéit cuói’ki’ 
käutln mietie.

Atya, anya, férfitestvér, leánytestvér,
unokatestvérek *)
összejönnek.
Menni akarnak más helyekre (helyek után) 
rénszarvasokat megnézni, megszemlélni,

*) aika óqrbole =  az atya vagy anya leánytestvérének fia 
vagy leánya; aika-jielpile az atya v. anya férfitestvérének fia vagy 
leánya.
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— de sok rénszarvasaik voltak — 
ama helyre, az atyák, anyák hazájába.

«Jöjj bátyám,
vissza fogunk haza menni.
Kossz idő, förmeteges idő támad, 
nem találjuk meg a sátrat.
Siessünk gyorsan, menjünk,
[mert] hát rossz idő (zivatar) támad, 
nem találjuk meg a sátrat, 
és sötét lesz.

«Jöjj feleség,
szerszámozzuk föl a húzórént (tegyük rá a féket), 
menjünk el az ipunknak, napunknak tanyájára, 
süveket, sógorokat *) előtalálni (látogatni), 
a míg otthonn vannak, 
mielőtt a faluba mennek.
Siessünk gyorsan, 
szíjjazzuk föl (kössük meg) a szánt, 
mielőtt a rénszarvasok elmennek, 
a rénökrök elszabadúlnak, 
a pásztor elindul
a rénszarvasokat összeterelni [hogy legelőre hajtsa

őket).»
A húg a rénökröt megfogja [hurkos kötéllel, hogy szán

elé fogja],
hát jön a vőlegény, 
segíti a rénökröt megfogni.
Aztán: «együtt fogunk hajtani a faluba,
meg fogjuk látogatni atyánkat (tkp. elő fogjuk találni),
követni fogjuk [őket] az én [sátor] helyemre,
ott fogunk lenni két hétig,
segítünk czipőket, bundákat varrni,
a gyermeknek meleg bundát,
és [úgy] fogod [csinálni], hogy meleg legyen
a szánban a hegyeken át.

*) sibijige sógor a férj részéröl; maka sógor a feleség részéről.
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Mielőtt a helységben zivatar támad, 
jobban siessünk (gyorsan), 
mielőtt a hegyen zivatar támad, 
nagyon förmeteges idő a hegyeken,
Nagyon messze [kell] mennünk a széles hegyeken, 
a hegység legnagyobb részein át költözködnünk (men

nünk) köves vidékre,
mielőtt a rénszarvasok elvesznek (eltűnnnek). 
Förmeteg támad, nem lehet hótalpon futni, 
betű (becsöpör) a hó minden [rén] nyomot, 
nem lehet nyomozni 
és eltűnik (elveszik) [a rennyáj],
[mert] sok (tkp. széles) helyen nem látszik a nyom. 
Nagyon messze elmegy nyugatra [a rénnyáj] 
a szél mentében,
elmegy nagyon messzire nyugatra, 
nyugati szélek (irányok) helyére (vidékére), 
aztán onnan eltűnik a legmagasb hegyrészre, 
nem bírjuk megtalálni, 
egyre futhatunk hótalpon, míg megtaláljuk.

Mikor jön (jönnek?) nyomozni, 
az atya jön mondani,
hogy a rénszarvasok megjöttek (együtt vannak).

«Jöjj szétválasztani, 
mielőtt szétmegy (eltűnik, t. i. a nyáj),
[mert] aztán messze elmegy, 
ugyancsak kereshetjük, 
míg megtalálhatjuk. *)
Jöjj fussunk haza hótalpon, 
mikor szép idő lesz.
Készítsünk utravaló eledelt, 
messze fogunk futhatni 
a magas hegység mentében.

*) E két utóbbi sor nagyon homályos. Szó szerint így volna 
és nem találtatik keresni kapható, míg nem bírjuk megtalálni.
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VIII. Oviken hegység.

A) M e s e t ö r e d é k .
Tan siámma aikien fihkii kiilui’ sällwüte’, jeh kuli watrese päj- 

jise, ti je wuáiniji aktum ville alamucum icse autóm, «кит tie tatne 
nömtie cahks’ täsnie para aktok jé' tcinn sq hvjénisn?» — ti je tihte 
kanakan alekie jeahtä: «ciehtä pott manná hvjinisn arri’,jéh  ikke 
nan trujjem ütni’, tü autste liem manna jahtäjamma icen dhcien 
élemiste, jeli ém test‘e tälie mamkih ütni’, im tist'e jiáíliem kanna 
ütni’, sqtq, nóvum vuoji’ tann stuorre pirjise.

Ugyanazon időben lépteket hallott (tkp. kapott hallani) és 
mikor fölnézett, hát egy vad embert látott maga előtt. «Mért ülsz 
te itt így csak egyedül és olyan nagyon szomorúan?» — A király- 
fiú mondja: «kell bizony nekem szomorúnak (tkp. szomorúságban) 
lennem és épen nem vígnak (tkp. semmi vígságot sem bírnom). 
Te miatt költöztem el atyám országából, és most nincs többé sem
mim sem, nincs többé lovam sem, hogy föl bírjak nyargalni (tkp. 
hajtani) a nagy hegyre.

(L. e mese elejét a Tannes hegségbeli «A király fia és a kis 
ember» czímű mesében és az Anaris hegységbeli nyelvjárásban 
közölt mesetöredékben).

B )  E l b e s z é l é s .
Aktit aikien monna akté karre roinisemene mieskin. tie vialle 

(viallopa) ih oappqpq poatd, kaka monnum löiisadit. tie supcsta, 
atte rievum wuacema, sün lie ( — tilje, tlje)  ívuaind, tihte ricivo 
nalmiem gehpij. tlje vuantá (wänta), atte liä jamomq. tästie tlje 
wuainije cacie-lqtíije’ pruncsn vuojetemen, tie lähpä tamm riävum 
téssci ih hudlkä, kakka teitie cäcie-lottete wueci’. tästie tlje wäccä 
poqstete tan riävun koaikä, kaka tlje waltih. poata tisse, tlje riävo 
lie kallesemene (“öriemene)  coajan nällniä. tlje tihte poikq kakä 
sipste cokstit. tlje tihte riävo cüöccele pejjise ih hahtije koh u’ce 
piene: va, va, va! jeh tlje wual’rä hajiken (varren). tlje tihte poika 
päcä tann pahkse ih oijjä’ ruopa tiitie ih jeahtä: «mi tihte u’ce 
pienen oijjit, jihte (ikke)  wuiilkä manneste pähkanen ? »
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Egyszer mi ketten együtt legeltettünk borjazó időben. Hát a 
bátyám és búgom jönnek, [hogy] kettőnket fölváltsanak (tkp. jön, 
[hogy] fölváltson). Hát elbeszéli, hogy egy rókát lőtt, aztán pedig 
látja, az a róka a száját föltátotta. Azt hiszi, hogy meghalt. Onnan 
meglátott vízi madarakat egy tócsában úszni, ott hagyja a rókát és 
elmegy, hogy majd azokat a vízi madarakat lövi. Onnan aztán 
visszamegy a rókához, hogy majd elviszi. Oda jön, hát a róka ott 
feküdt (aludt) a hasán. A fiú farkánál fogva meg akarja fogni. Ekkor 
a róka fölugrik és ugatott mint egy kis kutya: va, va, va! és aztán 
megy szaladva. Hát az a fiú ott marad a dombon és a fejét vakarja 
ezekre és mondja: Mi az a kis kutya fejű, a mi én tőlem szökve 
elmegy?



