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SVÉD-LAPP SZÖVEGEK.

in .
Ume- és Tornio-lappmarki nyelvmutatványok.

Az 1886. év nyarán újabb utazást tettem a svédországi lap
pokhoz. Érdekes nyelvjárásaik közűi ezúttal ismét kettőt volt alkal
mam tanulmányozni, a Tornio-lappmark karesuandói és az Ume- 
lappmarknak Stensele egyházkerületi dialectusát. Az elsőt a Jeges 
tenger egyik szigetén elterülő Tromsö városában vizsgálgattam, az 
utóbbit pedig Norvégia belsejében a svéd-norvég határ közelében 
levő Hatfjelddal községben és Älsvatten (Älsvand) tó partján 
levő lapp tanyában tanulmányoztam.

Hazulról jun. 23-ikán elindulva junius 30-ikán értem Dron- 
theim (norvégűl: Trondbjem) városába, a hol éppen országos vásár 
volt. A vásárban barangolva a Holtaalen és Böraas (62° és 63°) 
közt elterülő hegységekből való déli lappokkal találkoztam. Ezekkel 
beszédbe ereszkedtem és beszélgetés közben meggyőződtem róla, 
hogy nyelvük egészen megegyezik a jemtlandi lappokéval. Szöve
get itt részint alkalom hiánya miatt, részint pedig, mivel még az 
nap éjfélkor a hajóval tovább szándékoztam utazni a magas éjszak 
felé, nem gyűjtöttem. Július 3-dikán délután érkeztem meg Trom- 
söbe. Tromsö városa a Trom szigeten terül ei és vele szemközt a 
norvég szárazföldön van a Tromsdal (Trom völgye), a hová min
den nyáron több lapp család szokott költözködni rénszarvasaival a 
svéd karesuandói egyházkerületből. Megérkezésem napján azonnal 
fölkerestem J. K. Qvigstadot, az ottani tanítóképző intézet igazga
tóját, ki a városban való tartózkodásom alatt kalauzom volt és 
folytonosan támogatott szíves útbaigazításaival. A lappok nem csak 
a Tromsdalból, hanem a közelebb és távolabb eső szigetekből is 
jöttek a városba és másnap mindjárt kerítettem egyet, a kivel a 
karesuanduói nyelvjárást tanulmányozhattam. Legelőször is a
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Lule-lappmarkban gyűjtött mesék közűi dolgoztam át kettőt ezen 
a dialectuson, a további napokban pedig még négy eredeti nép
mesét és két elbeszélést gyűjtöttem. Nagyon bajos volt az itteni 
lappoktól meséket kapnom, mert ők is nagyobbrészt a Laesta- 
diustól 1840-ben Kautokeinóban alapított vallásfelekezethez tar
toznak, melynek híveit túlzott, majdnem rajongó vallásosság jel
lemzi és egyképpen tartózkodnak szeszes italoktól és mesék elmon
dásától. Külömben nem volt okom, hogy Tromsöben nagyon sokáig 
tartózkodjam. Qvigstad, a ki a lapp nyelvvel tüzetesen foglalkozik, 
a karesuandói nyelvjárást is tanulmánya tárgyává tette. Fölösleges
nek tartottam tehát, hogy én is hosszabb időt szenteljek e dialectus- 
nak. Az alább közlendő szövegek így is elégségesek arra, hogy 
nagyjában megismerkedjünk vele. Meggyőződhetünk róla, hogy a 
karesuandói lappok nyelve már egészen azon sajátságokat tünteti 
föl mint a finnmarki.

Öt napi időzés után odahagytam Tromsöt és ismét délnek 
vettem utamat, hogy egy ideig a Pite-lappmarki, később pedig a 
vesterbotteni lapp nyelvjárásokat vizsgáljam. A hajón egy pár 
óráig egy karesuandói lappal utaztam együtt és ettől is sikerült 
két apró mesét kapnom. Bodö városába érkezve egy másik hajóra 
akartam átszállni, hogy rajta a Salten- és Skjerstad-fjordokon át 
Bognanba utazzam. Innen a Saltdal és Dunderlandsdalba szándé
koztam hatolni, hogy óriás hegységeikben a Svédországból nya
ranként oda költözködő arjepluogi, arvidsjauri és sorselei egyház- 
kerületi lappoktól is gyűjtsék szövegeket. Tervem azonban nem 
sikerült. A Bodöböl Bognanba menő hajót már nem találtam ott s 
minthogy Bodöben négy napig tétlenül kellett volna várnom, míg 
új hajó indul, tovább folytattam utamat a Vefsen-fjordban levő 
Mosjöenig. Itt kocsit fogadva Norvégia belsejébe törekedtem és két 
napi utazás után elértem a svéd határ közelében levő Hatfjelddal 
községet. Már Qvigslad értesített róla, hogy ennek közelében körös
körűi találhatók lappok. Hatfjelddalban fölkerestem az ott lakó 
papot, 0. T. Olsen-t, a ki vendégszeretetével és útbaigazításaival 
egyaránt lekötelezett. Tanácsára másnap a mintegy két mérföldre 
levő Alsvatten tó partján lakó lappokhoz mentem. Ezek elvesz
tették rénszarvasnyájukat, leszegénykedtek és az ős vadon vidéken 
letelepedve valahogy sikerült egy tehenet vásárolniok és egy kis föl
det irtaniok és most ebből éldegélnek nyomorúságosán. Miután



lappúi szólítottam meg őket és ezen nyelven folytattam velük egy 
darabig a társalgást, megnyertem bizalmukat és kérésemre a házi
gazda, Pienti Óla Bendigsen, mindjárt két érdekes mesét mondott 
el. Nem sokára fia, egy értelmes húsz éves legény, 01a Samuié 
Bendigsen, is előállt mesemondó tudományával. Ezt aztán magam 
mellé fogadtam szolgának és mesternek és másnap utánam jött 
Hatfjelddalba. Hatfjelddalban ütöttem föl két hétig tanyámat, mert 
ez volt a legalkalmasabb hely, a hol lappokkal érintkezhettem. 
Nem csak állandóan letelepedett lappok laknak környékén, hanem 
Svédországból, a stenselei egyházkerületből is erre a vidékre köl
tözködnek a lappok nyaranként rénszarvasaikkal. Á stenselei 
nomád lappok és a Hatfjelddal vidéki lappok, a mint alkalmam 
volt meggyőződni, egy nyelvjáráson beszélnek. Egy Svédországból, 
Tárna lapp kápolna vidékéről való lány két mesét mondott el, 
melyeknek nyelve csak kis helyi eltéréseket tüntet föl, azon kívül 
több más svédországi lappal is beszéltem, a kik, midőn az áls- 
vandi lapp legény után leírt meséket fölolvasgattam nekik, szin
ten azt bizonyítgatták, hogy ők is egészen ezen a nyelvjáráson 
beszélnek, csak itt-ott használnak más szót a hallott helyett. Azt 
is megtudtam a stenselei lappoktól, hogy a sorseleiek beszéde se 
nagyon külömbözik az övékétől és egymást egészen jól megérthe
tik. Ezek alapján a Hatfjelddal egyházkerületi nyelvjárást, ha 
földrajzilag Norvégiába esik is, szintén a svéd, még pedig az Ume- 
lappmarki dialectusokhoz sorozom. A Norvégiában és Svédország
ban beszélt lapp nyelvnek dialecticus külömbségei nem a keleti 
hosszúságtól, hanem az éjszaki szélességtől függnek. Nyugatról 
keletre haladva ugyanazon, délről éjszakra mindig más és más 
jellemű nyelvjárással találkozunk.

A Hatfjelddalban tanulmányozott nyelv túlnyomóan déli 
lapp jellemű és nyelvtani alkatára nézve majdnem teljesen meg
egyezik a jemtlandival, még pedig ennek legéjszakibb frostvikeni 
(Fölinge-lappmarki) dialectusával. Midőn a herjedáli és Anaris 
hegységbeli szövegekből olvasgattam egyet-mást, már csak részben 
és nagy nehezen bírták megérteni. Több sajátsága van azonban e 
nyelvjárásnak, mely az éjszakibb (Sorsele, Malá) vidékbeliekkel 
közös. A többi közt az egyes accusativusban általánosan p (b)-1, a 
dativusban -je (-ije)-t találunk, a hol a jemtlandi lapp m, -se (san  
<.-n) ragot használ, azonfelül szókincse is meglehetősen eltérő.
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Hatfj eleid alt oda hagyva újra Jemtlandba mentem és egy pár 
napra a lapp iskolát akartam meglátogatni, hogy ott a Jemtland 
külömböző vidékeiről oda sereglett lapp tanulóktól néhány kétes 
nyelvtani kérdésben fölvilágosítást szerezzek. A lapp iskola idő 
közben Edsásenből Änge nevű helységbe költözött át, de legna
gyobb sajnálatomra zárva találtam. A tanító megbetegedett és a 
tanulókat nyári szünetre mind hazaeresztették szüleikhez a távol 
hegységekbe. Annyi időm már nem maradt, hogy a lappokat saját 
sátraikban kereshettem volna föl, tehát haza felé indultam.

Hatfjelddalban ötvenkét érdekes eredeti szöveget gyűjtöttem. 
Négy darab kivételével valamennyit a húsz éves Óla Samuié Ben- 
digsen mondta tollba. Ezek között van két kosmogoniai és nyolez 
történeti monda, negyven népmese, egy leánykérő jelenet s egy 
mythologiai töredék. A meséket a bennük előforduló külömböző 
lények (állatok, stäluo, j eahnü, jutule, noq itie, troqlle, sajevuo, Nau- 
sera, Askaläte stb.) szerint csoportosítottam. A karesuandói gyűj
tést is ide számítva újabb utazásomnak eredménye összesen hat
vankét külömböző tartalmú eredeti szöveg s két kis fordítás.

A hangok leírását illetőleg kevés a megjegyezni valóm. Azon 
hangokon kívül, melyeket a Lule-lappmarki és jemtlandi szöve
gek közlése alkalmával tárgyaltam, nem sok eltérőt találunk. Az 
Ume-lappmarkiban csak egy hang van, mely az eddigi közlések
ben elő nem fordult, t. i. egy sajátságos о és ö közt levő hang, 
mely hasonlít ugyan a jemtlandi szövegekben се-vel jelölthöz, 
csakhogy a nyelv alsóbb állásban van. Ezt a hangot a szövegek
ben nem is jelöltem, mert csak ott fordul elő, a hol a tőhangzó a 
névszók többes számában és az igék múltjában umlautot kap ; 
pl. pö°tij ( pö°tij)  jött poatet jönni igétől. — ё (középhang <1 és é) 
és d (középhang magyar a. és о közt) a jemtlandi textusokban is 
előfordult már, csakhogy akkor nem jelöltem. — *-val (pl. á, e) 
itt-ott félig hosszú magánhangzót tüntetek föl.

A karesuandói mutatványokban találunk d, d, z és z hango
kat is. A d-nek gyakran olyan sajátságos ejtése van, hogy az igen 
lágyan ejtett d és r közt középhangot alkot. Van azon kívül egy 
sajátságos s és г közt levő hang (finn s p. ebben sisare). A többi, 
e nyelvjárásban előforduló mássalhangzókat a jemtlandi szövegek 
közlése alkalmával ismertettem.

H alász I gnácz.



I.

U m e - la p p m a rk i n y e lv m u ta tv á n y o k  

a stenselei (svéd) és hatfjelddali (norvég) egyházkerületekből.

A) Történeti mondák és elbeszélések.

1. M a n n - a c e p  s u p c s t i ' t ,  k u k t i e  k u o k t e  v i e l j e c ’ 
a k t e p  t u q r u o - f u o w u p  v üo c é l i '  n.

Suomies äikien kampói piejji ta’ Norjin Svierjin kámpul ко-- 
пока’ parre tuqruji'n sensittnin parre ektst. suomies äikien unná 
toqruo-fuowq ropmumq toqruste, Svirjen Semite wärädin roswojin, 
puwwocallijin, кокки tah parre pö°tin. suomies äikien sö po°tin tuo 
lülie ivárij päktu tuoi Apij, A r jauriei päktu, Semite röswojiln, puw- 
wucPn, kukku tihte wg.sties riewqre-füowa pö°ti.

Akta kogtie lijje juohkelte tűi fenepi sämiei kogtiei louhtie, sö 
iccin kuh tappo koatiep kauänh tihte tuqruo-fuoicq. tűnnie koatsne 
lij árruominnie kuokte vieljec’. tihte akté lij vieljeöce prüumma, tihte 
muppie ij ie/rri ku’ pruArumq. akté kámpul kommá lij äi täsnie, täi 
viHlji poqries ciccie. kuh tah vielejee’ wárádihi pö°cite accie’ ruoinö- 
siH, sö vuéptiesti'n, atte tuqruo-fuowa wárátomma sijjen kranná 
samite pűAwucemmq, waltomg täi sijjen kranná[ s]  sémi kullie’, 
sölöp’, sö lie’ wuálgkgmq. toh ( to’)  vieljeé’ vüinin, kogppuo lie wuá- 
Iqkamq tihte toqruo-fuowa. sö wárádin ta’ vieljec’ jics koatsne jeli 
sopcstijin, kuktie lie tugruo-fuowg sijjen krannai kuimq rajjátummq. 
tie ta’ vieljeé’ jiehtie’, séjjeh accie’ lcekedit varräki varráki mennet 
tuqlovut táppá tuaruo-fuowup о vüoceliH nüolij kuimq. sö jenh nuolh 
iek iji’n, mqit ecie’ miátán waltet, sö tuh vieljec’ j ’éhtin, accie’ tuh
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kommá' koatsne orru°t. — «ijje mijje’ koatsne silt’ arruot; méjje’ 
sihtien miátán tuarediH.» — tuo' vieljec’ j'ehtie ': «téjje’ litie sö soq- 
jemohka waccet, ietie ánne tijje’ kéllli (kille’)  kenud mijjine warret». 
— «nü pqtt mijje’ kéllien.» — «já,já , tuqriedittie téjje’, joktie séih- 
tiejittie», tah vieljec' svörijin teitie kommuitie. kuh lie’ tie 1еёке- 
tomma, sö tvülekin, accie’ tuqruo-fuowup tualövut, jeh vulékin 
tuqruo-fuowun minnesne jéh kuorijPn ( v. kuqrijdn)  tann tuaruo- 
fuowun kiejite jeh warrijin parra eepmq-eepmqr'dhkán.

koh pö°tin suomies stuorra wárán, sö tuhte kampói kommá 
sejelui parra eepmqri'hkan, sö j eahtá tüitie j l mié pit tie : «liekkstitie 
anne tann tiáwán nällnie». tihte kámpul kommá Uj süilomq para 
eepmqrPhkqn, sö tihte kámpul kommá cihk'ste tann tiáwán nélle. 
kámpul kommá Uj süjölumq tann so sakki, kuh cihksti, sö nahksti. 
man tihte kámpul kommá Uj éálemietucée, tuhte aktn vieljen kommá 
cuovori tap cälemets áhkáp parra lierétiH ( v. wáccietiH). kuh tihte 
kámpul kommá fuhksti jés, sö ivar ráki para annéci oqresti. kuh 
fühksti, sö puakste parra eepmqriihkán, j eahtá tüjitie (tüitie)  vielje- 
cittie: «manne llep niekatomma, cácie-láttie’ jes jauracesnie vuojete- 
rninie». — sö akté stuora tiáwá, sö warreste tuhte akté vieljécce 
tann stuorre tidiuan nille jeh wuáineje aktup juuriep. tuoruo- 
fuowa nuolatomma poqccete jeh wüojeteminie tűnnie jdwrisne. sö 
wárete sopcste tüitie j'ecse kammarahtite, satne tuqruo-fuowup vüi- 
nije tűnnie jaurisne, máp satne m in i; poqccete U'n nuolatammq о 
wüojeteminie. kuh lie die supcstqmmq, j'ecse kammarahtite,sö wacca- 
ji*n koappácak vieljec' о nákijijin suomies tiáwá tuqkán jeh wüoce- 
li'n tappo tuqruo-fuowup, mij lij tűnnie jaurisne. sö akta tuqruo- 
fuowunalűmucistie jeahtá, mij lij tűnnie jaurisne: «kuktie-tie namhtie 
cácie ropseka sdttá ?» sö tihte j eahtá: séjje’ kalekie’ ropskap о cöhpo- 
kop (-kap) taréjét, kösse séjje’ poqtije' (poqtie'). tuoruo-fuowun alá- 
muc’ icéin aihc’, atte sijjén alamuc' lie’ jámuteminie tűnnie jaurisne.

ко ta' vieljec’ kö°lijin, máp tuqruo-fuowun alámuc' jfehtin, 
accie' sijje’ ropskqp о cöhpokop taréjét, kusse séjje’ poqtie', sö vüeée- 
lin parre eepmqri’hkdn. sö li'n wüocelemmq tüitie j'enepittie nüoli 
kuimq, jeh lij parra akté tuqruo-fuowun alámuéistie pácemq. májé 
vüoéin tésse, műn iccin tievvet’ kenná. sö wárádi'n tüitie kommuite
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supcsti'n, ieh mine sijje' tappo aktup tuqruo-fuowun alämucep tiev- 
vet' nuoli Imim a,; ieh sijje tairie’, Jcukt ecie’ täinie ßerädi't. so tuhte 
kampul kommá kihcije: «ma.itie litie kaihkite íüolite prüoivumq ?»— 
fierhtn nuoln lij nummq. — «ja, пи lien monnoi prüowumq.» —  
so tihte kampul kommá anneci sávun ärrui, sö viht kihcij teitie viel- 
jecitie : «mqitie litie kurhtie-nuoniep prüowumq?» — «ij lie’ mijje’ 
kurhtie-nuoniep prüüwumq.« sö tihte kámpul kommá j'a h tä : «wqt- 
tiejitie tcillie munne tapp kurhtie-nuoniep! » sö uihte tah vieljec' 
wattin tän jics puqries ceccän tappq kurhtie-nuoniep. sö tabuttallie 
tihte puories kommá jih  j lahtá tann j'ecse mennäsesse: «waltie’ tällie 
tatne jecet nammuite pejjise о waltie’ kurhtie-nuoniep mu kieti séstie 
о cäkie’ j'ecet nammäi nüoliep jéh wottie tiiitie käränitie táppá kurh- 
tie-nüoniep.» käranh uihte tuqstuotijin (v. -tPn), sö tihte kampul 
kommá j'a h tä : «ménnejitie tällie, priiöwujitie, tappo tuqruo-fuowun 
alämucep vüocijitie». sö uihte waccaji'n (-jijin) jéh siktiji’n ö vüo- 
cin. ku’ tihte tuqruo-fuowun alämuce tap kurhtie-nuonep °occij, sö 
j'ehti: «uffuv, uff uv !» iccij satne kieks', atte kakkakarrep äi utnin, 
sö jemi tihte äi. ta' vieljec’ weltin tan tuqruo-fuowun kullie’, sölöp’ 
jeh vulckin iics h’ejemuse. sö viäsujin h'ejevoläkan. — tällie kai’ka 
tüune.

E l f o g o m m e s é l n i ,  h o g y a n  l ő t t  l e  ké t  t e s t v é r  egy
h a d c s a p a t o t .

Egyszer, régi napokban Norvégiának, Svédországnak régi 
királyai csak egyre háborúskodtak egymással. Egy időben egy kis 
hadcsapat megszökött a háborúból, Svédország lappjait rabolták, 
öldökölték, a merre csak jöttek. Egyszer ama déli hegyek mellett, 
az dpij [s] Are tavak mellett jöttek el, a lappokat rabolták, gyilkol
ták, a merre ez a csúnya rablócsapat jött.

Egy sátor volt íélrébb a többi lappok sátrától, hát nem ta
lálta ezt a sátrat a hadcsapat. Ezen sátorban két férlitestvér lakott. 
Az egyik testvér nemrég nősült meg, a másik nem volt nős. Egy 
öreg asszony is volt ott, azon testvéreknek öreg anyja. Mikor a 
testvérek künt voltak, hogy a rénszarvasokat őrizzék, észrevették, 
hogy a hadcsapat legyilkolta szomszéd lappjaikat, elvette szom
széd lappjaiknak arany-, ezüstholmijait, rénszarvasait, aztán el-
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ment. Ama testvérek látták, merre ment a hadcsapat. Hát a test
vérek sátrukban elmondták, hogyan bánt el a hadi csapat szom
szédjaikkal. Aztán azt mondták a testvérek, hogy ők gyorsan 
elkészülnek, gyorsan elmennek üldözni a hadi csapatot és lelövik 
nyilakkal. Hát sok nyilat készítettek, a melyeket magukkal vigye
nek. Aztán a testvérek [azt] mondták, hogy az asszonyok otthon 
maradjanak. — «Nem akarunk mi itthon maradni; követni aka 
runk titeket.» -— A testvérek mondják: «ti olyan lassan mentek 
(tkp. lassúak vagytok menni), ki sem bírjátok velünk szaladni.» — 
«Bizony mi kibírjuk.» — «Igen, igen, kövessetek, mivel akarjá
tok», felelték a testvérek az asszonyoknak. Mikor elkészültek, el
indultak, hogy a hadcsapatot üldözzék és elmentek a badcsapat 
után és nyomozták a hadcsapat nyomait és igen nagyon szaladtak.

A mint egy nagy hegyre értek, az öreg asszony igen elfáradt 
és azt mondta a többieknek: «pihenjetek egy kissé (tkp. még) e 
dombon.» Az öreg asszony leült a dombra. Az öreg asszony olyan 
nagyon elfáradt, hogy a mint leült elaludt. Hanem az öreg asz- 
szony vak volt, az egyik testvér feleségének csak vezetnie kellett a 
vak asszonyt. Mikor az öreg asszony fölébredt, hát hamarjában 
csak egy kicsit aludt. Midőn fölébredt, igen nagyon nevetett, [azt] 
mondja a testvéreknek: «azt álmodtam, vizi madarak úszkálnak 
a tavacskában». -— Volt egy nagy domb, s az egyik testvér fölsza
ladt a nagy dombra, hát látott egy tavat. A hadcsapat levetkőzött 
meztelenre és úszkált a tóban. Aztán elmondja társainak, hogy 
hadcsapatot látott a tóban, a melyet látott; meztelenre vetkőztek 
és úszkálnak. Mikor ezt megmondja társainak, elment mind a két 
testvér, lesbe álltak egy domb mögé és lövöldözték a hadcsapatot, 
a mely a tóban volt. Hát egyik a hadcsapat emberei közül, a ki a 
tóban volt, mondja : «miért lesz igy a viz veressé?» Aztán mondja: 
ők [mindent] el fognak pusztítani (tkp. vörössé, feketévé fognak 
tenni), a hová jönnek. A hadcsapat emberei nem vették észre, hogy 
embereiket megölték a tóban.

Mikor a testvérek meghallották, a mit a hadcsapat emberei 
mondtak, hogy [mindent] el fognak pusztítani, a hová jönnek, igen 
nagyon lődöztek. így lelőtték a többieket a nyilakkal és a hadcsa
pat emberei közül csak egy maradt meg. Lőttek ugyan erre is, de 
nem találták el. Hát elmondták az asszonyoknak, hogy ők nem ta
lálják el ezt az egy hadcsapat emberét a nyilakkal, ők nem tudják,
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mit (tkp. hogyan) csináljanak ezzel. Ekkor az öreg asszony kér
dezte: «vájjon megpróbáltatok-e minden nyilat?» — Minden nyíl
nak volt neve. — «Igen, bizony megpróbáltuk ketten.» Hát az öreg 
asszony egy kissé hallgatott, aztán ismét kérdezte a testvéreket: 
«vájjon megpróbáltátok-e a búvár madár orrát?» —- «Nem pró
báltunk mi még búvármadárorrt.» Azt mondja az öregasszony: 
«adjátok most nekem a búvármadár orrát!» A testvérek csakugyan 
odaadták öreg anyjuknak a búvárorrt. Ekkor megtapogatta az 
öreg asszony és mondja leendő menyének: «emeld fel most em
lőidet és vedd a búvárorrt kezeimből, s dugd emlőid alá, aztán 
add ama férfiaknak a búvárorrt». A férfiak csakugyan átvették, 
s az öreg asszony azt mondja: «menjetek most, próbáljátok meg, 
a hadcsapat emberét lőjétek agyon». Csakugyan elmentek, czéloz- 
tak és lőttek. Mikor a hadcsapat embere a búvárorrt megkapta, 
azt mondta: «jaj, jaj!» nem vette észre, hogy búváruk is volt, 
aztán ő is meghalt. A testvérek fogták a hadcsapat aranyát, ezüstjét 
és hazájukba mentek, aztán boldogúl éltek. — íme mind.

2. Monn- acep  s up c s t i l t, k u k t i e  l a t  t i  e' u s s e d i l n 
Semi t e  p ü uwus t i i .

Kämpul thijjé suomies fö^htekq sämie' menneti'n ruilnie 
Vuáptstsnie jeh lettiste piäpmuo' änuo’. suomies kartienesse akta 
kämpul sämien kommá pö°ti. tűnnie kartienisnie lij akté kompul 
kommá, tihte tann poqries sämien kommäse aktep laipieb wutti. tihte 
'lij läipie cähps. kuh rüukie tann kommose tabb laipiev (laipiep) 
wutti, sö jih ti: «prienne’! prienne'!» — tihte sämien kommä un- 
terti, mäb acä tihte tairiehtiH, juktie rüukie sütne cähps laipiev wutti 
jehjihtij: «priennie'! priennie!» tihte kommä supcstij tüitie mup- 
pite simite, man idein ürme näken sämie’ mähtie’ kuarqket, map 
tihte cähps laipie kaleki tairiehtiH.

aktn cakcn sämie’ menneji'n vuolese marhnese. tällie lij marh- 
nän sijje tunn Halsie-nuqnän lüunie. kuh sämie' pö°tin marhnije, sö 
tin lattie’ stuora häkenup pikkimq tann Halsie-nuqnän pijera. ku’ 
sämie’ pö°tin, sö rihpusü%n tap häkenup, sö ai vilit tdhpstiln, kuh lin 
sämie’ si'se poqtqma. tann häkenen sisnie j'enh idrevie-keäkk’ jeh 
j len’ rüure’ (rüurh) jéh jbih viene-keäkk’ о véjene-pühttuo’ jeh kuksie’
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tnini'é pdhttüine. sö jíhtin Semite, accie' °qttet jü*kät parr eäpmq- 
ri’hkqn, mann j'enup parre si'htie'. sarnie’ untertVn, juktie tann fe n ’ 
vijene’ li‘n. suamies sarnie’ ju ukujrjin, kusseka vidjuoji'n, mein soq- 
mies iccin kuh ju uk’. tali, kuh iccin jd uk’, tali ossedVn, ij Vem’ kuli 
mij skihkelike vijene tah lattie’ sijjite lihkémq. — tali lattie' usse- 
dVn Semite puuwustilt, man so li’n vuertieminnie, kusseka jin ’ sdmie’ 
pöqtelh. sämie’ smuqlite jell smuqhte poqteWn. fierhtn aikien, kuh 
sdmie’ pd°tin, sö rihpstijin tap hdkenup ; kuttie lin sijise poqtomq, 
sö ai viht tahpstijin. kuokte sdmien parnie’ kuocin hakenen pijjeln 
jéh riipmoji'n. mäje lattie’ toqlövuojPn, mein iccinh anrie jaks'. so 
skö°kon sejtse tah parnie’ fdrijPn, jéh lattie' karviehtijin tiiitie 
sämien pärnite tan skoqken si'se. sö tah sdmien parnie’ warriji'n 
Tolstdn ősien nélle jéh tdhtie ässte wqrtäsi'n tann Halsie-nuqndn 
kuqikii, accin täUie wuqrtäsi‘t, kuktie tällie kuqriti. — akte lij 
sämien kommä äi tann häkenen sisnie. akte unne kVrhkomm mäne- 
cep utni tihte kommä. tann kummän kelle lij äi jüul:omq jéh vo"- 
jumq. tihte kommä caliksi1 jicse kellen pialesne jeli ciaruoi par 
edpmqrilhkqn, juktie tihte kommä arveti, mi kalki séttet ( v. kuard- 
di't). sö lin tällie jin ' sdmie' cuonkangmma, jeli iccinh anne vielie 
poqtie’.

lattie’ tällie weltin rüurite jell kalekin tällie älekit jéh vuoőelit 
Semite, sö wuáini (wuáinaji'n), akte stuore skihpa poqtd tannfjuln  
térre juhtien tann Halsie-nuandn kuqiku. lattie’ dvune sittijijin, 
tällie mdjic sijjiti viehkie poqtd. kuli skihpq kieskiebqsse po°ti, sö 
jeihti tann skihpuje akte vileks fldkte, °q,hcici sö ru°ps jis fldkte jéihti, 
sö minneln jés cahps fldkte. tihte vilks fldkte lij dvuo sémiié, jukt 
accie’ sliiöhput püuwustallet tiiistie lettiste; tihte ruops fldkte lij 
sárokuo lüttite, jukt dóéin skihpon alamuc täitie lettite vüocet; tihte 
cahps fldkte lij tairiehti’t, jukt ecin cöhpokup taréjut kaihka tuund. 
sö elé kin tuh lattie’ pöllejit, kuh skihpq kattan juliti. alamuc' pö°tin 
tdhtie skihpste tann häkenen si’se, s ihn ite tah alamuc’ téekt dilié’ jeh 
jiehtie': «stähkares wdrie-lättie’ /» sö kihein tah skihpon alämuc’: 
mdb accie’ tűi rüurij kuimq tarajut. sö tah lattie' svörijin: «mije 
lien ussetgmmq, accien Semite vüoceliH jeh poqlltet tűi terevij 
kuimq.» — «mij eh kalkien tejjite motet, juktie tijje uésetitie sémi

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, III.
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vüocit. h'ejevon mijjeh hinnim puatet auótsne tijjeh aldkomg Semite 
vuoceli't». tah skihpun alamuc’ kihcijin: «kusnie lie pieiie h> — «mi 
lie tihte pienite ?» tah lattie’ kihcijin. — skihpun alamuc’ svöriji'n :
«tihte tijjén h'ärrä lie piene, juktie säihtä, accitie tijje’ Semite pü"- 
wuci't». man skihpqn alamuc' li'n ci'hkqrtij kuimq wnqrtäsummq, 
koqpp lie piaié éieketomma. vuáinumq liln tah skihpqn alamuc , 
kjürkuse ( V. kjürhkuje) lij tihte h'ärrä wuálqkqmq. kuokte täistie 
skihpqn alämucistie weltin koqppäcal jicsesse aktup hiestub, mah 
Un hakenen pajenqln jéh rieri'n parre wqrräki kärhkuon koqjeku. 
h'iirrä lij uksop leäsoma kärhkusne, man tah alamuc' cü°pkstiln 
uksop päjjis jéh wéccin kärhkuon sifise jeh uhcedi'n tapp li*ärräb. so 
uihte keunin, fuqresi'n uluks jeh käriodi'n hiestop koappä ( v. koqp- 
päcahkite) tann h'ärrän kietite jéh hiestite jöfkojß'n. so purhksti'n 
tah hiest’ tapp h'ärräb kallene härän.

so vulekin viht tah kuokte skihpqn alämuc' tann hakenen si'se 
jéh Semite tcehk4allin moppätest jéh jihtin : «stähkares wärie-lättie’! 
ietie kalk’ tällie krauwäuli't, atta lättie’ kalekie’ tijjite pouwusiiH» . 

só jihtin tah skihpän alämuc ’ Semite, accie’ mennejit tann hakenen 
sistie. kuh lin sämie' mennejimma, so jihtin tah skihpän alämuc', 
sijjeh accie’ tállob vüocét kaihka hakenen sijise, «kuktie tijje’ accitie 
°accet jämet kaihk tuune tijjen paräkuon autste». —  so akte l&ttien 
keile ruhkole täitie skihpun alämucitie, alies kaläk’ vuocet tällob, 
juktie jin' alämuc äijämie', kuht iccin si'ht' Semite pouwusti't. tihte 
lattien keile jihti, iccij kuit satne si'ht’ (séiht’), accin Semite vüocét. 
satne mäje ruhkoli tapp h'ärräb, tihte h'ärrä lij kuit tihte räries- 
tqmmq, accin Semite vü°cet, man tihte h'ärrä iccij anne mqnnop 
kulltelh (kulltele), man jihtij, nü kalekie' vüocét,. tah skihpqn alämuc' 
svoréji'n: «h'ärräb lien tie mijjeh püuwustummq, man jes tällie toqi- 
vuohtittie, ietie kalk Semite vielte ussedi't püuwusti't, so accitie °qccet 
("occet) viaset». so tah lattie’ toqivuohti'n, ieh kuo kalk sijje' vielie 
Semite ussedi't vuocet. so tah skihpun alämuc’ wäccäji'n skihpse о 
jih tin : «jes tlie vielie küHien, atte nümhtie ussedittie, so pogtien 
poqstite jéh vüecien, cöhpokup tarejuon kaihka tijjite». so vulekin tah 
skihpqn alamué’ skihpuje je ’ vulkin. man iécin nähen' tairie’, kustie 
tihte skihpq pö°ti, man arvieti'n, nähen’ lije’ cällumq konokän koqiku,
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kuht' iccin si'ht’, accin Semite pouwustiH. sö ar vieti1 a, konokéi írj tapp 
tuqruo-skihpup seettomq, Semite warjeliH. — tihte lij supcs kampói 
thijjiste.

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, III.

E l f o g o m  b e s z é l n i ,  h o g y a n  a k a r t á k  a p a r a s z t o k  
a l a p p o k a t  m e g ö l n i .

Eégi időben néhány szegény lapp ember járt lent Mosjöenben 
(Yefsenben) és a parasztoktól ételeket kért. Bizonyos tanyába egy 
öreg lapp asszony jött. Ezen tanyában egy öreg asszony volt. Ez az 
öreg lapp asszonynak egy kenyeret adott. Ez a kenyér fekete volt. 
Mikor a parasztasszony ennek a lapp asszonynak a kenyeret adta, 
[azt] mondta: «égj! égj!» A lapp asszony csudálkozott, mit jelent
sen az, hogy a paraszt asszony neki fekete kenyeret adott és 
mondá: «égj, égj!» Ez az asszony elmondta a többi lappoknak, 
de egyetlen lapp ember sem bírta megérteni, mit jelentsen a fekete 
kenyér.

Egy őszszel lappok mentek le vásárra. Ekkor a vásárhelye 
ama Hals földnyelvnél volt. Mikor a lappok a vásárra jöttek, a 
parasztok nagy kerítést építettek a halsi földnyelv körül. Mikor 
lappok jöttek, kinyitották a kerítést, aztán meg ismét becsukták, 
midőn a lappok bejöttek. Ezen bekerített helyen sok kátrányos 
hordó, meg sok pálinkás hordó és pálinkás puttony és a putto
nyokban kanalak voltak. Azt] mondták a lappoknak, hogy ihat
nak majd ugyancsak jócskán (tkp. csak nagyon), a mennyit csak 
akarnak. A lappok csodálkoztak, hogy annyi (oly sok) pálinka 
volt. Némely lappok ittak, a míg megrészegedtek, de némelyek 
nem ittak. Azok, a kik nem ittak, azt gondolták, nem valami igaz 
pálinka volt az, a mit nekik a parasztok készítettek. — Ezek a 
parasztok meg szándékozták a lappokat ölni, de vártak, a míg sok 
lappok érkeznek. A lappok lassankint (tkp. lassan és lassan) meg
érkeztek. Mindenkor, mikor lappok jöttek, kinyitották a kerítést; 
mikor bejöttek, akkor meg ismét bezárták. Két lapp legény kimá
szott a kerítésen és elszökött. A parasztok ugyan üldözték, de nem 
érték utói. Hát erdőbe mentek be a legények es a parasztok a lapp 
fiukat elvesztették [szem elől] az erdőben. A lapp legények föl
szaladtak Dolstad (Vefsen) hegyére és ezen hegyről Hals földnyel
vére néztek, hogy lássák mi (tkp. hogyan) történik (tkp. történt)
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most. — Egy lapp asszony is volt a kerítésben. Egy kicsiny böl
csőbeli gyermeke volt ennek az asszonynak. Az asszonynak ura 
szintén ivott és megrészegedett. Az asszony ült férje mellett és 
nagyon sírt, mert az asszony sejtette, mi fog történni. így aztán 
sok lapp gyülekezett össze és többen már nem jöttek.

A parasztok ekkor fogták a puskákat, s most el akarták kezdeni 
a lappokat lődözni. Hát látják (látták), egy nagyhajó jön afjordon 
(tengeröblcn) át haladva a halsi földnyelv felé. A parasztok meg
örültek, ime most nekik segítségük jő. Mikor a hajó közelebb jött, a 
hajón (tkp. a hajónak) fehér zászló tűnt föl, lassankint (kis vártatra) 
aztán egy veres zászló tűnt fel, végre pedig fekete lobogó. A fehér 
zászló öröm volt a lappoknak, hogy meg fognak menekedni, [hogy] 
a parasztoktól megölessenek; a veres zászló aggodalom volt a 
parasztoknak, hogy a hajó emberei agyon fogják a parasztokat 
lőni; a fekete zászló [azért] volt, [hogy] jelentse, hogy mindent el 
fognak pusztítani (tkp. feketévé fognak tenni). Ekkor el kezdtek a 
parasztok ijedezni, mikor a hajó partra jött. Az emberek a hajóról 
a kerítésbe jöttek, a lappokat az emberek megveregették (vállukra 
veregettek) és mondták: «szegény hegyi madarak!» Aztán kér
dezték a hajó emberei: mit akarnak azokkal a puskákkal és 
azokkal a kátrányos hordókkal csinálni. A parasztok felelték : «az 
volt a szándékunk, hogy a lappokat lelőjjük és elégetjük a kát- 
ránynyal». — «Mi fogunk titeket agyonlőni, mivel ti a lappokat 
szándékoztátok agyonlőni. Jó, hogy idejében jöhettünk, mielőtt 
elkezdtétek a lappokat lődözni». A hajó emberei kérdezték: «hol 
a kutya?» — «Miféle kutya?» kérdezték a parasztok. A hajó em
berei felelték: «a ti papotok a kutya, mivel azt akarja, hogy ti a 
lappokat megöljétek». Azonban a hajó emberei messzelátókkal 
nézték, hová bujt el a kutya. Látták a hajó emberei, hogy a tem
plomba ment a pap. Ketten a hajó emberei közül vettek mind
ketten maguknak egy lovat [azok közül], melyek a kerítésen kívül 
[kissé félre] voltak és gyorsan elnyargaltak a templomhoz. A pap 
bezárta az ajtót a templomban, de ezek az emberek föltörték az 
ajtót és bementek a templomba és keresték a papot. Hát csak
ugyan megtalálták, kivezették és a lovat a papnak mind a két kezé
hez kötötték és kergették a lovakat. így a lovak a papot sokfelé 
szaggatták.

Aztán a két hajós ember ismét bement a kerítésbe, a lappok-
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nak másodszor is a vállukra veregettek és mondták: «szegény 
hegyi madarak! ne féljétek most, hogy a parasztok benneteket 
meg fognak ölni». Aztán azt mondták a hajósok a lappoknak, 
menjenek ki a kerítésből. Mikor a lappok elmentek, azt mondták 
a hajósok, ők föl fogják gyújtani (tkp. tüzet fognak lőni) az egész 
kerítést, hogy valamennyien meghalhassatok cselekedetetekért. — 
Ekkor egy parasztember könyörgött a hajós embereknek, ne rak
janak tüzet, mert sok olyan ember is meghal, a ki nem akarta a 
lappokat megölni. Ez a paraszt ember azt mondta, bíz ő sem 
akarta, hogy a lappokat agyonlőjék. О ugyan könyörgött a pap
nak, ez a pap volt ugyanis, a ki tanácsolta, hogy a lappokat 
agyonlőjük, de a pap nem hallgatott meg engemet, hanem azt 
mondta, csak lőjék agyon őket. A hajó emberei felelték: «a papot 
már megöltük, hanem, ha most megígéritek, hogy nem fogjátok 
többé a lappokat megölni akarni (szándékozni), akkor életben 
maradhattok (tkp. kaptok élni)». A parasztok megígérték, hogy 
nem fogják többé a lappokat agyonlőni akarni. Ekkor a hajó em
berei elmentek a hajóra és mondták: «ha még halljuk, hogy ezt 
(tkp. úgy) szándékozzátok, visszajövünk és lelövünk, kiirtunk (tkp. 
feketévé teszünk) mindnyájatokat». Aztán a hajó emberei a ha
jóra mentek és elindultak (elutaztak). Azonban senki sem tudta, 
honnan jött a hajó, csak sejtették, hogy némelyek írtak a király
nak, a kik nem akarták, hogy a lappokat megöljék. Sejtették, hogy 
a király küldte a hadihajót, hogy a lappokat megoltalmazza. — 
Ez a mese régi időkből való.

3. Al c t n h l ä r r ä n  о nuq . i t  i en p a  г и i e n  р г ' г е.

Suomies äikien Sviriesne lijén coqnkanqmmq kjürhkse. akté 
noaities alämäj j eahtä: «ie lie к uh puoraka jirretn k'et hkusne wä- 
rädi‘t». — kuli lie h'ärrä früuq poqtqmq, frü uq caps laipiep (laipiev) 
wutti teitie alämucitie о j eahtä: «ie lieh ku’ puoraka jirretn keär’- 
kusne wärädiH». alämuc’ iccin kglltale' fröup jällci nuqitiep jah  
so weccijin kjurhkuse ; man noqitie icci kuh kjurhkuse wacciv . 
h'ärrä lije supcstalluma aktine tuaruo-fuovine, kuccie lie satne о 
alämuc ’ éoankqnamma kjurhkuse, accie’ poatet käihkite Semite pou- 
wusti’t, satnup ti-ecie' oloks luihtet. h'ärrä icci Semite thohcit’ о 
si'hti sctmi/ püvcite -waltit, tuqruo-fuowq tap tuqjévuhti. so p°altä-
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jihtn tihte tuqruo-fuowa kärhkuop, kuk Un h'ärräb о frpup lúeih- 
tqmq uloks,jéh käihk' sámie’ püHin.

tihte nuqitie aktup parniep ütni. nuqitie j eahta, aécie’ skoqkse 
mennet nüole’ taréjét, kuccie hHirrá о tihte tuqruófuowq poqtá, sö 
accie’ nüolij hűim a vüoceUH h'tii rab о tuqruo-fuowup. koh h'ärrn. о 
tuqruo-fuowa pö°tin, sö nuqjetie о nuqitien parénie vüoceli'n vuóstak 
tuqruo-fuowup. h'árráp minnemust pajin orrút ö früup. sö weccin 
skuaken sistie nuqjetie о jicsá parnie, accie’ h[ärräp pquwustiH. 
li'árra májé ruhkolle, accie' pájit satnup viasut, mán iccin kuh hlár- 
ráp paje' viasut, mán pouwustíjin. mán nuqitien parnie fröup páji 
viaset, juktie früua icéi kuh sPht’ Semite pquwisti't. sö prüuri tihte 
nuqitien parnie táinie h'árrán frűine. tap tuqruo-fuowup kreávPn 
lántn sepse, stüora prüurop nuaitien parnie taréjai, jenh sámie’ 
éoqnkeritín о avuodJ’n, juktie lie nuqitie о nuqitien parnie tohka- 
summq h'árráp о tap stuora tuqruo-fuowup vüoceli't. wuttin tan 
nuqitien parenan jen’ pö°c’, kullie', sölöp’. noqitie-párnie о hlärrän 
früua jen mána °occin, sö viasujin h’ejevoläkan. tállie kai'ka tüune.

E g y  p a p r ó l  és  a v a r á z s l ó  f i á r ó l .

Valamikor Svédországban templomba gyülekeztek. Egy va
rázsló ember mondja : «nem jó lesz holnap templomban lenni».— 
Midőn a pap [meg] a felesége jöttek, az asszony fekete kenyeret 
adott az embereknek és mondja: «nem jó lesz holnap a templom
ban lenni». Az emberek nem hallgattak az asszonyra vagy a va
rázslóra és elmentek a templomba; azonban a varázsló nem ment 
a templomba. A pap beszélt egy hadcsapattal, hogy mikor ő és az 
emberek összegyülekeztek a templomba, jöjjenek, öljenek meg 
minden lappot, őt pedig majd ereszszék ki. A pap nem szívelte a 
lappokat és a lappok rénszarvasait el akarta venni. A hadcsapat 
ezt megígérte, aztán fölégette (meggyujtotta) a hadcsapat a tem
plomot, midőn a papot és feleségét kieresztette és valamennyi 
lapp elégett.

Ennek a varázslónak volt egy fia. A varázsló azt mondja, 
menjenek az erdőbe nyilakat csinálni. Mikor a pap és hadcsapat 
jön, majd le fogják lőni a papot és a hadcsapatot. Midőn a pap és 
a hadcsapat jöttek, a varázsló és a vavázsló fia először a hadcsapa-

2U G O R  F Ü Z E T E K . 9 .
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tot lőtték le. A papot utoljára hagyták (maradni), meg az asszonyt. 
Ekkor kimentek az erdőből a varázsló és a fia, hogy a papot meg
öljék. A pap ugyan könyörög, hagyják őt élni, de nem hagyták a 
papot élni, hanem megölték. Azonban a varázsló fia az asszonyt 
életben hagyta, mivel az asszony nem akarta a lappokat megölni. 
A hadcsapatot a földbe elásták (eltemették). Aztán a varázsló fia 
lakodalmat ült a pap feleségivei. Nagy lakodalmat csinált a va
rázsló fia, sok lapp ember gyülekezett össze és örültek, hogy a 
varázsló és a varázsló fia a papot és a nagy hadcsapatot le birták 
lőni. Adtak a varázsló fiának sok rénszarvast, aranyat, ezüstöt. 
A varázsló fia és a pap felesége sok gyermeket kaptak és boldogul 
éltek. — íme az egész.

4. Marine kalkap supcsti't akta säkän pi're, kuktie sarnie' aktep tua- 
ruo-fuowup nerrijdn.

Suomies äikien Svirijisn sarnie' orruominnie. suomies äikien 
jqhtäjijin tiekie jilleln taitie jillie white, Skalmä white, orrúin 
täsnie suomies thijjeb, sö akté tuqruofuowa pö°ti täitie semij kuoika, 
sö fehtin tann tuqruofuowun alämuc’: «tijjeh eccitie mijjise wattét 
tijjin kullie’, sólop', rnqitie tijje' utniejitie ; jis ietie tapp taréjuk, sö 
mijje' tijjep pouwustn (\. püuwustivie)». ta’ sämie' j'ehtie’, sijje’ 
tairie’ aktep raihkuos, raihkuos sämiep, tihte sämie ij lie’ kuh man 
kuhkene. sö tah tuqruo-fuowun alämuc’ j'ehtie’: «vi’sijitie tijje’ méj- 
jep tann raihkuos samien kellen koqiku ! » — я ja nü kale kién mijje’ 
vi'sit». sö tah sämie’ j4htie': «peäremus lie, kuccie jijje sattä, sö lie 
tihte raihkuos lähpq oqrieminnie, sö °accuojittie waltet tann kaihk' 
kullie’, sölöp’e.

akta poqries lähpq, kuhte accä löusene wäradi't tann tuaruo- 
fuovuje ( V. fuovuse) , sö jijjin vülekin, kuh lij siwunete settemq. tihte 
puqries lähpq autene waccä. sö tihte lähpq piessie’ kuihkq jeh poal- 
täjahtä ö auetene waccä. tihte piessie c üuki (cuowqkä), kuktie tuq
ruo-fuowa vüinin, kukku tihte lähpq, waccä. tihte lähpq akta stuorä 
pierjeb täiri, sö tihte lähpq waccite tann stüora pierjin nélle jéh 
hajekete piessie-luq,кeпор tann pierjin äcoln vüolus, j ’ece tie warresti 
pajenuln tohkuo ( tuhkuo) . ku’ tuqruo-fuowa pö°ti, vüinin piessie- 
-luqkenup tüppene vulnie (vülnie), sö warrakö°tin pair eepmqri’h-
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hau, kukt ecin lähpqp jakseliH. sö warrestin tan pierjin acoln jeh 
kahéiji'n kaihk’ tuunh (tűnne') jéh larhkenijin, kuktie jemin. 
n&mhtie tah sämie’ tapp tuqruo-fuowup nerriji'n; sö ävune séttiji'n 
sänne’. —- tihte lije supcs üuteci (kampul) théjjiste.