III.

H erjed a l- lap p m ark i nyelv járás.

Tannes hegység (Teännesn wärie).

A )  B e s z é l g e t é s e k .

Manna kihcim, manna situm mieli’, kiestie taane tam fihkiji’ 
(fihkijijji’) ? kérdezem, akarom tudni, kitől kaptad ezt ? manna 

fihkim tavi taanést'e én ezt tőled kaptam. — manna küulujim tű 
hötadim'em ( v. hoqtadim'em);  manna pillijijim cirreke hallottam a 
fenyegetését; erősen megijedtem. — monna l'ugunstum áinik soha
sem hazudom.

Man kamplleä’? milyen idős vagy ? luhki vite jdpie’ tizenöt 
éves. taana lägomu stuor te meglehetős nagy vagy. — manna alksti- 
mieni puéitke sittim ini; ih taana puéitka sit’ kanna én kezdek kövé- 
redni (kövér lenni); te nem kövéredel. — mejja cühtaci (v. -tácce) 
sittimieni: ietrq puaV cuhtaci sitti’ kanna mi soványodunk; ti nem 
soványodhattok. — manna stierhk, munna tűnő jdpie fr isk  (friskie); 
munna stievun voinum én erős vagyok; mindig egészséges vagyok; 
jól nézek ki. — i  le’ vilién kanna nem bolond. — akté cerka aktum 
kaim uunijejja egy asszonynak volt egy ura.

Tihte marhkaltahksn ez el van törve, taita’ sein csináld meg 
lassan, ju lie tállá toituma már meg van csinálva. — stejjedi tam 
puoka tartsd ezt a könyvet! — taane koaivaje’ cacem te vizet merí
tesz. — mejja astam uunuli mi ráérünk. — manna jenim tan pijen 
arbetijim; tűnu piejje arbetijim ma sokat dolgoztam; egész nap 
dolgoztam, tan pijen lem tam cönkum(a); jenim foqtijim icen ma 
szereztem ezt; sokat szerzek magamnak.
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Manna kahtsin; kahttebdsan talowum közel vagyok; közelebb 
jövök. — poatte’ taan ai jöjj te is! munna puatam tallak azonnal 
jövök, munna poatam jalleie; manna wäcam orjis(e), jalluse nyu
gatról jövök; délre, nyugatra megyek. — autn(u)  wuélkijjim előre 
mentem. — tan pijjem wuélkam färligelaka kögtre ma nehezen me
gyek haza. tuhte (tute) jeahtá, att immue aldre (v. aldru)  koatan 
talowih ö azt mondja, hogy sohase jöjjek haza. — im manna wdcie 
( V. ivaccie v. wac’)  oani’ nem megyek kérni (kéregetni).

Skuokie kahtsin az erdő közel van. — perje jattot voinu a hegy 
nyugatról látszik. — juhka kalaka a folyó folyik; cäcie pijjeln ka- 
laka a víz kiömlik (öfverrinna). -— tam kinőttem, am taane wuéina’, 
cohpok az a ház, a melyet látsz, fekete. — aitten kupm wuéinijijim, 
ih tihte karvunejja az imént egy embert láttam és az eltűnt.

piákká ainign egyre (folyvást) fuj a szél. älemie sattd rossz idő 
(zivatar) támad, jununeda villámlik. alikst abbarih, monna ívuéi- 
nam, abramien kezd esni [az eső], látom, esik. * matte’ abari’ nem 
bir esni. cibrie poata mű pijjelis( (pijjelistte) az eső utóiért (tkp. 
rám jön). — pijjevula itatta meleg lesz.

kounut isten áldjon meg! (adieu).
Egy másik herjeádali embertől csak a következő mondatokat 

jegyezhettem le :
Kuste led’ tatne v. kupprte leli hová való vagy? wdreste a hegy

ségből [való]. — manna kahka ka wacci’ (wáci’)  messze fogok 
menni, munna waccam pűc ulici’ rénszarvasokat megyek keresni. 
tuhte ulumuce poata lülia ráttét az az ember délről jön. — munna 
wuáinam ( mejja tun kaiki wuáinam, tatna’ wuéinit v. liuéinit) urru- 
koattem ( v. kuottem)  én látom (mi mindnyájan látjuk, ti ketten 
látjátok) a lakósátrat.

lupma wq,resne hó van a hegységben. — vuösts meassa li tan 
jäpien joktan első mise volt ez évben tegnap. — tihte puoitie (cuhks) 
piarka ez kövér (sovány) hús. — pijjuls piejje meleg nap [van]. 
jammikelta sötétedik. — manna waccam tan jijjen n'äican pealsn 
oarram megyek, az éjjel egy lányka mellett hálok. — mah le’ saju- 
lum fáradt vagy ? sajlam fáradt vagyok, munna Mein beteg vagyok. 
munna cahksam leülök.
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В )  Mesék.

1. 8  t á l á n  H e w  a.e °
Aktn aik'en kálié ih cirka (ceréka v. kujjiná). kálié toqrajejja 

clce jäpie’ aktne källne (kdWne). stálá ( ituorra stierkd ulumuce) tam 
kupm seitá laki’, kuktie tihte járna ( hauk Iáki’ v. püwih). tan kupm 
ccrkum seitá tiep i’ cerkijinie. koassie jü  tah cicie jápie’ nahkqmq, 
lahkadejja hauk Iáki’ tam kühn (källem). mánná aktem dlek'em uune- 
jijji. tánne álekie ai seitá lákih tam stálam (itierka qlamucom), at 
kalek'es itröffi’ tan autit'e, at tihte pauwumá tánná á’cidm, kumtie 
puéllih tű lengem tPpi’ cerkijinie.

till'e álekie j'ehtijejja ic'd eanán: «mali miéi’, kusn'e tan 
qlqmucén (stálan) liewo, at im manna, máhtie’ pűwi’ tárni kihci’ 
kaik’ (kalak'), kuirfe tán liewq.» — till'e kihcijejja ienle tam 
ulumucum (stálam): okukká tű liewq?» — till'e svöruijejjá: 
e kumt’e lláh tál kuortallamienie ?» till’e svöruijejjá tan kuppse: 
о almié manna talowum nodsa, till'e mamid lákastallam tű liewuse 
(lieuse).» — till'e tihte stálá supcstallijejja (sárnajejja)  síi liewun 
pire (piere): «kancemen púellemen jaur’en akté sö°lo ih till'e 
tann'e sö°luin akta karié, tdnn'e káréin akté söude, tdnn'e söudsn 
akta hána, tdnn'e liánéin munn'e, tann'e munniin mű liewo«. till'e 
tan cérkdn ( cérekán)  álekie poqtama sű leiden koqika ih j'dhta : 
«mali l'eh talle fihkima küHluma, kusn'e stálan liewq,?» — till'e 
svöruijejjá ien'e üdekan: oju l'em fihkima küHlumd, mű álekie! 
jmailemen jaur'en kancemen, timt'e (timetie) supcstalléjejjá tihte 
stálá, sű liewo, ih tilin'ä sö°lo ih sö°luin (soulusn) kár'e ih tdnn'e 
káriin akid söude ih söudsn akta hána ih liánéin akta munn'e, tdnn'e 
munniin tan stálan liewq.)) tlje álekie j edhtijejja sű éanan: «till'e 
c'elitem noude trednklejjij (treanklejjih) kihctallih, mainie kalkum 
máhtih wácci’ tan puelije (puelema) jaur'en toarest». — till'e kihci
jejja aktum piérnum ih snölköm ih isnldtt'em ih taktdkum, till'e timt'e 
wáciejejja. ice wácciejejja mihtie vinncum ruout'e riehpenen noql'em 
(nuol'em) ih tipie isnldttiem ih taktdkum ic'e koaika riehpenen nea- 
lan, kuhtie eüv/dü tah kuékte púelih; piérnum ih snölkem kahcejejja
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süuki’. tan autst'e piérne reps ih céeps kuolkh aana, ih snölke ai aana 
viilks ih céeps ih reps fliähk’ sű kuolksne, koassie l'eka wuélkama tou
rest púelije (púelemq) jauriem. till'e puqt'e' tan sö°lose. tasnid tanná 
ulumucen liewq lejja, till*e tanna sö°luse pejjise wdciejijjin, tillje 
talowujijjin tan kárán, till'e pierm a läkijejja ic'e auts j'elk'ei (fele
sei) kijim'e, kuktie karié marhkanejja (piérna murhkiejejja karién 
pqan'em)  ih söude ruohtijejja ulukse, ih snölke ruohtijejja mirin'e- 
list'e ih tipie söudum fa st ih reivajejja. sóudste hand häl'ehtejjä ih 
hánan minnlelistle isn-l'áttlci hällehtejjä, tipijejja ih poqrhkqjejja. 
hdnésn типпге lejja ih munnle kahcijejja cäcien sils[e]  ih paanenejja 
(V. sahkadejja, vuojoi) böhnesa. till'e takteka catamudejja tann mun- 
n'en miet'e. vuosts ail/en takteka catamudejja munn'en miet'e ih kuh- 
k'em samgäjejja. kuht'e eccie tistie viel’e kuhkebm puéll’ jielih cav'en 
sisn'e ( voulusn'e) , at ijjic ívueínü't, till'e pejjese talowa ih kalaka 
wueínti't. kuht'e jü  l'ega wuéintamma, till'e nuppien aik'en (v. nup- 
pist) voulse ( V. voulöse)  catamudejja; till'e dandan kuhkebm sitti- 
iejja cin kuh tun vuosts aik'en, men tlje eccie kaunh kanna, till'e viel'e 
talowuéjejja pejjesa, kukt'e kalaka ívuéifitit, ih till'e kukt'e jii ( d'ii)  
liega wuéintamma ( v. wuíntamma) , till'e catamadéjja koalmatn 
aik'en ih dandan kuhkébm samgäjejja, kuh tah keaktie aikie'. tillle 
munn'em kaunijejja jaur'en bqqnist'e ih tciloiva pejjise cäciem. till'e 
wuéinijejja tihte pdhce, att munn'e takteken nálmisne, till'e takteka 
kuott'ejejja munn'em pähcen koaika (v. kuoika). tihte pdhce tipijejja, 
munn'em, tullum poaldajahtejejja sö°luse ih piejema munn'em tan 
tulluse, at kalga (kaláka)  püeli' (jmellemen tulluse). kuht'e alksta 
(alkata) púellejahti’ (puellajdhti') , till'e tah süukujijjin poqstln 
(süukijejja tihte pdhce poqstln), kuhtie jii l'ega tü"ná toitumq, mánn 
diet tihte iväcie (ívdccie) . till'e tanná stidllesa ( v. -sá) talowujejja, 
astie wuwlkijejja, till'e tollak wuélkijejja tahka tan ulumucen koaika, 
kumtie (kumét'e) lantse taloivujejja, tlje wuéinéjejja tihte ulumuce 
puel'ejejja s'amma lajin, dmmtie kuh tihte munn'e, mám tullusi pieji- 
jejja jaur'en souluse.

tihte pdhce wäcc'ejejja ic'e ien'en koaika ih tű ien'e süösidejja, 
kukt'e wuéinijejja, sü dlékie frisk'e pöqtoma poqstln ih cirrki ( iir- 
réki) süösidejja, att sű dlekie (álekie) viinima ih att tihte tan null-
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tegq, (puéllijejja) tani stalam lakik. till'e сёгека (cirka) ald'esstéjja 
ic'e ellettem ih fehtiejejja: ostuorra dld'es taanum, mű dlekie, att 
taanci tann stuorra ulumuéen (stdlan) lihvum viinimai). — till'e 
сёгека dnn*d lakcajejja t din'd ic'e älekin'ä, dnnld uhee liewq, tdnn'ä 
и1итщёте jih  tihte qlqmuce (staid) svörujejja tann cerkäsan : 
«kumtle manna supestamma (supcstallama) tvttnan unde cerkäsan ?■» 
— jo7i (jdh) til'e nähpiHdejja ulumuce tullu-cittem ih küonum icsis. 
tann ulumucen nalmien küomie púel'ejejja, kuktie musksejja jah till'e 
nahkdjejja tann kröhp tullust'e, tihte mi matiejejja ( mah mdtie') 
púelih, tlje tullu jamkajejja ih tan liewo jamkajejja (nahkijejja) 
tullune.
• ее