Mesélni fogok egy eseményről, hogyan bolondították el lappok
egy hadicsapatot.

Valamikor Svédországban lappok laktak. Egyszer ide köl
töztek nyugatra, ezekre a nyugati hegyekre, Skalmodal hegyeire. 
Itt laktak bizonyos ideig, hát egy hadcsapat jött azokhoz a lap
pokhoz, s azt mondták a hadcsapat emberei: «ti nekünk fogjátok 
adni arany, ezüst holmitokat, a mikkel birtok; ha nem teszitek, 
megölünk benneteket». A lappok mondják, ők tudnak egy gazdag, 
gazdag lappot, az a lapp ember nem igen messze van. Hát a had
csapat emberei mondják : «kalauzoljatok bennünket ama gazdag 
lapp emberhez». — «Igen, majd el fogunk vezetni.» Aztán a 
lappok mondják: «legjobb, mikor éjjel lesz, akkor az a gazdag 
ember aluszik és minden ezüstjét, aranyát elvehetitek».

Volt] egy öreg ember, a kinek kalauzul kellett szolgálnia 
(tkp. lenni) a hadcsapatnak. Éjjel elindultak, mikor sötét lett. Az 
öreg ember elől megy. Az ember nyirfakórget tördel és meggyujtja 
és elől megy. A nyirfakéreg világított (világít), hogy a hadcsapat 
lássa, merre megy az ember. Az ember tudott egy nagy hegyet, 
hát a nagy begyre vezeti az ember a csapatot és a nyirfakéreg- 
iaklyát lehajítja a hegynek, maga pedig másfelé el (tkp. félre oda) 
szaladt. Mikor a badcsapat jött, látták a nyirfakéreg-parazsat 
amott lent, hát elkezdtek igen nagyon szaladni, hogy az embert 
elérjék. Szaladtak le a hegynek és valamennyien leestek és össze
ütődtek, úgy hogy meghaltak. így tették a lappok a hadcsapatot 
bolonddá; aztán örültek a lappok. — Ez az elbeszélés előbbi 
(régi) időkből való.

5 . S é'mi j  о s t u o r  a s k i ä l ö m a  n p í ’r a.

Suomies aikien lij kampul thijjen akté stuore skiälöma poa- 
tomq, tűi lüulie äpien siiniij koqiku. tihte skiälöma suqleti sémi) püuc’ 
par ektst. tihte lij skialömq stuora viaksekq, iccin huh naken samie’
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tuost' täinie skiälömuine hóqjéput, iccin dime tairie', mab ac' rarem 
utnet. akté samien keile, kuhte lij liensmqn'e tüitie muppite Semite, 
tihte leänsmqnle jihtij muppite simite, accieh coqnkeni’t j ieh pröowut 
waltet tappq skiälömup. so coankeni'n sämie’. tihte lij skiälömq 
aktup koqtiep jicsesse cikkéma, kusnie prü“hkij qrrut. so tah j'ene’ 
sämie’ mennejVn tan skiälömun koqtän. skiälömq lij jes oqrieminnie. 
so weltin skiälömup kärodi’n läüci (läwüci, lämuci) kuimq jeh foqre- 
sPn äpien jawrie-kättän jéh vermeine sö°tin aktn sö°lije, kuhte lij 
äpien kuöutielisnie. so cuwwup lehpin tann sö°lije jéh j'ic’ tuh sämie’ 
vülkin jics kö°tij koaiku jeh roaresi'n, kukt ecie’ täinie cuwwuine 
ßerädiH. so tihte sämien liänsmqn'e räresti, äccie’ rüoeet tapp 
cuwwup.

kuh lin tie kaihka li,ekemq karvust, sö lij akte kuhkies nuqnä 
tann äpien nuorhtecinniä piälisne. tihte liänsmqnle räresti, accie’ 
kuokte skjuhth mennet jeh ciekadiH tann nuqnän pijjelisnie. sijjeh 
riccie’ jéss mennet skiälqmob vieccet tähtie sö°loste jeh so°tet tann 
nuqneje. sö uihte wärädi'n skiälqmub vieccijijin jéh luihtin kattan 
tann nuqnije. sö skiälqma wacciji päjjise tapp nuqnäp. iccij dnne 
skiälömq tairie’ näken, forän smiállétij. tihte akte sämien parnie, 
kuhte vuostakastä vüucij, tihte icci anne skiälömup tievvet’. tulitä 
muppie sämien parnie vüucij, tihte tie skiälömup tievveti, man iccij 
kuhjämij tallä. sö weccin skiälömun koaiku. skiälöma j'ecse tahposte 
waltä aktep stuora näipiep jeh j eahtä täitie sämien pernite, accie’ 
soitnup täinie ni'pine püuwusü't. sö supeste, pecanneje täitie sämien 
pernite, kulömq lie alämuc ’ satne täinie nipinä pauwumq jéh seihtä, 
accin satnup täinie nipinä pouwustiH. sö uihte tah parnie' pii"- 
wustijin tapp skiälömup täinie skiälömun ni'pinä. sö lij akte unne 
ciennece tann nuqnän pijjelisnie jeh tann ciennije tah sämie’ tapp 
skiälömup vuqjuodpn. — tihte Ui supes kampul thijjeste, jéh tihte 
stiHle, kusnie lie tihte kuqrätommq, kuhesowwä Äpien nuqnä 
( V. nuqnene).

A l a p p o k r ó l  és a n a g y  g a z e m b e r r ő l .

Egyszer régi időben egy nagy gazember jött ama keleti beltó 
mellett lakó lappokhoz. Ez a gazember egyre lopta a lappoknak
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rénszarvasait. Ez a gazember igen erős volt, egy lapp sem mert 
ezen gazemberrel megbirkózni, nem is tudták, mihez fogjanak 
(tkp. mit bírjanak tanácsúi). Egy lapp ember, a ki a többi lapp 
emberek fölött főember (tkp. hivatalnok) volt, ez a főember azt 
mondta a többi lappoknak, gyülekezzenek össze és próbálják meg 
a gazembert elfogni. Hát összegyülekeztek a lappok. A gazember 
egy sátrat épített magának, a hol lenni (v. lakni) szokott. A sok 
lapp elment a gazember házába, a gazember pedig aludt. Hát 
megfogták a gazembert, megkötözték fekekkel és elvitték a lápos 
föld tópartjára és csónakkal átszállítottak egy szigetre, a mely a 
lápnak közepén volt. A tolvajt ott hagyták a szigeten, maguk a 
lappok pedig elmentek sátraikhoz és tanácskoztak, hogyan csele
kedjenek a tolvajjal. A lapp főember tanácsolta, lőjék agyon a 
tolvajt.

Mikor hát mindent elkészítettek, hosszú földnyelv (tkp. orr) 
volt a lápnak északi részén. A főember tanácsolta, hogy két lövő 
menjen és bújjék el a földnyelv felső részén, ők pedig menjenek, 
hozzák el a gazembert a szigetről és vigyék át csónakon a föld
nyelvre. Csakugyan elhozták a gazembert és partra szállították a 
földnyelven. Aztán a gazember fölfelé ment a földnyelven. Nem 
tudott a gazember semmit, mig csak nem csattant. Az egyik lapp 
legény, a ki először lőtt, az nem találta el a gazembert. A másik 
lapp legény lőtt, ekkor ez eltalálta a gazembert, de nem halt meg 
mindjárt. Hát oda mentek a gazemberhez. A gazember tokjából 
kivesz egy nagy kést és azt mondja a lapp legényeknek, öljék meg őt 
avval a késsel. Aztán elmondja, megvallja a lapp legényeknek, 
három embert ölt ő meg avval a késsel és azt akarja, hogy őt is 
avval a késsel öljék meg. A legények csakugyan megölték a gaz
embert a gazember késével. Hát volt egy kis tavacska a földnyelv 
fölső részén és abba a tóba siilyesztették el a lappok a gazembert. 
— Ez régi időkből való elbeszélés és az a hely, a hol ez történt 
láp nyelvének hivatik.

6. Ma n n- e é e p  sop  c s t l ' t ,  kuk t i e  s ä m i e ’ a k t u p  ski äl o-  
m up p ü “ w us t i 1 n.

Suomies äikieh akta skiäläma lije poatqmq scmij koqjeku jéh 
lij j'ecse koqtíep leekemq stüorá pitijén nUqläii. sämie’ iécin amíe
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tairie’, atte lije skiälömq tahkuo poqtqmq. sö j*en’ sarnie’ kullie’, 
sölóp’, pö°c kö°tet’ (kö°tetVn), jih  iccin a mine sämie’ tairie’, koapp 
éettijtfn, unterti’n parr eepmqrPhkan, atta köqtet’ par eäpmarPhken 
j'mih pö°c’. tihte rüöhkui kalüe jäpie’, atta kö°tet’. sö fen e ’ ( fenh)  
sämie’ coankeni’n akta äikien, accie prüowut skoqkite wacccVt 
(wacceciH), mqitie näken skiälömon koqtiep kaunije’. ко Un wacce- 
cemmq, sö iccin ku’ kaunh näkenup.

sö ta’ sämie’ jqhtaji’n tüppete jiácá lahkan. huh lie’ orrúmq 
suomies thijjeb, sö jqhtajijin viht pö°stite. aktn cakóén vilit kö°tet’ 
pa/rre 4ipmarilhkm kullie’ sölöp’, pö°c’; lupmuine jes pö°ti, sö menne- 
j i ln tah sämie’ skuqkije, accie’ püncite ruoinesiH. kuh püuci koqiku 
puqtie’, sö vüinie’, akté alämuce lije. wärätqmmq, pö°c’ wältemq, (wal- 
tomq). sö kuorie’ tah sämie’ tap kiejeb. stüora pi‘rjen koqjeku poq- 
tie’. akté koqtie lij tan pierjen sisnie. sö caniej tan koqtien si'se ta’ 
sämie’, j léne’ li’n samie’ midtän. koqtien si’se pöqtie’, sö tihte, skiä
lömq, accä warräki teitie Semite pouwustiH. man sämie’ ai warräki 
lärijiön tap skiälömup jéh pouwustPn. sö kaunin j*enh kullie', sölöp’, 
mqitie lie tihte skiälömq suolätommq. sö weltin kaika tuuna, map 
kaunijin tann koqtien sisnie. cuwwup kreviji'n lantn si’se jeh cuoi- 
kejijin h’ejemuse viht. sö ävutVn parr “epmqrihkdn, juktie tap stuora 
skiälömup Не’ kaunama о tohkäsemma pouwustiH. täüie kailika 
tüune.

E l f o g o m  m e s é l n i ,  h o g y a n  ö l t e k  me g  a l a p p o k  
egy  g a z e m b e r t .

Valamikor egy gazember jött a lappokhoz és a sátrát (házát) 
egy nagy hegy alá helyezte. A lappok nem tudták, hogy gazember 
jött oda. Hát sok lapp ember arany-, ezüstholmikat, rénszarvaso
kat veszt (vesztett) el és nem tudták a lappok, hová lettek, csak 
nagyon csodálkoztak, hegy igen sok rénszarvas vész el. Sok esz
tendeig tartott az, hogy elvesznek. Hát sok lapp gyűlt össze, hogy 
majd megpróbálják, elmennek az erdőkbe, vájjon nem találnak-e 
valami gazembernek sátrát. A mint mendegéltek, nem találtak 
semmit.

Ekkor a lappok más helyre költözködtek onnan. Mikor egy 
ideig ott laktak, ismét visszaköltözködtek. Egy őszszel ismét igen
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sok arany, ezüst, rénszarvas vész e l; havas idő is támadt (tlq>. 
hóval is jött), hát elmentek a lappok az erdőbe, hogy rénszarva
sokat őrizzenek. Mikor a rénszavasokhoz jönnek, látják, egy ember 
volt ott, rénszarvasokat vitt el. Ekkor követték (nyomozták) a lap
pok a nyomot. Egy nagy hegyhez jönnek; egy sátor van a hegyben. 
Belépnek a sátorba a lappok, sok lapp volt együtt. A sátorba jön
nek, hát a gazember gyorsan meg akarta a lappokat ölni. Azonban 
a lappok hamar megtámadták a gazembert és megölték. Aztán 
találtak sok aranyat, ezüstöt, a mit a gazember ellopott. Mindent 
elvettek, a mit a sátorban találtak. A tolvajt elásták (eltemették) a 
földbe és ismét haza futottak hótalpon. Azután igen nagyon örül
tek, hogy a nagy gazembert megtalálták és meg bírták ölni. — Ez 
az egész.

7. Ti ecep supcstit aktn säkan pilre, kuhti lij hiennädumma tannie 
Ärportané jeh vulnie Tolstsne luhkie jéh ka kde cüetien jeh luhkie о 

kuokten jepij paleate.

Tannie Ärpurtsne li'n parra sämie’. h‘ärhkuo lij tannie Ar- 
purtsne tann stuora üku taleci letti-stuopuo. tiekie tarn Arpurtse 
parre h'iirra po°ti kuoktien äikien jäpisne. ku’ h'ärrä pö°ti, so li'n 
öviesse kärhkuo-tiejevuos, mqitie h'ärra cuovori tarejut, tie lij prieihk’, 
mänä-kristetimmie', skälluo alämuc', prüure' , krävel’. tänn thijjen lij 
akte sämie pijjene Sausne. tann lij nummq Süule. tihte cuovori tuolh- 
kane. jeh sküHene wärädiH, kuh h’ärra po°ti. — sö tai thijji aktn cakóén 
akté nästie, kuhte riesiep jicse minnesne kiesi (v. kilsi). alämuc ’ unter
tan, mäb kalka tihte petiiköt. suomies äikien alämuc’ vüolese thiene- 
phüihtite jeh marhnese vülekin vüolese TolsVse. tihte sküHe SüHe 
lij äi midtän. ku’ Tolstse pö°tin, sö lij piskupq (v. kärhkuon oqivä- 
lecce)  poatqmq Tolstse. mänite kihcteminnie lij jéh luhkHeminnie 
sémiié, sö tihte sküHe Süule waccä piskupqn kuoiku: «map kalka 
tuhte nästie tairie’tiH, mij lie alemie-rihken nällnie?» piskupq, svö- 
ruq: «tihte nästie tairete, accä strqffuo-tuomuo poqtét, juktie tijje’ 
wqsties alämuc’, kuht’ pqrre sottit’ jupmeln miste ; tie kalka straffuo 
tijjise poqtét. » tihte SüHe svöruq : satne leä Johannes oqhpatemit- 
-käräjisne luhkumq a'ce käjis piskupi p i’re; manne jähkab, tatne.
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lie’ akté, täistie. — fiskupa orrúi sávút, iccij mine nakenup jiehti. —- 
tihte l'e süpcs kampul thijjeste.

Most mesélni fogok egy dologról, a mely itt Hatfjelddálban és 
lent Dolstadban (Vefsenben) történt 1812-dik év körül (tkp. tizen- 

nyolczszáz és tizenkét esztendők idejéből).

Itt Hatfjelddálban csak lappok voltak. A templom itt Hat
fjelddálban akkora volt, mint egy mostani parasztszoba. Ide Hat- 
fjelddálba csak kétszer jött a pap évenkint. Mikor a pap jött, 
különféle templomi teendők voltak, a melyeket a papnak végeznie 
kellett; ekkor voltak predikácziók, gyermekkeresztelések, urvacso- 
rá[ra menő] emberek, esküvők, temetések. Ezen időben volt egy 
lapp ember fönt Susendalban. Ennek kellett tolmácsúl és iskola
mesterül szolgálnia, mikor a pap jött. — Hát ezen időkben egy 
őszszel volt egy csillag, a mely farkat (tkp. vesszőt) húzott maga 
ntán. Az emberek csudálkoztak, mit jelentsen ez. Egyszer az em
berek lementek törvényszéki tárgyalásra, és vásárra mentek le 
Dolstadba (Vefsenbe). Ez a Sülé iskolamester is velük volt. Mikor 
Dolstadba értek, a püspök (v. a templom feje v. elöljárója) Dol
stadba jött. A gyermekeket kikérdezte és olvastatott (t. i. a szent- 
irásban) a lappokkal. Hát ez a Sülé iskolamester odamegy a püs
pökhöz : «mit jelentsen az a csillag, a mely az égen van?» A püs
pök feleli: «ez a csillag azt jelenti, hogy büntető Ítélet fog jönni, 
mivel ti csúnya (rossz) emberek vagytok, a kik csak vétkeznek 
Isten ellen; hát büntetés fog benneteket érni (tkp. büntetés fog 
nektek jönni)». Ez a Sülé feleli: «ő szent János jelenéseiben (tkp. 
tanítás könyveiben) olvasott hét eltévedt püspökről; én azt hi
szem, te egy vagy azok közül». A püspök elhallgatott (tkp. csendes 
maradt), nem szólt semmit. — Ez régi időből való elbeszélés.

8. Ak t n  l a t  t i e  k'élln p i l r a.

Suomies aikien kampul thijjen lij tuaruo Nörjinjéli Svirien 
kaskup ( V. kaskap v. kasksne). sö vu°lhtie Vuápstste akté lattie ai 
cuotoroi tuqrese mennet. tihte lattie alttep kommäb ütni) jeh juaretop 
äi uinij. sö svienska tuaruo-fuowq suomies Nórjén tuq,ruo-fuowun 
aldmuőistie fankene weltin. tihte akté lattie kelle ai fankene settij
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svienskan tuarno-fuovuje. so vuolkti'n tah svien.sk' tiiitie fankite 
Svirjise StuqhkhoHömórién koqiku. sö fánksne orruoji'n. tihte lattie 
usseti: nkukt ecep mqnne fieradíH jéh táppete mennejtH». sö áléki 
aktene kuorne-hüusne firhtn jaule-jijjén tarejut aktep triaukäp. с'ё* 
cetn jdpien tárni janin jijjén sö tappo triaukab fdrti oqééui. pieneb 
utnij tihte lattie. sö ropmui tann jqule-jijjin.

tihte lattien kommá vienti, jü lij sü kelle jämomq. sö akté lat- 
tien parnie lij sö°notqmmq tann kommuje jeh accin prüuret. kuh 
accin kärhkuse wäccäjit, so wuqinä tihte kommá, sü riekts kelle 
puqtä ca°jéken aktn triaukan nällnie. sö lij mennomq Stuokh°qlmuste 
kqlűman piejfen jeh kulümon jéjjin. man tihte altse piene iccij ánne 
kille’, man kläinuon nélle süu piäpmuo lahpumq, lie tann sü pienese, 
kuh tihte kommá vüini, sü kelle pö°tij, sö ávune séttij par eäpmq- 
rihkqn. sö tihte kelle jihtij tann sü kommose: «lé ej'év on hénnijib 
poqtet auötsne, főre lie’ hénnomq prüuret». sö fahta tann pahcije, 
lcuht dlcij sü kommäb utnet: «ih kuo °qécu0’ mü kommab, mán tan 
jinh pitnek’ acc ’ °q,ccet manneste, kukt-ec °qécet jicset jgqrétop oqstet; 
sö °qccu’ prüuret jeaeä nieitine». sö wutti tan pahcije j lene' pitnek’ 
jeh jihti: «ip l'eh ku' mqnne tütne muqrä’ka, juktie ussetih mü 
kommuine prüuret. mü kommá sö vienti, mqnne lip jámoma.» — 
sö tihte lattie sopcsti jicse kommose, kuktie lij satnine koqrátommq, 
mindéin kuh h'ejémuste vülkij.

koqlomotn piejjien, mindéin lij satne poatomq, sö altse piene 
pö°ti; tann warräki satne cu°jéki. mán mi tihte alámuite lij viehkie'- 
tommq satnup tapp triaukäp turujumq jeh viehkie’tumq satnine 
cuojekomq, icci kuh tapp kiese henna sopcst’ jéacákásse kuh jicse 
kommose. mán iccij kuh tihte luhpiep utnij kiese kenná supcstilt. 
tihte lattie kö°tumq сЧсе jäpie’ mindéin kuh h'ejémuste vülkij. sö 
viasui hievolákan kdllie jdpien tann mindéin.

E g y  p a r a s z t e m b e r r ő l .

Egyszer régi időben háború voltNorvégia ésSvédország között. 
Hát alulról Mosjöenből (Vefsenből) egy parasztnak is el kellett a há
borúba mennie. Ennek a parasztnak volt egy felesége és földje is volt. 
A svéd hadsereg néhányat a norvég hadsereg embereiből elfogott
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(tkp. foglyúl vett). Ez az egy parasztember is foglyává lett a svéd 
hadseregnek. Hát elvezették a svédek a foglyokat Svédországba, 
Stockholmba és fogságban voltak (maradtak). Ez a paraszt gon
dolta: hogyan cselekedjem, hogy innen elmenjek? Hát elkezdett 
egy malomban (tkp. gabonaházban) minden karácsony éjjel egy 
hótalpat csinálni. A hetedik évben ezen karácsony éjjel a hótalpat 
elkészítette (tkp. készszé kapta). Kutyája volt a parasztnak. Hát 
elszökött azon karácsony éjjelen.

A parasztnak felesége gondolta, az ö félje már meghalt. Egy 
parasztlegény kérte nőül az asszonyt és meg kellett volna háza- 
sodniok. Mikor éppen templomba akartak menni, látja az asszony, 
hogy az ő igazi ura jön futva egy hótalpon. így ment Stockholm
tól fogva három nap és három éjjel alatt. De a kutyája nem bírta 
ki, hanem az úton (tkp. útra) hagyta eledelét a kutyájának. Mikor 
az asszony látta, hogy a férje megjött, igen nagyon megörült. 
Ekkor az ember azt mondta a feleségének: «jó, hogy előbb jöhet
tem meg, mintsem hogy megesküdhettél». Aztán azt mondja a 
legénynek, a kinek a feleségét kellett volna elvennie (tkp. bírni): 
«nem kapod meg a feleségemet, hanem annyi pénzt fogsz tőlem 
kapni, hogy földet (földbirtokot) vehetsz majd magadnak, aztán 
más lánynyal házasodhatol meg.» Hát adott a legénynek sok pénzt 
és azt mondta: «nem haragszom rád (tkp. nem vagyok neked 
haragosod), mivel feleségemet el akartad venni. Feleségem azt 
(tkp. úgy) gondolta, hogy én meghaltam.» — Aztán a paraszt- 
ember elbeszélte a feleségének, mi (tkp. hogyan) történt vele, mi
után hazulról elment.

Harmadnapra, miután megjött, jött meg a kutyája; olyan 
gyorsan futott a hótalpon. Hanem, hogy milyen ember volt az, 
a ki segítette neki (tkp. őt) a hótalpat csinálni és segített vele futni 
a hótalpon, azt nem mondta meg senki másnak, mint a feleségé
nek ; de ez sem kapott engedelmet, hogy valakinek elmondja. Ez 
a parasztember hét évig volt oda, mióta (tkp. miután) hazulról 
elment. Azután sok esztendeig boldogan (tkp. jól) élt.
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В) Kosmogoniai mondatöredékek.

1. К и k t i e - t i e  a l á mu c é n  s kuk  ki é  v oi nuq as s ks ne ?
Aktn aikien akté kelle unter te, mábqca tihte asska jéjjen emu

kat (v. cuouket). satne thuheije, ieh kuit jéjjen naken' cuoukseb 
tärepi’. sö usseti, satne kaláka táréviep poqltet jéh mennet asskqp 
tarqvut (jälla’: poccadlH). sö wareti skuqksne suqrévien ruqhc' 
krüuhki päjjise. kuh írj kruqhkomq ruoheite päjjise, sö luqttui täitie 
ruohcite jéh táréviep puolti. kuh lij poqltomq táréviep, sö koajévni 
táréviep aktn stuore pähtuon sijtse jeh menniji täinie türévine jéh 
accij asskob tarávu°t. kuh assken koqiku pö°tij, kuécie élki poccddi't, 
sö asska péksi tapp kéllep jéh pouwusti jéh pieji süu nille jéh jih ti: 
ч tatn-ec mü nällnie wärädi't kaihkub thijjep. füstié tap pontú assksne 
lie alámucén skukkie, voinuq ük и alámqóe.

M é r t  l á t s z i k  e m b e r i  á r n y é k  a h o l d b a n ?
Egyszer egy ember csudálkozott, mit világitson a hold éj

szaka. [Azt] gondolta, nincs bizony éjjel senkinek világosságra 
szüksége. Az volt a szándéka, hogy ő majd kátrányt fog égetni 
és elmegy a holdat bekátrányozni (vagy: bekenni). Az erdőben 
száraz fenyő gyökereket ásott föl. Mikor a gyökereket fölásta, szét
hasogatta a gyökereket és kátrányt égetett. Mikor a kátrányt meg
égette, bele merítette a kátrányt egy nagy puttonyba és elment 
evvel a kátránnyal, hogy majd a holdat bekátrányozza. Mikor a 
holdhoz jött, mikor elkezdte bekenni, a hold megragadta az em
bert és megölte és magára tette és mondta: «rajtam fogsz lenni 
mindenkoron (tkp. minden időt)». Innen van (tkp. jön), hogy a 
holdban ember árnyéka van, [s úgy] látszik, mintha ember [volna].

2. J  up mel e  a h é i e n j * e h  p u o l t a j a n  p i ' r  á.
Aktn aikien jupmele aheie vántertij tappene vuHnie 'atnemq.ii 

(jatnemqn) nällnie, sö pö°ti aktn aikien suomies kartienesse. tann 
kärtenen lij akté stuore juhko. tann tunn pieldn jupmele usseti. sö 
wäreti tappq huspontäp kihóij, ml lij tűnnie kartienisnie, mqit-ece 
süu kieste' “océet satnub tunn pieldn kuittit. tihte kálid svörij: «ien 
kuh mijje’ hiestite asstet'». — sö waccijP puoltajan kuoikajeh kihóij:
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vsi'hf tatne mannup kuittet tunn pielän tab juhkob ?» — «nü manna 
si’htup», puoltaja svörij. sö jupmele ähcie cihkiti puoltajan ruccije. 
kuh juhkon kuöutieldsse pö°tin, sö lüHakq setti parr eepmqri4ikan, 
puoltaja iccij dnne warraki kattan tohks’ kuittet. kuli kattan pö°tin, 
sö jupmele ähcie j ih t i : tjük tie mannup kutt’ (kuett’) tann iuhkon 
tan pielän, ti-ec tapp maksujinnie °qccut, aőch tälvieb viaset, ih 
kalk tärpsit näken’ piäpmuo’.

tähtie thijjesie lie puoltaja slüöhpumq püpmotallet tälevukq.

Az a t y a i s t e n r ő l  és a m e d v é r ő l .
Egyszer az atyaisten vándorolt itt lent a földön és egy idő

ben bizonyos tanyába jött. Annak a tanyának egy nagy folyója 
volt. Ennek a túlsó oldalára szándékozott isten [átmenni]. Hát 
kérdezte a házigazdába ki a tanyában volt,vájjon nem kaphatja-e 
meg a lovait, hogy őt a túlsó oldalra (partra) vigyék. Az ember 
felelte: «sürgős dolguk van a lovainknak (tkp. nem éretjük rá a 
lovakat)». — Ekkor elment a medvéhez és kérdezte: «át akarsz-e 
engem vinni a folyón a túlsó oldalra?» — «Át akarlak bizony», 
felelte a medve. Hát az atyaisten fölült a medvének a hátára. 
Mikor a folyó közepébe jöttek, igen nagyon nehéz lett, a medve 
alig bírta a partra vinni. Mikor a partra jöttek, [azt] mondta az 
atyaisten: «minthogy engemet átvittél a folyónak ezen részére, 
hát azt fogod jutalmúl kapni, hogy télen megélj és ne legyen 
semmi eledelre szükséged».

Ezen időtől fogva a medvének nem kell télen ennie (tkp. 
megszabadult enni).

M e s é k .

A) Állatmesék.

1. S ä  m i e n  p ä r  n i e ’ j éh v u °  rh c  e.

Suomies äikien akta sämien kommä kuokte pärnie’ utni. tah 
pärnie’ l'e' aktn cakcn (caköeka) wältoma juktietemes-pö°c' koatien 
koqiku jéh lin püuc’ mutteminnie ta sämien pärenie’, sö vuórhée 
poatä, Mhcije (kihcije) täitie sämien pärnite : «mqitie ietie muline 
pieräkuste siH’ wqttet 1» — «ien mijje (monnoi)  séi’t’ wattét kämpul
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vii°rhcse nahen piaräkuoste. tatne para kampul suola ( v. suoláká). 
suomies äikien lieh méjjen (v. monnuon) pieräkuiste por roma», päh- 
cie’ jihtin, «mij-ecen waccet koatän, rüurop vieccet, ti-ecin tatnup 
vüocet». sämien parnie’ koatän varrestpn, rüurop accie’ waltet, pär- 
niei (v. pärnij) ciccie kehcije : «mäh aciti täinie rüurine tälie?» — 
«ö mij-ecen vu°rhcep vüocet, tap kampul suolakqp.» — «ollejitti mü 
parnie' vu°rhcep vüocie’, juo tie mejjise parre ö°lehku sattä. menne- 
jitie puorepu, vu°rhcse pierqkuste wqttietie».

parnie' őecőepup fiese kullteli'n, maradi1 n vu°rhcse pierqkuste 
wuttin (wqttie’) . vu°rhce ävune sétti jah kjolloje: «krä, krä, crip
ples mäna’J juktie munne pieräkuste wuttitie, ti-eciti lähkuop utnét 
fiecetie pö°ci kuimq, juktie munne puoraka wärädittie. man jes *ettie 
litie munne pieräkuste wattqmq, so Vep manne pqrre ö°lehkup tejjese 
krö°kummq». vu°rhce fiahtä: «warrestittie warräki,warräki skuqken 
kuoiku, puoltskuc6e lije älqkumq fejjen pö°c' pouwustit; waltitie 
tarhkä rüura miét an», pä’c’ varrestin pü*ci koqiku. p°oltskucce lij 
uihte älqkumq pö°cite pouwustit. pähe' uihte p°oltskuc6ep °occin vüo- 
cét. so wärädin IVejemusne j'öcs car can sopcstijjin, sijje' lie' p°olts- 
kuccep wüqéemq. sö wärädin kuokte wüojimq-ruáncuh vVccPn, vüojin 
( vüujin) p°oltskuccép h'ej emus e, leäkin p°oltskuécep, pieräkuiste vu°s- 
sijijin, jenh lähp' pö°rijijin. vu°rhce äi po°ti, °occi pieräkuiste porrot 
aktine tei semij kuimq. tie ävoti'n parre eepmanhken. pärnij céccie 
äi ävune lij eepmuqrihken о vüeliep juoikesti •

«cierra mü mänä',
puoraka arruojéttie vu°rhcine.
sö nü, kul', tie lähkuo mijjine orra.
man jés vu°rhcine
ietie puoraka ärruo,
sö parre ö°lähkuo sattä.»

vu°rhce äi ävune settin, krö°ka: «nou aceb manne äi puoraka wärä- 
diH tei sämien pärniei kuimq. jes ietie Verna ku munne pieräkuste 
wqttemq, sö li parra ö°lehku settemq». sö tuqjevuo’tPn, ieh ku’ kalk’ 
séjje’ vielte si'htet vu°rhcep vüocet jeh vu°rhce о sämie’ lijin parra 
eepmuqrihkan ävune. — tällie kaihka tü"nä.
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A l a p p  l e g é n y e k  és a v a r j ú .

Egyszer egy lapp asszonynak két fia volt. Ezek a fiuk egy 
őszszel a megölésre való rénszarvasokat a sátorhoz vették és meg
ölték a rénszarvasokat a lapp legények. Ekkor varjú jött, kérdezte 
a lapp legényeket: «vájjon nem akartok-e nekem a húsból adni?» 
— «Nem akarunk mi vén varjúnak semmit se a húsból adni. Te 
csak vén tolvaj vagy. Egyszer a mi húsunkból ettél», mondták a 
fiuk, «haza fogunk menni, puskát hozunk, aztán tégedet agyon 
fogunk lőni». A lapp legények haza szaladtak,hogy puskát vegye
nek. A legényeknek anyja kérdezte: «mit akartok most a puská
val?» — «Oh majd meglőjjük a varjut, azt a vén tolvajt.» — «Ne 
lőjjétek meg, fiaim, a varjut, már akkor bennünket csak szeren
csétlenség ér (tkp. nekünk csak szerencsétlenség lesz). Menjetek 
inkább, adjatok a varjúnak a húsból».

A legények anyjuknak szót fogadtak (tkp. anyjukat meg
hallgatták), a varjúnak húst adtak (adnak). A varjú megörült és 
kiáltja: «kár! kár! szép gyermekek ! mivel nekem a húsból adta
tok, szerencsétek lesz rénszarvasaitokkal, mivel hozzám jók vol
tatok : azonban, ha nem adtatok volna nekem a húsból, akkor 
csak szerencsétlenséget károgtam volna nektek». A varjú mondja: 
«szaladjatok gyorsan, gyorsan az erdőbe, a medve elkezdte rén
szarvasaitokat megölni; vegyétek mindjárt a puskátokat is vele
tek». A legények elszaladtak a rénekhez. A medve csakugyan el
kezdte a szarvasokat ölni. A legények csakugyan meglőhették a 
medvét. Aztán otthon anyjuknak elmondták, hogy medvét lőttek. 
Két húzó rént hoztak, hazaszállították a medvét, elkészítették a 
medvét, a húsát (tkp. a húsokból) megfőzték, sok embert meghív
tak. A varjú is jött, ehetett a húsból a lappokkal együtt. Hát na
gyon örültek. A legények anyja is nagy örömben volt és dalt mon
dott (énekelt):

«Kedves gyermekeim,
jók legyetek a hollóhoz (tkp. hollóval),
úgy biz majd akkor szerencse lesz velünk.
Hanem, ha a hollóhoz, 
nem lesztek jók,
akkor csak szerencsétlenség támad».
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A varjú is megörült, károgja: «Bizony én is jó fogok lenni a lapp 
fiukhoz. Ha nem adtatok volna nekem a húsból, akkor csak sze
rencsétlenség történt volna». Aztán megígérték, nem fogják ők 
soha sem a varjut meglőni akarni és a varjú s a lappok ugyan
csak nagyon örültek (tkp. örömmel voltak). — íme mind.

2. R i p  ée, p u o l t a j a  j eh s a m i é n  hel le.

Aktn äikien ívj ripse wärätqmmq aktste sämiste küelie’ soqlá- 
tommq. sö po°ti skoqkse täi küHij Imi ma jeh puoltaja ajjäb kaunese. 
puoltaja vuini, ripse jin küelie’ utnij. «kuste tatne täitie küulite ?» —- 
puoltaja kihcij. «manne l'ep ho°kkumq aktene sämien kaltejisnie.» — 
akukte-l tie fierädummq?» puoltaja kihcij. «manne prüuhkap, kucc- 
ecep hoakku°t, sö säkäp jiéene sieipiep jeh aktup juelékiep kaltejisse, 
so cahksup par ‘äpmqrihkqn, kusseka, küelie’ kackst’ tann mü siei- 
pän. sö kiesäb küulite pűjjise. män kuhkieb, küule’, sattä, form kdckést’ 
küelie’ siéjépán.» puoltaja svörij : «manne acceb ái mennet tűnnie 
kaltejisnie hoakkut. ih si’ht’ mannep vi'set tan kaltejisse, kusnie 
tatne tü küelie’ hoqkkuojih ?» puoltaja ripsub kihcij. —■ «им пщппе 
si'htup vi'set tatnup.»

sö puoltaja jeh ripse vülkin aktn sämien kuqtien kaltijin koqiku. 
huh tan kaltijin koqiku pö°tin, sö ripse jeahtä: «tannie kaltejisnie 
tapp manne mü küelie’ hoqkkuojip.it puoltaja ceki (seki) jicse siei
piep jeh aktup julekiep tann kaltejisse. ripse vülki tästie. puoltaja 
cahkse tűnnie kaltejisnie tann kuhkiep, kussekq sieipie, julekie Щепы, 
faste tann kaltejisse. coaskemq lij tűllie par ‘äpmqrihkdn. puoltaja 
vuerétete jeh vueretHe, műn alter küelie’ kackiesti’n tann sü sieipän. 
minnemust kélemi tann sakki, iccij dűne tohks’ tűhtie kaltejistie pon
tét. kuh ripse arveti, puoltaja lie kaldmomq käknesläkan, sö wäretr 
tán sämien kuqtien pialesne jéh kjalejui: «poatietie sämie’ rüuri, 
saihtie-klähkai kuimq jeh puoltajap ppuwustittie. puoltaja lie kalä- 
viuma tijjen kaltejisse.» puoltaja tapp küuli, car ráki jéh carrahi 
műje vétnehte, accä pieset tästie, műn icéij dűne piesh henna, sö 
sämie’ pö°tin jeh puoltajap püuwustijin. tie ripse poqksti par '‘äpmq
rihkqn.

sö ripse cihkiti jéh täitie küHite porгоко0ti, mqitie lie suolä-
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tgmmq. kuli lij por roma, so cönki täitie küelien muqrite vu°ssn sijise 
jeli wacci skuqken si'se. so kaunesi aktep sämien ké'lleb. tihte sämien 
kette kulőmq vuoji m a - ruón cuo ’ utnij. tihte sämien keile kihcij ripsub: 
«mäb tie' vuossn sisnie kuittieminnie ?» — «тй ähcien jéh őiőcien 
ärepiep.» — mqit-ecin latnet ?» lähpq, kihéij. — ríj manne tairie'>< 
ripse svörij; «man jés °qccup tüitie vuojimq-roqncite, nü dein tie 
latnet». sö ripse jealitä : «man ih kuo kalk’ uoccet vujenet, mah lie’ 
тй vu°ssn sisnie, kuccie lätnuon, sö qcc’ tatne mit vu°ssep oqccet. ih 
kuo kalk’ wqrtäsi’t vuossn sijise, auötsne kuh poata küuhte, c'ece 
(x. cieée) stuora verij tunn pielän. jés auötsne war et s' (wuqrets’)  
vuossn sijise, sö sattä parre küelie-muq.rqne». sö tihte lähpq viilki 
täinie muqruo-vuossine jéh ripse jes täi püuci kuimq. kuh tihte 
lähpq unne sthuhceceh pö°ti, sö icci-ne mähtie’ vielte päjit ärrutjeh 
wuqretsi vu°ssn sijise, sö vuini, pqrre küelie-muaruo’. tie warräki 
cuojeki' ( V. cuojekiji)  ripsn minnesne. r’epse ölähkuop säreti läh- 
puse, sö triaukä’ cuopkdm'n lälipuse. kiähols jés lupmq par eäpmq- 
rihkan. lähpq parre parakuob °occi jeh kuqtete piekit. lähpq sajeluoi 
par eäpmqri'hkdn, r'épse jés satnup nerri par eäpmqri'hkan. ripse 
vülki täi pö°ci kuimq skö°kije jeh °occi aktup puoltajap viehkenä, sö 
muttiji’n täitie pöfeite jéh porrojiSi. — tättie kaihka tüunä.

A r óka ,  a m e d v e  és a l a p p  e mb e r .

Egyszer a róka egy lapp embertől halat lopott. Aztán egy 
erdőbe jött a halakkal és a medve öregapát találta elő. A medve 
látta,a rókának sok hala volt. «Honnét szerezted a halakat?» kér
dezte a medve. «Horgásztam egy lapp embernek a forrásából (kút- 
jából).» — »Hogyan csináltad?» kérdezte a medve. — «Nekem az 
a szokásom (szoktam), mikor horgászni akarok, beledugom a far
kamat és az egyik lábamat a forrásba, aztán ugyancsak ülök, a 
míg a halak bele [nemj harapnak a farkamba. Ekkor felhúzom a 
halakat. Hanem hallod-é, sokáig lesz, míg a halak beleharapnak 
a farokba». A medve felelte: «majd én is elmegyek ama forrásban 
horgászni. Nem akarsz engemet a forráshoz vezetni (tkp. mutatni), 
a hol te a te halaidat horgásztad ?» kérdezte a medve a rókát. — 
«Elvezetlek biz én tégedet.»

Hát a medve, meg a róka elmentek egy lapp sátor forrásá-
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hoz. Mikor a kúthoz értek, azt mondja a róka: «ebben a forrásban 
horgásztam én a halaimat». A medve beledugta a farkát és az 
egyik lábát a forrásba. A róka elment onnan. A medve addig ült 
a forrásban, a míg farka, lába erősen belefagyott a forrásba. Hideg 
volt ekkor rettenetesen. A medve várja, meg várja, de csak nem 
(tkp. soh’ sem) haraptak bele a halak a farkába. Végre olyan erő
sen fagyott és fagyott, hogy nem bírt abból a forrásból kijönni. 
Mikor a róka gondolta, hogy a medve derekasan odafagyott, a lapp 
embernek sátra mellett (volt és) kiabált: «jöjjetek lappok puskák
kal, lándzsás botokkal és üssétek agyon a medvét. A medve bele
fagyott a kutatókba !» A medve ezt hallotta és ugyancsak erősen 
erőlködik (tkp. erősen és erősen ugyan iparkodik), hogy onnét ki
szabaduljon, de nem szabadult ki, Jöttek a lappok és agyonütöt
ték a medvét. Ekkor a róka igen nagyon nevetett.

Hát leült a róka és azokat a halakat kezdte enni, a melyeket 
lopott. Mikor megette, összegyűjtötte a halcsontokat egy zsákba 
és elment az erdőbe. Előtalált egy lapp embert. Ennek a lapp em
bernek három húzó rénszarvasa volt. A lapp ember kérdezi a 
rókát: «mit viszesz a zsákban?» — «Atyámnak és anyámnak örök
ségét.» — «Vájjon ne cseréljünk?» — kérdezte az ember. «En 
nem tudom» felelt a róka; «de ha megkapom azokat a húzó rén- 
ökröket, akkor majd cserélni fogunk». Aztán mondja a róka: 
«azonban nem fogod megláthatni (tkp. nem fogod kapni látni), 
mi van (tkp. mik vannak) az én zsákomban, midőn cserélünk ; 
úgy fogod megkapni a zsákomat. Ne nézz előbb a zsákba, míg csak 
hat, hét nagy hegy túlsó felére nem jösz. Ha előbb belenézesz a 
zsákba, akkor csupa halcsonttá válik.» Hát az ember elment a 
zsák csonttal (tkp. csontzsákkal), a róka meg a rénszarvasokkal. 
Mikor az ember egy kis darabkáig jött, nem bírta többé megállni 
(tkp. hagyni) és belenézett a zsákba; hát látta, hogy csupa hal
szálka. Ekkor a hótalpon hamar utána futott a rókának. A róka 
szerencsétlenséget jövendölt az embernek, hát hótalpai eltörtek az 
embernek. Pedig ugyancsak mély hó volt. Az embernek munká
jába került (tkp. csak kapott munkát), hogy haza botorkázhatott. 
Az ember igen nagyon elfáradt, a róka meg rettenetesen rászedte 
őt. A róka elment a rénszarvasokkal az erdőbe és egy medvét 
kapott segítségül, aztán megölték a rénszarvasokat és megették. — 
Ima az egész.

UGOR FÜZETEK. 9 .
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3. R i p s  n p i l re, kuht e  s a mi é n  к e l l en  kuul i t e  р or г oli.

Suomies äikien lij akté samien keile, kuhte lij wärätpmma vie- 
rSmie jattHommq aktn jaurän, sö j ’enh küelie’ °occi, iccij dnne tohks’ 
kuittet koqtien koaiku. so mennejij skuqkse jéh vuojimq-ruóncuop 
vteéci jeh pihli jeh kierecen auötste korrotij, sö wüji jeh accij küulite 
vüojet h'ejémuse koqtién koqiku. kuh lij küHite piejemq kieriecesse 
(kier'ecse), sö voqjejij h'ejemon koqjeku. tan viekqn pialesne vodinä 
aktqp jämq ripsub. tihte lij ripse kelletomma tann viekq-pidlese jeh 
kerretomma jicebse, accä lähpq, vuinet, satne lij jämos. Idhpa, welti 
ripsub jéh pieji kierecen minne-kidöän ; sö lähpq, äi voqjejij. män 
ripse smuqhte jeh smuahte hujükq täitie küHite tähtie kierecen sistie, 
kussekq kaihkq séttijijjin, sö nüllhcesti minhemust jice kierecen nällh- 
tie. lähpq iccij anne aihc' näkenup.

ku’ lähpq h{ejemuse pö°tij, sö wärete jicse kdmmose jeahtä : 
о nü kaliikien tällie hievoläkan viaset. manne llep jenh kuelie’ °occu- 
mq, cuovorib mennet vuojima-ruoncun mietie jeh hlejSmuse vüejet 
küHite, jukt iccib tohks' kuettet. ripsop l'ép äi kaunamq, jämos lij 
k'äinuo-pialesne. » tihte särnien keile kommuse jihtij: «kjähest’ krüuh- 
top jeh küelie’ vu°ss’». kommä uihte cikkij krüuhtop jéh kaléki waccet 
küHij mietie, män iccij dnne kaunh nähen’ kuelie’ kierecen sésnie. 
kommä warräki kuatänjeh sopesti: «tatne munne parre slärövustih ; 
ih pu nahen küelie’ ütnie’, ih nähen ripsup kennet ütnie’», särnien 
keile waräki uloks jéh vuinet. kuh vüini, kierece thömq, so warresti 
warräki tan sü viekqn mietie. ku pö°ti tan viekqn nélle, sö jenh rips’ 
coqnkqnommq jeh lie’ porrolpmmq lähpun küHite. lähpq parre küHi 
muqruo’ käuni. ku lähpq pö°ti, sö ri'ps’ färiji’n skuqken sijise. lähpq 
oqjjie’ kruohkstallä, j eahtä: «tihte kampul skiälömq, kuhte pqrre 
prouhkä (prquhkä) alámucitie nerrét, lie kelletpmmq üku lij jämos». 
so lähpq h’ejemuse vülki jéh sopesti jicse kommose. kommä svörij: 
«ih tatne lie’ auötsne tairomq, atte ripse lij nerreteks skiälöma ?» — 
«nü, kul’, acéép muppien äikien liäret,jis ripsub vielie kamup». — 
tällie kaika tü"ne.
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E gy  r ó k á r ó l ,  a k i  a l a p p  e m b e r n e k  h a l a i t  
m ege t te.

Egyszer volt egy lapp ember, a ki hálókat vetett egy tóba és 
sok halat kapott, nem birta haza vinni. Hát elment az erdőbe, s 
húzó rént hozott és fölszerszámozta és a szán elé fogta (tkp. kö
tötte), aztán elhajtott és a halakat haza a sátorba akarta szállítani. 
Midőn a halakat beletette a szánba, haza felé kezdett hajtani. Az 
út mellett meglát egy döglött rókát. Ez a róka lefeküdt az út mellé 
és kinyujtózkodott, hogy az ember lássa, hogy ő döglött. Az ember 
fogta a rókát és a szánkónak hátulsó végébe tette; aztán az ember 
ismét elkezdett hajtani. Hanem a róka lassankint (tkp. lassan és 
lassan) kihajítja a halakat a szánból, míg üres lett (tkp. míg mind 
lettek), aztán végre maga is leugrott a szánról. Az ember semmit 
se vett észre.

Mikor az ember hazaért, azt mondja a feleségének: «most 
majd jól fogunk élni. Sok halat fogtam (tkp. kaptam), húzó rénért 
kellett mennem, hogy hazaszállítsam a halakat, mert nem bírtam 
vinni. Bókát is találtam, döglött volt az út mellett». A lapp ember 
mondja a feleségének: «akaszd az üstöt a tűz fölé és főzz halat». 
Az asszony csakugyan fölakasztotta az üstöt és a halakért akart 
menni, de nem talált a szánban semmi halat sem. Az asszony 
hamar be a sátorba és mondta: «te nekem csak hazudtál; hiszen 
semmi halad sincsen, még rókád sincsen.» A lapp ember hamar 
kiszaladt, hogy majd megnézi. Midőn látta, hogy üres a szán, 
gyorsan elszaladt útja mentében. Mikor az útra jött, hát sok róka 
volt összegyűlve és megették az ember halait. Az ember csak a 
halaknak csontjait találta. A mint az ember jött, elmentek az 
erdőbe. Az ember fejét vakargatja, mondja: «az a vén hunczut, 
a ki csak elszokta az embereket bolondítani, úgy feküdt le, mintha 
döglött lett volna.» Aztán az ember haza ment és elmondta a fele
ségének. Az asszony felelte: «nem tudtad azelőtt, hogy a róka 
bolondító gazember?» — «Bizony, halld, máskor meg fogom 
tanulni, ha ismét rókát fogok találni.» — Ez az egész.

4. S ami én ke l l e  j  éh r i ps e .  .
Suomies aikien akté somién kelle lij aktep ripsub vuqcemq jéh 

kuqtän kudttomq. tihte lij akin iehketn, kuk tihte lähpq tiiinie ripsi-
3*
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nie pö°tij jicse kuqtän, sö pieji päjjise tapp ripesup koqtien riehpie- 
nesse jéh osseti, muppien piejjien kaleki skénnup nälltet tähtie rip- 
sistie. mán ij Vem' kuli ripse janiim q. kuh Un alámuc’ tűnnie koqtsne 
oqrajémmq, sö ripse niillhéste rihpienistie vuoles jéh tan sämien kel
len ívuásta' jéh piarkuite porroi. kuh lij porromq, sö éíeki ripse jéh 
tann sämien kellen cälemie' krüohkqtéstet. kuh lij alqkomq kruolikát, 
sö kelle fuhksti, jéh péksi aktgp stauräp jéh accij ripswp lakiestiH, 
man iccij cinné ripsup tievvet’; tihte sämien keile parre jicse kommün 
cälemie' tievvéti, kuktie tihte süu kommá cälemie-pielien sétti.

tihte sämien keile warräki ripsn minnesne, росс (poqccele) 
juleki toqlövuon ripsicb. talvie lij tällie. tihte sämien kelle toalővui 
tan kuhkiep, kussekq jicse julékie kalemiti, sö warräki koqtän jéh 
jiése pcirnite koqskui, accie' mennet ripsup toalövut jéh vüecet. par- 
nie’ си°шеИ1п, ripsub toqlövujVn jéh vüucin. kuh ta' parnie’ pö°tin 
ripsinie, sö tihte keile lij tan sö muoräka ripsesse jéh pilisi jicse 
aksuop jéh ripsn oqjjep cüPhpsti jéh jih ti: «tatne lie’ skämuotimmie 
nerretéks ripse, man ng, kul’, tällie cuovor’ jdimit.» tihte kalla jéh 
kommá kleine’ wärädPn kdllie piejj'e’ parra ripsn skälltuen autste. 
tällie kai’ka tüune.

A l a p p  e m b e r  és a r óka .
Egyszer egy lapp ember rókát lőtt és hazavitte. Esti időben 

(tkp. egy este) volt, midőn az ember a rókával a sátrába jött. Hát 
föltette a rókát a sátor füstnyilására és gondolta, majd másnap le 
fogja a bőrt nyúzni a rókáról. Azonban nem volt a róka megdö
gölve. Mikor az emberek a sátorban elaludtak, a róka leszökött a 
füstnyilásról és a lapp embernek sajtját, húsát megette. Midőn 
megette, elkezdte a róka a lapp embernek szemeit kajjargálni. 
A mint elkezdte kaparni, az ember fölébredt és megragadott egy 
durungot, hogy majd a rókát megüti, de nem találta el a rókát; a 
lapp ember csak a saját feleségének szemeit találta el, úgy, hogy 
a felesége félszemü lett.

A lapp ember gyorsan a róka után szaladt, mezítelen lábbal 
kergetve a rókát. Tél volt ekkor. A lapp ember addig kergette, a 
míg lábai megfagytak, aztán gyorsan hazaszaladt és gyermekeit 
felköltötte, hogy menjenek, üldözzék a rókát és lőjjék agyon. A
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frak fölkeltek, üldözték a rókát és meglőtték. Mikor a fiuk megjöt
tek a rókával, az ember nagyon haragudott a rókára, megragadta 
a fejszéjét,levágta a róka fejét és mondta: «te szemtelen (tkp. szé
gyentelen), bolondító róka vagy, de bizony halld, most meg kell 
halnod.» Az ember meg az asszony sok napig betegek voltak csak 
a róka okáért (róka miatt). — Ez az egész.

5. S ä m i e n ke l l e  j  é h v пасе  m q r i pse.

Akta aikien lij akté samien keile ripsub vuqcemq, sö kuittij 
ripsup, pquqrän pieji jéh gsseti: «täsn-ec tällie aktup jijjep orrút, 
jirretn aretn ti-eceb tatnub nälltet». sarnie’ Uln tann piejjeka war a 
tommq, millikiep pohcemq pö°ciste jeh stüora kfäkkij silse liepqnomq 
tapp püucen milhkiep jeh pauöran koqttumq. ripse ij limh kuh já 
rnom q. kuli tihte samien helle pauöran kuottumq, sö ripse orrúi tann 
samie-kelln wuqsta’ jeh piäräkuo’ jeh milhkie-keäkkite kupmieh- 
tommq. kuh llj tapp ripse tgrojumq, sö féri tcihtie pü“reste jeh 
skoqkije.

aretn samien kelle accij ripsup nälltet, sö iőcij dime kaunh 
nähen ripsub. ripse lij süu milhkie-kedkk’ kupmiehtgmmq jéh wuqssta’, 
piäräkuo’ porrumq. lähpq warräki ripsn minnesne, sö tuqlövui aktup 
heile piejjiep. kuh iehkete setti, sö ripse cäni aktn pierjese. lähpq 
minnesne. lähpq kal'éki jicse klähkine läkiesti't ripsup tann pierjin 
sisnie, sö ripse nüllhcsti lähpun cilémite jéh nüonieb karra,vusti äva 
jeh kruokadésti jeh vülki. lähpä iécij kuh vielte tohks’ ripsup toqle- 
vuot, jallän koqtan puekteti. sö °occi jlécse aktup parniep jeh r’üpsn 
minnesne toqlővuot. tihte parnie rüurop ütni jeh tap miatän weltijeh 
vüuci ripsup kuhkete. каппе jis ij limh tihte rüurop atnema, sö lij 
ripse tapp ai kruohkeddstomq.

kuh tihte lähpgn parnie pö°ti tdinie ripsinie, tihte sämien keile 
lij kleine par eepmqrihkdn. ко’ kö Hi, jicse parnie lij puqtomq rip
sinie, jihti: «murhkh, wuine’, ripsn oqjjiep hievoläkan. tihte hdle- 
vetn skämuotimmie mü cälemie’ jeh nüoniep karrovusti, kuktie monne 
kleine cuovorob kuhkiep qrrotjeh midrhkgp utnet kaihka müjielete 
piejjiep. jis l'ep tapp tairuma, sö lip murhkielommq ripsn oqjjiep, 
kuh vuostäkastä vüocip«. — tällie kaihka tüunä.
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A l a p p  e m b e r  és a m e g l ő t t  r óka .

Egyszer egy lapp ember rókát lőtt, aztán vitte a rókát, élés
tárba tette és gondolta: «itt fogsz egy éjjel maradni, holnap reg
gel majd meg foglak nyúzni». A lappok azon a napon tejet fejtek 
a rénszarvasoktól és nagy hordókba öntötték a rénszarvas tejet és 
az éléstárba vitték. A róka nem volt meghalva. Mikor a lapp em
ber az éléstárba vitte, a róka a lapp embernek sajtját és húsát 
megette, a tejes hordókat pedig feldöntötte. Midőn a róka ezt 
megtette, elment az éléstárból és [be] az erdőbe.

Eeggel a lapp ember meg akarta a rókát nyúzni, hát nem 
talált rókát. A róka feldöntötte tejes hordóit és a sajtot, húst meg
ette. Az ember hamar utána a rókának és egy egész nap üldözte. 
Mikor este lett, a róka egy hegybe bujt bele. Az ember utána. Az 
ember meg akarta a botjával a rókát a hegyben ütni, ekkor a róka 
az ember szemeinek ugrott és leharapta az orrát és összekarmolta 
és elment. Az ember nem bírta többé a rókát üldözni, alig jutott 
haza. Ekkor fölszólította, (tkp. kapta) az egyik fiát és a róka után 
[küldte] üldözni. Ennek a fiúnak puskája volt, azt magával vitte és 
a rókát messziről meglőtte. Talán, ha nem lett volna ennek pus
kája, a róka ezt is összekarmolta volna.

Midőn az embernek a fia megjött a rókával, a lapp ember 
ugyancsak beteg volt. Mikor hallotta, hogy a fia megjött a róká
val, azt mondta: «ugyan (tkp. lásd) jól zúzd össze a rókának a 
fejét. Az az akasztófára való (tkp. pokolnak szégyentelenje) össze- 
harapdálta szememet és orromat, úgy hogy sokáig betegnek kell 
lennem és jelt viselek (tkp. jelem lesz) egész életem napjaiban. 
Ha ezt tudtam volna, összezúztam volna a róka fejét, mikor elő
ször meglőttem». — Ez az egész.

6. P ° o l t s k u c é e  j e h  r i p s e .

Aktit äikien lij jfoltskuéce kaihcup pouwustomq (pouwuma) 
jeh Uj püpmotallemini, sö ripse poatci ( pö°tij), vuini, ata p°oltskucée 
poajteka kaihcup porromini, ripse kihcije: «ih, ajjemq, siH’ murine 
wq,ttet teistie puóitka käihcen pierakuiste ?» — «poatieh parra, sö 
ac’ ”occet (oáccet)/» p°oltskucce j eahtä. sö ripse jeahtä: tűnnie pie- 
lisne satne atna qpiduon piesiep tiewu°s nälkies suhkore-véjéneste.
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puoltskucée muoratuwwui. suomies aikien satnup lie nerrumq;, qpü- 
lu°n piesiep lie wqtturnq sütne, satne accá qpuluon piesiep waltet, 
suhkore-véjéneste jukká t (joukqt), so lijin porra viápsán piesie’. ta' 
skurüpujijin mű cálémie', nüenie', pielejie’, p°qkéekq wäretip kdllie 
piejjie’. kuccie maimé tappu mqihtejip, so tann sakki muorátowup, 
séihtep pqrrq tatnup pouwustiH, juktie mannup nerrijih tann sakkij.

puoltskuéce аса, tuqlővut ripsep, mán ij-ne jaks' kenná. so 
p°oltskucce tualövui ripsep jawrie-pieláse. cakcekq lij jés tihte théjje. 
coqskema lij tállie. jawrie lijje kalqmumq, mán ij limq kuh nánnuos 
jiegna (jiena). sö ripse vulki jienqn nélle tan jaurán. p°oltskucée 
minnesn. koh p°oltskucce lij pöqtqma jaurie-kuöutielassq, sö jiegna 
cuopkqnij jéh puoltskuéce kahcij jienan cirra о patninij. sö ripse táv 
vuini, tie poqkste parr eepmarihken о j eahtá : «ja, ja  ájjumq, joktie 
icch munne onth káihcen jnerakuste, mannup tualóvuo' kuit, tie °occ~ 
vujénit, tie (tállie) patnenih tan jauraró). tie ripse ávun-ávun sétti о 
poqkste. sö jés vulki ripse, kusnie lij puoltskucce háihcup pouwumq. 
ripse püpmotallij káihka káihcen pieräkuit. riepse ávune séttij, juktie 
satne lije tohkásummq puoltskuccep nerret tann jaurán, kuktie pqt- 
nenij. — tie kaihka tüune.

A m e d v e  és a r óka .

Egyszer a medve egy kecskét ölt meg és ette (evőben volt). 
Jön (jött) a róka, látta, hogy a medve kövér kecskét eszik. Kér
dezi a róka: «nem akarsz nekem, öregapám, abból a kövér kecske 
húsból adni?» — «Jöjj csak, majd kapsz!» mondja a medve. Az
tán mondja a róka: a túlsó (tkp. azon) oldalon van neki méhfészke 
tele édes czukros pálinkával. A medve megharagudott. Egyszer a 
róka őt elholonditotta, méhfészket adott neki, hogy vegye el a 
méhfészket, igyék a czukros pálinkából, hát csak darázsfészkek 
voltak. Ezek összeszurdalták szememet, orromat, fülemet, fájósak 
voltak sok napig. Ha erre (tkp. ezt) emlékszem (gondolok), akkor 
olyan nagyon haragszom, hogy tégedet meg akarlak ölni, mivel 
engemet olyan igen elbolondítottál.

A medve üldözni akarja a rókát, de nem éri el. Hát kergeti 
a medve a rókát a tópartjára. Oszszel volt ez az idő. Hideg volt 
ekkor. A tó be volt fagyva, de nem volt erős jég. A róka ráment a
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tóra, a medve utána. Mikor a medve a tó közepére ért a jég elha
sadt, s a medve beszakadt (tkp. a jégen keresztül esett) és elme
rült. Hát látta ezt a róka, igen nagyon nevet és mondja: «úgy, 
úgy öregapám, minthogy sajnáltad tőlem a kecskehúst, sőt enge- 
met üldöztél, hát láthatod, im elsülyedtél a tóba». Hát igen örült 
a róka és nevet, aztán meg odament a róka, a hol a medve a kecs
két megölte. A róka a kecskének minden húsát megette. Örült a 
róka, hogy a medvét bele birta bolondítani a tóba úgy, hogy el
merült. — íme az egész.

7. P ° o l t s k u c c e j é h  l á t t áé  - k o n o k a n  m ana'.
Suomies äikien puoltskucce pö°ti mennen kittien konokan sluohtn 

paktu. lättie-konokä lij vuólqkqmq porté о Idttie-konokän cäreka lij 
ai vu.ólkq,mq, porrta aktene ( aktene)  konokijne, sö lie’ para láttie- 
konokan mana' h'eirnusn. p°oltskucce pö°ti о kéhciji teitie mänite: 
«mqitie tejje’ litie Idttie-konokan mana’ 1» sö svörijin tah: »ja, mije 
l'en (у. liepie) lattie-konokan marid’», tie p°oltskucée j eahtä: tejje’ 
Vetie jis so0 (y.tann) ivasties, ietie lietie kuit téjje’ riekts láttie-kono
kan manci', juktie tann wqsties lietie». sö poaltskucce pialhkä teitie 
mänite о j eahtd: «ietie UHie tijje Icittie-konkan mäna, juktie ietie 
ndkdn kullie' о sölöp’ ütnie’ tijjén ciäpokon pejera». sö p°oltskuéce 
h'ejemuse vulkij. koh p°oltskucce lij vuälqkqrnq jés, sö pö°tie Icittie- 
konökd h’ejemuse ; láttie-konokd lij vudlqkqmq porta jicse al&muöitie 
vuejenet. kuh lattie-konökä h’ejemuse pö°tij, sö lattie-konokan mänä’ 
klö°kuh jicse ahcan, ata p°oltskucce lije wärädoma séjjen Ipunie 
(lüunie) ö pialhkoma parra eäprnqrihken о jihtij, dte ie’ lie’ sijje’ 
Idttie-konokan riekts mäna, juktie ieh séjje’ näken kullie’ о sölöp’ 
ütnie’ cicipkon pijera.

sö lattie-konokä, muorätowwui p ,loltskucceje jéh settij jicse alö- 
mucistie p°oltskuccin koajeku: «jirretn kalckien ( v. accien)  mijje’ 
tüarut tatnine о til alärnucij kuime, juktie lie’ mg mänite wärä- 
domma о piälhkomq, kuh Up mannd porrta. tie ас vujenit, mah ih 
kalk’ cuovorit j'ehtet mö mänite, atte lie’ riekts Idttie-konokan mä- 
nä’». sö lättie-konokä vutti jicse mänite sölöp’, kullie’ ciäpokun péj- 
jera о krounup cikki oijjan jicse mänite. kö’ p°oltskucce pö°ti tairu- 
man, sö pélliji jeh seettije jicse alämucistie kaihkä jicse läntite о
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j'éhtije, aééie’ spu alamué’ poqtelit kaihk' tüun’, juktie accie láttie- 
konokijne tuarot. sö kaihk’ puoltskucéén alämuc' po^tin.

sö láttien konoká setti ( seetti)  jicse alarnucistie, aécie’ mennet 
ciekadí't p°oltskuccén alamuci piádaso 5 kullteliH, map puoltkucce 
jeahtä jicse alämucitie tuqruon péjéra. sö vulékin lattien konokan 
alämuc’ о kullteli'n, тар p°oltskucce jihti süu (sou) alämacitie. 
p°oltskucce Idehcije jicse alämucitie: «mqitie lie ripsá poqtqnui 1» 
sö svörejPn p°oltskuccen alämuc’: «по (nü) lie ripsá poqtqmq». sö 
p°oltskucce jihtij jicse alämucitie, aéca ripse poatet sü koqjeku. koh 
ripse pö°ti, sö p°oltskucce supcste ripsesse: «jirretn kalka tuqruo 
cuocőet láttie-konokan о méjjen kaskqp, juktie manne láttie-konokan 
rnanite Pép piálhkamq. tatnie Heh tie ripse, tie lieh kämpulumus о 
slouwumus (slouwums) ö veisäcumus mijjiste, tatne kalk’ oqiväcu- 
mus wärädi‘t kaihkä mü alämacistie о tuqruop foret». sö ripse jihti, 
nö kaláka satne tuqruop foret, ripse warete lättie-konokije j eahtä, 
satne kaláka oaiväcumus värädiH puoltsku6öen alämacistie. sö ripse 
vulki vilit puoltskuccen kuoiku jéh jihtij puoltskuccije : «manne atndp 
(mann-atnäp) kuhkies pquteres siejepiep; kuccie manne tap той 
sieipiep utnetqp pejjése vierältesse, sö acciti parra éélléste mennet 
tuarot láttie-konokan alämucestie. mein jés manne s1 eipiep utne- 
top vuoles läntn koqjeku, tie accitie ( -tie)  parra päteriH pqrrq 
eepmu°rihken».

kö' lattien konokan alämuc’ lieh kulltalqmci, map puoltskucce 
о ripse supcsti'n, só vuikin láttie-konokan koqiku, supcstVn lattie- 
konokije, map puoltskucöe ripse supcstallin. sö tuqruo eleki. láttien 
konokä setti viäpsit, kuktie accie’ s kur tippt riepsn siejepie-nuoliep, 
sö utneti ripse á íme sleipiep pejjine, man huh moppdtést skurüpojPn, 
sö icci kuh tan sakkij péjjene tohks’ utnlehtilt. тёп sö viápsa’ koql- 
mátést skurwpojijin, sö iccie kuh ripse tohks’ siejepiep pejjene utnieh- 
tiH jéh sieipiep päjij lantn koqiku kjaunäspt. koh puoltskuccen alä
muc’ tap (tav) vuinin, sö pöllejijin, varräiki (varäiki) pdterijin. sö 
láttie-konokan alämuc’ tuqruop vetnejijin. láttie-konokan alämuc’ 
h'eimuse videkin, sopcstiln, ate sije’ lie’ tuqruop ( v. toqruov) vét- 
nama. sö láttie-konoka supcstiji jicse manite, atte sijje’ lie’ tpqruop 
vitnemq о jihti, sijje’ lie’ skihkelilke типа’, тёп láttie-konokan
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manó,' iccin kuh séit’ püpmotallet, tann muorakh lijén p'Pltskuccije. 
tah mäna' jihtin, accie’ mennet, puoltskuccep vieccet séjjen koqiku. 
sö láttien kon,oka seettije (séttije) jlcse alámucitie puoltskuccen mietie. 
ко’ p"oltskucce po°ti, sö cuovori cierastíH láttien konokan mänite jes 
förlötelse cinét о jiehtet, ate síje' lieh skihkelike mäna.

sö luskhtallm puoltskucce о láttien konokan mäna' jeli iccin 
kuh vielie övien wäret’, sö p°oltskuéce avune séttij, vulkij h'ejemuse, 
toaivuti (V. toqjevuti) ij kuoh kaik satne vielie láttie-konokan mänite 
pielhkit. — tällie kaihkq, túrná.

A m e d v e  és a m a d á r k i r á l y  g y e r m e k e i .

Egy a medve jött, menve a madárkirály kastélyán keresztül. 
A madárkirály elment (elutazott) és a madárkirálynak a felesége 
is elment a királyijai együtt, hát csak a madárkirály gyermekei 
vannak otthon. Jött a medve, s kérdezte azokat a gyermekeket: 
«vájjon ti a madárkirály gyermekei vagytok-е?» Azok felelték: 
«igen, mi a madárkirály gyermekei vagyunk.» Hát a medve 
mondja: «hisz ti olyan csúnyák vagytok, nem vagytok bizony ti 
igazi madárkirály gyermekek, mivel olyan csúnyák vagytok». 
Aztán a medve csúfolja a gyermekeket és mondja: «nem vagytok 
ti madárkirály gyermekei, mivel semmi aranyotok, s ezüstötök 
sincs nyakotok körül». Avval a medve haza ment. Mikor a medve 
elment, hazajött a madárkirály; a madárkirály el volt (tkp. elment) 
embereit megnézni. Midőn a madárkirály hazajött, a madárkirály 
gyermekei elpanaszolják atyjuknak, hogy a medve volt náluk és 
ugyancsak nagyon csúfolta és mondta, hogy ők a madárkirály
nak nem igazi gyermekei, mert nincs semmi aranyuk és ezüstjük 
nyakuk körül.

Ekkor a madárkirály megharagudott a medvére és elküldött 
emberei közül a medvéhez: «holnap harczolunk veled és embe
reiddel, mivel gyermekeimet csúfoltad, midőn én oda voltam. Majd 
látni fogod, vájjon nem kell-e mondanod gyermekeimnek, hogy ők 
igazi madár király gyermekei». Azután a madárkirály adott a gyer
mekeinek aranyat, ezüstöt nyakuk köré és koronát tett gyermekei 
fejére. Mikor a medve megtudta, megijedt és elküldte embereit 
minden országába és mondta, jöjjenek össze valamennyi emberei,



UME-LAPPMARKI NYELV : MESÉK. 43

hogy a madárkirálylyal háborút viseljenek. Hát a medvének min
den embere eljött.

Ekkor a madárkirály elküldött emberei közül néhányat, hogy 
menjenek, bújjanak a medve emberei mellé és hallgassák, mit 
mond a medve embereinek a háborúról. Hát elmentek a madár
király emberei és hallgatták, mit mondott a medve az embereinek. 
A medve kérdezte embereit: «vájjon megjött-e a róka?» Azt felel
ték a medve emberei: «biz a róka megjött». Ekkor a medve 
mondta embereinek: jöjjön a róka ö hozzá. Mikor a róka odajött, 
elmondja a medve a rókának: «holnap háború fog támadni a ma
dárkirály és mi köztünk, mert én szidalmaztam (kicsúfoltam) a 
madárkirály gyermekeit. Te vagy a róka, a legöregebb és a leg
ravaszabb és a legokosabb köztünk, te fogsz a legfőbb lenni min
den embereim közt és te fogod a háborút vezetni». Hát azt mondta 
a róka, ő majd vezetni fogja a háborút. A róka megmondja a ma
darak királyának, ő fog a legfőbb lenni a medve emberei között. 
Aztán a róka ismét visszament a medvéhez és mondta a medvé
nek: «nekem hosszú, bozontos farkam van; mikor én az én far
kamat föltartom a levegőbe, akkor csak gyorsan menjetek har- 
czolni a madárkirály embereivel. Hanem, ha a farkamat letartom 
a föld felé, akkor csak nagyon szaladjatok».

Midőn a madárkirály emberei meghallgatták, a mit a medve 
és a róka beszéltek, elmentek a madárkirályhoz, elmondták a ma
dárkirálynak, a mit a medve és a róka beszéltek. Hát elkezdődött 
a háború. A madárkirály darazsakat küldött, hogy szúrják meg a 
rókának farka alját. Először, mikor a darazsak megcsípték a farka 
alját, a róka még föntartotta a farkát, de midőn másodszor meg
szűrték, nem bírta igen nagyon főn tartani. Hanem aztán a dara
zsak harmadszor megszurták, ekkor nem bírta a róka a farkát fön- 
tartani és a farkát lelógatta a földre. Midőn a medve emberei ezt 
látták, megijedtek, gyorsan elszaladtak. Hát a madárkirály embe
rei hazamentek, elmondták, hogy ők megnyerték a háborút. Aztán 
a madárkirály elbeszélte gyermekeinek, hogy ők megnyerték a há
borút és mondta, hogy ők tisztességes gyermekek. Azonban a 
madárkirály gyermekei nem akartak enni, olyan haragosak voltak 
a medvére. A gyermekek mondták, menjenek, hozzák a medvét ő 
hozzájuk. Hát elküldte a madárkirály az embereit a medvéért. 
Mikor a medve jött, meg kellett kérnie a madárkirály gyermekeit



44 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, Ш .

és bocsánatot kérnie és mondania, hogy ők tisztességes gyermekek. 
— így kibékültek a medve és a madárkirály gyermekei és nem 
voltak többé ellenségek. Örült a medve, elment haza, megígérte, 
nem fogja ő többé a madárkirály gyermekeit csúfolni. — Ez az 
egész.

8. S m ór re p° o l t s kuc  ce j  éh kauw á.
Akta smérre ( smörre) Sviriesn, kuhte smerrejuop pikkema, tie 

para cäcie tap smeräjuon stüora hämporop trejjévujij. tan stüora 
hämporon nuelisn stüora riiöutie-plassä. suomies äikien smörre lij 
h'ejemuse ivaccäjimq, accä kasska-piejjiep piipmotallet. tihte smörre 
parre aktop kauwäp utni. sö puoltskucce po°ti ö seiliti tan smérren 
kauwäp pouwustit о porrolit. kauwä varräki warn tan smerrijuon 
kuajeku, oksup pejjise hurüvisti. p°oltskucce äi smerrejuon si‘se, 
kauwä äi smerejuon sisnie. tihte lij smerejuon takkarä piksüumq, 
nämetie, akte lij stänka, mainie smörre cäciep luoihtä tan jiise jüu- 
lije, sö tihte stüora hämpura tüntet te tan stuorra ruöutie plassan 
nélle,e

koh p°oltskucce smerejuon sejtse pö°ti, sö tiillie ukse tahpusi jeh 
sivenete setti smerejuon sisnie (sésnie), sö p°oltskucce icci kuo kau
wäp pomvust’ tan smerejuon sisnie. tie p°oltskucce é'leki coákőiH о 
tabottallet fiertop tan smerejuon sisnie, sö iccij enne p“ olts bicéi tai- 
rie’, forn péksi tähtie stänkste. sö cäcie piesi tannjüHén nélle о sö 
stuorra hämpora tuntertiH elekij. puoltskucce iccij kuh thohc’ takka- 
res stüora tunterop jeh piksi, accä utniehti't tap stüora hämporop. 
tie tan carräki steeri ( steäri), tan kuhkiep, kosseka stüora hämporn 
( V. viecern) nuolän sétti. sö stüora viecera p°oltskuccep cäpmeli 
para smävoq, sthuhcecinnie. sö iccin p°oltskuccen luhkie khärnie-jire- 
mie mqitek viehkit’, icéinh kennä luhkie о kuokte khärnie-vieksqka- 
vuote p°oltskuécep viehkit’ näkdnup. tie smörre jicse kauwäp °océi 
utnet, sluwhpuji (sluöhpuji) p uoltskuccep piapmune jicsesse muttelit. 
smörra ävune setti parre eepmuorihken. — tiillie kaihka tüuna.

A ková c s ,  m e d v e  és t e h é n .
Egy kovács volt Svédországban, a ki kovácsműhelyt épített 

és csak víz hajtotta a kovácsmííhelynek nagy kalapácsát. A nagy
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kalapács alatt nagy vasüllő volt. Egyszer a kovács hazament, hogy 
ebédet egyék. Hát jött a medve és a kovács tehenét meg akarta 
ölni és enni. A tehén gyorsan beszaladt a kovácsműhelybe, az 
ajtót feltaszitotta. A medve is bement a műhelybe, a tehén is bent 
[volt] a műhelyben. A kovácsműhelynek ilyen volt az építése, úgy, 
[hogy] volt egy dorong, a mivel a kovács vizet ereszt a kerekére, 
aztán a nagy kalapács kalapál a nagy vasüllőre.

Mikor a medve a kovácsműhelybe jött, akkor az ajtó becsu
kódott és sötét lett a műhelyben, hát a medve nem ölte meg a 
tehenet a műhelyben. A medve elkezdett fogdozni és mindent 
tapogatni a műhelyben, de nem tudott a medve [valamint megfogni', 
míg a dorongnál meg nem fogódzkodott (míg a dorongot meg nem 
ragadta). Ekkor víz került a kerékre és aztán a nagy kalapács el
kezdett kalapálni. A medve nem sziveit ilyen nagy lármát és meg
fogta, hogy a nagy kalapácsot föltartsa. Hát olyan erősen tartotta 
és addig tartotta, á míg a nagy kalapács alá került. Ekkor a nagy 
kalapács apró darabkákra zúzta a medvét. Hát a medvének tiz 
férfi esze semmit sem segített s tizenkét férfi ereje sem bírt a med
vén semmit sem segíteni. A kovács megtarthatta a tehenét, a medvét 
pedig ételül leölhette magának. A kovács igen nagyon megörült. — 
Ez az egész.

B) Staluo-mesék.

1. S t ä l u o n p i ' r e ,  huh te c ü l e m i e t u c c e  s é t t i j e h  
j  aur a  n p a t t  ni  n i.

Suomies aikien accin sämie' jqhtajiH jiee a lahkän, juktie pö°ci 
purhvie' kaihka nqhkoji'n, kusnie №n árruominnie. huh li'n tlejuo 
jahtumq suqmies warie-rattän, tännie wärie-rattsne lij stüore skuqkq 
(v. skuqke). tann skuqken séjise kuqtiep cikkiji'n jéh urroji'n tah 
sarnie', suomies aikien jis stälu0 tahkuo pö°tij. j leése koatiep tihte 
stälu0 ütni jeaóa lahksne. tűi semij koqiku para pö°ti, jukt ccce pqrq 
semij pö°cite suqladi't. suomies iehketn tihte stäluo lij poatomq suq
mies sämien koqtän. tcisnie lij pqrre akté samien parnie orruomin- 
nie. tihte staluo idei kuh waccie’ kuqtän tallä. kuh poatä tan koatän, 
so kuqca pejjise koqtien riehpienesse о koaulä vüoles koqtien si'se. 
tihte lij sämien parnie pierkuo’ vu°sseminnie, so lij vüeje' ( v. vüejh)
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possgmq, täistie pieräkuiste jéh tollop pieji koq,tän. kuh lie possuo- 
minnie tah vuoje', so wuajenä tcinnié j'écse vuoje-kaucsne aktup alä- 
mucen skukkiep. warräki sikkste tihte sämien parnie pieräkuo- 
(v. küelie-) krüuhtop jeh kurrekele kaihka tapp wüojep tunn tällose, 
sö prattie', küwri triesatalli‘n pejjis“ riehpenop. stälu jis lij küuwöle- 
minnie, sö küwnh, prattie' °occi cilemite. tie cälemietucce stäluo sétti.

tihte sämien parnie warräki uluks warrestij ; stäluop kaunese 
gkssnie. stäluo/aca warräki pähcep piksét pouwustiH, mein iccij änne 
jaks’ kenna. stäluo pieheb utni. tihte piene koqrä Iciejep tan pahcén, 
kukku tihte vüleki. tihte pähee teiri aktup luoktup, kuhte lij kuhkies, 
tihte pähee warri pilra tup luoktup tunn muppien piälän jih kjuluje : 
«manne Iеep täsnie». stäluo tap kquölä, аса warräki warrestiH pah
cén koajeku. stälu iccij kuh vüini, so warresti para riekte jéh stuqnä 
tan jaurän. tihte lij luokte parre eepmari'hkqn kienqle. ku' pähee tab 
vüini, stäluo stüqni, so warräki warresti tahkuo, stuora muora klah- 
käp (v. klahkäb, v. klahkäv) welti, täinie stäluop capma, kokt eci 
stäluo kattän °qccu’ poqtet. sö stäluo pattnini. tap stäluon pienub 
tihte pähee äi welti jéh pouwusti. kuh lie stäluo jämieminnie, so 
j'ahtä: «kucci llep manne jämoriKi, ciera, vuine', waltie' manngp 
tähtie jauriste jéh kr'ehvh läntn si'se manngp skilikeliläkan, tann 
autste acc’ °q,ccet kaihka mg kullie’, sölöp’, kaihka tüune, mäb 
manne atnäb j'lcene hiejemon lüunie». sö uihte stäluo jemi. pähöe 
uihte welti stäluop jeh krevi lantn sitse. sö wäreti stäluon kullie', 
sölöp’ jéh käihka stäluon ékeb welti. sö poqntene sitti tihte sämien 
pähee, juktie stäluop tohkäsummq, nerrét. — tällie ij lie’ kuh vielie.

Az ó r i á s r ó l ,  a ki  v a k  l e t t  és a t ó b a  e l m e r ü l t  
(s ü 1 у e Л t),

Egyszer lappok más helyre akartak költözködni, mivel a 
rénszarvasok zuzmója mind elfogyott, a hol laktak. Midőn már 
egy bizonyos hegy szélére költözködtek, azon hegyszélben volt egy 
nagy erdő. Azon erdőben ütötték föl a sátrat és laktak a lappok. 
Egy időben pedig óriás jött ide. Az óriásnak a saját sátra más 
helyen volt. Ezen lappokhoz csak azért jött, hogy a lappok rén
szarvasait ellopja. Egy este ez az óriás egy lappnak sátrába jött. 
Ott csak egy lapp legény volt. Az óriás nem ment a sátorba akon-
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nal. A mint a sátorhoz jött, fölmászott a sátornak füstnyilására és 
lenéz a sátorba. Ez a lapp legény húst főzött, hát a zsiradékot le
fújta a húsról és tüzet rakott a sátorban. Midőn fújta a zsiradékot 
hát a zsiradék-edényében egy embernek árnyékát látja. Gyorsan 
feldönti a lapp legény a húsos (v. halas) fazekat és mind ezt a zsi
radékot a tűzre folyatja (önti), úgy, hogy a parázs, hamú felszó
ródott a füstnyilásba. Az óriás pedig nézett, hát hamút, parázsat 
kapott a szemébe. Ekkor vak lett az óriás.

A lapp legény gyorsan kiszaladt; az óriást elöltalálta az 
ajtóban. Az óriás hamar meg akarta a legényt ragadni, hogy majd 
megöli, de nem érte el. Az óriás gyorsan a legény után futott. Az 
óriásnak volt egy kutyája. Ez a kutya nyomozza a legénynek a 
nyomát, hogy hová ment. A legényt tudott egy öblöt, a mely hosz- 
szú volt. A legény körülszaladt az öblön a másik partjára és 
kiáltá: «én itt vagyok!» Az óriás ezt hallja, gyorsan a legényhez 
akar szaladni. Az óriás nem látott, hát csak egyenesen szaladt és 
belebukik a tóba. Ez az öböl igen nagyon mély volt. Midőn a le
gény látta, hogy az óriás belebukott, gyorsan odaszaladt, fogott 
egy nagy fadorongot, avval ütögette az óriást, hogy az óriás ne 
jöhessen a partra. így az óriás elmerült. Az óriásnak a kutyáját a 
legény szintén fogta és megölte. Mikor az óriás haldoklott (tkp. 
halóban volt), mondja: «ha meghaltam, kedvesem, lásd, végy ki 
engemet a tóból és áss (v. temess) el engemet a földbe tisztessége
sen (illendően). Ezért meg fogod kapni minden aranyomat, ezüs
tömet, mindent a mim van a házamnál. Az óriás csakugyan meg
halt. A legény csakugyan fogta az óriást és eltemette a földbe. 
A.zután elvette az óriásnak aranyait, ezüstjeit és az óriásnak min
den jószágát. így gazdag lett a lapp legény, mivel az óriást bo
londdá bírta tenni. — íme nincs több.

2. S t a l u o j 1 eh sarai én kom m a.

Akte stäluo lij röpmomq muppij stälu°i IvAhtie, pö°ti suomies 
sküqhen sejtse, kusnie lm samie' orruominnie. koqtiep stäluo cikkije 
tann skuakije, sö sémi po°c' tihte stäluq welti о mutti о porroi. tihte 
stäluo kommäb ütni; tihte lij äi aktene stäluine. sö suomies äikien 
lij stäluo wärätomma aktep unne sämien pärnecup waltema. stäluo
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usseti, accä feti’ piäpmuo' ivottét tann pähcije, kuktie poite par 
tepmqrilhkqn.

suomies äikien stäluo lij hiejemusne. so tihte sämien parnien 
ciccie akteb stäindkup pihlije raitien (kierecen)  autste, rüajeje stä- 
luon koqiku, accä prüowut, mah ij j'ecse parniep tohks’ pöstite wal
tet. kuh tihte parnien ciccie stäluon koqtän pö°ti, so stäluo lij pitir- 
kuo’ vusseminni‘. stäluo ävune sétti: tälle ma ciécebup äi tann par
nien °occup pouwustiH jeh porroli't. stäluon kommä ij keni kuh h'eje- 
musne. stäluo koqssti tann parnien ceccän piäräkuiste. ku’ lin por- 
rumq, kalähkomq, so pärnien ciccie j eahtä stäluje : «pä j epä j e ’ tap 
mii pärniep о mannup qlökone wacciestiH qnnece, poqtien kuit koq
tän vilit pöstite». stäluo kihcij: «mäb accijitie qlökone taréjét?» — 
«mann-aceb fen’ kaihkie piärakuo’ tütnö puöktet qlökute». so tihte 
stäluo päji uluks waccét. ku’ tihte parnie, éiccie uluks pö°tin (pö°ti- 
kan), so tihte ciccie j eahtä tan pärnän: «cikket’ warräki tann kiere
cen nélle, sö qccien warräki vüejet. so uihte vüojin (viiujin) parre 
eepmqrihkän.

ku’ stäluo thohceti, kuhkiep qlökone kätujijin, sö warresti war- 
räki uluks. ku’ viiini, atte lie’ vuálqkamq, sö varräki-varräki min- 
nesne. ku' stäluo wudinä, ij jaks’, so kjoloje : «Hera’, ciera’, vurties- 
tittie, kusseka manne poatäb. manne atnäp kullie’, silop’, mait-ecep 
tijjise wqttet». sö uihte vurtin, kusseka stälu hinni kieti kuimq pikset 
kieriecistie. sö tihte pähcen ciccie ciiohpsti stäluon su°rmite äwq 
(äwuq), sö viht varräki vü°jiekö°ti. sö stäluo härämuse setti parr 
eepmqnhkqn, juktie käihkite suormite tassalommq. stäluo icéi kuh 
näkenup vielie tohks’ taréjét, sö viilki stälu0 j'ecse liejémuse. stäluon 
kommä lij tie poqtqmq liejémuse. sö stäluo tann j'ecse kommuse 
supcste, kuktie tihte sämien kommä lie sou suormite cuohpstqmmq. 
«tatne Iеa parre paihke alämäj, kuhte päjeh, accä sämien kommä 
tüu su°rmite cuohp0sti't».

sö stäluon kommä varräki minnesnc välekij toqlévuon tappq 
sämien kommäb. ko’ vuäinä,ij jaks’, sö kjuleje: «vuertiestittie annece, 
manne atnäp pitnek’, tijjese acceb wqttet». so uihte vüretin. kuh lij 
sämien kommä Wketommq aksuob kartust kietij sisnie utnij, sö 
vurétij stäluon kommäp. kuh lij stäluon killekd j'ecse kietite °qccumq
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kierecen rattan, sö saraién kommá éü°hpsti stáluon kommán su°rmite, 
sö ái viht varr&ki vuajejji (y. vüqjeji), tie stáluon kommá kjoloje: 
«hajekqt' tiekie mo suorma-sthuhcite, tatne lie’ pane helevetn ská- 
mátemmie!» sö vídki tihte ciccie jeli parnie h'ejémuse juh ávoti'n, 
juktie lie’ stáluon h'ej emus te piesemq, juktie He’ stáluon su°römuite о 
stáluon kommán ái suormuite tohkásommq cüPhpstiH. — tállie 
kaika tüune.

Az ó r i á s  és a l a p p  a s s z o n y .

Egy óriás elszökött a többi óriásoktól, jött egy erdőbe, a hol 
lappok laktak. A sátrat az óriás azon erdőben ütötte fel, aztán a 
lappok rénszarvasait elvette az óriás és megölte és megette. Az 
óriásnak felesége volt; ez is együtt volt az óriással. Hát egyszer 
az óriás egy kicsiny lapp fiúcskát ragadott el. Az óriás gondolta, 
majd sok eledelt ád a fiúnak, hogy nagyon meghízzék.

Egyszer az óriás otthonn volt. A lapp fiúnak az anyja egy 
meddő rénszarvastehént befogott a szán elé, elhajtott az óriás 
sátrához, hogy majd megpróbálja, vájjon nem bírja-e a fiát vissza
venni. Mikor a fiúnak anyja az óriás sátrába jött, az óriás [éppen] 
húst főzött. Az óriás megörült: ime most én a fiúnak anyját is 
megölhetem és megehetem. Az óriásnak a felesége nem volt ott
honn. Az óriás enni adott a fiú anyjának a húsból. Mikor ettek, 
jól laktak, a fiúnak anyja mondja az óriásnak: «hagyd hagyd a 
fiamat és engemet künt egy kicsit járkálni, hiszen ismét vissza
jövünk a sátorba». Az óriás kérdezte: «mit fogtok odakünt csi
nálni?» »En majd sok száraz húst fogok neked kívülről hozni». 
Hát az óriás kieresztette. Midőn a fiú meg az anyja kijöttek, az 
anyja mondja a fiúnak: «ülj hamar a szánra, aztán gyorsan elhaj
tunk». Csakugyan igen nagyon hajtottak.

Mikor az óriás [úgy , gondolta, hogy sokáig künt maradtak, 
gyorsan kiszaladt. Midőn látta, hogy elmentek, hamar-hamar utá
nuk [ment]. A mint az óriás látja, hogy nem éri utói, kiáltja: 
«kedveseim, kedveseim, várakozzatok, míg jövök. Yan nekem ara
nyom, ezüstöm, a mit nektek fogok adni». Hát csakugyan vártak, 
a míg az óriás kezével meg bírt fogózkodni a szánban. Ekkor a 
fiúnak anyja levágta az óriás ujjait, azután ismét gyorsan kezdett 
hajtani. Az óriás igen nagyon megharagudott, hogy minden újját

4UGOR FÜZETEK 9 .
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elvesztette. Az óriás nem bírt többé semmit se tenni, hát elment 
az óriás haza. Az óriásnak felesége ekkor hazajött. Az óriás a fele
ségének elmondja, hogy a lapp asszony levágta az ujjait. «Te csak 
szarember vagy, aki engeded, hogy a lapp asszony levágja az 
újjaidat.»

Aztán az óriás felesége gyorsan utána ment üldözve azt a 
lapp asszonyt. Mikor látja, nem éri el, kiáltja : «várakozzatok egy 
kicsit, nekem pénzeim vannak, nektek fogom adni». Hát csak
ugyan vártak. Mikor a lapp asszony elkészítette a fejszét, kezében 
tartotta és várta az óriás feleségét. Midőn az óriás felesége kezeit 
a szán szélére tette (tkp. kapta), a lapp asszony levágta az óriás 
asszonynak újjait, aztán ismét gyorsan kezdett hajtani. Ekkor az 
óriás asszony kiáltja: «hajtsd ide az én újjdarabjaimat, te ugyan
csak pokol fajzatja vagy (tkp. pokolnak szégyentelenje vagy)!» Az 
anya meg a fiú haza mentek és örültek, hogy az óriás házából ki
szabadultak, hogy az óriásnak újjait és az óriás feleségének is az 
újjait le bírták vágni. — íme mind.

3. S t ä l u o j é h  s ü u s uqh и о- par  n ie ’.

Akte stälu ütni kuluma takter’. sö suqnuo-parnie' °occi stälu. 
тёп stälu qsseti, kuccie lie die tah parnie’ sö°notuma teitie süu tak- 
teritie, acca pouivustit teitie jicse suonuo pere ni te. sö stäluo pou- 
wustoma teitie kuokte poarämusit“, тёп tie tap nuoramuswp anne 
osseti accä atine päjet ormot, tihte stäluon taktere räreste, acca tihte 
sou kalla kihcet sou ahciep, mqitie ij séjit' ( séiht’)  wq.ttet sütne vuo- 
jimq rodncup, sö tap jicse stuora pienup о tab jicse stuora aksuop 
(äksuop). tihte parnie sou pruAresn räriep stäluon koajeku waccä, 
kihcije: nh séjit’ wqttet munne tű vuojimq-ruóncup jah stuora pie
nup о tap jicet aksu°p, manne siHup hlejernose mennet о poatap var- 
räki pöstit». sö stäluo wutti teitie ätit suu taktern suonuo pärenan 
( V. parenije) . tihte vuojima ruóncu lij takkarq ( v. takkare), ij-iie 
I. ukte keile’ jakselit tap ruóncup, tan snappie lij tihte ; о tihte stäluon 
stuora piene lij takkara, atjés stäluo jäma, so kuccie pare (V. parra) 
stäluop slieihkije, so viiösije viht. tihte stäluon stüorra äksuo lij tak- 
kard, kuccie pqrq stéllije, sö öuohpä kaihka tüunup, mäp parra mur- * 
rote poatä.
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kuccie tihte pahce °occi staluste teitie, maitie séihti ( si‘hti), tie 
tahte pahce, stäluon saona-pärenie wálta stäluon kaihka püucite о 
wuáláká. kuh stäluo vuépcsti, kuh (?) sou vuójovosassa lij vuála- 
kama, so stäluo varr alá minnesne todlövun (tuálövuon) para еёр- 
muori'hkdn. akté prüuwie stuora juhkon acoln; tihte kristegessi prüu- 
wie. stäluo ppqtä tan prüuwien nille, sö prüuwie jes kahc ä juhkon 
sPse jeh stäluo pq.tninij tan stuore juhkse. sö pahce kaihka stäluon 
püuc’ о sölöp’ weltij о prüwrie stäluon taktarijine jeh viasuojijin 
kuhkiep hiejevoläkan. jis ieh lie’ jamumq, sö viasuh ann'e. — tällie 
kaihka tuune.