2. К  an  a k a  n d ie  k i  e ih  uh  c e u lu m u c e .• • e

Aktn aikien akte kanagä. tihte t'imtie sii°sidejja at vuoeih, at 
ecc'e jeäcebm mieV kanna, cin ко’ ville püci minn'elstie ( -l'stie) .  
oadlejejja qdlqkne (-kene) sküoksne ehkeden ih ärdn (äredn) gierk- 
ce)iä ih pienenä. lahkam uun'ejejja. aktn piejjen heäntadejja, att eccie 
nagen ville-püc puaV vuoci’, kumt'e tihte uhcedejja kdrm klukkum 
äredistie. till'e ehkede sittijejja, till'e sitijejja köqtse (kuotre)  ridi’. 
till'e huéinije uheu ulumucum ciéikd ( jiéikd, cieikd)  autelistie 
sküeksne. kanaga bäitä icie hierttem, raidd tdnna uheu ulumugen 
minn'elist'e ih tipijejja, ih undort' tüun kaik, kumt'e tihte wuéin'ejejja. 
tihte alavas ( v. auvas) uhee ih stükken, ein ( iin )  kuh troll ih tanna 
vuopt’ vuoksén kissega kuh pursevie. men tüun, maitie kanaga smär'e- 
dejja, till'e eccie sit’ svörih kanna, till'e kanaga moarra’tieva ih 
kahc'ejejja ice treänkid'e tipi’ tam ville kupm ih paani’ vele, att 
ejjec (v. ijjic) talovuih (talowih) käunan autstie. tillle kanaga wu'el- 
kijejja ( wuélkija)  icie gärdienäsan.

tike tdnnid titsn kqmbl side, at kanaga ih tan cecinar’ juku- 
jijjin  kahksi jijjim . tlje jükujijjin ih supcstallijijin jemim. kossie 
cahkasamma aktn aikien ihjükuma ih rärd vuóinuma, tillie kanaga 
lipijejja stuorrq, jürn coqrviem ih jehtijejja: «kumt’e tej ja  tuhcedd 
mü vüocémum tan piejjen I tan mieran eccie cinné ( v. dnne) siehti- 
jejja, at talqvujijjimu’ kuatan tamta vill'e-jmn». tah ulumuc’ svörujij- 
j i n : «tihte saanan, mam taane j'ehta’. 'epuh tan nuhtega vuocim
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alder kauri, kuli taana tüunne lantsa.» — taptema supcse kanagam 
liijjökü tan jem m  nuhtigum ih kihcie гее folk, maiké halak a tan иксе 
ulumudasan (ulumucinie) täitih. tali яй fo lk’ f  eh ti е’: «kalk’ mini 
karltahksn tam leit koqürie». kuli kanaga tam küHujejja, tlje sievut 
arrejejja stundum. tann mihhelist’e coqrviem looriejejja ih j'ehtije 
( j ’ehtijejja) : «manna sitim täiti’, dmmetie tej ja  jielitere. ijjic tihte 
mü fiéilie sittie, kuktie tihte ville kuppq piäsa. timt'e luhperem 
manna, ihkibu kiess ( v. kijjes v. ihkibu kuhte; — v. tilde, ilite) tam 
lueitíi luous, tihte kalka jamih, ihkibu mii egen (idén) älelcie» .— 
kuktie kanága timtie feh tij ej ja, túlié tah karmanejja’ kackums warja- 
sijjin. eäh lie’ alder кйЧита timtie supcstalluma ih tah riheijin, at 
vuolga tanna oqijjan cahkse talovuma.

nuppien ärdn, kumfe kanaga vuéptste, tillie maitajejja, kumtie 
liega fehtemq (toqivatqmq) ehkedn. tithe tqllqk e’ehta kahei’ (skill- 
kill) klappai miet'ie ih taitejejja ( gäjä täitih) uhcé kuot’em kanagan 
koqfen lihka. uhee koqtem taitajijjin taistie stuora klappuist'e Hi 
paandjijjin stierhka las’ei kijimie, kukké eci-ie mi kannapual’ rarhki’. 
mihtie palkarn taitajijjin uhee klukkum, kuktie feacläm nahketit. 
kukké jü tii'h taitaltahksn, till’e kanaga päja vuólktit auts villuc 
ulumucum, piejejja koaken sis ih dienten’ ijice tipijejja. tiWe tdsne 
diehta tihte uhee ulumuce cahkasit karltahksn jijjim  ih piejjem, ih 
wdccije ih f nelije ulumuc’ puqtije’, ah kalekes wuéinili tam. men 
eäh kuht kuol’ ( kiiuV) tam pielki’, eäh кйшГ kanna aldr at tihte supc- 
stalla.

Hike nahkqma prä puwlk. Hike heäntatejja, at toarä sattä 
lantse ill kanaga ciehta kiesi’ toarose. кишке (kukké) kalaka wu'elki’, 
tilke ijice fruose sqrnuo ( sanmuo): «Hike lähpam landum ih folkum 
( v. folkd’e v. ulumuc’) tü kiätij sis. men aktum kalk toaivatit mun- 
nan, at vele paana’ ville ulumucum, kukké ijjic piäsih ulukse, 
meädan manna Vem porrta». fruu toivatejja puerrumusum täiti’, Hike 
kanaga.wattijejja tűk nan uhe'e koaken dieuten’. tilke wäciijejja stuora 
vinnese, pejjisi kiessijejja liertum ih kahksu wuélkijejja nuppieje 
lándjje. kukká talovujejja, tlje viinijejja. frhu landsn coaccamienie ih 
värisimienie tan mihfkelstie, man kahkse (man kuhkiem) puallija 
( v. puällijejja)  wuéinili tann skihpm. tilke jarrkajejja poastln капа-
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gan koatan icie taktrij ( rteitij)  kijimie. koqtsen vuértemienie, kuassie 
ic'e källe talova.(( í

kannage ih frvk  uun'ejijjin pra aktám mánam. tihte lejja ánn’e 
nuorra. mannan ku kannaga vuélkqmq, tilte hedntatejjá, at cilékie 
fuelte kanaga ■ kuqt’ei p  к rá ih puotejejja vilde ulumucen kuatan. tillle 
tassa cihkinejja stuokadit kulte muorjin’e. kumte tihte stuokadejja, 
tilte  tann kulte muorfe járrija (járrijejja) vilte ulumucen kuoten 
klukkun citt. tollak vilte ulumuce talovujejja uluks (lihka, autse) ih 
scuhcstejja tam kulte muorjem uluks. tam sitija (sitijejja) mäna 
jenem, tilte vuwstora stuhcstejja muorjem ih vilte kuppq vuwstora 
seHtije, ih timte stoakedejja kuhkiem stundum. tilte mannán (min- 
nemusen) ümurrdá sittijejja, meddőn tihte ville kuppq, kalte muorjem 
uunejejja ih ecciji s í t  watti’ poqstln. tihte uhee pähce pittéjejja 
tamma, tan minnelistie hoa.tadijejja, tqivatijejja, men eccie nahtet’ 
kanna, ih alkste c’ärih (cdrrih). tilte ville koppá j ’ehtijejja: «wuón- 
tum taitejejja tu ähc’ä munnan, at karradejja mannam, taane vuóstre 
fihk’ tam zeit muorjem, ämmie mannam vieihkét’ luous» .— pähce 
svöruja (svörujejja)  : «kumte manna kalakum puallih taanum luous 
taiti’? para munnan tam muorjem wattá’!» — «manna wottam tam 
tu muorjem poqstln, ämmie taitä’, mám manna j ’ehtam. väccieh zeit 
ien’en koika ih pidd’, at kalaka kämpstit taanum. puassih ih sealedl 
ciuden eiinet bältstie (buältstie), poate’ tiekie ih uksum rihpest’. tilte  
mannan mäta’ ciudn’ watti’ poqstln, kuktie ijjic kié kanna mielih».

kumte tihte ville ulumuce sitijejja, timte täitajejje minnemusen 
mäna. tihte väcijejja ic'e ien'en koaika, pittijejja, at kalaka käm- 
p ustit ih sealadie ciuden’ tann buältste. tan mannan ruohtijejja vou- 
lusa (-se) tan uheu koatan ih rihpstejja tan koatien uksum, kuktie 
tihte vilte ulumuce ulukse tqlora. kuktie kalekes joukotit, tihte ulu
muce j'ehtijejja: «tüte wqttam tam tu kull'e muorjem, dmmetie Hern 
tóqivahtamrna. tü te  kalak’ ald'es uuni’, ihte lieh mannam luous toi- 
tum. nuppien aikien, ämmie pähöv’, tü te  sitem vieilik'ehti't ai taa
num)). — t t e  täiniä wuelkä. men pähce poqstln wäcejejja ic'e ien’en 
koaika ih keattä cieudn’ sammä läjin, amte кеда tipmq ( tipema).

kukte kanagan kuoten mielijijjin, at vilte ulumuce wuélkqmn, 
tihte täsniä stuorra rüöütimd sittijejja ih frü u skihkie folk’ kuortallih

UGOR FÜZETEK 8 . 10
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[minnlelistie]  palkai mietie. menn tihte porrta, ih porrta sittijejja. 
tiWe fr ü w fenem sarkam uunlejejja ( uunejejja), kuktie liega vuertie- 
mienie härm piejjem, at ic'e kdlle koatan talowih. till'e ívuéind, at 
skihpe (skihp’)  toarest jaur'em falova (talevie') ih jena ulumuce 
cóq.nkanajaurlen kattan at puerästahti’. kumt'e kanaga landse falova, 
tan udamus supcste (kihcie) : «moh lietre vele puunum[a] tan vilidé 
ulumucum ?»till'e früu kdta supcstiH, kumt'e liega kuoratam[a]. kanaga 
sittije pö°de (tuwne) kiäpok ih jehtijejja, at kaláka stroffi’, Hite tam 
toitumq, ihkubq, kijjäs. kanaga uhcijejja tüun ic'ii koat'em ih kedve 
mana’ ih tüune sittimq ulumuc’ kdlek'es talovuV (talpioi) kanagan 
auts, men ecc'ä kié kdnd miéi’, till'e kalaka kanagan älekie främma ( v. 
autse ) talovui’. kuhtie kanagan autstie talova, till'e jehtijejja : «manna 
mielum, att manna icen ahc'dn (v. dc'dn) moqrne (moqrn'e), till'e im 
Heh pueli’ saan'em paanih; manna tihte lueitqma luous ( v. manna 
tam l. luous)» . — till'e fr ü u sattd viHkqkq ( viHökagq)  ordejjam ih 
tüuhe nuppie ai, kukt'e tüune lüjükie kanagan álekiem. minnemusn 
kanaga jehtijejja: «ё’/äc  kóqssid / kalig'es]  ulumuc’jiehti’ ( aldre kaik’ 
j'chtij, atte mqnnq coapkama lein toivotassdm. taana kaik’ (kalak’J 
janii’, ámtie lieh ceanädam, kumt'e Heh mű icen jndrga ih malié». — 
till'e kaheejja ic'd ceanarit'e, att kalék'es vuólktit [tam] skeakan ih 
jamietahtih. tan pdheen särdiem (sarédiem) kuott’ih kalék'es tamm 
kanakse, at kanaga kalaka vuínih, at jü  liev'es toitqmq tann káli
dé műm.

till'e ulmuc’ angrdijjén ih tüuh kaik pittijijjin kanagan dlekien 
autst'e, men kanagan smdrég ecc'e tistie pueV tipih kanna ( kanaga 
eccie puel’ tist'e (viele) tiepih ici páka’ poastln). treánk’ ciehtie’ 
l'űd'etit, valtie’ pahcem kaskumse ih vaccie’ ic'd veagum. kuhtie 
kahkse skeakan talovuma, till'e táidijim wuéinije’, Hite snurrk' tai- 
diemienie. till'e jehtie akta nappan: «eccie tihte vuéinije nuhtigq, at 
kanagan dlekiem jcmiehti't; iepuc tam táitih kanna, paj’ hellste 
óqcci’ aktum snurrkum (snurrűkum) ih tan särd'em tipih, till'e küle- 
k'es kaik jahkih (trüih), at kanagan dlekien sárédie». tihte nuppie 
tuhcü, at nuhtiga Iákan supcstalluma. oaccajijjin aktum snurrekum 
tahtie taid'ejistie ih kuéttijijjin skeakan ( tah Heves kedttumq snurr
kum skeakan), ih nüowojijjin ih sarédiem tipijijjin. tahtie rninne-

I
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listie kahcajijjin kanagan älekiem, at kaláka wuélkih, ih jlehtién (feh- 
tijijjin), ijjic (ecciä) kossiä (aldr)  koatan (kuatre)  talowih. tah 
knappok jdrkaj'ev'es kanagan koatan ih täsniä stuorra sarraga sit- 
tríma, kuktie tah kanagan álekien jamietahtama (jamarnum) supc- 
stijjin.

A k i r á l y  f i a  és a k i s  e mb e r .
[Volt] egyszer egy király. Ez annyira (úgy) szeretett vadászni 

(tkp. örült lőni), hogy nem tudott mást mint vad rénszarvasok után 
[járni]. [Ott] feküdt künn az erdőben este és reggel sólyommal és 
kutyával. Szerencséje volt. Egy napon megtörtént, hogy semmi 
vadrénszarvast sem tudott lőni, bárhogyan felkeresett [is] minden 
helyet (tkp. lyukat) reggeltől fogva. Hát este haza akart nyargalni. 
Ekkor meglátott egy kis embert szaladni (tkp szaladva) előtte az 
erdőben. A király megsarkantyuzta (serkentette) a lovát, a kis ember 
után nyargalt és megfogta s valamennyien csodálkoztak, hogyan 
nézett ez [ki]. Ez nagyon kicsiny és csúnya volt, épen mint az 
ördög és a haja sűrűén (vastagon) [volt] nőve mint a moh. De min
denre, a mit a király szólt, nem akart felelni. Ekkor a király meg
haragszik és megparacsolja szolgáinak, fogják a vadembert és 
őrizzék jól, hogy semmikép el ne szabaduljon (tkp. el ne jöjjön). 
Aztán a király elment a maga házába.