Az ó r i á s  és l e á n y k é r ő  l e g é n y e i .

Egy óriásnak három leánya volt. Hát kérő legényeket kapott 
az óriás. Hanem az óriás gondolta, mikor ezek a legények meg
kérték a leányait, majd meg fogja ölni ezeket az ő leánykérő legé
nyeit. Az óriás megölte a két legöregebbik, a legfiatalabbikat pedig 
gondolta, hogy majd még meghagyja (tkp. hagyja lenni). Az óriás
nak a leánya tanácsolja, hogy ez az ő férje kérdezze meg az atyját, 
vájjon nem akarja-e neki adni a húzó rénökrét, aztán a nagy ku
tyáját és a nagy fejszéjét. A legény menyasszonyának tanácsára 
az óriáshoz megy, kérdezi: «nem akarod nekem adni a te húzó 
rénökrödet és a nagy kutyát és a te fejszédet, haza akarok 
menni és hamar visszajövök». Hát az óriás odaadta ezeket a 
tárgyakat a leánya kérőjének. Ez a rénökör olyan volt, hogy senki 
sem bírja utói érni ezt a rénökröt, olyan gyors volt ez; és az óriás
nak nagy kutyája olyan volt, hogy ha az óriás meghal és ha csak 
megnyalta az óriást, hát ismét föléled. Az óriásnak nagy fejszéje 
olyan volt, hogy ha csak parancsolja, mindent elvág, a mi csak 
útjába (?) jön.

Mikor a legény megkapta az óriástól a miket akart, akkor 
az a legény, az óriásnak, leánykérő legénye fogja az óriásnak 
minden rénszarvasát és el megy. A mint az óriás észre vette, 
hogy az ő leendő veje elment, az óriás gyorsan ugyancsak nagyon 
üldözve utána. Egy híd volt egy nagy folyón á t ; ez keresztények 
hídja. Az óriás jön a hídra, akkor a híd meg beleesik a folyóba 
és az óriás lemerült a nagy folyóba. Aztán a legény elvette az 
óriásnak rénszarvasait és ezüstjét és összeházasodott az óriásnak

4*
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leányával és sokáig boldogul éltek. Ha meg nem haltak, még 
élnek. — Ez az egész.

4. S t á l u o n  pi ' ra,  kul i t  acá  s ö° n о dPt  s a mi e n  ni e i t s e .
Akte lij stáluo poqt&mq semij koqiku. sámieh unterti'n, kustie 

lij tihte stälu0 poqtomq. tihte stáluo söqlete sémi pö°c'. suomies áikien 
ta’ sämie’ li'n jqhtájimmq tiistie, kusnie lVn orruominnie, jeacá lali- 
kán. stáluo minnesne pö°tij tiii semij о j'écse koqtiep cikkij semij 
koqtiei piálese. suomies áikien tilite stáluo j eahtá tuitie Semite: 
«tuqretittie tijje’ mannop soqmies raihkuos láhpon kuoiku jeli sö°no- 
diH. manna tairäp, tihte sámie aktup cáppies nieitop atná ; mann- 
ecep tesse sö°hodilt». sö sámie’ svörejijin: «мм acin ( accipie) mijje’ 
tuqredi't».

sö stáluo jéli ta' sámie’ vállán tann raihkuos lálipon koqiku. 
ku tan láltpun koqiku po°tin stáluo jeli tah sámie’, stáluo vihieste 
wqttá tann raihkuos láhpije jeli tann nieitse jéh kihcije tab nieitob 
jéli tab nieitn áhciep: «rnqitie accép manne tüu nieitse oqcciit soqne- 
diH ?» — «им qc’ °áccet», tihte nieitn áhcie svörije stáluop. kuli stáluo 
tap kauölá (káuli), sö tap nieitup kihcije: «rnqitie vient', tatne si'ht' 
marine kommásessene wárádiH ?» nieite svöruq: «им mqnne sáhtuh». 
tihte nieitn áhcie osseti: им kuV satne kaláka stáluop nerrit náken 
áikien; juktie iécij tuost’ stáluje n°öihkut. sö stálu0 árrui tann raih
kuos sávúén piálesne, to' j'énup' sámie’ viilekin j lécs' h'ejémuse 
(V. h'ejemose)■ tuote stáluo tgqreti piejjeki tap nieitop skoqkije jeli 
vieihkehti tab nieitob pö°cite siiilitet.

soqmies iehketn tihte stáluo jéh tihte nieite láejemose pö°tikan 
kuqtän, sö tihte nieitn áhcie kihcije • nh vient' tatne, mö nieitn kal- 
lese, si'ht' jirretn uktek pöfcite süihtet skoaksne ?» — stáluo svörije : 
«им mqnne siíhtup». sö stáluo vulki skuakse püuci koqiku. tihte nieitn 
áhcie jéh tih te nieite h'ejemose pécin, sö tihte nieitn álicie j eahtá j'ecse 
nieitse : «tatn-ec' tällie léekedi‘t cáppies kárvuo’ tütnö koqret ( v. koq- 
rut), sö accép manna jés mennet marhnese vi'nop oastet, sö accien 
prüurese léekit fierhtop slájéb» ; jeh jiliti tann su nieitse: «kuécie 
stáluo htejémose poatá, sö acc’ supcsti't, koopp manne vuäläkomq.» 
tihte lie jeahtomq jicse taktáresse, acá jicsesse prüurasesse kárvuo’
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kuaret, kukt-ece stäluo püerqpa jähkit, att-ecä séttit söu prüukomq, 
о satne j'éce weed marhnese äi tann autste vi'nup oqstét. sö tihte 
kalla vulki. iehketn stäluo h'ejémose pö°ti, sö stäluo kiheije: «koqpp 
tű ähöie vuálákqmq ?» — «тй lij äheie vuálákqmq, accä vi'nup 
uóstet mijjén prüurese, manne jes Up tällie munne prüurese-kärvuo’ 
koqruominnie, kucc-ecin tällie manne jéh tatne prü“res’-pruukom’ 
wärädiH». — «h'ejevon lie*, stälu0 j eähtä, kuh tap küuli, tann sü 
nieitse. muppien piejjen äi stäluo vülki skuakse pö°c’ süihtet. nieite 
h'ejemose peeijeh aeä prüurese sPellädi't. sö tihte nieitn äheie h'eje- 
mose pö°ti viht. stälu lij skö°kesne, kuh nieitn äheie pö°ti. nieitn 
äheie kiheije nieitop: «juo lie’ tällie kö°rümq jeeset kärvuo’ jéh stlel- 
lädommq, nieite svörij: «nü Pep manne kö°rumq, jéh
sPellätomma». — «hlejevon lie», nieitn äheie svörij.

ku’ stälu0 iehketn h'ejemose pö°tij, so tihte nieitn äheie stälose 
j eahtä: «manne Pep tällie wärädommq vi'nop puqktomq, jüukst’ täl
lie тй nieitn kallese. ih si'ht’, accien nennet virmie’ jirretn jattHi't, 
kuktie prüurese kuelie’ °occuon ?» — stälu svörij : «nü monne silh- 
tup». tihte sämien keile ussete: «nü qcep tällie stäluop nerret, kuőéie 
parra seihtie midtän tuqredi't jéh virmie’ jatteti't». sö stälu0 jéh 
tihte sämien keile waccäjijin jawrien kuoiku. tihte sämien keile jicse 
suuhpqnop (v. süqhpqnep) midtän welti. stälu kiheije: «mäh ac’ 
täinie tarejut?» — «mqnn-acep stuore kdrkiep tésse korrodiH, mäb 
qcin utnet, virmie-kiecän korrodi't, kuccie jattetn (jaWti'n). monna 
tairäb aktup suakies luoktop, kuhte lie par ‘ejmqrihkan sö°k°kq tau- 
wos jawrieb. kuccie die kienola sattä, so pqrrq eepmq,-eepmqrihkan 
kienole lie tahkuo jéh prära pämore. takkuo accien tappo stuore stie- 
jénup utnet, tujitie viermite accPn mostak jatftPt (jattüH) ». kuh lin 
virmite waltomq vüoles vuoktenistie (vuoktinistie), sö süukoji'n. tihte 
sämie källeskucce lij tab stuora kierkiep äi waltoma midtän jéh tap 
suohponeb korruodomma tann stiejenesse. sö luhte sämien keile j eahtä 
stälije: «monn-äceb süwket, tatne kaläk’ jatti't (jattetilt)  virmite 
jaurän».

kuh VPn tällie jaWtalleminnie, sö tuhte sämien keile süolete 
korrote tap suohponep stäluon aktn juqläkän. ku’ lie tap turujumq, 
stäluo lie vPrrniep ( vPremiep)  jattHimine jaurän. stäluo lij venncen
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minne-kiecsne. stäluo parra wqrtseminnie (wqrtseminnie)  jaurien 
séjíse, sö icci atme tairie' mäh lij tuhte samién kelle turujummq. sö 
warräki tihte sämien keile rüuhtsti stäluojj venncste. stäluo stüonij 
jaurän, warräki tihte sämie hajeketi tap stuorra stiejSnup äi j aurán, 
mäb lij korrodommq stäluon juqläkän. stälu pqrra purrüsi jeh pup- 
pgltjj, sö wuajuoi patinán, staluo jihtij, kuli vuaju°i.- «jis llep tap 
tairuma auötsne, sö lip tatnup prüuwustpmmq». sö stäluo wuajuoi 
jeh pqtneni'. nämhtie tap tihte sämien keile stäluop nerri. sö vüleki 
j'i’cse koqtän jeh sopcsti ĵ ecse nieitse: «им tällie stäluje Slüöhp’ pruv- 
resinnie wärädi't». sö ävudPn pqrr eepmqrihkqn. — tällie kaihka 
tüune.

Az ó r i á s r ó l ,  a ki  egy  l a p p  l e á n y t  a k a r  m e g k é r n i .

Egy óriás jött a lappokhoz. A lappok csudálkoztak, honnan 
jött az óriás. Az óriás ellopja a lappok rénszarvasait. Egyszer a 
lappok elköltözködtek onnan, a hol laktak, más helyre. Az óriás 
a lappok után jött és a maga sátrát a lappok sátrai mellé ütötte fel. 
Egyszer az óriás azt mondja azoknak a lappoknak: «kövessetek 
(kisérjetek) engemet egy gazdag emberhez, hogy leányt kérjünk. 
En tudom, ezen lappnak szép leánya van; majd ezt fogom meg
kérni». A lappok felelték: «elkísérünk (követünk) bizony».

Hát az óriás és a lappok elindultak a gazdag emberhez. Mi
dőn az emberhez jöttek az óriás és a lappok, az óriás pálinkát 
(tkp. pálinkából) ad a gazdag embernek és ennek a leányának és 
kérdezi a leányt és a leánynak atyját: «vájjon meg fogom-e kér
hetni a te leányodat?» — «Megkérheted bizony», felelt a leány
nak atyja az óriásnak. Mikor az óriás ezt hallja (hallotta), kérdezi 
a leányt: «mit gondolsz, akarsz-e az én feleségem (tkp. nekem 
leendő feleségül) lenni?» A leány feleli: «akarok bíz én». A leány 
atyja gondolja: majd csak lóvá fogja ő egyszer az óriást tenni; 
mert nem merte az óriásnak megtagadni. Hát az óriás ott maradt 
a gazdag lapp mellett, ama többi lappok elmentek haza. Amaz 
óriás nappal az erdőbe kisérte a leányt és segítette a leánynak a 
rénszarvasokat őrizni.

Egy este az óriás és a leány haza jöttek a sátorba, hát a 
leánynak atyja kérdezi: «nem gondolod te, leányomnak leendő 
férje, [nem] akarod-e holnap egyedül őrizni a rénszarvasokat az
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erdőben?» — Az óriás feleli: «akarom bizony». Hát az óriás 
elment az erdőbe a rénekhez. A leánynak atyja és a leány otthon 
maradtak, és a leánynak atyja mondja a leányának: «te majd 
most hozzá fogsz készülni, hogy magadnak szép ruhát varrj (tkp. 
magadnak szép ruhákat varrni), én pedig el fogok menni a vásárra 
pálinkát venni, aztán mindenfélét elkészítünk a lakodalomra»; és 
mondta a leányának: «ha az óriás haza jön, akkor majd mondd 
meg, hová mentem én». Ez azért mondta a leányának, hogy magá
nak, leendő menyasszonynak, ruhákat varrj on, hogy az óriás job
ban higyje, hogy az ő vőlegénye fog lenni, és ő maga a vásárra is 
azért ment pálinkát venni. Hát ez az ember elment. Este hazajött 
az óriás, az óriás kérdezi: «hová ment a te atyád?» — «Az én 
atyám elment, hogy pálinkát vegyen a mi lakodalmunkra, En is 
most varrom magamnak a menyasszonyruhákat, minthogy most 
én és te menyasszony vőlegény (tkp. menyasszonyok-vőlegények) 
fogunk lenni». — «Jól van», mondja az óriás, midőn ezt hallotta, 
a leányának. Másnap az óriás ismét elment az erdőbe rénszarva
sokat őrizni. A leány otthon maradt és a lakodalomra akar ren
dezkedni. Hát a leánynak az atyja ismét haza jött. Az óriás az 
erdőben volt, midőn a leánynak atyja megjött. A leánynak atyja 
kérdezi a leányt: «már most megvarrtad magadnak a ruhákat és 
elrendezkedtél a lakodalomra?» A leány felelt: «megvarrtam bi
zony és elrendezkedtem». — «Jól van», felelt a leánynak atyja.

Mikor az óriás este hazajött, a leánynak atyja mondja az 
óriásnak: «én most elvoltam, pálinkát hoztam, igyál most leá
nyomnak leendő férje. Nem akarod, hogy elmenjünk holnap háló
kat kivetni, hogy a lakodalomra halakat fogjunk?» Az óriás 
felelte: «akarom bizony». A lapp ember gondolja: «most majd 
elbolondítom az óriást, minthogy (tkp. mikor csak) el akart velem 
jönni (kisémi), hogy hálókat vessük ki». Aztán az óriás és a lapp 
ember elindultak a tóhoz. A lapp ember hajító kötelét magával 
vitte. Az óriás kérdezi: «mit fogsz evvel csinálni?» — «Majdnagy 
követ fogok erre kölni, a melyet majd tartunk, [hogy a] háló 
végére kössük, mikor kivetjük. Én tudok egy sekély öblöt, a mely 
igen nagyon sekély messze be a tóba. Mikor aztán mély lesz, akkor 
arra felé igen igen mély lesz és meredek partú. Arra felé fogjuk 
azt a nagy követ használni. Azokat a hálókat fogjuk először ki
vetni». Midőn a hálókat levették a szárítóról, eleveztek. A lapp
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ember a nagy követ is magával vitte és a hajító kötelet rákötötte 
a kőre. Aztán a lapp ember azt mondja az óriásnak: «én majd 
evezek, te fogod a hálókat belevetni a tóba».

Mikor kivetegették [a hálókat], az a lapp ember titkon ráköti 
a kötelet az óriásnak egyik lábára. Mikor ezt csinálta, az óriás a 
hálót vetette a tóba. Az óriás a csónak hátsó végében volt. Az óriás 
csak nézett a tóba, hát nem tudta, mit csinált az a lapp ember. 
Ekkor az a lapp ember gyorsan kitaszította az óriást a csónakból. 
Az óriás bele bukfenczezett a tóba, a lapp ember a nagy követ 
szintén gyorsan belevetette a tóba, a melyet az óriás lábára kö
tött. Az óriás ugyancsak kapálódzott és bukdácsolt és lemeriilt a 
fenékre. Az óriás mondta mikor elmerült: «ha ezt előbb tudtam 
volna, akkor tégedet megöltelek volna». Hát az óriás elmerült és 
elsülyedt. így tette a lapp ember az óriást lóvá. Aztán elment a 
sátrába s azt mondta a leányának: «no, most nem kell az óriás 
menyasszonyának lenned» (tkp. szabadulsz az óriásnak menyasz- 
szonyál lenni). Hát igen nagyon örültek. — Ez az egész.

5. R a i h k u o s  l ä h p u n  j éh s t äl u о i p l 1 r d.
Aktn aikien lij kompul thijji akté raihkuos lähpq. tihte lähpq 

kallie thüusn pö°céste ütnij jeli fen’ kullie’ sölöp’ parr eepmqrihken. 
tihte lij lähpq, käihka-kaihka raihkuomist kaihkiste semiste. tihte 
lähpq aktop taktarub utnij; tihte lij cäppies taktara. sö lie’ stäluo’ 
tann raihkuos sämien pilra küHomq, sö menneji'n kulömq stäluo’ 
tänn lähpun koqiku. ku’ lähpun koqiku pö°tin, kihcin tab lähpub: 
«mije’ lipie küHuma, tatne lie' raihkuomus kaihkiste semiste. sö lien 
mijje’ mennejimma о ussetommq, accien (accipie) tütne ärrut trien- 
kqne j'eh pö°cite töu (tüu) süihtet». — «ja nü mqnne si'htup, accitie 
tijje' ärrut jéh тйи pö°cite süihtet». sö tuh stäluo’ orruojün tan 
sämien lähpan pidlesne aktep jäpieb. sö ussedi'n, accie’ sijje’ tappq 
lähpub püuwustilt jéh waltet tann lähpun nieitup jeh kaihkite pö°cite, 
kullite, sölöpiie jéh vuHekit j lecse h'ejemun koqiku. stäluo' ussetemin- 
nie li'n, kukt ecie' fierädiH tapp lähpob püuwusti't, juktie tihte lähpq 
lij nuaities alämäj. sö ussedin ta' stäluo’, accin priiowut kihcet tap 
lähpub, maitie ij tihte poarämus stäluo °äccu’ tab altse nieitop söu 
kämmone. lähpq svörij: «nü acä °äccet tihte poarämus stäluo tap 
mn takterup söu kämmone».
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aktn aikien tihte lij sämie keile mennejummq, accä kuossite 
warádlH süu j'énepi sliekti lüunie. kuh lij tihte poqries lähpq vuálq- 
kamq, so ussedi'n tah stälu0’, accie’ pikset tan lähpun takterub о 
kaihkite pö°cite jéh kullite, sölőpite jéh vUlékit jics’ h'ejemun koqihku. 
sö uihte stäluo’ péksijPn kaihka tan lähpqn lékeb jeli vulkin, kuh lij 
lähpq poqrte. kö lähpq pöstite pö°ti, sö icci-ne kaunh nahen alämuc’, 
kaikká tüune 1г1п vuolktqmmq. lähpq häremusne sétti parr eepmq- 
ri'hkan, sö vüleki viht pöstite j lecse sliektekuppui kuaiku. tan saraién 
akté vielle lij ái nuqities alqmäj. sö täp j'ecse viellop mietän °occi, 
sö menneji'n jéh ecéie’ stälite toqlövut.

s t ä l u li'n juo hinnemq jics h'ejémuse poqtet. tann saraién kal
ian takterup liln stälu’ stellemq, accä smuohte wärädiH alökone jéh 
wqrtäsi't о kullteliH, mqitie naken saraié’ poqtie’ tualövuon sijjeb. 
kuh tihte saraién nieite vüini, söu ahcie po°ti о sü ahcien vielle (v. süu 
ciecie), icci kuh wäret’, stäluite supcst', mán orrúi pqrre samt alö
kone. sö pö°tin tan nieitn ahcie о ciecie tann nieitn koqiku jéh kihci- 
jin tab nieitup: «mcib lie’ stäluo’ tarejuominnie koqtien sisnie?» — 
«püpmotalleminnie lie’ stäluo’», nieita svörij. sö tihte nieitn ähcie 

j eahtä: «menne’ tatne kuqtän, stäluite läcie’ siánkuob. kuccie lie’ 
stäluo’ oqrajémmq, ti-ec' waltet stälui ruöutie käptie’ jeh piejet tällo- 
pidlese, kuktie pähken’ eepmqrihkdn. kuccie lieh tapp tprojumq, sö 
poqtie’ mijjen koqiku uluks». sö nieite wäreti tarejui tap, mäb j lecse 
lij ähcie j’ahtomq. koh accä uluks viht waccet, stäluo' kihci’: «koqpp 
uc ’ tällie waccét ?» — «mann-eceb waccet parra qlökone jéh kacce- 
di't, poqtäb kuit koqtän viht». — «jä, jä, waccie’ warräki uluks jéh 
poqtie’ warräki viht koqtien si‘se, mijji piälesne oqrie’», stäluo’ 
jiehtie’ (jihtin).

ku' nieita uluks pö°ti, so tann nieitn ähcie jihti: «ullĥ  kuh 
vielie koqtän waccie’!» sö elekin tann nieitn ähcie jéh ciecie rampol- 
diH tiiinie kö°tine. stäluo’ tapp kö°loji'n, warräki warrestin pejjise 
siänkuste jéh accie’ ruöutie käptie’ cäkit. man tah K’n pähkenommq 
par eepmqrihkq,n, sö iccin ánne hialet’ cäkit kennä. stäluoh arvietvn, 
tällie lieh sämie’ poqtoma sijjeb toqlövut. «viärromus, juktie mijjén 
ruöutie käptie’ pähks, iccim täitie °qccu cäkit». sö warrestin uluks. 
sö tuh sämie’ nuqitäställejiln jeh pouwustijin stälite. sö ävune sét-
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ti'n, juktie iőcin stäluo' ruöutie к apt) e' ütnie'; övéste tie lim tohkä- 
semma pouwustiH. sö tihte somién keile welti jicse kaihkite pö°cite, 
kullite, sólöpite jéh vülki jicse h'ejcmon koajeku. sö ävudijin par 
eepmarihkgn. — tällie kailika tüune.

A g a z d a g  e m b e r r ő l  és az ó r i á s o k r ó l .

Egyszer régi időben volt egy gazdag ember. Ennek az em
bernek volt ezer rénszarvasa és igen вок aranya ezüstje volt. Ez 
az ember a legesleggazdagabb volt minden lapp közül. Ennek az 
embernek volt egy leánya; ez szép leány volt. Hát az óriások hal
lottak erről a gazdag lappról és három óriás ment el azon ember
hez. Midőn az emberhez jöttek, kérdezték az embert: «mi hallot
tuk, te vagy a leggazdagabb minden lapp közűi, tehát elindúltunk 
és gondoltuk, hogy majd neked szolgáid leszünk és rénszarvasai
dat őrizzük». — «Igen bizony akarom, hogy ti maradjatok és rén
szarvasaimat őrizzétek». Hát az óriások ott maradtak a lapp em
bernél egy esztendeig. Azt gondolták, hogy majd megölik az embert 
és elveszik az embernek leányát és minden rénszarvasát, aranyát, 
ezüstjét és elmennek haza. Az óriások gondolkodtak, hogyan cse
lekedjenek, hogy az embert megöljék, mert ezen ember varázsló 
ember volt. Hát gondolták az óriások, hogy majd megpróbálják, 
megkérdezik az embert, vájjon nem kapja-e meg a legöregebb 
óriás az ő leányát feleségűi. Az ember felelte: «bizony megkap
hatja majd a legöregebb óriás a leányomat feleségül».

Egyszer a lapp ember elment, hogy majd meglátogatja a 
többi rokonait (tkp. hogy majd vendégeknek lesz többi rokonai
nál). Midőn az öreg ember elment, gondolták az óriások, hogy 
majd megfogják (megragadják) az embernek a leányát és minden 
rénszarvasát és aranyát, ezüstjét és elmennek a saját hazájukba. 
Az óriások csakugyan elvették az embernek minden holmiját és 
elmentek, midőn az ember oda volt. Mikor az ember visszajött, 
nem talált egy embert sem, mindent elvittek magukkal. Az ember 
igen nagyon megharagudott, aztán ismét visszament rokonaihoz. 
A lappnak egy testvére szintén varázsló ember volt. Ezt a testvé
rét magával vitte, aztán elindultak, hogy az óriásokat üldözzék.

Az óriások már hazájukba bírtak jönni. A lapp ember 
leányának megparancsolták az óriások, hogy egy kicsit legyen
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kün és nézzen és hallgatózzék, vájjon nem jönnek-e némely lap
pok őket üldözve. Mikor a lappnak leánya látta, hogy az ő atyja 
jön és apjának testvére (nagybátyja), nem mondta meg az óriások
nak, hanem csak hallgatott (tkp. csendes maradt) künt. Hát jöttek 
a leánynak atyja és nagybátyja a leányhoz és kérdezték a leányt: 
«mit csinálnak az óriások a sátorban?» — «Esznek az óriások», 
felelte a leány. Aztán a leány atyja mondja: «menj be a sátorba, 
vesd meg az óriásoknak az ágyat. Mikor az óriások elaludtak, 
akkor majd fogd az óriásoknak vasköntöseit és tedd a tűz mellé, 
hogy nagyon megtíizesedjenek. Ha azt megtetted, jöjj ki hozzánk». 
Hát a leány megtette, a mit az atyja mondott. Midőn ismét ki 
akart menni, az óriások kérdezik: «hová akarsz most menni?» 
«Ki akarok menni, hogy csak kint húgyózzam; a sátorba jövök 
aztán ismét». — «Igen igen, gyorsan menj ki s hamar ismét jöjj a 
sátorba, mellettünk hálj», mondták az óriások.

Midőn a leány kijött, hát a leány atyja mondta: «ne menj 
többé a sátorba!» Aztán elkezdtek a leánynak atyja és nagybátyja 
zakatolni a sátorral. Az óriások ezt hallották, gyorsan felszöktek 
(tkp. futottak) az ágyból és a vasköntösöket fel akarták húzni. Azon
ban ezek igen nagyon megtüzesedtek, hát nem bírták rájuk venni. 
Az óriások sejtették, hogy most lappok jöttek őket üldözni. «Leg
rosszabb, hogy vasköntöseink tüzesek, nem bírtuk ránk venni». 
Aztán kiszaladtak. Ekkor a lappok varázsoltak és megölték az 
óriásokat. Megörültek, hogy az óriásoknak nem voltak vaskabát
jaik; különben alig (tkp. nem bizonyos akkor) bírták volna meg
ölni. Most a lapp ember elvette minden rénszarvasát, aranyát, 
ezüstjét s hazament. Aztán igen nagyon örültek. — íme mind.

6 . S tá l  и on p i * г а, к uh te cö l em et s j ) üéhkene  wara-
tomm q.

Akte stälu lij vuálákqmq, j'ecse koatiep cikkemq simij piálese. 
tihte stähl osseti, acca mennet semij kuoiku sö°nodPt. so menni aktn 
sämien kuoiku, tihte sämie aktep c äppies nieitop utnij. kuli stälu0 
tann sämien koqiku pö°tij, sö wutti stälu tánn sámán о kaihkite 
sämien alämucitie vijeneste jéh kihcije: «mait-ecep mqnne uoccet 
sö°nodilt tann tű röeitse ?» sö lähpa svörij: «пй aé’ '‘occet.» man 
iccij kuh tihte sämie si'ht', acca staluq prünret sou taktarinie; mán
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nämhtie stäluop svörij, аса uoécet süu taktarinie prüuret, joktie icci 
tuost’ stalije nőöihkut, pöllij, acca stälu0 satnup pomvustlH, mán 
osseti, no kulh satne kalkä stülu°p nerrit. sö stäluo jihti, koqss-eéé 
tihte lühpq, pultét sö hiejemun koaiku, о niejétop staluo si'hti, аса 
tuqrediH satnup su, hiejemun koaiku, kuktie satne piálesne °oőce 
uqret.

sö uihte stälu0 о tihte sämien rieite vülekin stäluo-hiejemun 
koqihku. muppien piejjien accin nieitn 'eihtek’ stäluon kuqiku vüHekit 
о prüurop hollét, staluo lij jen’ pö?c’ muttornq о j'énh prüuro-pierkuo’ 
lifkemq. sö pö°tin tan nieitn 1 eihtek’ tan stäluon hieimu°n koajéku, 
so pö°ríj tihte sämien kallä j'cn sämie’ tann prüurese. tie kuhce tihte 
keile suomies alämucitie uluks koqtien pájunuln ( v. pajenuln) о kéh- 
cije teitie alämucitie: «maitie ietie tejje’ séit’ mannqp viei’kietiH, 
accien stäluop nerret h> sö tah alämuc’ kihcijin: «kukt-ecin tie fie- 
rädVt stäluop nerret ?» — «nit manne tairäp, kukt-ecep fieradiH, jés 
para seihtietie mannup vieihk'etiH». sö tuh sämie’ svörujin: «nü 
mijje’ tatnup sihtien (sihtepie) vieihkietiH». so tihte sämie j ia,htä: 
«tuon tiäwän lie tüéksne akté jawrie, mennejitie, tann jawrien (jau- 
rien) kuöutielesse stuora räikiep cuohpojittie». sö uihte tuh sämie’ 
vülekin, accie’ räikiep cuohpot. sö tuhte sämien keile j eahtä tüitie 
muppite Semite: «kuccie litie tällie räikiep cuohpumq,, ti-ecite lupmq 
jdllä muohtek mö°kit (\. möokit, v. pällit) tan raikän, sö poq.tie- 
jittie kuqtien kuqiku». tah sämie’ uihte léekijin tap hö°lépjéh vülekin 
koqtien koaiku. ku’ koqtän pö°tin, sö lie stälu0 stuore pieräkuo- 
krüuhtep vuossemq, sö porruin pieräkuo’ jch véjénop jü ukujijin jéh 
kärevusse’ settin. tällie tuhte prüuresn ähcie j'ahtä tann sü taktaresse, 
accä tällie kö°rövodi4 j ’ecse urrq kärvuit, sö acä stäluine täncut 
(v. täncet) о jlchtet: «mqnne l'ep tällie tu'1 kommä»; sö acä kiheet : 
«kusnie mü keile tab j lecet ruöutie paihpäb atnä’?» — tihte lij ruöu- 
tie paihpä takkara, kuccie stäluo näkän ivärese poatä jeh kjoloje söu 
ruöutie paihpän mietie, sö ruöutie paihpä poatä jeh stäluo nqmmuste 
muppij alämucij vörrop.

kuh lie tällie sämien nieite turujumq, mäp j ’ecse ähcie lij j'eh- 
toma, sö kihcije tihte prüuresn ähcie stäluop : «ih séiht’, accien men- 
net, tűnnie jaurisne, mie lie tűnnie tiäwän tueksne jéh calemets



UME-LAPPMARKI NYELV: MESÉK. f> 1

püehkie wärädiH?» — tihte cäUmets püehkie-warretimmie lij nämh- 
t ie: korrot’ liniep aktn sätnien éélémite, so tihte pqra cälemets a66ä 
orrút, so аса warret ( warrediH) jienan nällnie prüowut, mqitie 
tohkse tiiitie mupjrite waltet. — stäluo svörij: «nü qéén mennejit 
tann jauran». koh liln tällie léeketgmmq, accie' tällie mennejlH, so 
iahte prüuresn ähcie jeahtä suojemucci tunn jicse taktaresse : «tatn-ec 
kuqtsne ärrut; kuccie lien (liepie) mijje’ waccäjimmq, ti-ec’ stäluon 
ruöutie paihpäp uhcediH jéh tqllose hajehadi't, kuktie pähkäne parva 
eepmarihkcin». huh lie-le nieitn ähcie jiehtemq tap fecse nieitse, so 
mennejijin stäluo о tah fiinh sämie’ tänn jauran. tie j lahtä tihte 
sämien keile tiiitie muppite Semite, accie’ mennet klähkä’ cuohpot. 
ku’ stäluo vüini, juktie tu' muppie sämie’ klähkä’ cuohpoji'n, so 
jeahtä, satn-ece äi klähkäp cuohpot. so tuh sämie’ svörijijin: «ih 
kuit tatne nähen klähkäp tärepus', tatne lieh kuit so stö°rahka wac- 
cet, méjje' lien (lipie) so kö°mpotéks’». so iccij kuh stälu0 nahen 
klähkäp cuohp’.

tie vülkin tan jaurän. aktn sämän Unie’ célemite korrodVn, 
so аса tihte sämie cälemets püéhkie wärädiH. kuh lie-le tihte cälemets 
püéhkene wärädomma unne stuontecep, so tuh sämie’ jiehtie’ stäluje: 
яtatn-ec tällie cälemets püihkie wärädiH». so korrotin stäluje liniep. 
tie stäluo j eahtä, nu kaláka satne péksit tiiitie Semite, so warreste, 
accä péksét, man icci-ne tairie’ forn hö°lese warresti. kuh stäluo 
hö°lese (y. raikän) kahci, so tuh muppie sämie’ wärädVn stäluop 
cepmin jies' klähkai kuimq. stäluo kjolloje: «pioqtie’, poqtie' warräki 
müu ruöutie paihpä !» so uihte ruöutie paihpä pö°ti jéh acä stäluo 
ruöutie paihpuine nammu°t vörrop tüistie semiste. ruöutie paihpä lij 
parra eöpmqnhkän pähkes, so ställuo pholeci parre eepmqrihkän. so 
cepmin tuh sämie' jies' klähkai kuimq stäluop jeh tihte jemij. tällie 
vulekin stäluokoqtien koaiku tah sämie’. kaihka stäluon kullie’, jsölop’ 
pö°c' weltin jéh h'ejemuse vulekin ta' sämie’. sö ävudi'n parr еёрта- 
rihkan, juktie stäluop tohkäsPn pouwistet. — tällie kaihka tüune.
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Az ó r i á s r ó l ,  a ki  s z e m b e k ö t ő s d i t  j á t s z o t t  (tkp. 
vak bak volt).

Egy óriás elment, a maga sátrát lappok mellett ütötte fel. 
Ez az óriás azt gondolta, hogy majd elmegy a lappokhoz leányt 
kérni. Hát ment egy lapphoz. Ennek a lappnak volt egy szép 
leánya. Mikor az óriás a lapphoz jött, az óriás ennek a lappnak 
és minden lapp embernek pálinkát adott és kérdezte: «vájjon 
megkérhetem-e majd a te leányodat». Az ember felelte: «megkér
heted bizony». Azonban nem akarta ez a lapp, hogy az óriás ösz- 
szeházasodjék a leányával; de így felelt az óriásnak, hogy majd 
elveheti a leányát, mivel nem merte az óriásnak megtagadni; félt, 
hogy az óriás megöli őt, [magában! azonban gondolta, majd (tkp. 
bizony halld) bolonddá fogja ő az óriásttenni. — Az óriás meg
mondta, mikor jöjjön az ember az ő lakására, a leánytól (tkp. leányt) 
pedig azt akarta az óriás, hogy kövesse őt a házához.

Az óriás és a lapp embernek a leánya csakugyan elmentek 
az óriás házába. Másnap a leánynak szülei is el akartak menni az 
óriáshoz és lakodalmat tartani. Az óriás sok rénszarvast vágott le 
és sok lakodalmi húst készített el. Hát jöttek a leánynak szülei az 
óriás lakásába és a lapp ember sok lappot hívott meg a lakoda
lomra. Ekkor ez az ember néhány embert kihívott a sátoron kívül 
és kérdezte az emberektől: «vájjon nem akartok-e nekem segíteni, 
hogy az óriást elbolondítsuk?» Az emberek kérdezték: «hogyan 
cselekedjünk tehát majd, hogy az óriást elbolondítsuk». — «Na 
én tudom, hogyan fogok cselekedni, hacsak nekem segíteni akar
tok». Azok a lappok feleltek: «bizonynyal segíteni akarunk ne
ked». Aztán a lapp mondja: «ama domb mögött van egy tó, men
jetek a tónak közepére, vágjatok egy nagy lyukat». Azok a lappok 
csakugyan elmentek, hogy lyukat vágjanak. Aztán az a lapp em
ber mondja azoknak a többi lappoknak: «mikor a lyukat kivágtá
tok, akkor majd havat kotorjatok a nyílásra, aztán jöjjetek a sátor
hoz». A lappok csakugyan elkészítették a nyílást és elmentek a 
sátorba. Mikor a sátorba jöttek, az óriás nagy fazék húst főzött, 
hát húst ettek és pálinkát ittak és részegek lettek. Ekkor a meny
asszonynak atyja mondja a leányának, hogy most öltse fel új 
ruháit és tánczoljon az óriással és mondja: «én most a feleséged 
vagyok»; aztán kérdezze: «hol tartod, férjem, a te vascsövedet?»

SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, III.
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— Ez a vas cső olyan volt, hogy mikor az óriás valamely hegyre 
jön és kiabál vas csöve után, akkor a vas cső jön és az óriás ki
szívja a többi embereknek a vérét.

Midőn most a lappnak a leánya megtette, a mit az atyja 
mondott, kérdezte a menyasszony atyja az óriást: «nem akarod, 
hogy elmenjünk, hogy ama tavon, a mely ama domb mögött van, 
szembekötősdit játszunk (tkp. vak bakok legyünk)?» — Ez a 
szembekötősdi (tkp. vakbak-szaladás) így volt: kötnek egy kendőt 
egy lappnak a szemeire, aztán ennek csak vaknak kell lenni és 
szaladnia kell a jégen, megpróbálni, vájjon meg bírja-e a többie
ket fogni. — Az óriás felelte : «Na menjünk a tóra». Mikor most 
elkészültek, hogy menjenek, a menyasszonynak atyja titkon 
mondja a leányának : «te itthon fogsz maradni, mikor mi elmen
tünk, akkor keresd meg a óriásnak vascsövét és hajítsd a tüzbe, 
hogy nagyon megtüzesedjék». Midőn a leánynak atyja ezt meg
mondta a leányának, elment az óriás és a sok lapp a tóra. Ekkor 
mondja a lapp ember a többi lappoknak, hogy menjenek doron
gokat metszeni. Mikor az óriás látta, hogy azok a többi lappok 
dorongokat vagdaltak, azt mondja, ő is fog dorongot vágni. A lap
pok felelték: «hiszen neked nincs semmi dorongra sem szüksé
ged, hiszen te oly nagy vagy, mikor mész (tkp. menni), mi pedig 
olyan botlósak vagyunk». így az óriás semmi dorongot sem 
metszett.

Aztán elmentek a tóra. Egy lappnak kendőket kötöttek a 
szemeire, hogy a lapp legyen vak bak. Mikor ez kis darabig vak 
bak volt, a lappok mondják az óriásnak : «most te légy vak bak». 
Hát rákötötték az óriásra a kendőt. Ekkor az óriás mondja, bi
zony majd meg fogja ő fogni a lappokat. Aztán szalad, hogy majd 
megfogja, de nem tudta, míg [csak] a lyukba [bele nem] szaladt. 
Midőn az óriás a lékbe esett, a többi lappok ütögették az óriást 
dorongjaikkal. Az óriás kiáltja: «jöjj, jöjj gyorsan vas csövem !» 
Hát a vascső csakugyan jött és az óriás a vas csővel ki akarja 
szívni a vért a lappokból. A vascső ugyancsak tüzes volt, hát az 
óriás igen nagyon megégette magát. Aztán a lappok a dorongjaik
kal veregették az óriást és ez meghalt. Most elmentek a lappok az 
óriás sátrához. Az óriásnak minden aranyát, ezüstjét és rénszar
vasát elvették és hazamentek a lappok. Igen nagyon örültek, hogy 
az óriást agyon bírták ütni. — íme az egész.
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7. St  al t i on p i ' r a ,  к uh te s ami é n  n i e i t u p  v uol k t i .

Suomies áikien akté stáluo lij puqtomq suomies semij kuaiku 
о j'ecse koqtiep lij cikkemq semij koqtii piálese. sö tihte stáluo wattá 
tűi se'mij pö°ciste о muttije, kuccie para seihtá. kuhkies thejjep tasnic 
orruoji'n. akté sámie aktep cáppies nieitup ütni. tihte lij sámien 
niejéta suomies áikien pü"c’ röoinöseminie, sö stáluo pö°ti tann nieitn 
kuoiku. kuh lie tihte skuqksne püuc’ r°öinóseminnie, sö stáluo jeahtá 
tann nieitse : «manne tatnep sPhtup mű" (v. murine) kommqnne». — 
«ij mqnne si'ht’ tutne kámmáne». — «si'ht' jállq’ ih, sö mane tatnup 
waltáp mű hiejemun kuaiku». sö stáluo’ tap sámien nieitup vuolk- 
tVn j'éése hieimun koqiku. nieitn alcimuc’ vüretin pqr “epmqrihkqn, 
atte accá h'ejemose poqtet, mán iccij-ne (iccij ärine) poatie' kenná. 
sö wárádi'n, accie’ uhcedi't, miin iccin ánne kaim’, idein änne tairie’, 
koqpp lie séttema tihte sámien nieite.

suomies áikien suomies sámie’ li'n pünc’ rtioinösémine (rööine- 
sémine), sö vüinin, stáluo pö°ti pü"ci koqjeku. sö tó’ sámie’ póllejijin 
о menniji’n, (iekqddn jéli wartási'n, kuktie stáluo sijjén pü"cite 
coqkká. tie arvietijin, ij lie jiacá alämuce kenná kuli stáluo tappi 
sámien nieitup» wáliomq. sö fa’ sámie’ uéseti'n, sijj-acie' pröuwut 
stáluop küaret. stáluo’ j'enh pö°c' weltin miátán, ku’ vulkán, tihte 
stáluo lij tűrnie sámien nieitine, máb lie wáltomq, kuokte párenie’ 
0öécumq. tah li'n stáluon parnie' ái stuora séttema, sö li'n kulömq 
stáluo'. tie túli sámie’ wárádi'n li'ejémusne о léeketi'n о menneji'n 
stáluon mihiiesne. kuli stáluon kuatán pö°tin, stáluo lie täitie jiese 
pö^cite korrotommq kuqtien pcijenoln. tah sámie’ tái pö°ci kuimq raj- 
jádi'n. tap stáluo kö°li о tah stáluon alamué’ koqtien sisnie. — 
(iwaccieh tatne, waccieh tatne, mű" poarásemus alékie, wuinie’ тар 
tuh pö°c’ ieh stelle máhtie’ árrut /» sö uihte waccije tihte stáluon 
poarásemus alékie. kuh sámie’, mali li'n qlqkgne, pouwusti'n tap stá
luon álékiep, sö ái vi’t ta’ sámie’ rájjádi'n tái p»ö°ci kuimq. stáluo 
j'ahtá : «im monne tairie', mqinie tuh pmnc' rajjet’. waccie’ tatne mű 
muppie álekie, viehket’ tu viellgp о viettie’ pnVeite kakneslákan, 
kuktie ieh oqccuo’ rajjádi't». sö uihte w'écci uluks. tuh sámie, mali 
li'n alökune, tap stáluon muppiep álékiep» ái pü"wustiln, sö ái vilit
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rajjadi'n tdi pö°ci kuimq. — «ij manne kuqreka , koktie ieh tuh mű 
pärenie tohks’ viettet täitie pö°cite, koktie ieh oqccu' rajjädiH». sö 
stäluo j'ehtä tann jicse kommäse ( c erekdsse)  : «wäccieh tatne uloks 
viehkit’ teitie mg pärnite». sö uihte wacci1 gluks.

tie tihte sämien nieite jicse ähciep tabötiji qlökgne ; fenup ’ 
liln äi sämie' miatän. sö tán nieitn ahciejeahtä : «menneh kuqtän, 
j'ehtie’ stälije, matiné tüu karvuo’ silhtup pisset; kuccie lie die stäluo 
nuoladamma, sö ac' tappo altse ruöutie-käptiep piejet tqllo (tällo)- 
piälese, kuktie pähkene parr eepmqrihkdn. kucc-acä tcillie stäluo 
cäket tappo ruöutie käptiep, sö lie pähkese (pähkese) jeh ie kuh tappo 
cäkieh kennä». sö wäreti tihte sämien nieite о tarejui, kgktie jicse 
ahcie jihtij. tie äi viht ta’ sämie rajjädiln püuci kuimq. sö stäluo tap 
kquölä: «mainie tie ta' pö°c' rajjet’? cuovoreb männe j'ece waccet. 
koqllie mu ruöutie käptieh> sö acä stäluo cäket ruöutie käptiep, 
män sö lij parre eepmari'hkqn pähkes, sö icci änne ruöutie käptiep 
cäkieh kennä. tihte lij ruöutie käptie takkare, kuccie stäluo tap utnij, 
so iccij-ne ruöutie pqstie' kennä. stäluo j'ahtä jicse kqmmose : «kukk- 
qcep uluks waccet 1 uksn cirrd vai poqssuon cerra uluks ?»

tuh sämie' li'n pilra jaräkän Jcoqtiep kehteminnie, kuccie stä
luo uluks poqtä, sö acie' pouwustiH. kuh acä stäluo uluks cänet, 
poassu-raikie cérra uluks, sö cuohpstin stälu°n ciäp°kup äwq jeh 
pouwustijin stäluop. sö weltin tah sämie’ tap sämien nieitop pöstite 
jeh weltin kaihke stäluon kullie’ sölöp’, puuc’ о vulekin j lecs’ koatien 
koqiku. sö ävudi'n kaihke sämie' о tihte nieitn ähcie, juktie satne 
jicse nieitop pöstite °occij, о juktie liln stäluop tohkäsgmmq pouwus- 
tiH. — tällie kaihka tüune.

Az ó r i á s r ó l ,  a ki  l a p p  l e á n y t  r a g a d t  el.

Egyszer egy óriás jött bizonyos lappokhoz és a maga sátrát 
a lappok sátrai mellett (tkp. mellé) ütötte fel. Ez az óriás vett ama 
lappok rénjeiből és megölte, a mikor csak akarta. Sokáig laktak 
ott. Egy lappnak egy szép leánya volt. A lappnak ez a leánya egy
szer rénszarvasokat őrzött, hát az óriás a leányhoz jött. A mint ez 
az erdőben rénszarvasokat őrzött, azt mondja az óriás a leánynak : 
«én tégedet feleségemül akarlak». — «Nem akarok én neked fele-

U G O R FÜ Z E T E K . 9 . 5
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séged [lenni]».— «Akár akasz, akár nem (tkp. akarsz v. nem), el
viszlek tégedet hozzám haza». Aztán az óriás a lapp leányt elvitte 
haza magához. A leány hozzátartozói (tkp. emberei) igen nagyon 
várták, hogy hazajöjjön, de nem jött. Hát [rajta] voltak, hogy ke
ressék, de nem találták, nem tudták, hová lett a lapp leány.

Egyszer némely lappok rénszarvasokat őriztek, hát látták, 
óriás jött a szarvasokhoz. Ekkor a lappok megijedtek és elmentek, 
elbújtak és nézték, hogyan gyűjti össze az óriás az ő rénjeiket. 
Most sejtették, nem más ember mint az óriás vitte el a lapp leányt. 
Hát a lappok gondolták, hogy ők majd megpróbálják az óriást 
nyomozni (követni). Az óriások sok rénszarvast vittek magukkal, 
midőn elmentek. Az óriás azon lapp leánynyal, a kit elvett, két 
fiút kapott. Az óriás fiai szintén nagyok lettek, hát három óriás 
volt. Ama lappok otthon voltak és [útra] készültek és elmentek az 
óriás után. Mikor az óriás sátrához jöttek, az óriás az ő szarvasait 
a sátron kivűl megkötötte. A lappok azokkal a szarvasokkal zaka- 
tolódtak. Ezt meghallotta az óriás és az óriásnak emberei a sátor
ban. — «Menj te, menj, legidősebb fiam, nézd, miért nem bírnak 
azok a szarvasok nyugton maradni!» Hát csakugyan kiment az 
óriás legidősebb fia. Azok a lappok, a kik künt voltak, megölték 
az óriás fiát, aztán a lappok megmeg zakatolódtak a szarvasokkal. 
Az óriás mondja: «én nem tudom, miért nyugtalankodnak azok a 
szarvasak. Menj te, te másik fiam, segítsd testvéredet és kösd meg 
a rénszarvasokat derekasan, hogy ne nyugtalankodhassanak». Hát 
csakugyan kiment. Azok a lappok, a kik künt voltak, az óriás má
sik fiát is megölték, aztán ismét zakatolódtak a szarvasokkal. — 
«Én nem értem, hogyan nem bírják a fiaim azokat a szarvasokat 
megkötni, hogy ne nyugtalankodhassanak». Aztán azt mondja az 
óriás a feleségének: «menj te ki és segíts fiaimnak.» — Hát csak
ugyan kiment.