Hát azon időben régi szokás volt, hogy a király és szolgái 
késő éjszakáig (tkp. messzire éjszakát) ittak, ettek és sokat beszélget
tek. Mikor ültek egyszer és ittak é3 vígan voltak (tkp. látszottak), 
hát a király fogott egy nagy vadállat-szarvat és mondta: «hogyan 
tetszik nektek az én lövésem (vadászásom) máma ? Eddig még nem 
történt, hogy vadállat nélkül jöttünk haza». Az emberek felelték : 
e Az igaz, a mit te mondasz. Nem találunk sohasem olyan derék 
vadászt (tkp. lövőt) mint te, az egész országban.» — Ilyen beszéd 
nagyon deréknek tetszett a királynak és kérdezte a maga embereit, 
mit csináljon a kis emberrel. Az emberei mondják: «tartsd őt fogva 
a te házadban.» Mikor a király ezt hallotta, csendesen maradt 
egy darabig, azután fölemelte a szarvat és mondta : «én úgy akarok 
tenni, a mint ti mondjátok. Nem az én hibám lesz, ha ez a vad 
ember kiszabadúl. De azt (tkp. úgy) Ígérem én, bárki (v. az, a ki) 
szabadon ereszti, az megfog halni, habár az én saját fiam is.» — 
Mikor a király ezt mondta, hát azok az emberek egymásra néztek.

10*
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Sohasem hallották így beszélni és észrevették, hogy sör szállt a 
fejébe (tkp. jött a feje tetejébe).

Másnap reggel, mikor a király fölébredt, eszébe jutott, mit 
(tkp. hogyan) mondott (Ígért) az este. Ekkor azonnal parancsolni 
(küldeni) kell gerendákért és csinált (csináltatott) egy kis házat a 
király házához közel. Egy kis házat csináltak azokból a nagy szál
fákból és ellátták erős zárakkal, hogy senki sem tudta feltörni. Az 
út közepén csináltak egy kis nyílást, hogy az ételt beadják (tkp. 
betaszítsák) [rajta]. Mikor már minden készen volt, a király e lv e 
zettette a vad embert, beletette a házba és a kulcsokat maga vette. 
Hát ott kell annak a kis embernek ülni fogva éjjel és nappal és 
járó és kelő emberek jöttek, a kik meg akarták nézni. De senkisem 
hallotta őt panaszkodni s nem is hallották soha, hogy beszél.

Hát jó idő múlt el. Történt, hogy háború támad az országban 
(tkp. országnak) és a királynak el kell vonulnia a háborúba. A mint 
el kell neki mennie, azt mondja a feleségének: «most az országot és 
a népet a te kezeidbe hagyom, de egyet Ígérj meg nekem, hogy jól 
megőrződ a vad embert, úgy hogy ki ne szabaduljon, a míg én oda 
vagyok». Az asszony megígérte, hogy a legjobbat cselekszi. Hát a 
király neki adta a kis háznak kulcsait. Aztán ment egy nagy hajóra, 
fölhúzta a vitorlát és messze ment más országokba. A hová jött, 
győzött. Az asszony a szárazföldön állt és nézett utána, a meddig 
bírta a hajóját látni. Aztán visszafordult a király házába a maga 
leányaival. Otthon várt, a míg az ő férje megjön.

A királynak és az asszonynak csak egy gyermekök volt. Ez 
még fiatal volt. Miután a király elment, történt, hogy a fiú körül
járt a király házában és a vad ember házához jött. Hát ide leült 
játszani egy arany almával (tkp. bogyóval). Mikor ez játszott, az 
arany alma beleesett a vad ember háza-nyilásán keresztül. Azon
nal ki (közel, előre) jött a vad ember és kidobta az arany almát. 
Ez nagyon tetszett a gyermeknek (tkp. ezt nagyon szerette a gyer
mek), hát újra bedobta az almát és a vad ember újra visszadobta 
és így egy hosszú óráig játszott.

Aztán (végre) bánat támadt, mert a vad ember megtartotta 
az arany almát és nem akarta viszsza adni. A kis fiú kérte őt, az
után fenyegette, Ígérgetett, de nem használt és elkezd sírni. Ekkor 
a vadember mondta: «Rosszat tett nekem a te atyád, hogy elfogott 
(megkötözött?) engemet. Te visszakapod az almádat, ha engemet
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kiszabadítsz (tkp. segítesz).» A fiú felelt: «hogyan bírjalak én té
ged kiszabadítani (tkp. szabaddá csinálni) ? Csak add nekem az al- / t
m át!» — «En visszaadom az almát, ha megteszed, a mit mondok. 
Menj a te anyádhoz és kérd, hogy fésüljön meg tégedet. Vigyázd 
meg és lopd ki a kulcsokat anyádnak övéből, jöjj ide és nyisd 
ki az ajtót. Aztán visszaadhatod a kulcsokat, úgy hogy senki se 
tudja meg.

A mint ez a vad ember akarta, úgy cselekedett végre a fiú. 
Elment anyjához, kérte, hogy fésülje meg és kilopta a kulcsokat 
az övéből. Azután leszaladt a kis házba és kinyitotta a háznak ajta
ját, úgy hogy a vad ember kijön. Mikor el akarnak válni, azt mondta 
az ember: «most odaadom ezt az arany almádat, a mint ígértem. 
Köszönöm (tkp. fogsz köszönetét bírni v. legyen neked köszönet, 
bírj köszönetét), hogy (tkp. a ki) engemet megszabadítottál. Más
kor ha szükséged lesz, hát téged is meg foglak segíteni». — Azzal 
elmegy. A fiú azonban visszament anyjához és a kulcsokat ugyan
olyan módon visszatette, a mint elvitte.

Midőn a király házában megtudták, hogy a vad ember elment, 
nagy sürgés-forgás támadt és az asszony embereket küldött 
[utána], nyomozni az líton. De ez oda volt és oda maradt. 
Ekkor az asszonynak sok gondja volt (nagyon búsúlt), mivel 
minden nap várta, hogy a férje hazajön. Hát látja, hogy sok 
hajó jön a tavon (tengeren) át és sok ember gyűl össze a tó 
partján, hogy üdvözölje. A mint a király a száraz földre jön, 
ennek legelső szólása (kérdése) az volt, vájjon jól megőriztétek-e 
a vad embert ? Ekkor az asszonynak el kellett beszélnie, hogyan 
történt. A király egészen mérges lett és mondta, hogy meg fogja 
büntetni, a ki azt tette, bárki is. A király kikereste ez egész 
házát s minden gyermeknek és minden felnőtt embernek a király 
elé kellett jönnie; de nem tudta senki. Ekkor a király fiának kel
lett előjönnie. Mikor a király elé jön, hát mondta: «én tudom, hogy 
atyám haragjában vagyok (azaz én okoztam atyám haragját), hát 
nem bírom az igazságot eltitkolni (elrejteni). Én vagyok az, a ki azt 
szabadon eresztette.» Ekkor az asszony elhalaványodott (tkp. fehér 
arczú lett) és valamennyi többi szintén, mivel mindnyájan szeret
ték a király fiát. Végre azt mondta a király: «sohse mondják azt 
az emberek, hogy én megszegtem a magam Ígéretét. Te meg fogsz 
halni, a mint megérdemelted, ámbár a saját húsom és vérem vagy.»