Ekkor a lapp leány megismerte künt az atyját; több lapp is 
volt vele. A leánynak atyja mondja : «menj a sátorba, mondd az 
óriásnak, én a te ruháidat meg akarom mosni; mikor aztán az 
óriás levetkőzött, tedd a vasköntösét a tűzre (tkp. tűz mellé), hogy 
megtüzesedjék. Mikor aztán az óriás a vas köntösét fel akarja 
húzni, hát meleg lesz és nem bírja felhúzni».

A lappnak a leánya úgy cselekedett, a mint atyja mondta. 
Aztán a lappok megmeg zakatolódtak a szarvasokkal. Hallja ezt

6 6
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az óriás: «mért nyugtalankodnak a rénszarvasok? nekem magam
nak kell mennem. Hol van a vasköntösöm?» Fel akarja az óriás a 
vasköntöst húzni, de igen nagyon tüzes volt és nem bírta a vas
köntöst felhúzni. Ez a vasköntös olyan volt, hogy ha az óriáson 
rajta volt, akkor nem bírta vas átjárni (tkp. szúrni). Az óriás azt 
mondja a feleségének: «merre menjek ki? A [rendes] ajtón vagy 
a hátsó ajtón (poqssuon) [menjek-e] ki?»

Azok a lappok a kunyhónál köröskörűi leskelődtek, hogy 
mikor az óriás kijön, meg fogják ölni. Amint az ki akar bújni a 
hátsó ajtónyitáson, levágták az óriás nyakát és agyonütötték az 
óriást. Aztán visszavették a lappok a lapp leányt és elvitték az 
óriásnak minden aranyát, ezüstjét, rénszarvasát és elmentek a 
saját sátrukhoz. Hát örültek a lappok mind és a leánynak az atyja, 
hogy visszakapta a leányát és hogy meg bírták az óriást ölni. — 
íme az egész.

8. S tá l  uo, R ü u ht e j  a h s a mi é n  к и l ö m a p a r n i e ’.

Aktn aikien akta stälu kuloma pärnie’ utn'ei о akté reihkuo 
mmie, tihte ai kuloma parnie’ utn'ei о aktep n'eitop. jah aktn aikien 
kalekie n’eite r°öinösit jah tie tan stäluon pärtnie’ poHinja' reltin 
tan sämien puocete jah nieitop. jah tie röps laikiep puonesne utnij 
tihte n’ejete jah tlje püucen kakjeritie cönki jah tie po°tin stuora 
jaurán. tihte n'eite rope laikste (laikacste) purhki (purhksti) jah tie 
tan jaurán loqitci. tie altse viella’ uhcelin ( vueredin), ihtie stäluon 
parente’ kaihkete piiucete lie’ waltoma о altse oqppäp. tän sämien 
pärniei (v. parniei)  numma lij Riewo, Rappa jah Ampohta.

aktn aikien acc’ oqppap jah püucete uhcedi't о tie ruinin' tap 
riiöps laikiem, mäb lie tán j  aurán haiketama jah tie p/ftin tan stä
luon koaiku. puucede lien kjattán (kiáttán) cäkemq, ta’ stäluo’. tie 
ta’ viella' weccin cäcieprutnie-piälese ja tie kuasese kuocin о tie vui- 
nén, ihtie oappä poatä cäcien mietie. tie weltin kuoseste aktep pähce- 
kop jah tie hajeketin voulosä. tie oappä véjélehti pejjise о tie vuinij 
jiese viellite tasnie kuossne (v. kuosesne). tie tah kihcin, mqitie stä
luo leii krüuhtop cikkemq, jah tie jihtin, ácce muoreh krvohtn nealán 
piejet jah tie аса waccet muorese troörestet, аса krüuhte stalhjiädi't 
(cieulädiH v. ciaulädi't), acc’ kuunec’ krWhtse poqtet. ihke stäluo
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ij-ne seiht’ pö°pmatallet, ihk’e küun’ lea’ poatama krüuhtse. tihte 
n’eite tarejui, kuktie süu viella’ jihtin. tie stäluo’ stellén tab nieitab, 
аса warret kaltajese jah sküulet jah stuore pienese wattét, tie wutti 
jicse viellite piäpmuite jah j ’ece koatän vulki. kuh koatän po°ti, 
tie stäluo stellij, acca vielie kridhtep cikket jah jeacä piäpmuite 
piejet tann kruuhtse. kuh lie’ tlje po6pmatalloma, tie stäluo tann 
altse nuoramusn parnän jihti, acca olukse waccet jah wuertäset, 
maitie рйис’ lieh kiettsne о tl-ece poasmo-raikien olukse waccet. 
tihte waccij olukse poassuo-raikien ; műn Rievohte juo lij tasnie 
vuertiemene о tann oajjiep cuohpsti jah olukse séttsti ( sittsti). tlje 
stälu tann kaskalumusn parenän jihti, acca tihte oluksa waccet. 
tlje tihte ai poassuo-raikien wecci. tlje Rievohte tann ai oijjep 
cu°hpsti. tlje stälu taitie jicse pärnite wuértiji о tie tap jéss poarä- 
semusop olukse stellij. tie tihte ai pocissuo-raikien olukse wdccij о tie 
Rievohta tann ai oijjep cuohpsti. tie stälu0 wueretä koóppuo tah altse 
parnie’ sdttin о tie jice olukse wdccij. tie tihte ai poassuo-raikien 
olukse wdccij, tie Rievohta tann ai oajjiep cuohpsti.

tlje Rüuhta, stäluon kommä, ja ’ tihte n’ejete koatsne, tie tihte 
nueremes viHle tan n'eitn koatän pö°ti о tie Rüuhte vienti, tihté lij 
altse nueremes parnie. tie tihte jes muppie vielle pö°ti koatän jah tie 
Rüuhte vienti, tihte lij altse kaskalumus parnie. tie tihte jes n'eite lij 
cahksemene jah Rüuhtdkdn oajjep lij kieheemene. tie tihti jés koql- 
mata parenie pö°tij koatän jah tlje Rüuhta vienti, tihté lij altse poa- 
räsemes parnie. ülje tihte n’eite Ruuhtdkdn ruöutie soapsop lij tql- 
lose piejema. tie tihte nuoremes parnie Rüutekep kihcije: «ciccie, 
kusnie mü sölöp’t » tie Rüuhte jihti: «uksn nüölesne.» jah tie kihcij 
«kusnie leä tan kaskalamosn vielln sölöp’?» tlje Rächte jih ti: «kaska- 
koatsne». tie kihcije: «kusnie tan poqräsemusn vielln sölp’?» tlje 
Rüuhte jih ti: «poassuo-peälesne». tie kihcije: kusnie äheien sölöp’1» 
tie Rüuhte jih ti: «tunme poqssesne«. tie kihcije : akusnie, ciccie, tu 
sölp’?» tie jihti : «tűnnie arnesne». tie eska Rüuhteke vuorete, ij leäh 
ahne täh süu-kj pärnie’ о tie j'écse aksuon mietie corövo : «Maituo, 
Maituo!» tlje tihte aksuo pööti (pö°ti) jah tell-ece teitie pdrnéte 
cuohpqt, män tie icci-ne tievet’ kennä, tie para rikkieb tieveti. jah tie 
jicse rüöütie so'-psn mietie kjólleje: «poqtie’ rüöütie soq,pse mu koqiku!»
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tie tihte rüöütie so°pse pö°tij jak tie tihte Rüuhte miete (w. miete v. 
sijelete) nammosti jäh tlejämq. tie sámien parnie' oqccujin jiés’ pü“- 
cete poqstéte jah oqppap jah kaihka stáluon e'kep jah tie postite vul- 
kin jah poantene séttin.

Az ó r i á s ,  R u nht e  és a l a p p n a k  h á r o m  fia.

Egyszer egy óriásnak három fia volt és egy gazdag lappnak 
annak is volt három fia és egy leánya. Egyszer a leánynak őrizni 
kellett, hát az óriás fiai jöttek és elvették a lappnak a rénszarva
sait és leányát. Piros fonala volt keblében ennek a leánynak, aztán 
rénszavasbogyókat (ürüléket) szedett össze és aztán egy nagy tó
hoz jöttek. A leány a piros fonálból (fonalacskából) elszakított 
és a tóba ereszti. Hát a testvérei sejtették, hogy az óriás fiai vittek 
el minden rénszarvast és hngukat. Ezen lapp ember fiainak neve 
volt Rievo, Rappa és Ampohta.

Egyszer húgukat és a rénszarvasokat akarják keresni és 
meglátják a piros fonalat, melyet a tóba dobott és aztán odajöttek 
az óriáshoz. A rénszarvasokat állásba (kiettie-be) dugták az óriá
sok. Hát a testvérek elmentek a kút (tkp. vízkút) mellé és aztán 
fenyőfára másztak és látták, hogy huguk jön vízért. Ekkor vettek 
a fenyőről egy tobozt és ledobták. A húg felpillant és meglátta a 
testvéreit itt a fenyőn. Aztán ezek kérdezték, vájjon az óriás a 
tűzre akasztotta-e a fazekat és mondták, hogy fát tegyen a fazék 
alá és aztán menjen, lépjen egy kicsit a fára, hogy a fazék fölbil
lenjen, hogy hamú jöjjön a fazékba. Ugyanis az óriás nem akar 
enni, mikor hamú jött a fazékba. A leány úgy cselekedett, a mint 
bátyjai mondták. Aztán az óriások parancsolták a leánynak, hogy 
fusson a forráshoz és tisztogassa meg [a húst] és adja a nagy ku
tyának. Hát odaadta a testvéreinek az ételeket, maga pedig haza 
ment. Midőn a sátorba jött, az óriás megparancsolta, hogy megint 
akaszsza [a tűz fölé] a fazekat és más ételeket tegyen a fazékba. 
Midőn aztán ettek, az óriás mondta legfiatalabb fiának, hogy men
jen ki és nézze, vájjon a rénszarvasok az állásban vannak-e és apoas- 
iao-nyiláson menjen ki. Ez kiment a poassao-nyiláson; de Rievohte 
már várta itt s levágta a fejét és kidobta. Ekkor az óriás a középső 
fiának mondta, hogy menjen ki. Hát ez is a poassao-nyíláson ment 
ki, aztán Rievohte ennek is levágta a fejét. Az óriás várta ezeket a
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fiait s aztán meg a legidősebbiket küldte ki. Ez is poassao-nyiláson 
ment ki és Eievohte ennek is levágta a fejét. Ekkor az óriás aggó
dik, hová lettek a fiai és aztán maga ment ki. Ez is a poassuo-nyí
láson ment ki és Eievohta ennek is levágta fejét.

Hát Euuhta, az óriásnak felesége és a leány a sátorban vol
tak, aztán a leánynak legfiatalabbik testvére a sátorba jött s 
Euuhta azt gondolta, hogy ez az ő legfiatalabb fia. Aztán a máso
dik testvér tött a sátorba és Euuhte azt gondolta, hogy ez az ö 
középső fia. A leány pedig ült és Euuhtakának fejében keresett. 
Aztán a harmadik fia jött a sátorba és Euuhta azt gondolta, hogy 
ez az ő legidősebb fia. Hát a leány Euuhtakának vas csövét a tűzbe 
tette. A legfiatalabb legény kérdezi Euuhtakát: «anyám, hol van 
az én ezüstöm?» Euuhta mondta: «az ajtó alatt». Aztán kérdezte : 
«hol van középső bátyámnak ezüstje ?» Euuhte mondta : «a sátor 
középső részében» (tkp. középsátorban). Aztán kérdezte: «hol van 
a legöregebb testvérnek ezüstje?» Euuhte mondta: «a sátor hátsó 
része (poassuo) mellett». Aztán kérdezte: «hol az atyának ezüstje?» 
Euuhta mondta: «Amott a poassuo-Ъет». Aztán kérdezte: «hol, 
anyám, a te ezüstöd?» azt mondta: «amott a tűzhelyben». Csak 
aztán gyanakodott (vette észre) Euuhteke, hogy ezek nem az ő 
fiai és fejszéjéért kiáltott: «Maituo, Maituo!» hát jött a fejsze és 
most le akarta azokat a legényeket vágni, de nem találta el, csak 
a lánczot találta. Aztán a vascsöve után k iá lt: «vascsövem jöjj !» 
A vascső jött és aztán Euuhte parazsat szítt és meghalt. Ekkor a 
lappnak fiai visszakapták rénszarvasaikat és húgukat és az óriás
nak minden jószágát és aztán visszamentek és gazdagok lettek.

Jegyzet. E mesét Gunnel Ohne Olstad, Tárna vidéki lapp 
leány, közlése után jegyeztem föl. Nyelve a többi közlésektől kissé 
eltérő dialectust tüntet föl.

9. Mo n na  k a l k o p  s up es t  i t  a k t n  s t á l u o n  о sä mié n 
p ä h  c en p i j j e r a .

Akta samién päheie väjämmma jiese eihteki louhtie (lTluhtie), 
so stäluon koq,tän pö°ti. stälua ävune sétti, tie nälekies porromosap 
°occe. tie j lene piapmuop wattä tann päheije, аса po^jetet. ossete, 
kuccie poajete, kalka porrolit tap paheep.

suomies äikien pähee waccä ploks koatien pajenoln о so tv a-
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rétid káhkse tihte saruién pähce. s tál но poatd olokse, kéhcije pahcep : 
« тар tatne vajena’?» pahce svöruq, satne vujenä par ‘epmarihken 

jénup tuppene kuhkene, mi led parte eepmarihken cüppies. sö pahce 
kihcije: «ieh tatne vujenie’, mi lie tuppene kuhkene, mije lie sö cäp
pies?» stäluo wuqretesse (ivuqrétse), ije stäluo näkene’ (nakenup) 
rujeni6’. «mqstie tie poata, atte tatne tann hceivqläkan vujenä'? » — 
«suqmies äikien leihkijim plajjü' той cilémite, tiistie tap poatä, 
manne vujenäp sö hlejevolähan». stäluo kihcije: «ieh seit’ той ai 
celemite leihket (Peihket) plajjü’?» — «edp manna tai/rie’, mqitie 
manne seihtqp (séihtep). p°qkéeká, köHe’, sattä». — «tie s'ammä, 
mane jes p°qkcekq sattä, kuccie parre manne h'ejevoläkan vujenäp, 
kiiktie tatne». sö pühce pläjjüp belekte (s'elekete) hatten. stäluop 
stellije, accä kélledit, tie Veihkije stäluon aktn callamän, varräki 
varräki muppien callamän, p°qkcekq setti parre eäpmuariihkan. «tdi
lié cdlemietucce seit' näken piejj'ep, тёп sö h'ejevo-h'ejhfoläkan vu
jenä’ minnein».

stäluo aktup stuora pienup utni, tie tap pähce welti о mutti, 
tie wuqssä stäluje pienen pieräkuop. stäluon stuorra smäla -puihkiep 
waltä о muttije. jecse wuqssä podjetka smälä pü'hkien pieräkuist‘ о 
stälose pienen pierkuste wqttä. «kuktie-tie tatne nämhtie porro’ cél
leste?» stäluo jeahtä pähceje, «mö päniei ieh arme varräki pqsstie’ 
taitie pieräkuite». pqhce svöruq : «manne leäp nuor a о p°qssteles 
pänie’ atnäp ; tatne, ajjä, lleh juo puories». stäluo tap kauölä, porrä 
pqrre eepmuorihken. stäluo cälemietucce sétti kaihka j*ecse thejjep. 
stäluo muorähtovvui jéh ossete: tiillie led mannep (inannäp) ner- 
ruma; tie ossete accä pühéep pouwustit. tie j eahtä pähcije, accä 
waccet smälite luihtelit oloks. tie jeahtä, tab j'ecse stuorra smälä 
puihkiep accä Ivihtet kaihkä minnemutt oloks. pähce warresti, accä 
smälite luihtelit oluks. stäluo minnesn jeh qkseje cuóccti о j eahtä : 
«tällie tatnup sisnie atnäp, tällie eäp kalk’ oloks tatnup luihtetforn 
manne той kietite oqccup tatnup pélcset о 'pouwustit». tie pähce 
luihtele käihkite smälite. stäluo jeahtä: «tie aé’ tap stuore smälä- 
puihkiep minnemust luihtet (lu°ihtet) mö julekie kaskqp oloks». 
pähce welti tap stuora smälä puihken skennop о nqqccuohti j'ecse 
pejjéra о kuókkordi stäluon julekie kaskqp oloks. stäluo tqbottällie
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stuora puihkiep roccen nällnie. «tihte mg stuorra smälä püihke ; —  

pontié' tüllie jece olgks!» stäluo kjalejujij pähcse. «mannái leiip qlo- 
kune lq,nk°k wärädema / »  —  sö c°qkki pahce stälu°n söláp’ о vuleki 
h'ejemnse j'ecse eihteki koajeku. —  tällie kaihka tüune.

M a j d  m e s é l e k  az ó r i á s r ó l  és a l a p p  f i ú r ó l .

Egy lapp legény eltévedt szüleitől és az óriás sátrába jött. 
Az óriás megörült, ime édes (jó) eledelt kap. Hát sok eledelt ád a 
legénynek, hogy hízzék. Gondolja, mikor meghízik, majd meg 
fogja enni a legényt.

Egyszer a legény kimegy a sátoron kivűl és aztán messze 
néz ez a lapp legény. Az óriás kijön, kérdezi a legényt: «mit 
látsz?» A legény feleli, ő igen nagyon sokat lát amott messze, a 
mi ugyancsak nagyon szép. Aztán a legény kérdezi: «nem látod 
te, a mi amott messze van, a mi olyan szép?» Az óriás néz, nem 
lát az óriás semmit sem. «Honnan van (tkp. jön) az, hogy te olyan 
jól látsz?» — «Egyszer ólmot öntöttem a szemembe, ez az oka 
(tkp. onnan jön az), hogy én olyan jól látok». Az óriás kérdezi: 
«nem akarsz az én szemeimbe is ólmot önteni?» — «Nem tudom 
én, vájjon akarjak-e; fájdalmas lesz, hallod-е». — «Az mindegy 
(tkp. hát ugyanaz), bármilyen fájdalmas lesz is, hacsak jól látok, 
mint te». Ekkor a fiú ólmot önt a tégelyben. Az óriásnak paran
csolta, hogy feküdjék le, aztán az óriásnak egyik szemébe öntötte, 
hamar-hamar a másik szemébe, fájdalmas lett rettenetesen. «Most 
vak leszel néhány napig, de utána jól-jól fogsz látszni».

Az óriásnak volt egy nagy kutyája, aztán ezt a legény fogta 
és megölte és az óriásnak megfőzte a kutya húsát. Fogja az óriás
nak nagy kosát és megölte. Magának a kövér kos húsából főzött, 
az óriásnak pedig a kutya húsából ád. «Miért eszel te olyan gyor
san?» mondja az óriás a legénynek, «az én fogaim nem igen éle
sek ezen húshoz». A legény feleli: «én fiatal vagyok és éles fogaim 
vannak; te, öregapám, már öreg vagy». Az óriás ezt hallja, ugyan
csak nagyon eszik. Az óriás vak lett egész életére (tkp. minden idejét). 
Az óriás megharagudott és gondolja: ime lóvá tett engemet; aztán 
gondolja, hogy majd megöli a legényt. Mondja a legénynek, men
jen eressze ki a birkákat. Aztán mondja a legnagyobb kosát leg
utoljára ereszsze ki. A legény szaladt, hogy a juhokat kiereszsze.



U M E -L A P P M A E K I N Y E L T : M E S É K . 73

Az óriás utána és az ajtóba állt és mondja: «most bent vagy (tkp. 
tégedet bent bírlak), most nem foglak tégedet előbb kiereszteni, 
míg kezemmel (tkp. kezeimnek) meg nem foghatlak és meg nem 
öllek». Hát a fiú kieregeti a juhokat. Az óriás mondja: «most a 
nagy kost legutoljára fogod kiereszteni, lábaim között [ereszd: ki». 
A legény fogta a nagy kosnak bőrét s maga közé akasztotta és az 
óriásnak lába között kimászott. Az óriás megtapogatta a nagy kost 
a hátán. «Ez az én nagy kosom; — jöjj most ki tenmagad!» kiál-r
tott az óriás a legényre. «En [már] régóta kiint vagyok (tkp. vol
tam)!» — Aztán összeszedte a fiú az óriásnak ezüstjét és elment 
haza szüleihez. — íme az egész.

Jegyzet. Ezen mesét a lapp legény atyja, Pienti Öle Ben- 
digsen mondta tollba.

C) Mesék a J'ahnáról, Jutuleról és varázslóról.

J e a l m á n  h'ekka.

Suomies áikien sámie’ arruominnie akPne wárie-rattsne. tűn
nie wárie-rattsne lij akté skuqka, kusnie sámie' koqtiep utnin. fahná 
lie ái orruominnie unne sthuhcecep täi sámiei ( v. semij) koqtiei 
( V. kö°tij) lüuhtie. suomies áikien tihte j eahná sö°note aktn sámien 
kelln nieitse, mán icci kuk tihte sámien keile silht', arca süu nieitine 
prüuret, тёп tihte sámien keile jihti tan j eahnije : «пй асе’ uaccet», 
knkt accá fahná küulet (kö°let), juktie °océe sü taktarinie prűuret. 
tihte sámien kelle usseti, пй kalákái satne jeahnáb nerret. fahná 
fahtá tan sámien kellese: vmonn-ecep orru°t náken thijjeb jeh tüu 
püucite ruoinösiH». tie tihte fahná kihcije tap sámien nieitup: 
«mait-ec ’ tatne munne kommone wárádiH ?» nieite svörij fahnáb : 
«monn-ecep tű kámmone wárádiH».

tihte sámien kelle lie j'ahtoma tann sü nieitse, arca priiowut 
fahnáp kihcet, kusnie satne sü" hiekkop lie vu°rhkemq. nieite uihte 
j eahnáb Icihcij. fahná svörij tab nieitob: amáb tatne tan pfra silht' 
küHet, kusnie Не mű h'ekka vurhkesuwwumq ?» nieite jeahnáb svö
rij : «kucc-ecien tüllie tatne jih manne kallá jéh сёгека wárádiH, 
kucöie tatne poqrhte, kusse wuqlqká, só mqnne tairáp, tüu hiékka lie
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vu°rhkesüuwumq hievoläkan». jeahnä svörij nieitoh : «aktn stüore 
pierjen lie sisnie akté kdsstuo jéh tan küsstuon sisnie lie akté kähtuo, 
tan kähtuon sisnie lie unná tuasecce,tan tuasn lie sesnie mű h'ekka#. 
j eahna jfahta tann sii kommasessije: nh ku’ (ku°) kaik naken alá- 
mucitie supcsti't tann pi'ran.

so j eahna viht jicse h'eimose vidéki jéh jihti (j'chti), poq.tet 
acca postite, huh lij j eahnci wualqkama, sö tihte nieitn ähcie kihcij 
tap sü nieitop : «priUnvumq lie' tiillie supcstomq. j eahnine, kusnie süu 
hlekkop lij vü°rhkemq ?» nieita svörij: «nü lleb supcstallomq». nieita 
supcstij jicse ähcai, küsse lie j eahnä jicse h'ekkob vü°rhkemq. kn’ 
nieitn ähcie tap küHij, sö jihti, satne kalakä mennet tann pi‘rjen 
koqiku jéh uhcedi't tap kdsstuop. tie nieitn ähcie vidéki tänn pi‘rjen 
koqiku, kn’ tan pierjen koqiku pö°ti, sö uhcétij, sö uihte Icäunij tap 
kässtuob. ku' koqtän pö°ti täinie kässtine, sö aksuine cuohpui tap 
kdsstuop pejjise. tihte lij kässtuo l&seltahksn. ku kdsstuop päjjise 
°occi, sö akte kähtno warresti tähtie kässtuon sistie uluks,färi tihte 
kähtuo. lähpq minnesne warräki, тёп iccij kuo jaks’. sö cuovori viht 
koqtän jéh ru“rop vieccet. kuh ruurop viecci, sö ai viht warresti käh- 
tuon miiinesne, tie kähtuob vtiuci tihte lähpq. koqtän kähtüine pö°ti, 
sö mutti tap kähtuop. kähtuon sisnie aktop tüasep käuni. tie stuora 
tällop piejij jéh tap tüaswp tällose pieji. kuh tüase elki puelet, sö 
elki jimmordiH tűnnie tällosne : «manne Vep thoqska, kuhte sopcsii- 
jip tan nieitse, kusnie lij mit hiékka. jis l'ép tap t air urna, lep liem kuh 
tie supcstemmq».

kuh lie tálle jamhkomq, so tihte lähpq vidki tdnn j'ahnän Ide
je тип koqiku. ku jeahnan hjeimun koqiku pö°ti, sö vitini, Jf ahnä lij 
jämuma. unne Wekkáce lij dniie j'ahnesne, kuh tihte keile pö°ti tann 
j'ahnän kuqtien si'se. fahnä piksij kloppuob jéh acca (v. accij) tap 
kéllwp cäpmiesti't. tihte keile piksi aktop áksuob, mi lij tann Loqtien 
sisnie j leh pouwusti täinie. sö kreevi tihte keile tap j'ahnäp läntn si'se 
j'eh ivelti jeahnän kaihkite kullite sölöpite, kaikeb i'keb, jéh vülki 
jicse h'ejemon koqiku, tihte keile raihkuos lahpqne sétti,juktie kaihka 
j'ahnän kullite, sölöpite °occi. tihte lij sämien keile ävune par eäpmq- 
rihkqn, juktie jeahna lie süu taktäresse supcstuma, kusnie lij süu 
hiékka. — tällie kaihka tüwnd.
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Az ó r i á s  l e l ke .

Egy időben lappok laktak egy hegyoldalban. Ezen hegy
oldalban volt egy erdő, a hol a lappoknak sátruk volt. Egy jeahnä 
(óriás) is [ott] lakott egy darabka [útra] a lappok sátraitól. Egy
szer az az óriás megkérte egy lapp embernek a leányát, azonban a 
lapp ember nem akarta, hogy a leányával megesküdjék, hanem a 
lapp ember [azt] mondta az óriásnak: «megkapod majd bizony», 
hogy az óriás hallja, hogy megesküdhetik a leányával. Ez a lapp 
ember gondolta, majd rászedi ő az óriást. Az óriás mondja a lapp 
embernek : «ón [itt] fogok maradni egy (tkp. némi) ideig és rén
szarvasaidat fogom őrizni». Aztán kérdezte az óriás a lapp leányt: 
«vájjon akarsz (fogsz)-e nekem feleségem lenni?» A leány [azt] 
felelte az óriásnak: «leszek majd a feleséged».

A lapp ember azt mondta a leányának, próbálja meg, kér
dezze meg az óriást, hol rejtette el a lelkét. A leány csakugyan 
megkérdezte az óriást. Az óriás [azt] felelte a leánynak: «miért 
(tkp. mit) akarsz te arról hallani, hol van az én lelkem (életem) 
elrejtve?» A leány azt felelte az óriásnak: «mikor majd most te 
meg én férj és feleség leszünk, ha te oda [lész), a hová (mikor?) 
elmész, én tudom [majd, hogy] a te lelked jól el van rejtve». Az 
óriás felelt a leánynak: «egy nagy hegyben van egy láda és ezen 
ládában van egy macska, ezen macskában van egy kis szelen- 
czécske, ezen szelenczében van a lelkem». Az óriás azt mondja 
leendő feleségének : «ne szólj erről egy embernek sem».

Aztán az óriás ismét elment a hazájába és azt mondta, hogy 
vissza jön. Mikor az óriás elment, a leánynak atyja kérdezte a 
leányától: «megpróbáltál-e beszélni az óriással, hol rejtette el az 
életét?» A leány felelte: «beszéltem bizony». A leány megmondta 
az apjának, hová rejtette el az óriás a lelkét. Mikor a leánynak az 
apja ezt hallotta, azt mondta, [hogy] el fog menni a hegyhez és 
megkeresi a ládát. Aztán a leány apja elment a hegyhez. Mikor a 
hegyhez jött, keresgélte és csakugyan megtalálta a ládát; aztán a 
saját házába vitte a ládát. Mikor haza jött avval a ládával, fejszé
vel fölfeszítette (tkp. vágta) a ládát. Ez a láda be volt zárva. 
Mikor a ládát kinyitotta (tkp. fölkapta), egy macska szaladt ki 
a ládából, elment (elillant) ez a macska. Az ember gyorsan 
utána [szaladt, de nem érte utol. Ekkor ismét haza kellett
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[mennie], hogy puskát hozzon. A mint a puskát elhozta, meg- 
meg a macska után szaladt, aztán meglőtte az ember a macskát. 
A macskában egy dobozt talált. Ekkor nagy tüzet rakott és a do
bozt a tűzre tette. Mikor a szelencze elkezdett égni, akkor [valami] 
elkezdett nyöszörögni a tűzben: «bolond voltam én, a ki elbeszél
tem a leánynak, hol van a lelkem. Ha ezt tudtam volna, nem 
mondtam volna meg».

Mikor a tűz elaludt, az ember elment az óriás lakására. Mi
kor az óriás házához ért, látta, az óriás meghalt. Egy kis élet volt 
még az óriásban, mikor az ember az óriás sátrába jött. Az óriás 
megragadott egy dorongot, és az embert le akarja ütni. Ez az em
ber fölfogott egy fejszét, a mely a sátorban volt és megölte vele. 
Aztán eltemette az ember az óriást a földbe és elvette az óriásnak 
minden aranyát, ezüstjét, minden holmiját és elment haza. Ez az 
ember gazdag emberré lett, mivel az óriásnak minden aranyát, 
ezüstjét megkapta. Ez a lapp ember igen nagyon örült, mivel az 
óriás megmondta az ő leányának, hol volt a lelke. — Ez mind.

2. M a n n a  kai  kap  s up c s t i ' t ,  k u k t i e  l i j  s a mi é n  
p á h c  e j e ahn ар пег  r um а.

Suqmies äikien akté sämien parnie lij sö°notqmma alán sämien 
nieitije. ku’ liln suqnuob h°ollomq tah nieit-parnie, sö accij tuhte 
parnie mennet marhneste vi'nep oastet, tihte jis nieite kalekij h'ejS- 
musne árrut jéh j'écsesse pru“resesse karvuo’ kuqrát. ku' tihte parnie 
marhneste po°tij, sö lij oástumq marhneste ömesse át’, maitie accijin 
prüuresne utnet. sö war éti tihte parnie skoqkste juktie-pö°c' vieccijéh 
prüurese mutti, prü^re-piäräkuo’ léekij.

suqmies iehketn, mi lij prüurn auetene, sö Jeahna jéss pö°tij 
jéh tann párénien prii"r esesse sö°hetij. tihte nieite icci kuh tuost' 
n°öihkut, тёп usseti, satne kaláka jicse riekts kéllesassab °acéet, accä 
J'ahnab nerret. tihte nieitn parnie kihcije Jeahnah: «maitie si’ht’, 
accien mennet küelie' hoqkkut tan jéjjin, kuccie lie siunete settemq?» 
Jeahnä j eahtä, пй acä tuqrediH. Jeahna j eahtä: «manna kaläkop 
täinie tü priV'resinuic pruuret, manna kalkap tah tű vijéne' jeh pia- 
räkuo', kaihka ätite, mqitie lie' tatne prüurese leekmq, utnet. jés tatne
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näkenup j ’ahta munne, ip ku0' °accu\ sö marine tatnup püuwustop». 
tappj'áhna jihtij. pdhc'e iccij kuh tuost’ Jeahnije nákenup jiehtet.

sö pahce feh J'ahna vülekin, accie’ hoqkkut. pahce tdirij aktup 
stuora karrasob (karrasep)  aktene stuore juhksne, tie pahce J'ahnäb 
waccete tann karrasn nélle. ku pö°tin tann karrasn nille, sö accin 
hoqkkut. kuh lij J'ahna hoqkkuominnie tan karrasn nällnie, sö tihte 
samién pähce warräki J'ahnab rüuhtste pqr 'epmqrihkqn, kuktie 
J'ahna stüonij, (pjjine stüoni vüolese tan karrasn mietie. sö lárhke- 
nije, pattninij J'ahna. pahce par 'epmqrihkän ävune séttij, juktie 
tohksi J'ahnäb nerret. tie vulki f  eese h'ejemuse tihte pahce jéh sqpcsti 
jiese prüuresesse, kuktie lij satne J'ahnäb nerrumq. pahce jihtij, accci 
mennet J'ahn an h'ejemun koqjeku, waltet kaihkq Jeahnan ilkeb. sö 
wäreti jienup samie’ °occi jeh vülkin Jeahnan hieimen koqiku. kuh 
tuhku0 ( tahku0)  pö°tin, so weltin J'ahnan kaihka kullie’, pö°c’ jéh 
vülekin jies h'ejemun koqiku tah sämie’. tie prüurwp h°ollijin tihte 
sämien parnie jéh nieite. sö poqntene sittiji'n, juktie J'ahnan sölöp 
pö°c’ 0oééinjeh ävudijin parr eepmqrihkän jeh viesujin h'ejevolctkan. 
— tällie kaihka tüune.

El f o g o m  m e s é l n i , h o g y  s z e d t e  rá egy  l a p p  l e g é n y
az ó r i á s t .

Egyszer egy lapp legény megkért egy lapp leányt. Mikor ez 
a leány, legény az eljegyzést tartották, a legénynek el kellett men
nie a vásáron (tkp. vásártól) pálinkát venni, a leánynak pedig ott- 
honn kellett maradnia és magának [mint] leendő menyasszonynak 
ruhát varrnia. Mikor a legény a vásárról megjött, a vásáron külön
féle holmikat vett a ladodalomra (tkp. melyeket a lakodalmon 
bírni fogtak). Aztán a legény az erdőből levágni való rénszarvaso
kat hozott és levágta a lakodalomra, lakodalmi húst készített.

Egy este, a mely a lakodalom előtt volt, Jeahna (óriás) is 
jött és a legény menyasszonyát megkérte. A leány nem mert ellent
mondani, hanem gondolta, majd rábírja (tkp. kapja) igazi vőlegé
nyét (leendő férjét), hogy az óriást szedje rá. A leánynak a legé
nye kérdezi az óriást: «vájjon akarod-e, hogy elmenjünk az éjjel 
halakat horgászni, mikor sötét lett?» Az óriás mondja, majd el 
fogja kisérni. Az óriás mondja: «én esküszöm majd meg a te
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menyasszonyoddal, az enyém lesz a pálinkád és húsod, minden 
holmid, a mit a lakodalomra készítettél. Ha csak valamit [is] 
mondasz nekem, (hogy] nem kapom meg, megöllek tégedet». Ezt 
mondta az óriás. A legény nem mert az óriásnak semmit sem 
mondani.

Aztán a legény meg az óriás elindultak, hogy horgásszanak. 
A legény tudott egy nagy vízesést egy nagy folyóban és a legény 
az óriást ezen vízeséshez vezette. Mikor a vízeséshez jöttek, hor
gászni akartak. A mint az óriás [ott] horgászott a vízesés mellett 
(tkp. vízesésen), a lapp legény hirtelen erősen megtaszítja az óriást, 
úgy hogy az óriás fölbukott, fejjel alábukott a vízesésbe (tkp. víz
esés mentében). így összeütödött, alámerűlt az óriás. A legény 
igen nagyon megörült, hogy az óriást rá birta szedni. Ekkor haza 
ment a legény és elmondta a menyasszonyának, hogyan szedte rá 
az óriást. A legény mondta, menjen, bírjon rá (tkp. kapni) több 
lappot, [hogy vele menjenek az óriás lakásába, hogy az óriás 
minden holmiját elvegyék. Hát több lapp embert kapott és elmen
tek az óriás lakásába. Mikor oda jöttek, elvették az óriásnak min
den aranyát, rénszarvasát és lakásukra mentek el a lappok. Aztán 
a lapp legény és leány lakodalmat tartottak. Gazdagok lettek, mi
vel az óriásnak ezüstjét, aranyát, rénszarvasait megkapták s igen 
nagyon örültek és boldogan éltek. — íme mind.

3. M a n n a  к a l á  к a p s up es t i t ,  kuk t i e  j e ah n ä j  éh 
s ami e  n к ё 11 e h о ip о j i  к an.

Akte sämien keile aktup cäppies cärekob (\. kommäb) utni. 
fahnä war et e tann lähpun In'1 nie jih kihcije : «mait ep manne tüu 
kommäb uqccu munne kommone ? so tatne oqccu söqnodi't jiäcä 
nieitse jeh prüuret». -— «ij manne mil11 kommäb siht’ tiitnö wottet». 
so fahnä riht j'ecse h'ejemose vidéki jeh tan sämien kvllese jihti : «ih 
kuo kalk tatne näken lähkuop utnét jicet püuci kuimq». so tann 
sämien kelln pö°c' para jämut’. tie usseti tihte sämien keile: « rnastic 
tie tihte poqtä, atte mü pwuc’ pqrrq jämut’? takkq tällie tuhte jeahnä 
pqrq munne ülähkuop särete ? jeh nü, kuV, manne kalakop näken 
äikien jeahnäp pouwusti't».

so tihte sämien keile ih careka kuokte nieith °occin jih jeahnä 
ai s'ammä thijjen kuokte parnieh °occumq. jea)mä lij tie äi pruu-
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roma. huh jeahnajéh tihte sämien keile li'n mänäh 0occumq, sö puo- 
répa lähkuop ütni piiuci kuimq. kuh tie tah mana' stuora settiji'n, so 
tah j'ahnan parnie wäret', soqnut' tárni kelln t akt árit ie. mán tihte 
somién kelle parre nöihkui jih tah takter’. sö tah jiehnan parnie' 
rnlekin fies' h'eimun koqiku, sgpestijin jies' ähcän, ij kuh (kuh)  li's’ 
tüitie sämien nieitite sö°nodi't. sö fahnä svörij täitie jicse párnite : 
nü° kai’ satne kaláka tapp sämien kellej> pouwusti't, juktie ij silht’ 
téjjeb vu°jevosannene. sö viht ai tánn sämien keilen jw°c' elkin jä- 
mudVt.

suomies äikien tihte keile lij pö°c’ süihteminie, söjeahnä jjoatä :
«ti-ecep tie monne tatnep jröuwnsti't». — «ih, kulh, tohks’», sämien 
keile jeahnab svörij. tie jeahnä moqrätuvvi pqrr ‘äpmqrihkqn j'eh 
warráki warresti, accä tapp sämien kellwp pouwustiH. sö hoipojijin 
(y . hoipojikan) jeahnä jéh tihte sämien keile, jeahnä vienti, nü acca 
satne tab sämien kiillep jrouwustiH; män sö tabötä, tä"te lie nakk 
viekseka lähpq. sö jeahnä elki ruhkeli't j'ecse jupmelop: «mann-ecep 
tütnö wattét, mü jupmielesse, tonn lähpon oqjjiep,jis tatne manneb 
(manner) viehkit’». sö elki jeahnä vieksapq sittét, mein so tihte 
sämien keile jicse jupmeleb ruhkole jleh ruhkole jleh jiehtä: «mann- 
ecup käihkub jeahnän kroqhpieb wottet, kuokte urries püuc’». jeahnä 
ivei silt’ käihka lähjmn kroqhpiep toqivuohtiH, juktie osseti jicsesse 
kaknes piäpmuo-muqlep leckit. tihte j eahnä alamucen jnaräkuo’ 
prauuhka (prüuhki) porrot. män lähpq tohksi jeahnäp hoipsti't län- 
tije jéh prv^wustiH. só lähpq ufireti j'ecse kuokte urries jmuc’ jéh 
j eahnän króqhpiep. knh lij tap twvjimq, sö wäreti jeahnän pernite 
pü"wustiji. tie welti kaihka jeahnän kullie', sölöp' jih kaihka i’keb. 
sö mild jicse h'ejemose jléh jicse lähkuor viht °occi postite, sö sétti 
stuora raihkuos lähjiqne. — tällie kai’ka Hi"ne.

E l f o g o m m e s é l n i ,  h o g y a n  b i r k ó z t a k  az ó r i á s  
és a l a p p  e mb e r .

Egy lapp embernek szép felesége volt. Az óriás ennél az 
embernél van és kérdezi: «vájjon nem kapom-e meg a te felesé
gedet magamnak feleségűi ? aztán te másik leányt kérhetsz meg 
•és vehetsz el». — «Nem akarom én a feleségemet neked adni».
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Ekkor az óriás ismét a lakására ment és a lapp embernek mondta: 
«nem lesz a rénszarvasaiddal semmi szerencséd sem». Aztán a 
lapp embernek a rénszarvasai csak döglenek. Hát gondolta a lapp 
ember : «honnét van [tkp. jön] az, hogy a szarvasaim egyre dögle
nek? talán csak az az óriás jósol (teremt?) most nekem szeren
csétlenséget? no hiszen, hallod-e, majd megölöm egyszer az óriást.

Ez a lapp ember és a felesége két leányt kaptak és az óriás 
is ugyanazon időben két fiút kapott. Az óriás [ugyanis] aztán szin
tén megházasodott. Mikor az óriás és ez a lapp ember gyermeke
ket kaptak, jobb szerencséje volt a rénszarvasokkal. Amint aztán 
a gyermekek nagyok lettek, az óriásnak fiai megkérik (tkp. van
nak, megkérik) a lapp embernek leányait. Azonban ez a lapp em
ber csak tagadó választ adott és a leányok. Ekkor az óriás fiai 
elmentek haza, elmondtak apjuknak, [hogy] nem használ (ér) 
semmit azokat a lapp leányokat megkérni. Az óriás [azt] felelte a 
fiainak: «no hiszen majd megöli ő azt a lapp embert, mivel nem 
akar titeket leendő v ej éneke. Aztán a lapp embernek a rénszarva
sai is elkezdtek ismét dögleni.

Egyszer ez az ember rénszarvasokat legeltetett, hát jön az 
óriás : «ime most majd megöllek tégedet!» — «Nem bírsz bizony», 
felelte a lapp ember az óriásnak. Erre az óriás igen nagyon meg
haragudott és gyorsan szaladt, hogy a lapp embert megölje. Aztán 
birkóztak az óriás és a lapp ember. Az óriás gondolta, bizonyára 
megöli majd a lapp embert; de aztán érzi, [hogy] ez ugyancsak 
(bizony) erős ember. Ekkor az óriás elkezdett könyörögni (imád
kozni) istenéhez: «én neked istenemnek ezen ember fejét fogom 
adni, ha engemet megsegítesz». Hát az óriás erősebb kezdett lenni. 
Hanem ekkor a lapp ember is imádja istenét és mondja: «én az 
óriásnak egész testét neked fogom adni, [meg] két hím rénszar
vast». Az óriás nem akarta az embernek egész testét odaígérni, 
mert magának derekas lakomát (tkp. étellakomát) szándékozott 
készíteni. Ez az óriás emberhúst szokott enni. Azonban az ember
nek sikerült az óriást a földre lebirkózni és megölni. Aztán föl
áldozta az ember két hím rénszarvasát és az óriás testét. Mikor 
ezt megtette, az óriás fiait [is] agyonütötte. Aztán elvette az óriás
nak minden aranyát, ezüstjét és minden holmiját. Aztán elment 
haza és ismét visszakapta a szerencséjét. Igen (tkp. nagy) gazdag 
emberré lett, — íme az egész.
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4. Ma n n e  h a l a k  a p s up e s t i t  a k t n  s a mi é n  p a h e e n  
p i ' r a ,  к uh te j и t űi n k o q i k u  t r i é n k q n q  w e e d .

Akta stüora pireje, tiisnie lij akta jutule orruominie. tann pire- 
jen tűnnie pielesn lij árruominie kuokte prüurest (prüurest)  alámué’. 
tihte kallä о cerre utnin aktup parniep. tihte parnie pqrrq seihtä 
rajjädiH, iccinh annle eihtek’ nahks’ kanna varráki täinie jies' per- 
nine, suomies aikien sö lie rajjätummq о parnien ahéie j eahtä: «ih 
kuV tatne orrujh rajjátemméste, fór jutule poatá, tatnup waltä». ja  
sö parnie fahta: «tie peäromust, manne tállá vu°läkäp jutuln koqiku».

sö pähee vulki jutulep uheidit; jes kaunesi jütulep, so аба kik
éit, mqitie ij satnup triénkqnq seiht' (si‘h tj. pähee oihte jütulup 
kaunise. pähee kihcije : «ih jutule mannpp triénkqne séiht'l manne 
llep tann viéksqkq». jutule fahtä : «jés pqrrq séiht’ orrút műpiálesn, 
пои °occu’ )>. sö pähee о jutule vulkin jutuln h'ejemose, sö éagni'n tán 
koatién sijise, tan stuorá pirjen séjise. tan koatien viecc' lijen pqrrq 
kullie’, sölöp’. tie jutule pähese j eahtä : «kuccie poatién koatän, koa
tien sisnie lie (lle)  mü ähkä, тёп ih kuo kqlk’ mü ähkse näkenup 
tarejit, mü ähkä l'e cälemietuece.» tap pähee tuqjevuhti, nö acca puo- 
raka ärru°t tan jutuln ähkine. ko’ pähee jutule pö°tin kö°tien séjise, 
pähee Wülste puorie pijj'e poqries ähkän.

vuostakastä, map pähee kaléki taréjét, аса muorah koqtän 
kuHtet. jutule äi muora’ accä kuHtet. kuccie muora-skoqhtse (v. skoqh- 
tije, V. skuqhteje)  pöhtin, sö lin muora-klqppuo’ tan stuora, icci ku’ 
pähee tohks’ kuettet aktep muora kloppuop, tán lin stuora tah muora', 
sö pähee pqrra cönkije smävoq sploankdcc’. »koktie tatne ih muora' 
kuHtie’, kuktie manne ?» jutule j eahtä pähöije. pähc'e svöruq : «jés 
kalkap manne muora’ kuettet tiitne, sö waltäp käilike muorite, mqitie 
tatne atnä’ jéh kaihkelqp tap tou oksup (uksup)». jutule j eahtä: 
(iwaccie’ tei spluonkij kuimq séjisa, älkie’ (älkije’) tollop f eättet!» 

jutule koatän poatä maori kuimq, sö i 1‘emh dnne pähee tollop °oc- 
cemq, sö acajütule tällop fettet jéh tan carräki ppssd, kuktie pähc'e 
lauönd rähpie noalän. «mäp lieh tappene tarejuominie ? tatne pqrq 
kahö' mö ééreken nélle». — «manne Pep pqrq piessie’ qheedéminie, 
main-et' tollop fettet», svörije pähee. jutuln dere lije éouhkutuménie

U G O R  F Ü Z E T E K . 9 . 6
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mielkiep, sö li Пакета cquhkaop pähcije о jutidise. tah őquhku0’ li'n 
tan stüore, iccij dinié palidé tohks’ lutnit henna, jutule porroli feőse 
cauhkuop, änto müsste ( v. ?nässoste) jüuki (jouki), minneln hu’ lie 
cavhkup porrolommq.

sö jutule j eahtá: «accien tällie mennet loqwuje karnie' cápmét». 
tap cauhkuo-sthuhcep pähce métitán wélti, map icci kuo tohks’ porro- 
l i t; tap cqu’kuo-sthuhcep, map pahce ütni, pieji loqivuon okse piti
lese. jutule karenie-panth parretä loqwuon kuH'épien mietie. jutule 
kuokte sluokuo’ (v. sluokuo’)  puqktä, aktup pähcije wattá, muppiep 
accá j ’eée utnet. tällie elkin cápmét. pahce untärte, koktie jutule tan 
smtivuo sluokuo’ atnti, kuhte lie tann vieks^kq. sö élékin jutule о 
páhőe karénie’ cápmét. jutule tan cartiki cápma, koktie karenie-pant’ 
lauönetestie’ vieraltesse, pahcén karnie-pant’ arruo’ parre kuHpsne. 
akoktie ih tatne cápmie’ tann carrtiki, koktie mqnne ?» — »manne 
cápmáp carrékepi kuh tatne», svöruq pahce, «tan tiete той pánt’ 
para orruo’ ku4cpsne». jutule moqrátuvvi, cápmá carrákepi о carrti- 
kepi, mén karenie-pänt’ parra lauönetällie’.

jutule waltá stüore s tie jen up, tap cäporolle kieta-kasksn. pähce 
waltá cauhkuo-sthuhcep, тар гит Ipqivuo-uksn pitilesn, närevole 
kieta-kasksn, atte cäcie kalläkä tähtie cauhkuo-sthuhcste. jutule pöl- 
liji koh vuini, ahte pähce närveli tap stiejenup kieta-kasksn tann 
sakkij, atte cäciep pohci tähtie stiejeneste, о muorratowwui, juktie 
vuini, pähc'e tänn sö vidksaka. sö j eahtä pähcije, accie’ koatän 
waccet, accä waccet sou cerekse cäcste kuHtet. jutule wattá ku
okte stuorti pähtuo’. pähce j eahtä : «wqttie’ munne kuokte stuorap 
pähtuo’, еёр manne mähtie’ takkares smävuo ptihtu°i (pähtui) kuimq 
kuPttet cäciep, гпаппе seihtop kaihkap cäciep kaltejistie ku'ttet». 
jutule pölliji jih j eahtä, satna аса j lece cäciep hättet: «tatn-ec’ 
oqccet той köPsite c ititet». pähce vutilkä skö°kije küusi kuimti. kuh 
pähce skö°koje poqtä, sö éuohpatástá (cuohpatestä) käihkti jutuln 
kütisi s'ejSpie’, men pialluo kö9sn s'eipiep icéi kuh éuohp’. pialluop 
tvaltä tähtie pialluo-kpuseste (v. kpusste) jéh lejerete tap kg9sep jicse 
eihteki koqjeku, teitie jjmihide kff'site äi mititän. tűi j'énepi kö°sij 
sieipie' wärete cakkä (\. wäreti cakkij)  kiäwo pluqwän, sö wärete 
jutuluse jealitä, ate kö°s’ lle’ vgajolommq tann kiäwo pluqwän. jutule
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■mánna, accä vujenet, maitie pähce riektu jähtä. jutule uihte poatä 
tanne pluqwän, sö woáina para sou kauwai sieipie’. jutule viant a, 
tällie He’ vuqjuolgmmq tánne pluqwän. jutule päksä kauwän si'pst e, 
kieső, sö kahcä rauwine pluqwän о rauwä lauwä. jutule viautä, 
satne poqrkodestomq sou kquwan si'pit (si'pite). jutule wudlka Ite- 
jemv.se.

jutnln сёге poditekq kihpa kr au сер vu°ssomq. jutule jeahtä päh- 
cije : und lie’ tatne vieks^kq párákét, тёп ih kuo tuost' mannine káli
éit piipmotallet». pähce wärete olkvne (alökune) vuossep körra, tap 
käptien kaskije piejä. tie jutule pähce elkin piipmotallet. ko pähce lie 
kaccoma, kallänommq, so pähce parra koqjevuq tann vuessn sijisc, 
mäb lie kö°rumq. kuh lie jutule kaccoma, kallänommq, sö wuártse 
pähcen kaucse, tie wueinä, ate pähce lij j lenapup кассета ku’1 satne. 
jutule pustep viht waltä, kaccet" párrá eepmuorihkän, тёп pähce äi 
viht kaccakuotä, vuóssn silsd kojövu0. tie pähce vieksqpq (vieks-pq) 
setti kuh jutule о kaccet. kuh lin kaccoma о kalhkomq, jutule j eahtä, 
satne lie kaccoma, kussekq kleine setti. pähce j eahtä, nö satne räriep 
tairä. jutule seihtä tap räriep kullteliH. pähce jiehtä jutuluse, aöcä 
uluks tuqrediH. koh olokse pö°tin jutule о pähce, pähce jicse neipiep 
waltä, cäleste räikiep tanne vuóssije, koktie krauhce glgks pö°ti. 
jutule pelleji о j lehti (jihti), ij kuo satne tap (tab) räriep tuost' 
pruohkqt (prüuhkát). jutule, pähce viht koatän weccin. jutule j lem
morte, juktie satne j lenup krauhcup kaccoma: «coqjjieh müw päkcit’».

tie iehkete sétti о kuccie oqrajittn, pähce аса laptsn oqret, 
jutule о сёге ( сёгеке) vulnie koqtsne oqret. kuh lin tällie oq.räjät- 
tema, jutule vienti, pähce lij nahkstumq. jutnln cörekq j eahtä jutu- 
lese: «mq.itie acien top pähcep triénkqne utn'et ?» — «éjjé», jutule 
(juttule) j eahtä ; «mann-acep waccet laptse waltet mü stuora viece- 
rup micltän, acep pouwustit täinie». тёп éje lim’ ku’ pähce oqriemin- 
nie, pähce lij para källqseminie о kgllteleminie, m äb jutule о j'écse 
cereka j eahtä. ko pähce lie köHomq, mäp jutule jfecse cerekaje ( v. ce- 
rekse) j eahtoma, pähce varreste suojemucci laptste, wäreti sattie’ 
vieccie, tann j'écse su°nkse pieji, jéce cieketi müure (v. krauwo) }>id- 
lese. jutule po°ti, jicse stuora viecerijnie cepmij tan pähcen suonkuje, 
kuktie para mulltie’ trijesatallin; sö vi't jutule vecci vuolose koqtän

6*
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o oqriji jecse elveken piálese. jutuln clreka kiheije, kuktie koariti. 
jutule svörij: «iccij änne näkenup küule’, iccij-ne (icci ánne)  pahce 
näkenup kálajét’. тёп juo lep manna pahcep pouwustummq». sö 
pahce ivecci viht siánkuse о oqriji. äretn jutule о cerekq cu°ccelijin, 
pahce ai cu°cceli. jutule pölleji parrq eépmari'ken, ко’ vuini, pahce di 
cu°céelij. jutule kiheij pahcep: «mqitie lie’ nälkiesläkan tann jijjin 
oqrema ?» pahce svörij: «nü leb oqromq nälkiesläkan, тёп ékth okú 
lahpa stö°li».

jutule pölleji par eé'pmqri'hkqn о j eahtä: «ер, köpl’, manne 
vielie tatnup triénkqnq si'ht». sö jeahta, acca °qccet vulekit j'ccse 
h’ejemun koqiku, sö аса °accet tann jenh kullie’ sölöp’, mane jenup 
parra oise kuHtet. pahce svörij juttulep : «accep nyéket tann j'enup, 
тар tatne oisu’ kuHtet. jutule oihte moiseti tann stuora maisuop, 
mane jenup töhksi kuHtet, sö mennejijin. ku pahcen ei’tekij hlejemo- 
piálese pb°tin, sö hajeketi jutule tab jicse maisab о je.hti pähese, acca 
tällie jeée kuittet. sö pahőe Ideje muse weed, j lecse eihtikitie supcsti1, 
koktie lie satnená koarätomma jutuln lounie (lüunie). só wärädin 
eihtek’ о pahce о ku°ttetijjin tap stuora juttuln maisuop, mah Un 
parre kullie’, sölöp’, h’ejemuse. kuhkiep cuovori'n kuottedi't forn 
h'ejemuse tohkasijin puektietiH. tie pahcen eihtek’ ävune séttin par 
eépmqrihkán. ■— tällie kaihka tüune.

M e s é l n i  f o g o k  egy  l a p p  l e g é n y r ő l ,  a k i a  j u t u l é -  
h оz (óriásféle) s z o l g á u l  me n t .

Volt egy nagy hegy, abban lakott egy jutule. Azon hegynek 
túlsó felén két összeházasodott ember lakott. Ezen embernek és 
asszonynak egy fiuk volt. Ez a fiú csak csintalankodni (hunezut- 
kodni) akart, a szülők alig bírtak a fiukkal. Egyszer így hunezut- 
kodott és a fiúnak az atyja mondja: «hallod-е, nem fogod te előbb 
abbahagyni a hunezutkodást (tkp. megszűnsz a hunczutkodásból), 
míg a jutule nem jön és tégedet el nem visz». Hát a fiú mondja: 
«akkor legjobb, [ha] mindjárt én megyek a jutuléhoz.

Hát a fiú elment a jutulét keresni; ha megtalálta a jutulét, 
kérdezni fogja, vájjon nem akarja-e őt szolgájának. A fiú csakugyan 
előtalálja a jutulét. A fiú kérdezi: «nem akarsz engem, jutule, szol-
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gának? nagyon erős vagyok». — A jutule mondja: «ha csak mel
lettem akarsz maradni, maradhatsz bizony (tkp. kapsz bizony)». 
Ekkor a fiú és a jutule elmentek a jutule hazájába, aztán beléptek 
a sátorba, a nagy hegybe. Annak a sátornak a falai csupa arany 
ezüst voltak. Hát a jutule mondja a legénynek : «ha haza jövünk, 
a sátorban van a feleségem, de ne csinálj az én feleségemnek sem
mit se, a feleségem vak». Ezt a legény megígérte, hogy bizony jó 
fog lenni a jutule feleségéhez (tkp. feleségével). Mikor a legény 
meg a jutule a sátorba jöttek, a legény jó napot köszönt a vén 
asszonynak.

Első, a mit a legénynek tennie kellett, az volt, hogy fát 
vigyen a sátorba. A jutule is fát akar hordani. Mikor a fakamrába 
jöttek, a fatuskók oly nagyok voltak, hogy a fiú nem bírt egy fa- 
tuskót vinni, oly nagyok voltak a fák; hát a legény csak kis for
gácsokat szedett össze. «Miért nem hordasz te fát, mint én?» 
mondja a jutule a legénynek. A legény feleli: «ha én fát fogok 
neked vinni, akkor minden fát összefogok, a mid van és ledöntöm 
az ajtódat». A jutule mondja: «menj, menj be azokkal a forgá
csokkal, kezdj el tüzet rakni!» A jutule bejön a sátorba a fákkal, 
hát a legény még nem rakott (tkp. kapott) tüzet, aztán a jutule 
akar tüzet rakni és oly erősen fúj, hogy a legény fölemelkedik a 
tető alá. — «Mit csinálsz ott? hiszen a feleségemre esel!» — «Én 
csak nyirfakérget keresek, a mivel tüzet fogsz szítani», felelte a 
legény. A jutule felesége tejet futtatott össze (sajtnak), aztán a fris 
sajtot odatálalta (tkp. elkészítette) a legénynek és a jutulének. 
Azok a sajtdarabok oly nagyok voltak, hogy a legény felemelni 
sem bírta. A jutule megette a sajtját, még az íróból is ivott, miután 
a sajtot megette.

Aztán a jutule mondja: «most menjünk el a szérűre gabonát 
csépelni». Azt a sajtdarabot a legény magával vitte, a melyet a le
gény nem bírt megenni, a sajtdarabot, a mi a legénynél volt, oda 
tette a pajta ajtaja mellé. A jutule a gabona csomókat kiteríti 
a pajta padlójára. A jutule két csépet hoz, egyiket a legénynek 
adja, a másik majd az övé lesz (tkp. maga fogja bírni).

Aztán elkezdtek csépelni. A legény ceudálkozik, hogy olyan 
kicsiny csépje van az óriásnak, a ki olyan erős. Hát elkezdték a 
jutule meg a legény a gabonát csépelni. A jutule olyan erősen 
csépel, hogy a gabonacsomók felemelkednek (felrepülnek) a leve-
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gőbe, a legénynek gabonakévéi pedig a pallón maradnak. «Miért 
nem csépelsz olyan erősen mint én?» — «Én erősebben csépelek 
mint te», felelt a legény, «azért maradnak az én kévéim a földön». 
A jutule megharagudott, erősebben meg erősebben csépel, de a 
gabonakévék csak felszállnak.

A jutule fog egy nagy követ, azt szorongatja keze között. 
A legény fogja a sajtdarabot, a mije volt a pajtaajtaja mellett, szo- 
rítgatja a keze között, hogy lé folyik a sajtdarabból. Az óriás meg
ijedt, mikor látta, hogy a legény a követ olyan erősen szorít- 
gáttá a keze között, hogy vizet fejt a kőből és haragudott, mivel 
látta, hogy a legény olyan erős. Aztán mondja a legénynek, men
jen haza, menjen, hordjon vizet a feleségének. Az óriás két 
nagy puttonyt ád a legénynek. A legény mondja: «adj nekem 
két nagyobb puttonyt, mm  bírok én ilyen kis puttonyokkal 
vizet hordani, én minden vizet el akarok hordani a forrásból». 
A jutule megijedt és mondja, ő majd maga fog vizet hordani; «te 
majd teheneimet őrizheted». A legény elmegy az erdőbe a tehe
nekkel. Mikor a legény az erdőbe jön, levagdalja az óriás minden 
tehenének a farkát, de a csöngős tehénnek a farkát nem vágta le. 
A csöngőt leveszi a csöngős tehénről és elvezeti a tehenet a szü
leihez, azokat a többi teheneket is vele. Azoknak a többi tehenek
nek a farkát heledugja a mocsáros lápba, aztán mondja a jutulé- 
nak, hogy a tehenek belesülyedtek a mocsáros lápba. A jutule 
meg, hogy majd megnézi, vájjon a legény igazat mond-e. A jutule 
csakugyan odajön a láphoz, hát csak a teheneinek a farkát látja. 
A jutule gondolja, ime belesülyedtek a lápba. A jutule megfogóz- 
kodik a tehén farkánál, húzza, hát seggével a lápba esik és a segge 
nedves lesz. A jutule gondolja, hogy a tehenének a farkát szakí
totta le. A jutule hazamegy.

A jutule felesége kövér tejfölös pempőt (kását) főzött. A jutule 
mondja a legénynek: «te ugyan erős vagy a dolgozásban (tkp. dol
gozni), de nem mersz velem versenyezni (tkp. sietni) az evésben 
(tkp. enni)». A legény künt egy zsákot varr, azt a köntösébe teszi. 
Aztán a jutule meg a legény elkezdtek enni. Mikor a legény kana- 
lozott, jól lakott, a legény csak bele meri a zsákba, a melyet varrt. 
Mikor a jutule evett, jóllakott, odanéz a fiú tányérjába, hát látja, 
hogy a legény többet evett mint ő. Az óriás ismét fogja a kanalat, 
ugyancsak eszik, azonban a legény is elkezd ismét kanalozni, a
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zsákba meri. Hát a legény erősebb lett mint az óriás az evésben 
(tkp. és kanállal enni). Mikor ettek és jóllaktak, a jutule mondja, 
hogy ő addig evett, a míg beteg lett. A legény mondja ő tud [reá] 
tanácsot. A jutule ezt a tanácsot hallani akarja. A legény mondja 
az óriásnak, hogy kisérje öt ki. Mikor kijöttek az óriás meg a le
gény, fogja a legény a kését, lyukat hasít a zsákba, úgy hogy a 
pempő kijött. A jutule megijedt és mondta, ő ezt a tanácsot nem 
meri használni. Az óriás meg a legény ismét a sátorba mentek. 
A jutule jajgat, hogy sok pempőt evett: «fáj a hasam».

Hát este lett s mikor lefeküdtek, a legénynek az emeleten 
kell aludnia, a jutule meg a felesége lent a szobában alusznak. 
Mikor most lefeküdtek, a jutule azt gondolta, hogy a legény el
aludt. A jutule felesége mondja az óriásnak : «vájjon meg fogjuk-e 
azt a legényt szolgának tartani?» — «Nem», mondja a jutule; 
«fel fogok menni az emeletre, magammal viszem a nagy kalapá
csomat, majd avval megölöm». — Azonban a legény nem aludt, 
a legény csak feküdt és hallgatta, mit mond a jutule és a felesége. 
Mikor a legény hallotta, mit mondott az óriás a feleségének, a le
gény halkan leszaladt az emeletről, homokat hozott, az ágyába 
tette, maga pedig a kályha mellé bújt. Jött az óriás a nagy kala
pácsával, rávágott a legénynek az ágyára, úgy hogy a por csak 
úgy porzott (szétszállt); aztán ismét lement a jutule a szobába és 
lefeküdt a felesége mellé. A jutule felesége kérdezte, hogyan tör
tént. A jutule felelte: «nem hallott semmit sem, nem kiáltott a 
legény semmit sem. De már agyonütöttem a legényt». — Aztán a 
legény ismét az ágyába ment és elaludt. Reggel a jutule meg a 
felesége felkeltek, a legény is felkelt. A jutule ugyancsak nagyon 
megijedt, mikor látta, hogy a legény is felkelt. Kérdezte az óriás a 
legényt: «vájjon jól (tkp. édesen) aludtál-e az éjjel?» A legény 
felelte: «bizony jól aludtam, de egyszer mintha balha csípett 
volna meg».

A jutule igen nagyon megijedt és mondja: «hallod-е, nem 
akarlak én tégedet többé szolgának». Aztán mondja, hogy elme
het haza és annyi aranyat és ezüstöt fog kapni, a mennyit csak el 
bír vinni. A legény felelte az óriásnak: «megelégszem majd any - 
nyival, a mennyit te el bírsz vinni». Az óriás csakugyan olyan 
nagy terhet rakott magára, a mekkorát (tkp. a mennyit) vinni 
bírt, aztán elmentek. Mikor a legény szüleinek lakása mellé értek,
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ledobta a jutule a terhét, és mondta a legénynek, hogy most maga 
vigye. Hát a legény haza ment, elbeszélte szüleinek, miképen járt 
(tkp. történt vele) a jutulenál. Aztán a szülék meg a legény haza 
hordogatták a jutulénak azt a nagy terhét, a mely csupa arany, 
ezüst volt. Sokáig kellett hordogatni, míg haza bírták vinni (tkp. 
juttatni). Hát igen megörültek a legénynek a szülei. — íme az 
egész.

5. S a m i e n p a r n i e  j éh n o q i t i e s  a l ä m aj.

Suomies aikien akté sämien parnie accä mennet sö°gnodiit. 
manna kuokte, kulömo piejj'e’. koqlmotn piejjien iehketn poatä suo
mies lahpun kontón. tűnnie koatsne lin akté kalló, dereka, tihte kalló 
dereka utnin aktup nieitup, tie söqnute tan nieitse. idein kuh tan 
nieitn alamve’ ( éihtek’)  seiht’ (у. silht'), aeca täinie pärnine p i a 
ret. parnie accä orrút tiisnie nähen thijjep satnine ( nieitine) pö°c’ 
rüojenesiH. parnie niejete skoqksne rujenes’ pö°c piejeki. tihte parnie 
so viht h'ejemvse vülki, acca, suomies äti pijera supcstiH sou ёkeine; 
toqjevuhti, acca poatet pöstite nieitn koajeku. nieitn eihtek' iccin 
kuhtek seiht’, acca prüuret täinie pärnine. nieitn äheie lij nodities 
alämäj, utni aktep ruöutie paihpab. tihte lij paihpa takkares, atte 
vorrop (vörrop) mehti riammot alämocistie. so tihte nuaities alämäj 
qsseti, nö kaláka satne pouwusti't tap sü nieitn suqnuo-parniep täinie 
sou ruöutie paihpuine.

noqitien niejeta pö°tie tairumdn, atte sü aheie täinie jicse 
ruöutie paihpuine seihta sü kalläsessäp pouwusti’t. kuh parnie jicse 
äheien louhtie ( lüuhtie) po°tij, so noqitien taktare jihti sütne, atte 
talla’ kalkä mennejit h'ejemuse, juktie sü äheie satnup seihta pou- 
wusti’t jicse ruöutie paihpuine. tihte nieitn parnie fallta, tan sü 
nieitse, acca prüowot wqrtasiH, kusnie altse äheie tappo sou ruöutie 
paihpäp prouhkä vurhkit, acca ivärtäsi't, accä prüowötallet waltet, 
tollose haj eked гЧ. tie tihte nieite taréjai, kuktie sü parnie jihtij. 
tällie tihte parnie kihcije tab nieitn äheiep, mqit-eda uoccet täinie 
sou nieitine prüuret. — «ij ( v. ip) mqnne tatnup séiht’ той nieitn 
kallene. — koqllie mü ruöutie paihpä? ti-ecep mqnne tatnup pou- 
wustiHh> tie äcä ( v. ti-ecä) ruöutie paihpäp péksit, sö juo altse
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niejete tollose hajekatammq. — «kié lie müu ruöutie paihpäp 
waltomq ?» — «manne l'ep tollose hajekatpmmq», svörij sü nieita. — 
«koktie Не’ пат éti e mg ruöutie paihpäp hajekatpmmq tollose ?»

nieitn ähcie muqrätuvvui jdh péksi ruöutie paihpäp tolloste, 
män paihpä lije pähks ( v. pähks) settemq pqrra ‘epmqrPhkdn. 
pähkq küune paihpän sisnie. nodities alämäj peksä tap pähka paih- 
päb, accä nammostiH tän sö nieitn suonuo parnien vörrob. ruöutie 
paihpa lij tan so pähks, puole'ci parre eepmarihkan. sö pähka küune’ 
nammui coajfen sejtse, ppaleéi tan so sakki, atte jé'mi tihte nodities 
alämäj. tie prüuri tihte pähce täinie nodities alämän taktarinie, sö 
weltin käihka nudities alämän pö°c’, sölöp’, kullie’. eepmqrihkan 
podntä’ séttin, ävodin pqrra eepmqrihkqn, juktie tap nodities alämäp 
tohkäsi'n pouwustPt. jenh mänä’ °occin jéh viásujin kuhkiep par 
eepmqrihkqn. jis ieh lie’ jämumq, so vidsuh dime. — tällie kai’ka 
tuune.

A l a p p  f i ú  és a v a r á z s l ó  e mbe r .
Egyszer egy lapp legény el akar menni leányt kérni. Megy 

két, három napig. A harmadik nap este egy embernek a házába 
jön. Ebben a házban egy férj [s] feleség volt. Ennek a férj [s] fele
ségnek volt egy leányuk, hát megkérte a leányt. Nem akarták a 
leánynak emberei (szülei), hogy evvel a legénnyel megesküdjék. 
A legény ott akar egy (némi) ideig maradni, [hogy] vele (a leány
nyal) rénszarvasokat őrizzen. A legény [meg] a leány az erdőben 
őrzik a szarvasokat nappal. Ez a legény aztán ismét haza ment, 
hogy némely dolgokról beszéljen az atyjával; megígérte, hogy 
vissza fog jönni a leányhoz. A leánynak szülei nem akarták, hogy 
megesküdjék avval a legénnyel. A leány apja varázsló ember volt, 
volt neki egy vas csöve. Ez a cső olyan volt, hogy vért bírt [vele] 
szívni az emberekből. Hát a varázsló ember gondolta, no hiszen 
majd megöli ő a leányának kérőjét (kérő legényét) a vas csövével.

A varázslónak a leánya megtudta (tkp. jött tudásra), hogy az 
apja a vas ceövével meg akarja leendő férjét ölni. Mikor a legény- 
atyjától megjött, a varázsló leánya [azt] mondta neki, hogy mind
járt menjen haza, mivel atyja meg akarja őt vas csövével ölni. 
A leánynak" [vőjlegénye mondja a kedvesének (tkp. leányának), 
hogy próbálja meg, nézze, hol szokta az apja azt a vas cső-
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vét elrejteni, nézzen utána, próbálgassa elvenni [s] tűzbe dobni. 
Ekkor a leány [úgy] cselekedett, a mint a [vőjlegénye mondta. 
Aztán ez a legény kérdezte a leány apját, vájjon megeskiidhetik-e 
majd a leányával. — «Nem akarlak én tégedet leányom férjéül. — 
Hol van a vas csövem? Most majd megöllek tégedet!» Ekkor 
meg akarja a vas csövet ragadni, hát már a tűzbe hajította. — 
«Ki vette el a vas csövemet?» — «En hajítottam a tűzbe», felelt 
a leánya. — «Miért hajítottad így a vas csövemet a tűzbe?»

A leánynak az apja megharagudott és kiragadta a vas csö
vet a tűzből, de a cső ugyancsak nagyon forró lett. Tüzes hamu 
[volt] a csőben. A varázsló ember megragadja a forró csövet, hogy 
leánya kérő legényének a vérét kiszívja. A vas cső olyan forró volt, 
[hogy] igen nagyon megégette magát. Forró hamut szítt (szopott) 
magába, [s] olyan nagyon megégett, hogy meghalt a varázsló em
ber. Ekkor elvette a legény ennek a varázsló embernek a leányát, 
aztán elvették a varázsló embernek minden rénszarvasát, ezüst
jét, aranyát. Nagyon gazdagok lettek, igen örültek, hogy a va
rázsló embert meg bírták ölni. Sok gyermekük lett (tkp. gyerme
ket kaptak) és igen sokáig éltek. Ha meg nem haltak, még [most 
is] élnek. —- íme az egész.

D) Mesék a saivo-król.

1. M y t h o l o g i a i  t ö r e d é k  a s a i vo- król .

Sajevuo’ lie’ takkares alámuc, kuht' viäraltn nuelésne prüuhkie’ 
árrot. tah VPn smawuo alámuc’. sämie’ kohcuji'n täitie piáivá karvuo 
alámuc’, juktie parre pláwo karma’ utnin tah sajevuo’. kucéie saje
vuo’ kalekin mennet jiacä lántite, jeli viäraltn nélle mennejPn, sö 
kohcujin tap rieisop kuhkies rPjsene. tie menneji'n ái semij koqiku 
jih kö°tij koqiku. ieh l'emh kuli Semite vessálecé' alámuc’.

Sajevok (saivók) olyan emberek voltak, a kik a föld (tkp. világ) 
alatt szoktak lakni. Ezek kicsiny emberek voltak. A lappok ezeket 
kék ruhás embereknek hívták, mivel csak kék ruhájok volt a saje- 
vóknak. Mikor a sajevók más országokba akartak menni és a földre 
(tkp. világra) mentek, ezt az utazást hosszú utazásnak hívták.
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Ekkor elmentek a lappokhoz es a sátorokba is. Nem voltak a lap
pok iránt (tkp. a lappoknak) ellenséges emberek.

2. Monn- acep  s u p c s t i ' t  s a mi é n  p ä h c e n p i l ra,  kuh- 
teb  s a j S v u q ’ s l u q , v o l i i n, kucc i e  аса  sö° no di ' t .

Akte sämien parnie accä mennet sö°nodiH aktn nieitse, nmb 
tairä. sö lie vejenob wärätomma marhnesne oqstomq jeh lie die men- 
nejemmq. tie aktep noqities olqmdp kaunese. «koqpp lie’ tatne rnen- 
neminni*?» tihte noqities alii máj kihcij. n j mqnne täirie’», tihte 
parnie svörij. «nü manne tairáb, koqpp lie’ tatne menneminnie», 
tihte noqities olämäj jihtij. swqttie’ tällie murine vijeneste», tihte 
noqities alämäjj ‘ahta. ко’lie die juukstgmmq, so tie tihte noqities ahi- 
maj j iahta: «ij kuo IPs’ talikuo mennet, kusse lie’ tatne ussetomma». 
tuhte parnie icci kuh jähkie’, mäb tuhte notifies alqtnäj supesti\ tihte 
noqities alämäj j'ahtä: «tahkuo kuhku lie’ tatne ussetomma ас’ men
net, tah alämuc’ ieh lie’ kuh tiisnie ; jqhtgmq lie' jeacd lahkdn, aktn 
pi‘rjen pidlese ; tannie pierje-pidlese lie’ (lije’) koqtiep cikkemq. tann 
koatien sisnie lie akté nieite, kuhte lie karaket (karakat), tann rieh- 
penen nällnie lie’ sajevuo’ kuowuleminnie». tihte noqilies alämäj 
tann pahcije j eahtä : «mennef ( mennejh)  puorepq h'ejemuse».

tuhte pähce icci dnne jähkie’, mäb tuhte noqities alämäj jihti, 
sö vidéki, kusnie täiri täi alämuci koqtie lij auötsne. ku' tähkuo pö°- 
tij, sö lin alämuc’ vvuilqkomq tästie, tie wacciji tann pierjen kuqiku’ 
man pire noqities alämäj lij j eahtoma. tahkuo pö°ti, card tan koqtän, 
sö wudinä aktop nieitop, kihcije tapp: «mqitie munne kämmune 
si'ht’ ärrut í » nieite svörij: «kukt-ecep mqnne máhtét tuqjevuohti't, 
jukte l'ep juo jeacäkdsse toqivuohtommq о käraket 1еёр séttemq täinie 
alämuine, kusse Pep tuqivuohtommq». — kuh аса tihte parnie wac- 
cäjiH tähtie kuatste, sö sajevuq' pö°tin, satnup sluqvoli'n par eäpmq- 
ri'hken, sö skiebuc ormi kdllie piejj'e’. vjis leb tairumq, talckares 
suanuo lij murine settemq, iccip kuit tie kuktek mennejh. jis lep kull- 
tdlemmq tappq noqites alämäp, sö lip slüöhpumq sluqwahtallemq 
(v. sluqwahtallemistie) ; tihte nakk noqities alämäj riektu jihti, ip 
kuo kalk’ manne vielie sö°nodi't, juktie parre nämhtie kuqriti».
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M e s é l n i  f o g o k  a l a p p  l e g é n y r ő l ,  a k i t  a s a i v ó k  
m e g v e r t e k ,  m i d ő n  l e á n y t  k é r n i  a k a r t .

Egy lapp legény el akar menni megkérni egy leányt, a kiről 
(tkp. a kit) tud. Hát pálinkát vett a vásárban és aztán elment. 
Ekkor egy varázsló embert talál elő. «Hová mész?» (tkp. vagy 
menőben) kérdezte a varázsló ember. «Nem tudom» felelte a le- 
gény. «En bizony tudom, hová mész te», felelt a varázsló ember. 
«Adj most nekem a pálinkából», mondja a varázsló ember. Mikor 
egy kicsit ivott a varázsló ember, mondja: «nem ér semmit oda 
menni, a hova szándékoztál». Az a legény nem hitte, a mit a va
rázsló ember mondott. A varázsló ember mondja : «ott (tkp. arra) 
a merre (a hová) gondoltad, hogy mész, az emberek nincsenek 
[már] ott, elköltöztek más helyre, egy hegy mellé; azon hegy mel
lett (tkp. mellé) ütötték fel sátrukat. A sátorban van egy leány, a ki 
teherben van, annak [a sátornak] a füstnyilásán saivók (sajevók) 
néznek le». A varázsló ember mondja a legénynek: «menj inkább 
haza».

A legény nem hitte, a mit az a varázsló ember mondott, hát 
elment oda, a hol tudta, hogy azon embereknek sátra volt azelőtt. 
Mikor idejött, az emberek elmentek onnan, tehát elment azon 
hegyhez, a melyről a varázsló ember beszélt (tkp. mondott). Ide 
jött, belépett a sátorba, hát látott egy leányt, kérdezi ez t: «vájjon 
akarsz-e nekem feleségem lenni?» — «Hogyan Ígérhetem neked, 
mikor már másnak ígértem és terhes lettem ezen embertől (tkp. 
emberrel), a kinek megígértem». — Mikor ez a legény el akar 
menni a sátorból, a sajevók [elő] jöttek, igen nagyon elverték, hát 
beteg volt néhány napig. «Ha tudtam volna, hogy ilyen leány kérés 
történik rajtam (tkp. lett nekem), bizony semmiképpen sem men
tem volna el [leányt kérni]. Ha hallgattam volna a varázsló em
berre, elkerültem volna a megveretést (tkp. szabadultam volna a 
megveretéstől); a varázsló ember bizony igazat mondott. Nem fo
gok én többé leányt megkérni, mivel így történt». — Ez az egész.
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3. M о nn-ac ep s up c s t i lt s a m i e n  p a r n i e n  pl ' ra,  kuht e  
l i e  s a j e v u i  l ü uni e  w á r á t o m m q .

Aktn aikien lij unna sämien parnie püuc’ ruoinöseminnie. aktn 
piejfen jine äprie séttij jéh äprij jéh fene miärhkä. sö tihte samien 
parnie éajenij, iccij dnne fecse éihtekij koqtiep kaunh. so mennete, 
mennete ßärhtop skö°kop, man ij näkene kiäinuop kann’, sö jijje 
sétti (sitii) jéh uqrijij aktn küosn nualán. huh lie uqromq täsnie 
unná stuonteceb, sö kquqlá, akté alámuce pö°tij tann küosn koqiku, 
kusnie lij satne uqrieminnie, sö wuáiná, lie kárens (kárenes)  alámuce 
jeli wuáiná, tihte lij pláwuq karvuq alámuce. tihte páhce arvéti, tie 
se le tällie sajewuq. tihte sajewuq falttá tann páhcije: «tatne kaik’ 
tUqrediH mqnnup müu h'ejemon kuqiku, sö qc’ piäpmuiste “acciit, 
tatne lie’ cäjänummq mijjen skuqken kuqiku». sajewuq jeahtá : «täte 
He mijjen skuqkq».

sö tihte samien parnie tuqréti sajevui h’ejemon koqiku. kuh 
tahku pö°ti, sö Un saiwuq’ prüurup holleminnie. sö páhce ái tann 
prüurese pö°ti. sö °qccui vilne’, piäpmuo’ jéh °qécui ái sajévu°n prüu- 
resinie táncét (v. táncut). sö tihte páhce tann sajevuje j eahtá, mi lij 
satnup wárátommq vieccemq tähtie kuose-nueleste : «tatn-ec’ tällie 
mqnnop tuqriediH mü hiejémon koqiku». — «tatn-ec’ mijjen pialesn“ 
árrut aktup jápiep jéh vuinet, kuktie mijje’ utnien táppene lántn 
nuelisnie». sö páhce coröji'j. sájewuo’ páhcije jihtin: «alies kaik’ 
(kalák’)  máb cierot. mijje’ kalékien puqrahka tatninä wárádiH. kuél
eié jápie nqhká, sö kalékien (kaleképie)  tatnup tuqredi’t tüu ’eihtiki 
h’ej emun koqiku». tann páheen ’eihtek’ uheedijin páheen mietie, 
j lénup’ ái sämie’ viehkene °occin, mein iécinh ánne kusnek kaunh. 
sqröksne li*n *eihtek’ par ecipmqrihkán.

ta’ sajévuq' aktup cáppies nieitup utnin. tihte nieite tapp sä
mien parniep luihkusti jicse kellene, páhce uihte toqivuo'ti tann 
nieitse, accij wárádiH kellene, páhce jihtij, satne sájehtá miatán süu 
eihteki koqiku. kuh lij jápie nqhkuma, sö sajewuq’ accin tällie tuq- 
rediH tapp sámien parniep jicse h’eimun kuqiku. sö tihte nieita 
jeahtá tann párnán: aacch waltet aktep náluob jéh skurüpsti't mü



94 S V É D -L A P P  S Z Ö V E G E K , I I I .

kietop anneci, kuccie v'órre poatä, sö kalk AammostiH tapp, tie eäp 
kuo manne jämuo’ ütnie' jéh vuHeket tüu lüuhtie».

sö sajévuo' tuqredi'n tap parniep jéh parnien nieitob tann par- 
nien eihtehi köztien pialese, tie tuh sajéwuqh vülekin jies' hieiemon 
koqiku. sö cafii tihte parnie jicse 'eihteki koqtän jéh tihte parnien 
nieite. kuli eihtek’ jies' parniep vüinin, sö ävune séttiHi (séttijin) par 
eüpmqrihkán. parnien 'eihtek' jihtin, sijje' vienteji'n, satne lie juo 
járnomq. «mi He tuhte cappies nieitite, map mietän atnä’l» — «tihte 
lie mu kommäsassä». sö supesti tihte sämien parnie täitie jicse eihte- 
kitie, kusnie lie satne köqtumq tap thijjéb, mäh lie poqrhte wärä- 
tommq, so sqpcsti äi, satne He sajévui lüunie wärätomma. tah éihtek' 
ävune séttijin, juktie so cäppies mennäsassäb äi "occin. sö pö°rejijin 
j'enh sarnie' jéh stuore prüur<op holliji'n / sö vidsuji'n hievoläkan. ■—- 
tällie kaika tüunä.

M e s é l e k  m a j d  egy l a p p  f i ú r ó l ,  a ki  a s a i v ó k n á l
v o l t .

Egyszer egy kis lapp fiú rénszarvasokat őrzött. Egy napon 
sok eső lett és esett és sok köd. Hát a lapp fiú eltévedt, nem ta
lálta szüleinek a sátrát. Aztán megy, mendegél minden erdőben, 
de nem talál utat. Hát éjjel lett és lefeküdt egy fenyő alá. Mikor 
ott egy kis darabig aludt, hallja, egy ember jött azon fenyőhöz, 
a hol ő aludt (feküdt), aztán látja, hogy felnőtt ember volt és látja, 
ez kék ruhás ember volt. A fiú sejtette, hogy ez bíz íme saivo. Ez 
a saivo mondja a legénynek: «kövess engemet a hazámba, aztán 
eledelt fogsz kapni. Te a mi erdőnkbe tévedtél». A saivo mondja: 
«ez a mi erdőnk».

Hát a lapp legény vele ment a saivók hazájába. Midőn ide 
jött, a saivók lakodalmat tartottak. A legény szintén eljött a lako
dalomra. Kapott pálinkát, ételt és a menyasszonynyal is tánczol- 
hatott. Aztán a legény mondja annak a saivónak, a ki őt elhozta 
a fenyő alól: «most kisérj engemet haza». — «Te itt fogsz 
maradni mellettünk egy esztendeig és látni fogod, hogyan élünk 
(tkp. bírunk) mi itt a föld alatt». Ekkor a legény elkezdett sírni. 
A saivók mondták a legénynek: «ne sírjon semmit se. Mi majd 
jók fogunk hozzád (tkp. veled) lenni. Mikor az esztendő elmúlik,
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(el) fogunk kisérni a szüleid hazájába». A fiúnak szülei keres
ték a fiút (tkp. fiú után), több lappokat is kaptak segítségül, de 
sehol sem találták. Igen nagyon búban voltak a szülék.

A saivóknak volt egy szép leányuk. Ez a leány a lapp legényt 
megszerette urának. A legény csakugyan megígérte a leánynak, 
hogy majd férje lesz. A legény mondta, ő magával akarja [vinni] 
szüleihez. Mikor az esztendő letellett, a saivók el akarják kisérni a 
lapp legénjú a hazájába. Ekkor a leány mondja a legénynek: 
«fogj egy tűt és szúrd meg egy kicsit a kezemet; mikor vér jön, 
szívd egy kicsit, akkor nem lesz nekem erőm, hogy tőled elmenjek».

Á saivók elkísérték a legényt és a legénynek a leányát a le
gény szüleinek sátrához, aztán a saivók elmentek a hazájukba. 
Hát belépett a legény, szüleinek a sátrába és a legénynek a leánya. 
Mikor a szülők meglátták a fiúkat, igen megörültek. A legény szü
lei mondták, ők azt gondolták, hogy ő már meghalt. «Ki az a szép 
leány, a ki veled van?» — «Ez az én leendő feleségem (menyasz- 
szonyom)». Aztán elmondta a lapp legény a szüleinek, hol maradt 
ő oda azon ideig, a míg (tkp. melyet) oda volt és azt is elmondta, 
hogy a saivóknál volt. A szülők megörültek, hogy olyan szép 
leendő menyet is kaptak. Aztán sok lappot hívtak meg s nagy la
kodalmat tartottak és boldogéi élték. — Ez az egész.

4 . S ä  m i e n p áh с e n j  eh s aj  e w q-n i e i t n  p l 1 r a.

Suomies äikien suomies sämie’ juhtql’ fierlitop láhkiep, mán 
iccin änne tah sämie’ näken lähkuop ütnie’ jies’ pö°ci kuimq, tah 
jicse pö°c’ para jämut’. ta’ sämie’ untéi ti’n : «mästie tie tap poatä, 
mijen puuc' pqrrq jämut’». so jqhtaji'n tästie, kusnie lijin autsne 
(auötsne) orruominnie jiecä lahkän. ta’ sämie’ oajältalitumq aktup 
kiepeniep tann koatän, kustie li'n jqhtumq. akte sännen parnie ka- 
leki mennet tapp vieccet tähtie koqtste.

kn' pö°ti tänn koatän, so lij siijidumq par eäpmqrihkdn, so 
uqriji tann kuqtsne je ’ ancij qnneci oqriestiH; man iccij änne oqc- 
cuoh oqret. so källese tűnnie koqtsne. tie wudinä (wudjincL), kulümq 
nieit’ canijin tann slammä koqtän, kusnie lij satne, wudinä, ieh lie’ 
tah kuh skihkelie nieit’, tah se lie’ para sajevui nieit’. so uara parra 
stille jeh kö°lä, tuh nieit’ accie’ wuästäp tarejut. tulite akte sajevuon
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nieitist fahtd : «Ij lie’ kuli tannie koatien sisnie IC elvon (h'ejévqn)r 
juktie lie kristegassie alámuce täsnie». tu’ muppie nieit’ svörijin : 
«ij ku’ näkenup tarejuo’ jattá lie tuhte parenie oqrieminnie». sö tile- 
kin, acéin tollop piejet tan kostán, huh lijin tollob piejemq, sö krűuh- 
tine pö°tin jéh kjaunuosti'n tqllon äcoln. kuh li'n tap turujumq, sö 
stuore milhkie-keäkkine pö°tin jeh kuriikiji'n tan krüuhtn silse jih 
eiékin vuástap taréjét, sö tihte sámien parnie peksá jicse näipiep tah- 
p üste jéh hajékete tann aktn sajévuo nieitn aculn. túli muppie kuokte 
nieit’ vűlkin, tuht[e] akté peci cieruman tann koqtien si'se. «kuktie- 
tie tatne nämhtie fieráclih mű vu'ste jeh näipiep hajéketih mű oqjjien 
pijjeln ? sö iccip anne mqnne pies' jéh vidéket tűi muppij nietij 
kuimq; cuovorh kuit t.ällie tatne mannop kommone utnet». pcihöe 
toqivuti tap.

sö vűlkin pühcén h'ejemun koqiku. pahce tap sü nieitop kihcij 
kiäinuon nällnie: «kuss-äcin mijje’ koqtiep cikket h) — «küsse tatne 
si'ht’o, nieite svörij. nieite stillij tap pahceb, acéie tällie mö°let 
stuopse länte-stuhcep, kusn-acä stuopuo cuoccet. pähce uihte mö°li 
stuopse lantep. «kuccie lien iehketn monnoi uqrájimmq, kuccie küulh 
(kűule’), náken' tann jéjjin tunterth, ih kuo halak cuöcceliH jéh wqr- 
tasi't, oqret ace' parra stille», jéjjin kuh lie’ oqräjimmq, sö pähce 
kauölä tuntert', vierie', rühkért', capmie’ par eäpmqrihkan öku kallie 
cuetie alämucistie, män icci kuh pähce cäoccele jeh wuqretse, mah 
li'n tah alämucitie, mah tunterii'n. äretn kuh cúocceli'n, sö lij stuore 
stuapuo jdihtumq tisse, kusnie lie satne mö°lemq, kusn-eci stuopuo 
cmccet. piejeka tann pamien nieite jihtij parénán: «täll-ec' mö°let 
läntup, kusn-ecäfiusie cuoccet». kuh lie pähce mö°lema, sö iehkete 
sitti. nieite vitt päränän jihti : «kuccie tällie monnuoi oqrien jeh viht 
küulhe näkenup, sö ih ku' kaläk' cu°ccelilt päjise». ku li'n oqräjumma 
tann j éjjen, so pähce kauölci tapp s'ammä tunterop, mäb lie outecen 
( V. qutepen) jéjjen küulomq, män iccij kuh cu°ccelij. äredn kuh 
cu°cceli'n, sö pähce vüini stuore fiusie jaihtuma tann läntse, kusnie 
lij satne mö°lomq. sö nieite viht párnán jih ti: «täll-ec ’ mö°let läntop 
pauerän jéh muore-skuqhteje». kuh lij pähce tapp turujumq, sö äi 
viht iehkete setti, sö äi viht oqräji'n, sö äi viht pähce tappq s'ammä 
tunterop köHi, mäb lie köHumq jeacä jijjin. sö mäje accä éu°cceli't
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jéh vujenet, makkares tah alämuc’ tuntert’. altse nieite jihtij: aullh? 
( ullq’)  kuh cuoccel7» sö icci kuh cuocceV. áretn kuh cu°ccelijin, sö 
lij muore-skoqhte jéh pűurie jaihtamq tann lantije, kusse lij mö°lumq.

tie nieite jeahtá tann süu párnán, ti-ecie’ tällie mennet ku°ssete 
sűu alämuci kuqiku. sö menneji'n. tihte nieite parra j eahtá : « kuccie 
tällie poqtien mű ahcien hlejémose, kuccie accien menneji't pöstite, 
kuccie tällie tatne acc’ wäccajiH mű ahcien koqtste, kuccie acch oksn 
cérra oluks warrestiH, sö qc’ nulhcstiH (nulhcestiH)  aktn aikien 
plpks». ku’ pö°tin tan nieitn ahcien hlejemuse, sö tihte nieitn áhéie 
ávune sétti, sö piäpmuo’ jéh vijéneste °occin, kuh pö°tin jéh tihte 
nieitn áhcie kulliste sölőpiste wutti, kuh acien tällie mennejiH. sö tihte 
parnie tarejui, kuktie sít“ prúurese lij jiahtoma jéh nulhci aktn 
aikien uluks uksn cérra. jés ij llemh nulhcemq, sö lij tihte viecere 
tievietommq tap páhcep, máb lij tann nieitn áhcie hajeketommq páh- 
cen minnesne.

kuh uluks pö°tin, sö tihte parnien nieite j eahtá: «ih kuo kaik’ 
pöstite wartasi't, kuccie lien waccieminnie». sö mennejiln h'ejémos e 
tie páhce kö°léje j'enh piälluo-rämpulh ( rámpule’)  sijjen minnesne 
poqtá. niejeta jeahtá : «ullhq (v. ulleh)  ku pöstite wqrets’!» ku’ pö°- 
pn j'écse stuopuo pialese, sö iccij ánne páhce máhtie’ pájet árru°t jéh 
wqrtásiH pöstite, sö wqrtsi (wqrtesi) pöstite. akta hákene lij pier a 
tap sű hiejemup, sö vűini parre edpmqrihkqn jen’ kluhterh. jénhe 
(jéneh) li'n hákenen si'se poqtomq, mein parr eäpmqrihkqn jénhe li'n 
hákenen pajenoln. tie tah jáirékie’tiln pöstite. műn jis ij llemh poqs- 
tite mártásommá, sö lij "occuma kaihkq tditie kluhtöritie; mán sö 
°occi parre tditie, mah li'n hákenen sisnie. tie prűurejijin tihte sajé- 
vu°n taktare jéh tihte sámien parnie. edpmqrihl, qn poqrit: e etti'n. 
tällie kaihka tűune.