Aztán megparancsolta a maga szolgáinak, hogy vezessék el az 
erdőbe és öljék meg. A fiúnak a szivét hozzák a királynak, hogy 
a király lássa, hogy végrehajtották a parancsát. Ekkor az emberek 
sajnálkoztak és valamennyien könyörögtek a király fiáért; de a 
király nem bírta többé visszavenni a szavát. A szolgáknak engedel
meskedniük kellett. Maguk közé vették a fiút és útjoknak mentek. 
Mikor messze jöttek az erdőbe, hát egy pásztort láttak, a ki disz
nókat őrzött. Hát az mondta az egyik a másiknak: «nem látszik 
az jónak, hogy a király fiát megöljük, ne tegyük ezt. Vegyünk 
meg inkább egy disznót és annak a szívét vegyük ki. Akkor vala
mennyien azt fogják hinni, hogy a király fiának a szive.» A má
siknak úgy tetszett, hogy jól beszélt. Megvettek egy disznót a 
pásztortól és a disznót bevitték az erdőbe és megölték és a szivét 
kivették. Azután megparancsolták a király fiának, hogy menjen 
[tovább] és mondták, soha ne jöjjön haza. Ezek ketten visszatértek 
a király házába és ott nagy szomorúság támadt, midőn a király
finak megöletését (halálát) elmondták.

3. K a m b u l  к cille i h  l l en  cie.• ' ( (

Aktn'e kardeí.isn'e kambul hätte, lienciem wuardä tahkä. till'e.  .  f i  •

f under ih, kumt'e kalek'es jiehtih, kuktie liengie tqlowä. kakcels pie- 
nem minije, tihte piene seita kakcih. liencie jiehtejejja: «áss tuhlca 
piene ! »  —  luhte svöruq (svöuru q ): «ahsen niddom taitamie-
n'e». —  liencie jeahtä: «buarg !» —  tuhte svörua: nmihtie óqk- 
siemn. —  kihcije: «kuppinie kuinum aana’?» —  svöruq : «jaur'e- 
pielsn (jiielein)».  —  kihcije: «rnánn kuhkie tunn vúonesah) —  

a  alia ka in tunn bahkan.
f f  • °

Az ö r e g  e mb e r  és a t i s z t v i s e l ő .

Egy tanyában volt egy öreg ember. A tisztviselőt várja oda. 
Hát gondolkodnak, mit (tkp. hogyan) mondjanak, mikor a tiszt
viselő jön. Harapós kutyája volt. A kutya meg akarja harapni [a 
tisztviselőt]. A tisztviselő mondta: «kusti,kutya !» — Amaz feleli: 
«Fejszenyelet csinálok». — A tisztviselő mondja: «jó napot!» — 
Amaz feleli: «az ág közepéig.» — A tisztviselő kérdezi: «hol van 
a feleséged (tkp. bírod a feleségedet) ?» — Feleli: «a tó parton».—

1 3 3  SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, И .
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Kérdezi: «milyen messze van abba a faluba?» «Ama dombon 
túl (tkp. kívül) ».

4. S t i e r h k e  p i i í r n e .

Keiikté niiiit', ah kalekies taidiemäsan wuélkih ( tvuélekih) , 
till'e pejjese war'em taidih. till'e ceps wuéksam wuíjnije’; man kuktie 
kahtlebasan talowujijjin, till'e wuéinijijjin, att ecci Uh wuéksa. 
piámé küsn nálenie ri'démien'e. tilíe akta wuélka tahka ih ka 
(V. kalaka) warjasi’t, mah lieka tihte. till'e wuainijijjin ( wuainie'), 
at tihte piiírne. wuélkie’ kúotre ( koqtere)  rúq.htn sarninie a’cebun 
koqika. till'e dhceba tahka stiälukenä, till'e tihte piiírne ju  krevemie- 
n’e woulose tamm hamvam, kuktie dhceba, tahka talevie, till'e piiírne 
pur*vie farhmiem kuott'emien'e küsn nille. tie pillijeäv'es (piell-), 
till'e wuiílkije’ (wualkijijjin)  jienebü mietie. till'e kalék'es tahka 
kehtih. till'e aktn ehkedn piiírne talowujejja ih kalka (kalaka) húsúm 
mätadiH. till'e wúecejeiiv'es ih tievdrdijijjin piiírnorn. till'e piiírne 
sikkie tam kümm ih trauwa, at per tihtä knse wuoeejejja. kuht'e tah 
wuainijijjin, att piiírne siiittijejja pejjise kúsum, tilíe tah pillejätt'e’ 
(pUlijijjin) ih wuiílkie’ ( ruohtijijjin) köqtre supcstit, mann stierrhke 
tihte piiírne.

Az e r ő s  medve .
Két leány fvolt], a kiknek el kellett menni legeltetni (tkp. 

legelésre), hát föl egy hegyre legeltetni. Ekkor egy fekete ökröt 
látnak; a mint azonban közelebb jöttek, látták, hogy ez nem volt 
ökör. Egy medve nyargalt egy tehénen. Hát az egyik oda megy, 
hogy majd megnézi, vájjon az é? Hát látta, hogy az medve. Haza 
mennek szaladva, megmondani az atyához. Ekkor az atya oda 
[ment] puskával, hát a medve már leásta a tehenet. A mint az atya 
odajön, hát a medve egy öl mohot vitt a tehénre. Ekkor megijed
tek és többekért mennek (mentek). Hát oda akartak [menni] meg
lesni. Egy este jött a medve, hogy majd megeszi a tehenet. Hát 
lőttek és eltalálták a medvét. Ekkor a medve fölhúzta a tehenet 
(t. i. a föld alól) és azt hiszi, hogy csak a tehén lőtt (t. i. az alfeléből). 
A mint ezek látták, hogy a medve fölvetette a tehenet, ezek megijed
tek és haza mennek (szaladtak) elmondani, milyen erős a medve.
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C) E l b e s z é l é s e k .

1.
Akta kálié cakceka waise[s/  sköuse wuélkijei (v.wuélkijejja) jih  

ka wuoci’ (V. wüecih), mán tie aktén katt'en miht'e s iehtijcja (tq,Iá
ivá). till'e pienem viétta (karrgejja) coqrvit (éoqrvede) jih  kalaka 
niiowih, men tl'e káttiá hajékla ( -lejja). tlje kähtä kuinubun koaiká 
wuélki’, till'e kuinobbo (-nqbbq, -nqbq) pueéatiewa. till'e káhtá f'elih  
püuc’ ohcedi't (püci koqika).