A l a p p  l e g é n y r ő l  és a s a i v o  l e á n y r ó l .

Egyszer némely lappok minden helyen költözködnek, de nem 
volt ezeknek a lappok semmi szerencséjük sem 
a rénszarvasaik egyre döglenek. A lappok csudálkoztak «honnan 
van (tkp. jön) az, hogy a mi rénszarvasaink egyre döglenek ?» Az
tán elköltözködtek onnan, a hol azelőtt laktak, más helyre. A lap“

U G O R F Ü Z E T E K  9 .
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рок ott felejtettek egy üstöt azon sátorban, a honnan elköltözköd
tek. Egy lapp legénynek kellett elmennie, hogy azt azon sátorból 
elhozza.

Mikor azon sátorba jött, igen nagyon elfáradt, hát lefeküdt a 
sátorban és kicsit aludni akart; de nem bírt aludni. Hát fekszik 
ott a sátorban. Ekkor látja, három leány bújt be ugyazon sátorba, 
a hol ő volt, látja ezek nem közönséges leányok, ezek bizony saivo 
leányok. Ott fekszik csak csendesen és hallja, azok a leányok saj
tot akarnak csinálni. Az egyik a saivo leányok közül mondja: 
«nem jó e sátorban, mivel keresztény ember van itt». A többi 
leányok felelték: «nem tesz semmit, különben az a legény alu- 
szik». Aztán hozzá fogtak, hogy majd tüzet raknak a sátorban. 
Mikor tüzet raktak, jöttek a fazékkal s felakasztották a tűz fölé. 
Midőn ezt megtették, nagy tejes edénynyel (hordóval) jöttek és a 
fazékba öntötték és elkezdtek sajtot csinálni. Ekkor a lapp legény 
kirántja kését a tokjából és az egyik saivo leányra dobja. A másik 
két leány elment, amaz egyik ott maradt sírva a sátorban. «Miért 
cselekedtél így irányomban, hogy (tkp. és) kést dobtál a fejemre ? 
így én nem szabadúlhattam és nem mentem el a többi leányokkal; 
bizony most engemet feleségül kell venned (tkp. kell neked enge- 
met feleségűi bírni)». A legény ezt megígérte.

Hát elmentek a legény hazájába. A legény kérdezte a kedvesét 
az úton: «hol (tkp. hová) fogjuk mi a sátrat felütni?» — «А hol 
te akarod», felelte a leány. A leány parancsolta a legénynek, hogy 
mérjen ki most szobának [való] földdarabot, a hol a szoba fog 
állni. A legény csakugyan kimért a szobának földet. «Ha este le
feküdtünk, ha hallod, hogy némelyek az éjjel lármáznak, ne kelj 
fel és [ne] nézz, csak nyugton feküdjél». Éjjel mikor lefeküdtek, 
a legény hallja, zörögnek, fűrészelnek, gyalulnak, kalapálnak ret
tenetesen, mintha sok száz ember volna, azonban a legény nem 
kelt fel és nem nézte, miféle emberek azok, a kik zörögtek. Reggel, 
mikor fölkeltek, nagy szoba jelent meg ott (tkp. oda), a hol mére
getett, [hogy] hol álljon a szoba. Nappal a legénynek a kedvese 
mondja a legénynek: «most mérj ki földet, a hol a baromistálló 
álljon». Mikor a legény kimérte, este lett. A leány ismét mondta 
a legénynek: «ha majd aluszunk és ismét hallunk valamit, ne kelj 
fel». Midőn lefeküdtek azon éjjel, a legény ugyanazon zörgést hal
lotta, melyet az előtte való (előbbi) éjjel hallott, de nem kelt fel.
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Reggel mikor felkeltek, a legény látta, hogy nagy marhaistálló 
jelent meg azon a földön, a hol ő méregetett. Ekkor ismét mondja 
a leány a legénynek: «mérj ki most földet éléstárnak és fáskam
rának и. Mikor a legény ezt megtette, megmeg este lett, aztán ismét 
lefeküdtek, aztán a legény megmeg ugyanazt a lármát hallotta, 
a mit a másik éjjel hallott. Ekkor ugyan föl akar kelni és meg 
akarja nézni, miféle emberek azok, a kik zörögnek, [de] a kedvese 
mondta: «ne kelj fel;» hát nem kelt föl. Reggel mikor felkeltek, 
fáskamra és éléstár jelent meg azon a földön, a hová kimérte.

Ekkor a leány mondja a legényének, hogy most menjenek 
vendégekül az ö embereihez. Hát elmentek. A leány csak mondja: 
«ha majd atyám hazájába jövünk, ha majd vissza fogunk menni, 
ha majd te el fogsz menni atyám sátrából, ha majd az ajtónál ki 
fogsz szaladni, akkor ugorj ki egyszerre». Midőn a leány atyjának 
hazájába értek, a leánynak atyja megörült, aztán ételt és pálinkát 
kaptak, mikor jöttek, és a leánynak atyja aranyat, ezüstöt (tkp. 
aranyokból ezüstökből) adott, mikor aztán el akarták menni. Ekkor 
a legény úgy cselekedett, a mint menyasszonya mondta és egy 
szerre kiugrott az ajtón keresztül. Ha nem ugrott volna, eltalálta 
volna a legényt az a kalapács, a melyet a leánynak atyja a legény 
után hajított.

Mikor kijöttek, a legénynek leánya mondja: «ne nézz visz- 
sza,ha majd megyünk». Aztán hazamentek. Hát a legény hallotta, 
sok kolompcsilingelés jön utánuk. A leány mondja: «ne nézz 
hátra!» Midőn szobájuk mellé értek, a legény nem bírta magát 
visszatartani (tkp. lenni hagyni), hogy vissza [ne] nézzen, hát 
visszanézett. Egy kerítés volt a lakása körül és igen sok barmot 
látott. Sok jött be a kerítésbe, de igen sok volt a kerítésen kívül. 
Ekkor ezek visszafordultak. De ha nem nézett volna vissza, meg
kapta volna mindazokat a marhákat; így azonban csak azokat 
kapta meg, a melyek a kerítésen belül voltak. Aztán lakodalmat 
tartottak a saivo leány és a lapp legény. Igen gazdagok lettek. — 
Ez az egész.

5. S a mi é n  ke l l en  j eh s a j  ev uq n p t ' r e .

Suomies aikien samie' lijin orruominnie aktne stűore niero- 
visnie. tannie nierovisnie sämie’ kiettiep utnin, kusnie prüuhkujin

7*
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pücite kiättän cakket. tännie nieruwa pialesne sämie’ kö°tite utnin. 
tah sämie’ iccin kuli naken lähkuop miesij kuimq ütnie', miesie’ sijjen 
jämut’ fiärhtn äikien. sö aktn äikien sämie’ liln puhcieminnie püu- 
cite tann kiHtien sisnie. tie akte pläwo karvuo alämuce poqtä tann 
kiettien koqiku jéh aktn sämien kellije jeahtä: «ih tatne si'ht’ munne 
püucen mielhkiste wqttet ?» sö uihte tihte sämien keile wutti mielh- 
kiste tan säjevui. kuh lij tihte sajevuo jüukumq, sö jeahtä tan sämien 
kellese: «tatn-ec’ tällie tuqrediH mqnnup mö h'ejemuje». — »mäb 
aceb marine tatnine täppene tarejut ?» sämien keile kihcije. «jiehtet 
aöceb tapp, kuccie mii hiejemun koqiku poqtien».

sö waccajijin tihte sämien kelle jéh säjevuo, sö pö°tin aktn plue- 
vien pidlese. akte hö°le lij tännie pluevisne. sajevuo j eahtä tann sä
mien kettese: «cihket’ tällie möu ruccen nétte, sö qceb manne tatnup 
kuittet müu liejemun koqiku». sö uihte tihte sämien keile cihketi saje- 
vuon rucéije. ко tihte sämien keile wudinä, sajevuo cäna satnine tan 
hö°lije, so jeahtä: «ip kuo manne tatnqp si'ht’ tuqrediH». — «mann- 
eéep tatneb pö°stite viht kuittet; ih kuo kaläk’ näkenun auötste pel- 
et». sö sämien keile jealitä: «kuittie’ tatne mannop tu4 h'ejemun 
koqiku». sö uihte vülekin viaraltn nuqlän sajevui h'ejemon koajeku. 
ku’ tuhkuo pö°tin, sö sajevuo tann sämän piápmuiste jéh vijeneste 
wuttij. kuh sämien kette élki, accij pupmotallet, sö cäcie kalläkä tann 
sajevuon puqrätän. tie sämien kette kihcije sajevu°p : «kustie tie tuote 
éacie poqtä ?» sajevuo svörij: и tihte öäcie poqtä pijjéte tijjén pö°cen 
kittij lüuhtie. téjjen pö°c' méjjen äculn jeh méjjen piäpmui äculn 
kaccie’ jéh p a i h k i e me n  jés téjje’ si’htejittie juhtet jeacä lah- 
kän täistie kittiste, sö accijittie lähkuop utnét téjjen pö°ci kuimq. 
mijjeh lien kuit tab turujumq, atte tijjén miesie’ jämut’, juktie mijje’ 
thuhcijen (-cien), ornrnoc j'enh pb°e’ sittiji'n téjjise, so mijje’ täppene 
vu'lnie j'enup' касс', paihk’ °occin». lähpq svörij: «nö acin jiacä 
lahkän juhtét». sö sajévu0 j'hih sólöp’, kullie’ wuttij tann lähpuje jéh 
kuitti viht pöstite lähpon h'ejemuse. sö tihte lähpq (lähpä) sopcsti' 
muppite lähpuite, satne lij säjevuon luunie wärätummq. sajevuo lie 
sütne supcstumq, kuktie sijjén püuc’ kaccije' (kaccie’) , paihkie’ saje
vui piäpmui nille. sö uihte tah lähph jähtaji'n jeacä lahkän. tie uihte
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lähkuop miesi kuimq, utnin, kuktie lij sajevuo toqivuohtoinmq, jeh 
stuora poantene tah sämie’ séttijijin. — tällie kaihka tüune.

A l a p p  e m b e r r ő l  és a s a i v ó r ó l .

Egyszer lappok laktak egy nagy sík mezőn (réten). Azon a 
sík mezőn a lappoknak kerítésük volt, a hol a rénszarvasokat a 
kerítésbe szokták hajtani (tkp. dugni). Ezen rét (mező) mellett 
voltak a lappok sátrai. A lappoknak semmi szerencséjük sem volt 
a rénborjukkal, borjaik minden időben döglenek. Hát egyszer a 
lappok fejték a rénszarvasokat a kerítésben. Ekkor egy kék ruhás 
ember jön a kerítéshez és egy lapp embernek mondja: «nem 
akarsz nekem a rénszarvas tejéből adni?» A lapp ember csakugyan 
adott a tejből a saivónak. Mikor a saivo ivott, azt mondja a lapp 
embernek: «most kövess engemet a lakásomba».— «Mit fogok 
veled ott csinálni?» kérdezte a lapp ember. «Majd meg fogom 
mondani, ha házamba érünk».

Hát elmentek a lapp ember és a saivo és egy láp mellé jöt
tek. Egy nyilas volt abban a lápban. A saivo azt mondja a lapp 
embernek: «ülj fel a hátamra, aztán elviszlek majd téged a laká
somba». A lapp ember csakugyan felült a saivo hátára. Mikor a 
lapp ember látja, hogy a saivo vele a nyílásba bújik, azt mondja: 
«nem akarlak én tégedet követni». — «Majd vissza foglak tégedet 
vinni, ne félj semmitől sem». Ekkor a lapp ember mondja: «vigy 
engemet a lakásodhoz». Hát csakugyan elindultak a föld (tkp. 
világ) alá a saivok lakásához. Mikor oda jöttek, a saivo a lappnak 
ételt és pálinkát adott. Mikor a lapp ember hozzáfogott, hogy majd 
eszik, víz (lé) folyik a saivo asztalára. Ekkor a lapp ember kérdezi 
a saivót: «honnan jön az a lé?» A saivo felelte: «ez a lé fölülről 
jön a ti rénszarvas kerítésetektől. A ti rénszarvasaitok ránk és éte
leinkre hugyoznak és szarnak; de ha el akartok költözködni ezen 
kerítésekből más helyre, akkor szerencsétek lesz rénszarvasaitok
kal. Ugyanis mi tettünk azt, hogy a ti rénborjaitok döglenek, 
mivel gondoltuk, hogy nagyon sok rénszarvasaitok lettek s mi itt 
alant sok húgyot, szart kapunk». Az ember felelte: «más helyre 
fogunk bizony költözködni». Ekkor a saivo sok ezüstöt, aranyat 
adott az embernek és ismét visszavitte az ember hazájába. Hát az 
ember elmondta a többi embereknek, hogy ő a saivónál volt.
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A saivo elmondta neki, hogy a rénszarvasaik a saivok ételeire hu
gyoznak, szarnak. Ekkor az emberek csakugyan más helyre köl
tözködtek. Aztán csakugyan szerencséjük volt a borjukkal, a mint 
a saivo Ígérte és igen (tkp. nagy) gazdagok lettek a lappok. — 
íme az egész.

6. Ma n n e  k a l k a p  s u p c s t i ' t  a k t n  l á t t i e - k  e l l en  j éh  
s a j e v u o n  p i l r a.

Tilite kelle stűora h'ejému°p utnij, j'eiih kluhtör’ jéh jene’ hiest 
tihte kelle iccij mine naken láhkuop ütnie’ hiestij kuimq, tah sü hiest' 
parra jämut’. tihte lattien kelle unterte, kuktie tie tah sü hiest’ parre 
jämut'. suomies äikien tann lattien kelln h'ejémuse akté sämien kelle 
pö°tij, sö tihte lattien kelle tann sämien kellese supcstá, kuktie sűu 
hiest’ jämut’. «ih tatne tairie’, mqstie tap poatäh) lattien kelle kihcij 
tapp sämien kallup (kéllep), np monne vähtst tairie’, mén jähkäb, 
sajevuo’ sö° lie’ tűu stallien nuelisne», sämien keile jihtij.

aktn jauln iehketn akté pläwo karvuo alámuce pö°tij tann láttie 
kelln koqiku jéh j eahtä: «ih siH’ tatne tuqredPt rnüu mű h'ejémon 
koqiku ?» — «kusnie lie tü h'ejémq ?» lattien kélle tap sajevuob kih
cij. — «°occuo’ kuif vuinét, kuccie poqtienn tann mű h’ejémon 
koqiku». sö uihte tihte lattien kélle tab säjevuop tuqreti, sö tihte saje
vuo läntn nuqlän vűléki tann láttie-kéllen stallie-piálesne. sajevuo 
j eahtä tan l&ttän : «ih kuo kaläk’ näkenistie pöllet; monna kaläkap 
tuqretiH tu hlejémose viht pöstite». kuh sajevuon hiejemuse pö°tin, so 
tihte sajewa piäpmuo’ wutti tann láttie kéllese j eh vijéneste. kuh cih- 
kiti, accä püpmqtallet, so cäcie éléki kallákqt tánn puqrätän. sö 
tihte sajevuo ( sajewq)  jeahtä: «tällie j ’éce uqc£uo’ vüinet, mqinie 
mijje’ plüqkenh (plüqkenemmq) täppene vu'lnie, juktie tű hirkie’ 
kaccie’ mijjen äcoln. jés séiht’ tüu stallieb juhtieti't jiacä lahkän, so 
qc' lähkuob utnet hiestij tűu kuimq ; man jes ih juhtet' tü stallieb, sö 
kalekie’ tű kaihk’ hiest’ jämet jéh ас’ f о qhtekinnie sett et», sö tihte 
láttie kélle svörij: «им qceb mqnne mű ställieb juhtieti't jeaca lah
kän ; hievon, juktie munne jiht’». sö tihte sajewa äi ävune séttij jeh 
wuttij tann láttie kéllese éűetie sölópa täliste jeh tuqreti pöstite. 
vuostakasta mäp tihte láttie tarejui sö lij, atte fiusieb élki kaihkuot
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jeh stalliep, sö juhtietij tab stallieb ja ’ fiusieb jieca lahkän. sö läh- 
kuop utnij kaihka jicse kluhteri kuima.

suomies aikien tihte lattien kelle lij würütomma küelie’ hók- 
koma, jiene' küelie’ lij °occu,mq, sö accie h'ejemuse wäccäjiH täi küu- 
lij kuimq. tie mqihteje, aktene lähksne ij lie anne wärädommq hö°k- 
komq, sö täitie jicse küHite lé'hpi aktn lahkän jéh wacciji jéh acci 
vielte hoqkkut, sö äi vihtjene’ küelie’ °occi. kuh pöstite poqtä, accij 
waltet täitie kuolite ( v. küHite), sö iccij Anne näken küelie’ kaunh. 
tie unterte, koapp licc’ tah sü küelie’ séttomq jeh wqrétse tann lan- 
tije, kusnie küolite atnamq, sö wuéinije jen’ sölöpa-pitnek tannie 
läntsne. sö welti jih accij ro°knet (roökenet) täitie pitnekitie, tie 
wuáina, kuokte cüetie sölöpo tüliste. sö küHeje, akté läntn sisnie kjo- 
loje: amije lien täitie tüu küHite wáltomq, täitie lien pitnek’ tésse 
piejemq täit-ec oqccut täi tüw küHij autste. mijje’ lien täitie tüu küu- 
lite waltomq». tihte s'ammq kjulvje jeh j ‘ahtä : alahkuop kaläk’ tatne 
utnet, juktie lie’ tüu stalliep jéh fiusiep juhtietommq jeacä lahkän. 
stüore poqntene acc’ séttet, kuhkiep kaläk’ äi viásut». sö wacci tihte 
lattien keile h’ejémose jéh sopcsti, kuktie lij satnine kuqrätommq juh- 
kon lüunie, kuh lij hoqkkuominnie. tie ävudi’n par eäpmqrihkan. — 
tällie kaihka tüuna.

M e s é l n i  f o g o k  e g y  p a r a s z t r ó l  és a s a i v ó r ó l .

Ennek az embernek volt egy nagy tanyája és sok marhája 
és sok lova. Az embernek nem volt semmi szerencséje a lovaival, 
a lovai egyre döglenek. A paraszt ember csudálkozik, miért dögle
nek egyre a lovai. Egyszer a paraszt embernek a házába egy lapp 
ember jött, aztán ez a paraszt ember elmondja a lapp embernek, 
hogy az ő lovai döglenek. «Nem tudod te, mitől van (tkp. jön) 
ez?» kérdezte a paraszt ember a lapp embert. «Nem tudom bizo
nyosan, de azt hiszem saivók vannak a te istállód alatt», mondta 
a lapp ember.

Egy karácsony karácsony este egy kék ruhás ember jött a 
paraszt emberhez és mondja: «nem akarsz-e engemet elkísérni a 
lakásomra?» — «Hol a te házad?» kérdezte a paraszt ember a sai- 
vót. — «Majd meglátod (tkp. kapod bizony látni), ha a lakásomra
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érünk». Hát a paraszt ember csakugyan követte a saivót és a saivo 
a föld alá ment a paraszt ember istállója mellett. A saivo mondja 
a parasztnak: »ne félj semmitől sem, ismét vissza foglak kísérni 
a lakásodba». Mikor a saivo házába értek, a saivo ételt adott a 
paraszt embernek és pálinkát. Mikor leült, hogy egyék, víz (lé) 
kezdett folyni az asztalra. Ekkor a saivo mondja: «ime magad lát
hatod, mivel vagyunk mi kínozva itt alant, mert a te lovaid ránk 
hugyoznak. Ha istállódat más helyre akarod áttenni (tkp. költöz
tetni), akkor szerencséd lesz lovaiddal; de ha nem viszed el istál
lódat, akkor minden lovad meg fog dögleni és szegénynyé fogsz 
lenni». A paraszt ember felelte : «elviszem bizony majd az istálló
mat más helyre; jó hogy nekem megmondtad». — Hát a saivo is 
megörült és a lapp embernek száz ezüst tallért adott és vissza- 
kisérte. Legelső a mit az ember cselekedett az volt, hogy a marha
istállót elkezdte ledönteni meg a lóistállót és a ló- meg a marha
istállót elvitte más helyre. Aztán szerencséje volt minden barmával.

Egy időben a paraszt ember halakat horgászott. Sok halat 
fogott (kapott) és haza akart menni a halakkal. Ekkor eszébe jut, 
hogy egy helyen még nem volt horgászni, aztán a halait ott hagyta 
egy helyen és elment, hogy többet horgászszon. Hát ismét sok 
halat kapott. Mikor visszajön, el akarta venni a halakat, hát nem 
talált semmi halat. Ekkor csudálkozik, hová lehettek a halai és 
néz azon földre, a hol azon halakat hagyta (tkp. tartotta) és sok 
ezüst pénzt lát azon a helyen. Fogja, hogy majd megolvassa a 
pénzeket, hát látja, kétszáz ezüst tallér. Aztán hallotta, valaki a 
földben kiáltja: «mi vettük el azokat a te halaidat, azokat a pén
zeket oda tettük, azokat a halaidért fogod kapni. Mi vettük el a 
halaidat». Ugyanaz kiáltja és mondja: «szerencséd lesz, mivel ló- és 
marhaistállódat más helyre tetted át. Igen gazdag (tkp, nagy gaz
daggá) fogsz lenni, sokáig is fogsz élni». Aztán a paraszt ember 
hazament és elbeszélte, mi (tkp. hogyan) történt vele a folyónál, 
mikor horgászott. Hát igen nagyon örültek. — íme az egész.

7. Mo n n a  k a l q k a p  (v. accep)  sup e s t i t  s a j e v o a -  
j a w r i e n  p i j e r á .

Kuokte lähph aécie’ ( v. accin)  wulekit wärie-jawrän о (v. jah) 
kallitet; akta kampul láhpq, muppie nuorra pahee. sö kálltin (kel-
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tin), тёп unnie kuelieh °occin. so tihte poaries lähpa fahtá, satne 
aktep ( v. aktup)  jauriep iáira, kusnie stuore kuelie’ jih jene kuelie', 
тёп tihte jäwrie lie ( lije)  sajewo-jaurie. tie tihte lähpq jeahtä tunn 
nuorabusse: «i-ne (y. ij kuo)  IPs' ( v. leis' v. léjes’J tählcuo mennet, 
j aktié ih kuo tatne sävu°t mahtie’ orru°t». so tihte nuorapa jeahta: 
(ijis leä para nämhtie, so при acceb tie smut ärrut». so mennejijin 
tann säjevuo-jawrän. no tählcuo po°tin, tie accie' kalltit, tie j eahta 
tuhte kämpul lähpq: л tie cuavorh sávuot orrút, kpssie (у. kuccie) 
accien tällie kalltit». tállie kalltakap jattetPn jäwrän, tällie kiesie’ 
kalltakup kattan, tie mérnie' )1ёпе', fene’ kuolie'. tällie tihte pähce 
kjollaja (y. cuorövui) : «tie (у. tällie) jene’ kuolie7» so kuelie’ vüol- 
kádistn jéh kalltqkq torna setti. tie tuhte puories lähpq jeahtä: n j 
IPs' tatnine täsnie kalltet, joktie tatne ih kuo sävuot mahtie’ orrut». 
so tällie tihte nuorapq toqjevu’te : nnö qccep (y. dccep) tällie sävuot 
orrut, tällie vielie prüowuj'en».

tällie accie’ viht kalltet, so die kalltakap kattan kiesin jah so 
cvPhcPte kattan °oécin, so ai lin j lene’ kuelie’ kalltakan sisnie. tie 
tuhte nuorra pähce ossote, ieh kuo tuo’ kuolie’ koqpp sett’, mali lie’ 
kalltdken sésnie, so iccij viht sävuot mahtie' ärrut jeh kjolloje : «tie 
jene' kuelie’!» tie kuelie’ vülékin ( vuUkádestin) kalltakan viht séstie 
jéh iccin näkanup °qccu’. tie tihte poqries lähpq muorähtowwui о 
jeahtä: «ieh kuo täsnie léjes’ kalltet takkards kammarähtine, kuhte 
ij ko’ sävu°t mähtie’ ärrut». sö tuhte poaries lähpq j eahtä: «accien 
h'ejemuse mennejit». tietohte nuorappq, pähce j eahtä: nih sejet’, ajjä, 
accien vielie prüowut (proöwut) aktav warpiep H — «éjjé kuo tat
nine lejjes’ joktie ieh kuo mähtie’ sävuot orrut». tie toajevute, accä 
sävuot orrut. soq tällie oihte prüowojijjin, tällie jene’ kuelie’ vüjenin, 
tällie prüowot’ sävuot qrrut. tie kalltakqp kättän kiesin (kPsin) 
tie j4he’ kuelie’ °occin о stuorre poqitqka kuelie' °occin. — tällie ij 
lie kuh vielie.

M e s é l n i  f o g o k  a s a i v o  t ó r ó l .

Két ember akart menni egy hegyi tóhoz halászni; az egyik 
öreg ember, a másik fiatal legény. Kivetették a hálót, de kevés 
halat kaptak. Ekkor az öreg ember mondja, ő tud egy tavat, a hol
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nagy halak és sok halak vannak, de ez a tó saivo tó. Aztán az 
ember mondja a fiatalabbnak : «nem használ semmit ide menni, 
mivel te nem bírsz csendben maradni». A fiatalabbik mondja: «ha 
csak az a baj (tkp. ha csak úgy van), akkor bíz én majd csendes 
leszek». Hát elmentek a saivo tóhoz. No, ide jöttek, aztán ki akar
ják a hálókat vetni, mondja az öreg ember: «csöndben kell len
ned, mikor most ki fogjuk a hálót vetni». Aztán a hálót kivetették 
a tóba, aztán partra húzzák a hálót, hát látják, sok, sok hal van. 
Ekkor a legény kiáltja : «ime sok hal van!» hát a halak elmennek 
és a háló üres lett. Ekkor az az öreg ember mondja: «nemér 
semmit veled itt hálót vetni, mivel te nem bírsz csöndben lenni». 
Most a fiatalabbik Ígéri: «csöndben fogok bizony maradni, ha 
megint megpróbáljuk».

Aztán ismét ki akarják a hálót vetni, aztán partra húzták a 
hálót és a hálóvégeket a partra húzták (tkp. kapták) és ismét sok 
hal volt a hálóban. Hát a fiatal legény gondolja, nem bírnak azok 
a halak sehova se elmenni (tkp. lenni), a melyek a hálóban van
nak, aztán ismét nem bírt csöndes maradni és kiáltja: «ime sok 
hal van!» Ekkor a halak ismét elmennek a hálóból és semmit 
sem kaptak. Hát az öreg ember megharagudott és mondja: 
«nem ér semmit itt ilyen pajtással hálót kivetni, a ki nem bír 
csendes maradni». Aztán az öreg ember mondja: «menjünk haza». 
Ekkor ama fiatalabbik ember mondja: «nem akarod öregapám, 
hogy megint megpróbáljunk egy vetést?» — «Nem használ te ve
led semmit sem, mivel nem bírsz csendes maradni». Hát megígéri 
hogy csöndes lesz. Ekkor csakugyan megpróbálják csendben ma
radni. Aztán partra húzták a hálót és sok halakat kaptak és nagy 
kövér halakat kaptak. — íme nincs több.

J e g y z e t .  E mesét a legény atyja, Pienti Öle Bendigsen 
mondta tollba.

E) Mesék földalatti és  vizi manókról.
(Troalle és Nausera.)

1. S a mi é n  ke l l e  j  eh t r o a l l h e.

Suomies äikien akta saruién kallä lijje juhko-pielab waccie- 
minie о huákkuoménnie. sö swenete setti jéh c ajdni tan skoakije jéh
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icci ánne h'ejemuse kaunh. tie cuovori skuqksn árrut feh stuorra 
pierjen (y. páktien) nuqlán cáni, acajéjjeb täsnie oqret. sö kanala,, 
tuntert' tan pierjen sisnie. tie j ’ene’ smáwo troqllh (troqlleh) pö°tin 
о elekin táncét tan pierjen nuolésne. tihte kalia parra oqrä stille jeh 
wuqretse, koktie tah smáwo troqlle’ táncuk, sö cu°éceli satne ái tán- 
cut aktne téi smáwo troqllij. vuostakasta kuh cu°cceli о eleid táncut, 
so troq Wh póllejijjin о vülekin tan páktien silse. koh vninijin, icci 
kuh tihte källeskucce nákánup tarejü’, sö pö°tin viht pö°stite о elekin 
viht táncot parre eepmqrihken. kuh Un tqncum’ (v. Щпситр, Щпси- 
mop) sluohtumq, sö truqlle' (y. truqllh) j'ehtie’ tann kellese : «tatne 
lieh h'ejevon táncere kammaráhte wárátumma; ih (ich) seit’ mup- 
pien jejjin ái poatet méjjine táncut ?» — «já  nu manne si'htup».

tihte kallá utnij stuora nárenup kalluon kuöutielisnie. sö tro
qlle’ weltin táppá stuorá nárenup je’ j lehtin: «tapp-óéin nárenup 
méjje’ utnet, kosseka (kosseka) muppien jéjjen poatá’, méjjine táncuk, 
sö de’ pöstite °qécet». sö piejje sétti, tie vulki tihte kelle hlejemuse 
ávune ávune parra eepmqrihkán, juktie troqllhe tap sou stüore náre
nup wáltoma j leh osseti: «еёр kuh (ku°) kalk’ manne tahkuo vielte 
waccét, tie par troqllh munne mű nárenup pöstite wqttie’ (-ije’) ». sö 
h'ejemuse pö°ti, sopcsti j lecse alámucitie, jqktie lie satne tassalomma 
tap j'ecse stuora nárenup. sö lie ávune parra eepmqrihkán.

tie sopcste j lecse krannese, kuhte ái aktep stüore nárenup ütni- 
«já, já », tihte jeahtá, «ti-ecep manne ái mennet tann pierjen koqjcku, 
so manne ai каппе tapp той (mu’1) nárenup tasselup». sö vüleki 
tann páktien koqiku. tuhte kranná sopcste, kusnie lij tihte páktie, so 
uihte iehketn tahkuo vüleki, о oqrij tann páktien nuqlien (v. nuelisn) 
ö oqrijij. kuh lij sievenete settumq, sö troallq’ pö°tin ó elekin táncét., 
tie tuhta kallá warresti pejjise, ái elki tancumene aktine troqlline. 
kuh Un kalhkoma, sö tihte troqlle jeahtá: «tatne-l hiewon, hiewon 
rajjere kammaráhte wárátumma о ric.kto j leht’ (Y.jiht’), acc’ poqtet 
mijjine táncét, j leh pö°t’, kuktie lie’ fahtomq. tatne lie’ satnies alä- 
máj». so troqllá nárenup welti j'ecse loqmmuste о pieji tunn kellen 
koHlese. sö tihte kelle kuókte stuora náren’ °occi. tie muaráhtuvvi 
tihte kelle о skámetij о vüleki hlejemuse, supcstiji tunn jicse kran
nese: «kuktie-tie tatne mannep nerrijih tann páktien kuqjeku ? aktup



108 S V É D -L A P P  S Z Ö V E G E K . I I I .

Htüora närenup utnép aiitsne jeh tie muppiep °occup, kuh tahkuo pö°- 
tip». — i«iccip ku’ manne tatnep nerre'; j lece pö tihtej'eht’, ac' tah
kuo mennet». tilde lij kallä hdremusne, muqresne eépmqri'hken, juk- 
tie kuokte stuore ndren’ °occi; satne májé prd nu thuhci kuh aktep 
ütni, j'eh tällie kuokte svijenies ncLren' °occi. — tällie kai’ka tüune.

A l a p p  e m b e r  és a m a n ó k .
Egyszer egy lapp ember folyó parton ment és horgászott. 

Sötét lett és eltévedt az erdőben és nem talált haza. Hát az erdő
ben kellett maradnia és egy nagy hegy alá (aljába) bujt, hogy éjjel 
ott aludjék. Ekkor hallja, neszeznek (lármáznak) a hegyben. Sok 
apró manó jött s elkezdtek tánczolni a hegy alatt (aljában). Az 
ember csak csendesen fekszik és nézi, hogyan tánczolnak a manók. 
Aztán ő is fölkelt tánczolni egy piczike manóval. Először mikor 
fölkelt és elkezdett tánczolni, a manók megijedtek és bementek a 
hegybe (sziklába). Mikor látták, [hogy] ez az ember semmit se csi
nál, ismét visszajöttek és megint ugyancsak elkezdtek tánczolni. 
Midőn a tánczot befejezték, a manók [azt] mondják az embernek: 
«te jó tánczoló pajtás voltál; nem akarsz holnap (tkp. másik) éjjel 
ismét eljönni velünk tánczolni?» — «Igen bizony, akarok».

Ennek az embernek nagy daganata (búbja) volt a homloka 
közepén. A manók elvették ezt a nagy daganatot és mondták: «ezt 
a daganatot meg fogjuk tartani, míg holnap éjjel eljösz, velünk 
tánczolsz, akkor majd visszakapod». Hát nappal lett, aztán az em
ber haza ment, igen nagyon örülve, hogy a manók az ő nagy da
ganatát levették és gondolta: «nem megyek én többé oda, [mert] 
akkor a manók visszaadják a daganatomat». Aztán haza jött, elbe
szélte az embereinek (hozzátartozóinak), hogy a daganatját elvesz
tette. így igen nagy örömben volt.

Hát elbeszélte a szomszédjának [is], a kinek szintén volt egy 
nagy daganatja. «Igen, igen», mondja ez, «most majd én is elme
gyek a hegyhez, aztán talán majd én is elvesztem a daganatomat». 
Hát elindult a sziklás hegyhez. Az a szomszéd megmondta, hol volt 
a hegy, aztán este csakugyan oda ment, lefeküdt a hegy alatt és 
elaludt. Midőn sötét lett, a manók jöttek és elkezdtek tánczolni. 
Ekkor az ember fölugrott (tkp. szaladt) s szintén elkezdett tán
czolni egy manóval. Mikor megelégelték, a manó mondja: «te jó
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tánczoló pajtás voltál és igazat (tkp. igazán) mondtál, hogy eljösz 
velünk tánczolni, és el [is] jöttél, a mint mondtad. Te igaz ember 
vagy». Erre kivette a daganatot a zsebéből és annak az embernek 
a homlokára tette. így ez az ember két nagy daganatot kapott. 
Hát haragudott ez az ember és szégyenkezett és haza ment, el
mondta a szomszédjának: «mért bolondítottái el engemet a hegy
hez ? Azelőtt egy nagy daganatom volt s most még egyet (tkp. 
másikat) kaptam, mikor odajöttem». — «Nem bolondítottalak én 
el tégedet; hiszen magad voltál az [a ki] mondtad, hogy oda mész». 
Ez az ember igen nagy busulásban és haragban volt, mivel két 
nagy búbot kapott; ő untig elégnek (tkp. úgy jó elégnek) gon
dolta, mikor egyje volt és most két disznó daganatot kapott. -— 
íme mind.

2. M n or e-cuohp oj e j l eh N aus  er a.

Akte säuiien alämäj muore’ cuohpominnie juhko-piálesn jéh 
aksuop piestele juhkse. tie harämuse sattä, cihkiti tan juhko-pialese 
о cÖrostallä. sö Nausera juhkste pö°ti, kihcije: «mann autste cie- 
ruo’?» — «ö manne jicene äksuop tasselilp juhkse». tie Nausera 
puoktä aktep aksuop, mij U parra kullést, kihcije: «maitie lie tihte?» 
— «ij lie’ kuh tihte». so Nausera puokta aktev vielie äksuop, mi lij 
parra sölöpste, kihcije: «mgitie lie tihte?» — «ij lie’ kuh tihte». so 
Nauserg, puoktä aktup vielie äksuop, mij lij parra, ruöutste, kihcije: 
«maitie lie tihte?» — «jä, tällie lie tihte». sö °occi kaihlca täitie ku- 
löma äksite, juktie sö h'ejevoläkan ftereti ö irelikeläkan. tie supcste 
jiacä muora-cu°hpojesse, kuktie lie satnine kogrätommg, jicse äksuop 
°occi pöstite.

tihte muppie muore-cuohpoje tapp küuli, so satna äi wäreti 
äksuop jlecse hajeketi juhkse, sö cihkiti ökuh accä tällie ciärut tűnnie 
juhko-pialesne. tie Nauserg pö°ti, kihcije: «mij lie fiéilene ?» alämäj 
svörij: «mgnne j'ecene äksuop kahceti'p juhkse». sö Ngusere püukfi 
aktep äksuop, kuhte lij pgrrä sölöpste jéh kihcije: «maitie lie tihte?» 
ko muorra-cvPhpoje keile tap kö9li о mini tap sölöpo äksup, tie ävune 
sétti parre eepmgrihkan о jehtij: «jä, tihte lie mü äksuo». sö Nau
sera mugrätuvvi о j4h ti: «tatne pgrre slärävust’ (v. slär&vmtalla’)» .
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sö icci anne jicse актор henna, uoccu’ postite, cuovori parr e skämä- 
diH о h'ejémuse waccet. — tällie kaihka tuvne.

A f a v á g ó  és N a u s e r a .
Egy lapp ember fát vágott a folyó parton és a fejszét bele

ejtette a folyóba. Erre elszomorodott (tkp. bánatos lesz), leült a 
folyó partra és sirdogált. Ekkor Nausera kijött a folyóból, kérdezi : 
«mért sírsz?» — «Oh, én a fejszémet vesztettem bele a folyóba». 
Erre Nausera hoz egy fejszét, mely csupa aranyból volt, kérdezi: 
«vájjon ez-e az ?» — «Nem ez az». Aztán Nausera még egy fejszét 
hoz, a mely csupa ezüstből volt, kérdezi: «vájjon ez-e az?» — 
«Nem ez az». Hát Nausera még egy fejszét hoz, a mely csak vas
ból volt, kérdezi: «vájjon ez-e az?» — «Igen, ime ez az». Ekkor 
megkapta mind a három fejszét, mivel olyan jól és becsületesen 
cselekedett. Aztán elbeszélte egy másik favágónak, hogyan járt 
(tkp. történt vele), [hogy] fejszéjét visszakapta.

A másik favágó hallotta ezt és ő is beledobta a fejszéjét a 
folyóba, aztán ott ült a folyó parton, mintha most sírni akarna. 
Erre jött Nausera, kérdezi: «mi baj ?» (tkp. mi van bajul v. hibául.) 
Az ember felelte: «beleejtettem a fejszémet a folyóba». Ekkor 
Nausera hozott egy fejszét, amely csupa ezüstből volt és kérdezte: 
«vájjon ez-e az ?» Mikor a favágó ember ezt hallotta és látta az 
ezüst fejszét, igen nagyon megörült és mondta: «igen, ez az én 
fejszém». Erre Nausera megharagudott és mondta: «te bizony 
hazudsz». Aztán a maga fejszéjét sem kapta vissza, csak szégyen
keznie és haza mennie kellett. — íme mind.

F) Mesék A skelateról (Hamupipőkéről).

1. M o n n - a c e p  s up c s t i '  t, k u k t i e  A s k e l ä t e  k o no k a n  
n u q mme l h  c i l ti.

Suomies äikien akta konokä ütni kallie cüutie’ nuqmielistie 
j'ecse sluahtn pialesne, stüora hakenup Шгп pikkemq, täitie nuqmie- 
litie, kulit ivein kaik’ tah oluks poqtet. suomies äikien kon°kä j'ahtä 

jicse alämucitie: «jis nahen seihtä cietärinnie waradit taitie mü 
nuqmielitie, jéh kaihkite tohkse ciHet о h'ejémuse kaihkite puéktet,
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só kalkä müu takterop kommone °occet jeh pielie rihkeb. műn tihte, 
kuhte ij tohks’ tab, kalkqb al&mucin ruccste kuokte pierkuo-sthuhc’ 
cuopsti't». ka Hie prüo wo din, man icóin naken tohks’. tah pare öfäl 
rucé’ °occin maksuominnie (v. maksujinnie), julctie iccin kanokéin 
nuqmmelh tohks’ ci'tet.

akté sämien keile kulömq parnie’ utnij. aktn numma lij Phiere, 
muppien lij numma PhuHe (Phoule) , koqlqmqtn lij nummq Aska- 
late (jallah: Askfise). só tihte Phiere j'ahtä jicse ähc an : «mqnn- 
eőep mennejiH kon°kán koqiku j'eh prüowut kon°kán nuqmmel’ eiltet». 
Phiern aheie svörij: «tuosth line mennet? taira’ kuit, kucc ih tohks’, 
só kon°ka parre cuohpste kuokte pieräkuo-sthuhc’ tijjen ruccste jéh 
h'ejémuse jö°kste». műn Phiere léekiti jéh аса mennejiH. kuokte vi'ne- 
puhtel’ miután weltijeh nielje laipie-liejéwq niestene, só vülki. kiäi- 
nuon nällnie suomies pluavésne akté kommá lij waccomq jéh wóa- 
jumq tann pluqwän. kuh tihte kámma Phierob wüini, só kjoloje: 
«poatie’, mannop ( \. mannep)  viehkit’, tahtie pluäveste sikk’!» — 
«ij mqnne asth», Phiera svörij. só Phiera vülki kqn^kán sluqhtije 

jéh kiheije: «mqit-eéep manne °áccet prüowut konokan nuqmmel’ 
citith ) — ((no acc’ °qccet», konokä svörij, «man taira’, manne 
cuohpstop tüu ruccste piärkuo-sthuhc’, jess ih tohks’». sö Phiere vül- 
kij коп°Ып nuqmmeli kuima skuqkije. iehketn h'ejémuse pö°tij 
sluqhtn koqiku. kon°ká waccij, aőcá rilukönet, maitie lie’ süu kaihk’ 
nuqmmel’ aim enne. kuh lij konokä гй-кйпитта, sö vüinij, ij liemh 
kuh kaihk’. sö cü°hpsti Phiern ruccste kuokte piäräkuo-sthuhc’ j ’eh 
jih tij: «flare’ tällie liejémose, tatne He’ parre paihka cietáre». kuh 
Phiera liejémose pö°tij, sö Phiern rucce parre eüpmqrihkan lij 
poqkcekq. sö Phiern äheie j'ahtä : «tällie vüinhe, kuktie kuqreti».

tie Phoale j eahtä, satne kalkä tällie mennet prüowut, miin icci 
kuh Phoqln äheie si'ht’, acc ä vidékit jeh prüowut. Phoale jeahtä, nü 
kalkä vidékit, kuokte vine fläsk’ léeki jeh n'eléje láipie-liejéwq’, mait- 
ece niestene utnét. sö ménneji. ku’ kitiinon nélle pö°ti tann pluävien 
koqiku, sö tihte kampul kommá kjuleje: «poqtie’, mannup viehkit’, 
tästie sikk’». — «ij mqnne ást’» Phoule svörij. sö mennij konokan 
koqiku. ku’ konokan koqiku poqtä, sö kihei: «mq.it-eceb manne tüu 
úuamelitie “occet prüowut citet?» — «пи °qccu’ prüowut. mqnne
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pellob, ij änne tatnine puerepq kuaret’ henna, huh tüu vielline». sö 
Phoala vüléki konokän nuqmeli kuimq sküakse jéh cilti, iehketn hle- 
jemose sluqhtn koqiku pö°ti. tie kon°kä weed jih roököni täitie su“ 
nuqmielitie, sö wüini, nahen Im poqrhte. tie wäreti kon°kä cü°hpsti 
Phö°ln ruccste kuokte stuora piäräkuo-sthuhc j’eh jö°ksti h‘ejemme. 
ku’ Pho°le h'ejemuse pö°ti, sö satn äi üfäl ruccép ütni. Phiera, Phö°le 
par eepmarihkan pö°kceka, rucé’ utnin, icéinh änne näkenup tohks' 
tarejit, sö kleine lijin sijje’.

tie Askaläte j léése ähcän f  alitä : «mann-acep tällie mennet 
konokän nuqmmeV ciHiti>. — «ih kuo °qccu0’ mennet; ih vuinie’, 
kuktie tu viellij rucc’ voinu' par eepmqrilhkqn kleine, jéh tatne äi 
mű AskfVse äi sPht’ mennet j'eh pö°kcekq ruccep °qccut ?» Askfi’se 
jihti «nü mqnne vuqläkäp». ähcebq svörij: «jis tie postite poqta, 
äi sairie rucceb atnä\ sö qc’ manneste sluq.vetop (v. sluavetop) °ac- 
cet jicet ülidrekqvuotn autste». Askeläte iccij änne °occu' j lenepup 
kuh akt pp vijene-puhtqlop jéh akteb laipie-liejewup. sö Askaläte vulki. 
kuh Askaläte poq.tä tan pluävien koaihu, husnie lij tihte kampul 
kommä vö°juma, sö tihte kampvl kommä Askalätije co^rövo: «ciera 
parnie, poqtie’, mannop kiesie tähtie pluäviste!» Askaläte uihte 
warresti jeh viehketi, kiesi tapp kampul kommäp pejjise. tihte kam
pul kommä kihcije Askelätup: «koopp-oc’ tatne mennet h> Askaläte 
supeste, koopp-oca mennet. tihte kampul kommä kihcije: «tairäh 
tatne, mah lin tah pernite, kuhth takkuo mennijiln ? mqnne coqrvo- 
jip äccin mannup vielikiehtiH, kiesit tähtie pluävistie, man tah iccin’ 
änne vPhkit’». AskfPse svörij: «tah lin mü viellh (vielte’)». Aska
läte supesti, kuktie lij täi sü vielli kuaratommq konokän lüunie. tihte 
kampul kommä j'dhtä: «usset’ tatne äi präowut ?» — «ja, nü mqnne 
ussetup äi prüowwt», Askaläte svörij. tihte kampul kommá jihtij:
«nü kalka tatnine puerepq. koarätiH konokän lüunie». sö Askaläte 
jeahtä: «kq.une.te, kqunete, puories ähkä!» tihte poqries ähkä j eahtä r 
«vuertst’ Ahne anneci!» kämpul kommä j'ecse loammuste akteppaih- 
päb welti j leh jiehtä tann päheije: tä paihpäb acc’ °qccet, juktie 
mannup viehkiehti', ki's’ tuhtie pluäviste. manne leep tűnnie pluä- 
visne orruma aktup jäpiepn. sö tuhte kampul kommq j'ahtä : «tihte 
l'e paihpä takkare, kuccie näkenup si'htl jéh plPhcst’, jällii’ possest'y
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sö sattä kaihka tuhna. tihte l{e paihpa takkare, jallah kareveth, 
kuccie para fahta : poatie mü paihpä! sö poqtä pöstite».

tie Askaläte thöhkuq tapp puories ähkäp tann paihpän auötste 
jfeh mennejij konokän sluahtn koqiku. Askaläte wärete konokäp kih- 
cije : emait-eceb manne tüu nuomielitie °qccet ci’tet ?» konokä svöruq:
«nü °qccu; man manna pellup, ij tatnine puerepq kuqret’ kuh tüu 
vielli kuima». Askaläte jeahtä: «päj’, mqnne prüowub». sö Askaläte 
vüleki skö°kije konokän nuqmeli kuima. ku’ Askaläte skoqkije pö°ti, 
so para oqriji. ku’ iehkete sétti, sö jicse paihpäb welti jéh pli'hcsti 
qnneci jéh jih ti: «poqtiejittie kaihka konokän nuqmmel’!» tie p>oq- 
telPn kaihk’ nuqmel’ Askelätn koqiku, sö Askaläte vuejehti kqn^kän 
hqkenen silse, sö iväreti konokse jihti: «menne’ tällie, rüukunhe tu 
nuqmielitie». konokä uihte weed feh rühkéni, tie vüini konokä, kaihk’ 
süu nuqmel’ Ü{n aimunne. kon°kä ävune sétti, wäreti Askalätije kul- 
he rinnkob wutti jéh nälkies piäpmuist. kon°kä jeahtä Askelätse: «ih 
kuo anne mü takterop °occu’. aktup piejjiep acc’ anne muh nuqmie
litie ( V. -littie) ciHit». Askfilse svörij: «nü acep ciHit».

muppien piejj'en Askaläte vulki nuqmeli kuima skuqkije, sö 
kan“kä tann jicse taktaresse jeahtä: «tatn-ec’ minnesne Askelätn 
/nennet jéh vüinet, mäp tgroje». konkän taktere uihte warresti Aske
lätn minnesne. ku’ lij Askeläte skuqkije poqtqmq, sö lij parra oqrä- 
jimmq. konokän taktere poatä, Askalätep ö°hkije jéh j ’ahtä: «kuktie- 
tie tatne oqräh, ih nuqmielitie ciH’h/ — «marina ргйикор pqrrq 
oqreU. — «kuktie-tie fiäret’ iehketn, kucc ec’ nuqmielittie h'ejemose 
puektet ? » — «mqnne takkares paihpäp atnäp, kuccie parre pli4icstup 
jéh j'ahtäb: poqtiejittie kaihk’ nuqmelh müh koqiku! sö nuqmelh 
pö°ti’». — «ih munne tap paihpäb si’ht’ tunket?» — «mäh si’ht- 
munne paihpän autste wattét ?» Askaläte kihcije kon°kän takterepi 
konokän taktere svörij: «mäp pare si*ht’». — «manne si'htup ku 
lomq luhkie speise tälist, kulöma cühle’ tatnesh». sö Askfi'se cüHije 
jeh kulömq luhkie speise täliste °occi, tie konokän taktere paihpäb 
°occi. Askaläte viht oqrij. kuh iehkete settij, sö Askaläte jih tij: «poq- 
tie’ тй paihpä mü koqjekü!» sö uihte paihpä pö°ti. tie Askeläte 
pli’hcsti anneéi j'eh jihti: «poqtiejittie tiekie mü koqiku kaihka kono
kän nuqmel’!» sö uihte kaihkq nuqmel’ pö°tin, tie Askeläte vuejehtij
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Wejémose kon°kän liäkenen séfise. sö kon°kä pö°tij jéh аса jicse nuq- 
melitie rüukónét. konokä ryPkóni jéh vüinij, kaihk’ Un, sö vi'ne', 
piäpmuo’ konokste °océij. kon0kä j lahtä : «111 ku° anne mű takterep 
°qccu', cuovorh anne aktep vielie piejj'ep ciHet». — «nü mqnne eV- 
tup», Askaläte svörij. iehketn ku' lij Askaläte h'ejemuse poqtomq, sö 
konokán taktere jlhtlj Askelätse: «kuktie-tie tatne mannum nerri- 
jihh) — eip lie' huh manne tatneb nerriima», Askeläte svörij, «tatne 
pö °occ’ paihpäb ! kuktie-tie icc’ ruójenes' puerepq, paihpäb, mäh Uh 
oqstumq ?»