Egy ember ősszel vadas (tkp. jávorszarvasos) erdőbe ment, 
hogy majd vadászik, de ekkor egy vad rénszarvassal találkozik (tkp. 
vad rénszarvas kczé kerül, jön). Ekkor odakötötte a kutyát szar
vaira, hogy majd megöli. De a vadrén elszaladt. Ekkor a feleségé
hez kellett mennie, és a felesége megharagszik. Hát el kell mennie 
a rénszarvasokat keresni (rénekhez).

2.

Nielse aktn cakcen (cakcen) kuloma snölk’ wüec'ejejja, tlje luh- 
kie vi't rikstl’ fihkijejja wüocemen autst'e.

Nilson (?) egy ősszel három farkast lőtt, hát tizenöt tallért 
(kronát) kapott a lövésért.

3.
Táiman manna hoqkkajim (-jijjim ), tann jen lüel'e’ fihkijij- 

jim , till'e hoqkk-stauram fäpkijijjim . til'e müutom (-tűm) pisjejijjim 
tuoWtijjim. till'e viele hoqkkajijjim, till'e köatan wuélkijijjim, till'e 
püuci koaika ( v. koaikas) wuélkejijjim, till'e yvAc kaunijéjjim. 
mánná eccem (ecem) manna köatan (koatre) puélh jmékt'etiH 
[kanna], tillie kähtejijjim knotre f ualih jiHpih miet'e. mánná alqvas 
kalgas süun’, till'e kähtum (kähtejijjim) akták wuélkih.

Tavai én horgásztam, nagyon sok halat fogtam, [úgy hogy] 
hát a horogvesszőmet eltörtem. Néhányat megsütöttem, megfőztem. 
Aztán újra horgásztam, aztán haza mentem, hát a rénszarvasokat 
megtaláltam. Azonban magam nem bírtam haza juttatni, hát haza
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kellett mennem segítségért. De nagyon lusta szolgálóim [vannak 
V. voltak], hát egyedül kellett elmennem [a rénekért].

4.
Mihtsen manna arrajijjim (v. -jijjum) niélj’e japie’ ih Ije 

( — ih till'e) wuílkim f-kijijjim)  skaranai kvóika ( v .  skaranise 
jahtajijjim) jih  lé ( = jih  tiWe) tam kies’em täsn'ä arrajijjim, miesie’ 
óqccidijim ih älda jéh le táid'ejijjim jéh till'e wuílkijijjim kieutielá- 
san, püc' úhcidijjim.

aktn cakón mejja rente pucát, kähtejijjimu’ püc uhcidi't. tlj akin 
kambl stoqpise (stoqpse) ih tihti ju  miekceltahkm ( v . míekcema). 
till'e eccuh täsniä puélh arrih kánná, tiWe jahtajijjimü’ bawolqsa. 
till'e tasn'e aktén jaur' en ni unna Krauia (Krauca ?) till'e nahkqma 
(nqhkuma).

Kis hegységben laktam négy esztendeig s aztán elmentem 
egy magasabb hegységbe és ezen a nyáron ott laktam. Borjakat 
fogtam [a burokkal] és teheneket; és aztán őriztem, aztán meg 
elmentem a magas hegységre, rénszarvasokat kerestem.

Egy ősszel mi egészen rén nélkül voltunk. Meg kellett keres
nünk a réneket. Hát egy régi szobába [jöttünk] és ez már korhadt 
volt, és nem bírtunk ott lakni, hát elköltöztünk nyirfás dombra. 
Itt egy tónak a neve Krauca. Hát vége.

5.
Mejje vi't poika', ah kalekű’ jij ji ’ piejj'e' tájiti', till'e nuppien 

éhkedasan táitih. till'e viehkie poqt'e. till'e kuqtre kálikul JHlih, till'e 
wais'en mihtie siehtejijjimu . till'e wuelkijijjim kuqtre supcstiH. tassa 
tejje ahcie' kalik'es tahka wuoci’, mán till'e eiih nagen pienh unni e', 
till'e eiih kuqppa talowh kanna.

Mi öt fiú [voltunk], a kiknek éjjeleken, nappalokon át legel
tetnünk kellett [a rénszarvasokat], hát más [nap] estéig legeltet
nünk. Ekkor segítség érkezett. Haza akarunk menni, hát jávor
szarvassal találkoztunk (tkp. jávorszarvas közé jutottunk). 
Elmentünk haza megmondani. Erre ezeknek az atyái el akartak 
oda [menni] vadászni (lőni), de nem volt semmi kutyájuk, hát 
nem jöhettek el.
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Lap 6, sor 7 al. kicHemiem | helyett olvasd | kihcHemiem
« 7, « 14 « cacie || cäcie
« 9, « 10 « kalkten || kalkien
« 13, « 18 « ilea || ava
(i 19, (i 11 « suttije У suttije
« 19, с 10 « steällätqта || sleällätämq,
« 23, « 9 « mä’ie’ || matie’
к 36, « 17 <i (v. lähkse) \\ (у. láhkse)
« 42, « 10 « kukiäpäsan || kuhkiäpßsan
« 48, « 10 föl.: keiíkts || keá'kts
к 48, « 2 a l.: léd’, jeallomd \\ led, jealloma
ii 48, « 3 « mänä || mana
(( 51, « 13 « talkci И tülkei
« 55, « 11 « wuänä II ivuäinä
« 56, (i 10 föl.: havalü || kanala
и 60, « 11 к emun У jeniem
и 69, « 11 a l . : ( skorwi’)  || ékorwi'
ii 69, ii 3 « pualkata || puälkata
я 70, ii 6 föl.: jeahtii \)jeahtd 
a  73, i i 14 и jiällemä || jidllema
« 81, (i 7 « (seálllüdijin) \\ (seálladijin)
ii 82, (i 3 « pidrnii К piarnä
ii 82, « 11 « arecln || ärecln
я 84, « 1 « oáks'eni || odkslem
« 90, « 10 al. : nommon || nommom
n 100 és 102, sor 7 és 4 a l.: aheiei || ähciä 
(( 101, sor 15 föl.: cappies || cappies
ii 101, « 18 al.: viälman || vidíman
a 102, « 10 » fieliem \\ fteiliem
« 107, « 15 « höllste || hölltste
a 110, ii 13 föl.: fiihkije || fihkije
и 123, ii 3 ii cer'éka || dereka
« 125, ii 4 a l.: lipijejja || tipijejja
ii 127, « 14 föl.: (eiivatijejja || t°qivatijejja
ti 127, i i 15 i i  (cürrih) У ( carrihj.
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