Askeläte vülki skoqkije konokan nuqmeli kuima. kuh Askalate 
pö°tij skuqkse, sö äi viht oqrijij. konokan hiest’ äi li'n täsnie pia
lesne, kusnie lij Askalate oqrieminni«. konokä varräki Askelätn min- 
nesne. kuh vüini, Askeläte oqrieminnie, sö weccijih ö°hki. «kuktie- 
tie tatne ih mű nuqmielittie ciH7 jis tie iehketn puqta h'ejemuse, jés 
lie näken puqrhte, sö cu°hpstop kuokte piäräkuo-sthuhc’ tüu ruccste 
jeh h'ejémose jö°kstup». Askaläte svörij: «manne prüuhkop ßärlitop 
piejj'ep parra uqret». — «kuktie-tie fiäret’ iehketn, kucc-ec’ tällie 
h'eimose (hlejemose) ?» Askaläte péksi tapp jicse paihpäb jih pU'hcsti 
änneci j'eh jeahtä: «poqtijittie käihka konokän nuqmeV!» sö uihte 
käihka nüqmel’ pö°tin. kon°kä ro°kni, vüini, kaihk li'n, sö Askalätije 
jeahtä: «ih si't’ murine tüokqt tap paihpäb?» — «nü monne tüokab», 
Askaläte j'ahtä. — «mann j'cneb sl'ht' paihpän autste?» — «kuokte 
cüet'e spejise täliste, sö acä konokä m'erruon rauwup cüHiesti't», 
Askaläte j eahtä konokije. — «ciära, vuinh, mait ep °oéőu' lomma- 
Wniep kassksne utnet, kucc-eéeb mierruon rauwob cüuliesti't ?» Aske
läte svörij: (inü °qccu ». ku’ lie kqnqkä c üHiestummq mierruon rau
wup, sö °occi paihpäb. konokä usseti: täll acceb manne jecene kietij 
sisnie sVarit.

konokä h'eimuse vüleki. ku’ h'eimose pö°ti,sö piesteli paihpäb j'eh 
vüini, paihpä oksa-raikien vüleki. konokä varräki minnesne paihpän, 
man icci änne jaks’ kenn ä. konokä vüini, paihpä skö°kije vülekij. sö 
konokä usseti, ijje ammai kuh li's’ tap paihpäb udstet. — iehketn Aska
läte h'ejemuse po°tij nuqmelij kuimq. «atna tatne paihpäp ?» konokä 
kihcij. — «nü mann atnäp», Askaläte svörij. konokä j eahtä: «wottie’ 
tällie munne ta paihpäp, män icci-ne kon°kä tohks’ tap paihpäb steä-
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nt, män piesteli: paihpä vüleki pahcén kuojeku. konokä wäreti feh 
rűukni jicse nuamielitie, vüini, kaihk’ li'n. konokä j eahtä: «jirretn 
halok' slüohpot ciHet».

muppien piejfen sö coqnkqniln fenh alämuc’ kon°kän koaiku. 
konokä aktep hoqlceb ütni, sö jeahtä Askelätse, acöä slarevustiH 
(jallalukonestallet) tann hoqllicen tievup,sö ac’ mű takterob uocéet. 
Askaläte svöruq: «пй acceb slarövustiH». tie Askaläte äläkä: «jok- 
tan konokä mierruon rauwup cüHesti* (co°lesti1))). — «uffuv, orrúd 
samt/» konokä j'ehti, «ij manne vielie silht' köHet näkenup». konokä 
j eahtä, nü accä süw takterup uoccut. sö stuora prüurop tarejujijin j'eh 
pielie rilhkeb °occi. Askelätn ähcie tap küuli, ävune sétti'n parr eäp- 
mqrihkan, jéh viesujiln hievoläkan. — tällie kaika tüune.

E l f o g o m m e s é l n i ,  h o g y a n  ő r i z t e  H a m u p i p ő k e  a 
k i r á l y n a k  n y u l a i t .

Egyszer egy királynak sok száz nyula volt a kastélya mel
lett. Nagy kerítést csináltak (építettek), hogy ki ne jöjjenek. Egy
szer a király azt mondja az embereinek: «ha valaki ezeknek a 
nyulaimnak őrzője akar lenni, ha mindnyáját meg bírja őrizni és 
mindet haza bírja hozni, akkor feleségül kapja majd lányomat és 
fele országomat. Annak az embernek azonban, aki ezt nem bírja 
[megtenni], a hátáról két húsdarabot fogok levágni». Sokan meg
próbálták, de senki sem bírta. Ezek bizony sebes hátat kaptak 
jutalmul, mivel a királynak a nyulait nem bírták megőrizni.

Egy lapp embernek három fia volt. Az egyiknek a neve volt 
Péter, másiknak a neve volt Pál, a harmadiknak a neve volt Hamu
pipőke (Askaläte vagy Askfise). Hát ez a Péter azt mondja az 
apjának: «el fogok menni a király nyulait őrizni». Péter atyja 
felelte : «elmersz még menni ? hiszen tudod, ha nem bírod [meg
őrizni], a király bizony két húsdarabot vág ki a hátatokból és haza 
kerget». Hanem Péter [útra] készült és el akar menni. Két pálin
kás üveget (üveg pálinkát) és négy darab kenyeret vett magával 
úti eledelül, aztán elindult. Az úton egy lápon (mocsáron) egy 
asszony ment és belesűlyedt a lápba. Mikor ez az asszony meg
látta Pétert, kiabált: «jöjj, segíts rajtam, húzz ki ebből a lápból!» 
— «Nem érek rá», felelte Péter. Aztán Péter elment a király kas-

8*
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télyába és kérdezte: «vájjon szabad lesz-e nekem (tkp. kapom-e 
majd) megpróbálni a király nyulait őrizni?» — «Őrizheted bizony 
(tkp. bizony fogsz kapni)» felelte a király, «hanem tudd meg, hús
darabokat vágok ki a hátadból, ha nem bírod [megőrizni]». Aztán 
Péter elment a király nyulaival az erdőbe. Este haza jött a kas
télyba. A király elment, hogy megolvassa, vájjon mind megvan
nak-e a nyulai. Midőn a király megolvasta, látta, nem voltak meg 
mind. Erre két húsdarabot vágott ki Péter hátából és mondta: 
«menj most haza, te csak szar őrző vagy». Mikor Péter haza jött, 
Péternek a háta igen nagyon fájós volt. Péter atyja mondja: «ime 
lásd, hogyan jártál (tkp. történt)».

Aztán Pál mondja, ő megy majd most el megpróbálni, azon
ban Pálnak atyja nem akarta, hogy elmenjen és megpróbálja. Pál 
mondja, bizony el fog menni. Két üveg pálinkát (tkp. pálinka 
üveget) és négy egész kenyeret, melyek úti eledeléül lesznek, készí
tett el. Mikor az útra ért a láphoz, az öreg asszony kiabálja: «jöjj,, 
segíts rajtam, húzz ki». — «Nem érek rá», felelte Pál. Aztán el
ment a királyhoz. Mikor a királyhoz jön, kérdezte: «vájjon meg 
fogom-e próbálhatni, a te nyulaidat őrizni?» — «Megpróbálhatod 
bizony. Félek, te sem jársz jobban, mint a te bátyád (tkp. veled 
sem történik jobban, mint a bátyáddal). Hát Pál elindult a király 
nyulaival az erdőbe és őrizte, este hazajött a kastélyba. Ekkor a 
király ment és megolvasta a nyulait, hát látta, néhány oda volt. 
Erre a király Pál hátából két nagy húsdarabot vágott ki és haza 
kergette. Mikor Pál haza ért, ő neki is sebes háta volt. Péternek 
meg Pálnak igen nagyon fájós hátuk volt, nem bírtak semmit sem 
dolgozni, olyan betegek voltak.

Ekkor Askaláte mondja az apjának: «én megyek majd most 
el a király nyulait őrizni». — «Nem szabad (tkp. kapsz) elmen
ned ; nem látod, milyen nagyon betegnek látszik bátyáidnak a 
háta és te, Hamupipőkém (Askflsem), te is el akarsz menni és 
fájós hátat akarsz kapni?» Askfíse mondta: «elmegyek bíz én». 
Az apja felelte : «ha visszajössz s szintén sebes hátad lesz, akkor 
majd verést kapsz tőlem az engedetlenségedért». Askaláte nem 
kapott többet, mint egy üveg pálinkát és egy kenyeret. Aztán Aska
láte elment. Mikor Askaláte a láphoz jön, a hol az öregasszony el
merült, az öregasszony odakiált Hamupipőkének: «kedves fiam, 
jöjj, huzz ki engemet ebből a mocsárból!» Askaláte csakugyan
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odaszaladt és megsegítette, felhúzta az öregasszonyt. Az öregasz- 
szony kérdezte Hamupipőkét: «hová akarsz menni?» Askalate 
megmondja, hová akar menni. Az öreg asszony kérdezi: «tudod-e 
te, kik azok a legények, a kik erre mentek ? Én kiabáltam, hogy 
segítsenek rajtam, húzzanak ki ebből a lápból, de ők nem segítet
tek». Askfíse felelte: «ezek a bátyáim voltak». Askalate el
mondja, mi (tkp. hogyan) történt bátyjaival a királynál. Az öreg
asszony mondja: «neked is szándékod megpróbálni?» — «Igen, 
nekem is szándékom bizony megpróbálni», felelte Askalate. Az 
öregasszony mondta: «te jobban fogsz járni (tkp. veled jobban 
történik) a királynál». Aztán Askalate mondja: «isten veled, isten 
veled, öregasszony!» Ez az öregasszony mondja: «várj még egy 
kicsit!» Az öregasszony a zsebéből egy sípot vesz elő, s azt mondja 
a legénynek :«ezt a sípot fogod megkapni, mivel engemet megsegí
tettél, kihúztál a lápból. Egy esztendeig voltam ebben a lápban». 
Aztán az az öregasszony azt mondja: «ez a síp olyan, hogy mikor 
valamit akarsz és sípolsz vagy bele fújsz, minden megtörténik. Ez 
a síp olyan, hogyha el is veszted, mikor csak azt mondod: jöjj 
sípom! akkor visszajön».

Hát Askalate megköszönte az öregasszonynak a sípot (tkp. 
köszönte a sípért) és elment a királynak a kastélyába. Askalate 
kérdezi a királyt: «vájjon őrizhetem-e majd a nyulaidat ?» A király 
feleli: «őrizheted (tkp. kapsz) bizony, hanem félek, te sem jársz 
jobban, mint a bátyáid». Askalate mondja: «engedd (tkp. hagyd) 
megpróbálni». Aztán Askalate elment az erdőbe a király nyulai - 
val. A mint Askalate az erdőbe ért, csak lefeküdt. Mikor este lett, 
elővette a sípját, megfujta egy kicsit és mondta: «jöjjetek, a ki
rálynak valamennyi nyulai!» Erre valamennyi nyúl odajött Aska- 
látehoz, aztán Askalate behajtotta a király kerítésébe és mondta 
a királynak: «menj most, olvasd meg a nyulaidat». A király csak
ugyan elment és megolvasta, hát látta a király, mind megvannak 
a nyulai. A király megörült, Askalátenak arany gyűrűt, és jó éte
leket (tkp. édes ételekből) adott. A király azt mondja Hamupipő
kének : még nem kapod meg a leányomat. Egy napig még őrizni 
fogod a nyulaimat». Askfíse felelte : «hát majd őrzöm.

Másnap Askalate elment a nyulakkal az erdőbe, hát a király 
azt mondja a leányának: «most majd utána mész Hamupipőkének 
és majd megnézed, mit csinál». A király lánya csakugyan Aska-
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late után szaladt. Amint Askaläte az erdőbe ért, hát csak elaludt. 
A királynak a leánya jön, Askalátet felkeltette és mondja: «miért 
alszol, [miért] nem őrződ a nyulakat?» — «En csak aludni szok
tam». «Hogyan cselekszel este, mikor a nyulakat haza akarod haj
tani (tkp. hozni) ?» — «Nekem olyan sípom van, hogy ha csak 
belefujok és azt mondom: jöjjetek valamennyi nyulak én hozzám ! 
akkor a nyulak jönnek». — «Nem akarod nekem azt a sípot el
adni?» — «Mit akarsz nekem a sípért adni?» kérdezte Askaläte a 
király lányától. A királylány felelte: «a mit csak akarsz». — «En 
harmincz species tallért*) és három csókot akarok tőled». Hát 
AskfTse megcsókolta és harmincz species tallért kapott, a király
lány pedig megkapta a sípot. Askaläte ismét lefeküdt (aludt). Mikor 
este lett, Askaläte mondta: «jöjj sípom én hozzám!» Hát a síp 
csakugyan jött. Ekkor Askaläte kicsit megfujta és mondta: «jöjje
tek ide hozzám, a királynak valamennyi nyulai!» Csakugyan jött 
minden nyúl, aztán Askaläte haza hajtotta a király kertjébe. A ki
rály jött és meg akarja a nyulait olvasni. A király megolvasta és 
látta, mind megvolt, hát pálinkát és ételt kapott a királytól. A ki
rály mondja : «nem kapod még meg a leányomat, még egy napig 
kell őrizned». — «Őrizek bíz én», felelte Askaläte. Este, mikor 
Askaläte hazajött, a királylány mondta Hamupipőkének: «mért 
szedtél rá engemet?» — «Nem szedtelek én rá tégedet», felelte 
Askaläte, «hiszen megkaptad a sípot! mért nem őrizted meg job
ban a sípot, a melyet vettél?»

Askaläte elment az erdőbe a király nyulaival. Mikor Aska
läte az erdőbe ért, ismét lefeküdt aludni. A királynak lovai szintén 
ott voltak nem messze (tkp. mellette), a hol Askaläte aludt. A ki
rály gyorsan Askaläte után [ment]. Mikor látta, Askaläte alszik, 
odament és felkeltette. «Miért nem őrződ a nyulaimat? Ha este 
haza jössz, ha néhány oda van, két húsdarabot vágok a hátadból 
és hazakergetlek». Askaläte felelte: «én minden nap csak aludni 
szoktam». — «Hogyan cselekszel este, mikor haza akarsz [haj
tani]?» Askaläte fogta a sípját és egy kicsit belefujt és mondja: 
«jöjjetek a királynak valamennyi nyulai!» Hát csakugyan minden 
nyúl jött. A király megolvasta, látta, mind meg volt, hát Hamu
pipőkének mondta: «nem akarod nekem ezt a sípot eladni?» —

*) Egy species tallér =  4 svéd krona =  2 forint 24 kr. (aranyban)-

I
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«Eladom bíz én», mondja Hamupipőke. — «Mennyit akarsz a 
sípért?» — «Kétszáz species tallérért [odaadom], aztán a király 
csókolja meg a kanczának a seggét», mondja Askalate a királynak. 
— «Kedvesem, lásd, vájjon nem tarthatom-e a zsebkendőt közte, 
mikor majd a kancza seggét megcsókolom?» Askalate felelte: 
«tarthatod (tkp. kapod bizony)». Mikor a király megcsókolta a 
kancza seggét, megkapta a sípot. Gondolta a király: most majd a 
kezemben foglak tartani.

A király haza ment. Mikor haza ért, eleresztette a sípot és 
látta, a síp az ajtónyiláson keresztül elment. A király gyorsan a 
síp után [szaladt], de nem érte utói. A király látta, a síp az erdőbe 
ment. Hát gondolta a király, csakugyan nem ér semmit azt a sípot 
megvenni. — Este Askalate haza jött a nyulakkal. «Megvan a 
sípod?» kérdezte a király.— «Megvan bizony», felelte Askalate. 
A király mondja: «add most nekem a sípot!» A legény odaadta a 
királynak a sípot, de a király nem bírta a sípot megtartani, ha
nem eleresztette; a síp a fiúhoz ment. A király megolvasta a nyu- 
lait, látta, mind megvannak. A király mondja: «holnap nem kell 
többé őrzened (tkp. szabadulni fogsz őrizni)».

Másnap sok ember gyülekezett össze a királynál. A királynak 
volt egy csöbre, s azt mondja Askalätenak, hazudja tele ezt a 
csöbröt, akkor majd megkapod a leányomat. Askalate feleli: «no 
majd hazudom». Ekkor Askalate elkezdi: «tegnap a király a 
kancza seggét megcsókolta». — «Jaj hallgass!» mondta a király, 
«nem akarok én többé semmit sem hallani». A király mondja, 
majd megkapja a leányát. Aztán nagy lakodalmat csináltak és 
megkapta a fele birodalmat. Askalate apja ezt meghallotta, igen 
nagyon megörültek és boldogúl (tkp. jól) éltek. — Ez mind.

2. A s k a l ä t n  j é h  ко n okán p i l r a.

Aktn äikien lij к alia о сёгёка. orruominie suomies kärtienisnie. 
tah kuokte mclna' utnin, aktgp pähcep о aktep nieitgp. tah lin alä- 
muc’ sarnie', tie tan parnien о nieitn eihtek' jemin, sö para uktok 
orruojijin (v. orruojin) tűnnie jies' *eihteki h'ejemusn. suomies äikien 
vänies piäpmuo’ séttin. pähee jiehtä oqrpinesse: «mqnn-ecep menne- 
jit puorhte näkenup alqmucep nerreU.

sö vüleki. konokän sluohtn paktu soihti mennet. kon°kä jicse
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sluohtn truohpuon nällnie cuocéuominie. konokä kihcije : «kuktie tű 
numma ?» — «mű lie nummq Pheikq júlla (v.jä lla’) Askaläte».— 
«koópp-uc menneth) konokä kihcije. — «mqnn-есер mennet narret 
nahen alämucep, kuktie pitnák’ °oécup, kuktie °occup piäpmuo’ uostet. 
mqnne parra aktep oq.ppap atnäp, tihte lie h'ejemusne, mű éihtek’ 
lie’ jämumq». konokä fahtä: «ieh niannap si'ht’ nerret ?» Pheika 
svöru: <1mqnna mű nerrumq snuóltie’ oajaltahtumq». konokä fahtä: 
«menne', v'eéé’, so pö°tie’ (pö°tije’), mqnnup priiowq’, nerve’». — 
iiij mqnne tohks’ waccet, manne leäreketommq mg julekiep». — 
itmqnn-ecep hirkiep tütne lö°net». — «manne Iеep so kö°re riero- 
mqn». — imü pqtt riere’», konokä j lahtä. konokä uihte hierkiep 
lö°ni, so Askaläte uihte vűleki jicse nerrumq snuóltie’ vieccet. Aska
läte icci kuh pö°tie’ konokän koajeku, kuh lij hierkiep 0occumq. 
konokä ärveti, tällie lie satnup nerrumq. konokä vureti о vureti, icci 
kuh Askeläte pö°tij kennä. konokä vülki j lece, accä Askelätop ohce- 
di't, juktie lie satnup nerrumq. konokä usseti, kuccie Askalätn 
koqiku poatä, so acä pouwustiH Askalätup.

kon°kä pö°ti Askalätn koqiku. Askaläte lij krauhcop vussemin- 
nie stäppon nällnie. vu°sstek lijén krauusne (krauwusne)  vussoma, so 
cikkste stappun nélle ö stämpije tap krauhcop. konokä poatä, wueinä, 
Askaläte krauhcop stappun nällnie vu°sseminie, kihcije: «ih munne 
silt' tap krouhtop (krüuhtop) tuoket ?» Askeläte j'ahtä : «nö mq tuo- 
kqp, juktie lie’ konokä, kuhte seihtä uostet». kon°kä kihcije, mann 
jenup seihtä tann krouhtn autste. — «kuokte cüutie’ ( cüetie’J späjiste 
( sölöpo täliste) ; man juktie lie' kon°kä, nü qcep tie tuoket aktn cüu- 
tie sölöpo täliste». konokä idejemuse vűleki täinie krouhtine, pö°ri 
jen’ sou (süu)  alämucistie, accie tällie vu°sset täinie krouhtine, kuhtep 
slüöhpujijin (sluöhpuji'n)  tällop pruohkot tann lcrüuhtse. tap krüuh- 
top kuelepin kuöutielässe piejijin (pieji’n), vűretin, kóqsse krüuhte 
tuolttije; män icci kuh älter krüuhte tu°lttije. so konokä osseti, tällie 
he Askaläte satnup moppätist nerromq. sö kon°kä welti jicse alämu
cistie miätän ö vűleki, accä Askalätap pouwustiH.

kuh kon°kä Askalätan koqiku poatä, kihcij: «koktie-tie tatne 
mannep nerriji’ l ti-ecep tällie manne tatnup pouwustilt». Askaläte 
svörije kon°käp: «tästie poatä, icci krüuhte tuolt’, juktie icc' stäppup
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ütnie’, man nällnie manne krauhcep vu°ssijip». konoka j'ahta: «tie 
lie ammai riektu». konoka kihcije: «mann jenup si'ht’ tann stäppun 
autste ? » — ((kuokte cü“tie’ sölöpo thäliste l'ep wqttoma, män juktie 
lie’ konoka, nu qcep tie aktn cuutie sölöpo tälij autste tüoket». ko
noka meksi Askelätup stäppun autste, vülcki sloqhtn koqiku täinie 
stäppuine. äi viht j'ecse alämucitie pö°rij, sö tap kruuhtop cikki stäp
pun nelle, map lie Askelätste oq,stoma; män icéi tällie kennä krüuhte 
tuolttij. tie kon°kä j eahtä: «tällie lie Askaläte mannop koalmätest 
nerrumq. män kuccie tällie mennup, ti-ecup pouwustiH, tie еёр kuh ka- 
läk’ vielie spöret».

tie kon°kä vi't jpecse alämucitie welti midtän, acca viht Aska- 
lätup mennet pouwustiH, Askeläte wärete puihkiep muttije. cöqjjiep 
tähti“ puihkiste waltä, fecse käptie-kassk'je (v. kasskese)  cäkä, sö 
oarije. konokä pö°tij jicse alämuci kuimq Askalätn koqtän. Askaläte 
oarieminni“. Askaläte lie fecse oqppse jeahtomq: «kuccie kon°kä 
poatä jah jeahtä, ac' tatne mannup koqskut, sö ac’ jiehtet: ij manne 
tuest' ( tu°st’) , tan muqräka sattä. kuccie tatne mannup koqskuo', 
ti-ecep manne mü neipieh wältet, cälliestiH tap puihkien coqjjiep> 
mäp manne atnäp mu kaptie-kassksne. sö ac’ tatne mü plijhcet- 
vu°rniep wältet, waccet tann mg pidlese, posset, kuccie llep manna 
cäliestummq tap puihkien coajjép. sö qcep manne kéllediH, sö kon°kä 
wudinä, manne 1еёр jämqs. kuccie l'ep manne kélledqmma öku jämos, 
ti-ec tatne wältet tappq mü vu°rniep ö waccet tan mü pidlese ö pos
set, sö acép monne cu°ccelilt. sö kon°ka viantä, atte tatne täinie vu°r- 
nine mähtä’ hiekkop posset».

kuh kon°kä pö°ti Askalätn koatän, kihcije (k'ehcije, kHhcije) 
Askalätn oqppäb: «maitie lie Askaläte h'ejemusne ?» Askalätn 
oqppä svörij : «nü lie h'ejemusne, män oqrieminnie». — «waccie’, 
pejjise koaskuh». — «ij manne tuost’, joktie lie tann sö muqra’kd». 
— «waccet kalk’ koqsskut, männ menter (v. jaltest) pouwustup, 
ijje-ne (v. -ne) j iece täirie’. koqskuo’ pejjese, koktie °occe jeese sottite 
sännerti't för manne pouwustup». Askalätn oqppä wäreti Askalätup 
koqskui. Askaläte cu°céeli muqr'esne parre eepmuorihkdn, welti 
jicse neipiep, öälesti tappo puihkien cuqjjiep, mäp jicse kaptie- 
kassksn utnij, sö pö°tin kräsie' о vörre tähtie coajjeste. tie Aske-
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late viht kélliti, hättest öku lij jämos. kon°kä jlahtä: «ßärelike lm 
muqrie tan Askalätn, juktie j lecepso pouwuste». Askalatn oappnt, 
welti vurniep, weed (v.wacci) Askelätn piálese о possui, sö Askeläte 
cu°cceli pejjése, konoka tab vuini, atte tihte lij takkares vu°rnie, atta 
köaréti al&muci hiékkop posset postite. kon°kä kiheij, maitie ij sütnö 
seihta tappo vu°rniep tuoket. — «пй manna tüokop, jis oqccup 
kuokte cüutie späjise thäliste». sö konokä meksi kuokte cüutie sólöpo 
täliste, j beh vüleki sü h'ejemuse.

viekqn nallnie kaunese aktup alámucep, sö konokä tap alätnu- 
cep pouwusti jeh welti tab jicse vuereniep, map lie Askalätste oqstomq, 
аса hiäkkop posset tann alámucésse, mäb lie pouwustumq. konokä 
pusse j'eh pusse parrq eepmqriihkdn, icci kuh tohks’ liäkkop posset 
tan alämucesse. so konokä Idejemuse vuleki, sluohtse pö°ti. vuosta- 
lcasta, map konokä tarejui, kali sluohtse po°tij, pouwusti jicse (j'ecse) 
taktaritie. kon°kä welti tappuj'ecse vu°rniep, accä hiäkkop posset j lecse 
taktaritie. kon°ka pusse j leh pusse, iccie kuh kuhtek (kuktek) tohks- 
hiäkkop posset. kon°ka viarropuo moqrütovvui Askalätse, nuovori tällie 
kostet jHcse taktaritie keärh kv?-kärtienesse, kuh lie tap turujummq,. 
sö viht j'ecse alämucitie midtan welti, accä mennet Äskalätup pou- 
wustiH. tällie j'ahtä jicse alämucitie, ich kuo kalqk’ vielte Äskalätup 
spöret. «ti-ecep tällie pouwustiH, kuccie tällie poatäp Askalätn h'e- 
jemuse)).

kuh konokä Askalätn h'ejemuse pö°ti, so kihcije Askalätn oqp- 
päp : «mqitie lie tu vielle hiejemusne ?» — «ij lie’’ ku’ mu viHle h%e~ 
jemusne. mit vielle pöllejij, koh kuuli (kö9li), ac' tatne poatet satnup 
pouwustiH. sö rupmui (\. rüpmi) jleh jihti munne, ij ku' satne vielte 
poqtie’ mü koqjeku». konokä häremusne settij, kuh tap kö°li, so ko- 
n°kä Hej emus e viht vüleki. kuh lij kon°kä hiejemuse sloqhtse poq- 
temq, sö akte cäppies niejete (v. nieite) poatä lcon°kän koaiku: <<ih 
tatne mannep sö9nene seiht'?» — «ja nö mä ( то) seihtep, jés para 
seiht ärrut». tihte nieite lij parre Askeläte, kuhte lij nieitn karvui 
séjise koqrvodamma. sö kon°kä wärete vilsije tap sou sö°ne-nieitop,. 
map lie 0occoma, täi j lecse muppie sö9ni о takteri kuoiku. suomies 
äikien akte suqnuo-pärnie poatä, аса soqnecliH konokän taktaritie- 
kon°kä vi'sije täi j'ecse nijti koqiku. tihte suqnuo-parnie lu°ihkusti

1
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peäremus Äskalätup, kuhti lij nieitn kärvui si'se kö°rövodomma. sö 
accie’ prvArop hollét, jénh alämuc’ pö°rijijin ( v. jxdriji'n)  tan prve
rese, par eepmurihkán stuora prüura sétti. tie pruArese kätgle, ieh 
(ínne tairie’ (-rije’), koqpnie séttemq. prüura alämuc’ sorőkse settijin 
parre eépmqri’hken, sö prüure slühti, juktie prüurese kärvunamma.

soqmies äikien sö lie kon°ka menneteminie jicse läntup, sö As- 
kalatuji kaunese. Askeläte lij spiáleteminni‘ nalemie-spielijne stieje- 
nen nällnie. sö konokéi Äskalätup welti: «ti-ecep tällie manne tatnup 
waltet, jirretn aécép tatnup pouwustiH, juktie tatne mannup nerruma 
kallien äikien». sö kon°kä welti Askelätup, foaresi (y. foaresi) sluqh- 
tije jéh stuora spaihkere-ld'ékkin séjise p ieji  (pi’ji)  Askelätup. «täll-ec’ 
tan j éjjén woccet jecet sottite sänerdiH». tie konokä vüuji  Askelätup 
tann spaihkara-keekkin sisnie stuora pierjin nélle о tésse pieji tap 
spaihkara-keékkep. Askaläte lij tan кеёккеп sisnie, sö kon°ka Aska- 
lätse jiehtä ; «tällie össet’ tannie jéjjisne täite sottite, maitie lie’ túra- 
jumq, juktie lie’ mannup nerrumq pqrrq eépmarihkqn. jirretn accep 
jullierüH täp кеёккер, man lie’ sisnie tatne, tan pier jen äculn». sö 
konokä h’ejémuse vüleki.

Askaläte juájcka vüeliep tan keekkien sisnie: «jérretn äretn 
manne vualäkäp alemie-rihkije (у. rihkise) о phärätisije, kusnie lie 
sö htejevon». tie akté kallä poatä tan jéjjén j leh kauälä Askeläte jud- 
jekä (loule) tan кеёкЫеп sisnie: «jirretn accep manne alemie-rih
kise vülekit». tihte ku°ssie alämäj tap kauölä, wärete kihcije Askalä- 
tup: «maitie ih séiht’ mannine l&tnet?» — «ij (eäp) monna tairie 
— tihte kallä jénh kluhter’ utni, kullie’, sölöp’, sö uihte Askaläte 
lotnui täinie kalline. sö Askaläte °occi tan kalian klühter’, kullie’ 
sölöpite, kaihka, mäp> tihte utnij. Askeläte weed ke ékkén sistie, tihte 
ku°ssie alömäj jes cäni krekkén séjise. tie Askaläte tähpui кеёккеЪ ö 
viiléki tai j’en kluhteri kuimq, kulliei, sölöpi kuimq. äretn kon°kä 
cu°cceü, sö wäreti jullörtP spaihkara кеёккер pierjén äculn о jéhti: 
«kquönete, kquönete, Askaläte, jecet nerrije snoaltiei kuimq!» kon°kä 
viénti, satne lij Äskalätup pouwustommq.

tie konokä h’ejemuse vidéki, so jüu lij Askeläte sluahteje poq- 
tema täi jicse klühteri kuimq о kulliei, sölöpui kuimq. ko kon°kä 
Askalätop wuöinä, so fallt ä : «manne wärädip mäje tatnup jullier-
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tip pier jen äculn! vienttfp, juo lie’ jämumq. kuistie lie’ taitie jenite 
kluhteritie °occumq о teitie kuUite, sölöpuite h) — «täitie 1еёр °oc- 
cumq, juktie tatne mannup pierjen äculn lie’ julliertqmma». so ko- 
n°kä kihcij: «ieh tatne mqnnop si't’ jullierti't tan pierjen äculn, so 
manne äi fenh kliüiterh, kullie’, sölöp’ °oöcup». tie Askeläte wäreti 
konokap jullierti1, sö kon°kä jemi. sö wäreti trö°hnekásse (tro°’ne- 
kässe) sö°nuti tihte Askeläta j'eh pruuri trö°hnikinie. tie konokine 
setti, jeh jicse oqppäp viecci sloqhtije jéh viäsujin h'ejevoläkan. j'ecse 
nerruma snuoltie’ vurhki, icci kuh vielie täitie prüuhk’. — tällie 
kaihka tüune.

A s k a l á t e r ó l  és a k i r á l y r ó l .

Egyszer egy ember meg egy asszony laktak egy tanyában. 
Ezeknek két gyermekük volt, egy fiuk és egy leányuk. Ezen em
berek lappok voltak. Hát a legénynek meg a leánynak a szülei 
meghaltak, aztán csak egyedül maradtak a szüleik házában. Egy
szer kevés eledel lett. A legény azt mondja húgának: «én majd 
elmegyek valamely embert rászedni#.

Hát elment. Véletlenül a király kastélyán keresztül ment 
(tkp. történt menni). A király, kastélyának lépcsőjén állt. A király 
kérdezte: «mi a neved (tkp. hogyan van a neved)?» — «Az én 
nevem Peika vagy Askaläte». — «Hová akarsz menni?» kérdezte 
a király. — «Majd elmegyek valami embert rászedni, hogy pénzt 
kapjak, hogy eledelt vehessek. Nekem csak egy húgom van, az ott- 
honn van, szüleim meghaltak». A király mondja: «nem akarsz 
engem rászedni (elbolondítani)?» Peika feleli: «énazénelbolon- 
ditó tárgyaimat [otthonn] felejtettem». A király mondja: «menj, 
hozd el, aztán jöjj, próbálj meg engemet, szedj rá». — «Nem birok 
menni, megütöttem (megsántítottam) a lábamat». — «Majd lovat 
adok neked kölcsön». — «Én olyan rossz nyargaló vagyok (tkp. 
rossz vagyok nyargalásra)». — «No csak nyargalj», mondja a ki
rály. A király csakugyan kölcsön adott egy lovat, Askaläte pedig 
•csakugyan elment bolondító tárgyait elhozni. Nem jött Askaläte 
[többé] a királyhoz, midőn a lovat megkapta. A király sejtette, 
ime rászedte őt. A király várta meg várta, Askaläte nem jött. A ki
rály maga ment el, hogy megkeresse Hamupipőkét, mivel őt lóvá
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tette. A király gondolta, ha Askalätehoz jön, meg fogja ölni Hamu
pipőkét.

A király Askalätehoz jött. Askalate pempőt (kását) főzött egy 
favágítón. Először megfőzték a tüzelőn, aztán rátette a favágítóra és 
összezúzta (tkp. tiporta) a kását. A király jön, látja, Askalate a kását 
a favágítón főzi, kérdezi: «nem akarod nekem azt a fazekat eladni ?» 
Askalate mondja: «eladom bíz én, mivel király vagy, a ki meg akarja 
venni». A király kérdezi, mennyit akar a fazékért. «Kétszáz species 
tallérért [oda adom]; de mivel király vagy, hát majd száz ezüst tal
lérért adom el». A király hazament evvel a fazékkal, sokat meghitt 
emberei közül, hogy főzzenek avval a fazékkal, a melylyel nem 
kell majd tüzet használni a fazékhoz. A fazekat a padló közepére 
fették, várták, mikor föl (forr) a fazék; de sehogy sem forrott a 
fazék. Ekkor a király gondolta, ime Askalate másodszor is rászedte. 
Erre a király emberei közűi [néhányat] magával vitt és elment, 
hogy Askalátet megölje.

Mikor a király Askalätehoz jött, kérdezte: «miért szedtél rá 
engemet? most majd megöllek tégedet». Askalate felelte a király
nak : «onnan van (tkp. jön), hogy a fazék nem forrott, mivel nem 
volt nálad a favágító, a melyen én a kását megfőztem». A király 
mondja: «csakugyan igaz». A király kérdezi: «mennyitakarsz a 
favágítóért?» — «Kétszáz ezüst tallért adtam [érte], de mivel ki
rály vagy, hát száz ezüst tallérért fogom eladni». A király megfize
tett Askalátenak, s elment a kastélyba a favágítóval. Ismét meg
hívta az embereit, aztán a fazekat rátette a favágítóra, melyet 
Askalatetól vett; azonban most sem akart a fazék forrni. Ekkor a 
király mondja: «ime Askalate harmadszor is megcsalt engemet. 
De ha most elmegyek, meg fogom ölni, akkor nem fogom többé 
kímélni».

Aztán a király ismét vett magához néhány embert, hogy 
megint elmenjen Askalátet megölni. Askalate egy bakot (kost) 
ölt le. Ebből a kosból kivette a hasát, a felső kabátja közé 
dugta és lefeküdt. A király embereivel Askalate sátrába jött. 
Askalate aludt. Askalate azt mondta a húgának: «ha a király 
jön és mondja, hogy engemet felkelts, azt fogod mondani, nem 
merem, olyan dühös lesz. Mikor engemet felkeltesz, akkor majd 
fogom a késemet, felhasítom a baknak a hasát, melyet kabá
tom között tartok. Aztán te majd fogd az én fújó kürtömet,
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menj mellém, fújd, mikor én [már] felhasítottam a baknak a 
basát. így fogok feküdni, aztán a király látja, [bogy] én ha
lott vagyok. Mikor én [ott] feküdtem, mintha halott [volnék], te 
majd fogd az én kürtömet és menj mellém és fújd meg, erre én fel 
fogok kelni. Ekkor a király azt gondolja, hogy te a kürttel lelket 
bírsz [belém] fújni«.

Midőn a király Askaliíte sátrába ért, kérdezte Askalátenak a 
húgát: «vájjon itthon van-e Askaláte ?» Askaláte húga felelte: «itt
hon van bizony, azonban aluszik».— «Menj, keltsd fel!» — «Nem 
merem, mivel nagyon haragos». — «Menj felkelteni, mert külön
ben [úgy] megölöm, hogy maga se tudja. Keltsd fel, hogy bűneit 
megbánhassa, mielőtt megölöm». Askalate húga felkeltette Aska- 
lätet. Askalate igen nagy haragban kelt fel, fogta a kését, felhasí
totta a baknak hasát, a melyet kabátja között tartott úgy, hogy a 
belek és vér kijöttek a hasból. Aztán Hamupipőke megint lefe
küdt, [úgy] feküdt, mintha halva volna. A király mondja: «rette
netes (tkp. veszedelmes) volt Askalate haragja, mivel (úgy hogy) 
önmagát ölte meg». Askalate húga fogta a kürtöt. Askalate mellé 
ment és megfujta, aztán Askalate felkelt. A király ezt látta, hogy ez 
olyan kürt, hogy lehetséges volt (tkp. történt) az emberek lelkét 
[vele] visszafujni. A király kérdezte, vájjon nem akarja-e neki 
ezt a sípot eladni. — «Eladom bíz én, ha kétszáz species tal
lért kapok [érte]. Hát a király kifizette a kétszáz ezüst tallért és 
haza ment.

Az úton előtalál egy embert, aztán a király ezt az embert 
megölte és fogta a kürtjét, melyet Askalátetól vásárolt, hogy lelket 
fújjon az emberbe, a kit megölt. A király ugyancsak erősen fuj, 
fujdogál, [de] nem bírt lelket fújni az emberbe. Aztán a király 
haza ment, a kastélyba jött. Első (tkp. először), a mit a király cse
lekedett, midőn a kastélyba jött, [az volt, hogy] megölte a leányait. 
A király fogta a kürtjét, hogy lelket fújjon a leányaiba. A király 
fújja és fújja, sehogy sem bírt lelket fújni. A király még jobban 
(tkp. rosszabbúl) megharagudott Askelátera, el kellett most a leá
nyait temetni a temetőbe. Mikor ezt megtette, emberei közűi ismét 
magához vett néhányat, hogy elmenjen Askalátet megölni. Ekkor 
azt mondja embereinek, ne kíméljék többé Askalátet. «Meg fogom 
most ölni, ha Askaláte lakására érek».

Mikor a király Askaláte házába ért, kérdezte Askaláte hu-
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gát: «itthon van-e a bátyád?» — «Nincs a bátyám itthon. A bá
tyám megijedt, mikor meghallotta, hogy el fogsz jönni öt megölni. 
Elszökött és azt mondta nekem, nem fog többé hozzám jönni». 
A király megharagudott, mikor ezt hallotta, aztán ismét haza ment 
a király. Mikor a király haza jött a kastélyba, egy szép leány jön 
a királyhoz: «nem akarsz engemet szolgálónak?» — «Igen, akar
lak bizony, ha csak maradni akarsz». Ez a leány Askaláte volt, 
a ki leányruháha öltözött fel. Aztán a király elvezette a szolgáló 
leányát, a kit fogadott (tkp. kapott), a többi szolgálóihoz és leányai
hoz. Egyszer egy kérő legény jön, hogy a király leányait megkérje. 
A király elvezette a leányaihoz. A kérő legény legjobban megsze
rette Askalátet, a ki leányruhába öltözött fel. Hát lakodalmat akar
nak tartani. Sok embert hívtak meg a lakodalomra, igen nagy 
lakodalom lett. Hát a menyasszony eltűnik (odamarad), nem tud
ják hová lett. A lakodalmas emberek igen nagyon búsultak, így 
véget ért a lakodalom, mivel a mennyasszony eltűnt.

Egyszer a király bejárta az országát és elötalálta Askalátet. 
Askaláte dorombon (tkp. szájjátékon) játszott egy kövön. Ekkor a 
király megfogta Askalátet: «ime most majd megfoglak tégedet. 
Holnap meg foglak ölni, mivel sokszor rászedtél». Aztán fogta a 
király Askalátet, a kastélyba vitte és egy nagy szeges hordóba 
tette Askalátet. «Most az éjjel majd megbánhatod bűneidet». Az
tán a király elszállította Askalátet a szeges hordóban egy nagy 
hegyre és ide tette a szeges hordót. Askaláte a szeges hordóban 
volt, s a király mondja Askalátenak: «most ezen éjjel gondolj a 
bűnökre, melyeket elkövettél, mivel engemet igen nagyon rászed
tél. Holnap majd lehengerítem ezt a hordót, a melyikben vagy, a 
hegyen». Aztán haza ment a király.

Askaláte dalt énekel a hordóban: «Holnap reggel elmegyek a 
menyországba és a paradicsomba, a hol olyan jó». Hát egy ember 
jön azon éjjel és hallja, [amint] Askaláte dalolja a hordóban: 
«holnap a mennyországba fogok menni». Ez az idegen ember 
hallja ezt, kérdi Askalátet: «nem akarsz-e] velem cserélni?» — 
«Nem tudom». — Az embernek sok marhája volt, aranyja, ezüstje, 
és Askaláte csakugyan megcserélt az emberrel. így Askaláte meg
kapta az embernek marháit, aranyját, ezüstjét, mindenét, a mije 
volt. Askaláte kiment a hordóból, az idegen ember pedig bele- 
bujt a hordóba. Aztán Askaláte becsukta a hordót és elment a
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sok marhával, aranynyal, ezüsttel. Reggel a király felkelt, aztán 
lehengerítette a szeges hordót a hegyen és mondta: «isten veled, 
isten veled Askaläte, a te bolondító dolgaiddal!» A király gondolta, 
megölte Askalätet.

Erre a király hazament, hát Askaläte már a kastélyba jött 
marháival és aranyával, ezüstjével. Mikor a király meglátja Aska
lätet, azt mondja: «hiszen én legördítettelek a hegyen! Azt hit
tem már meghaltál. Kiktől kaptad ezt a sok marhát és az aranyo
kat, ezüstöket?» — «Ezeket [azért] kaptam, mivel engemet a 
hegyen legördítettél». — Aztán a király kérdezte: «nem akarsz 
engem a hegyen legördíteni? ügy én is sok marhát, aranyat, 
ezüstöt kapok». Hát Askaläte lehengerítette a királyt, és a király 
meghalt. Aztán ez az Askaläte megkérte a királynét és feleségűi 
vette a királynét. Ekkor királylyá lett, húgát a kastélyba vette 
(tkp. hozta) és boldogúl éltek. A bolondító dolgait félretette, nem 
használta többé. — Ez mind.

8. A s ke l ä t e ,  konokan  haken  e j  eh t r oa l l h .

Akta konokä ütni aktep stuora muoreb jicse hakenen sisnie. 
tűnnie muoresne cäppies murjie' sittiji'n. murjie’ tähtie muoreste 
kätu0’ jéjjin, kuh Un konokä, jicse (j'ecse) alámuc’ oqrieminnie. tie 
konokä j'ahtä jicse alámuéitie: «jis näken seihtä kuhcet akteb jejjeb 
prüowut wartäsiH, kie’ tah mü (mö) murjite coakkä’, tihte mi tap 
turuje, accä oaccet mü taktarop j'ecse prüuresinnie». kalldk mäje 
prüowodijin, man iccin äniie töhks' kuhcet, par a náhksti'n, so skiä- 
lemq' wäret' murjite ceökkin. iccin áríne tuh taireh kennä näkenup, 
kuht eccie mäje prüowut wartäsiH, makkares alämuc’ tah, kühl“ 
(kuhth) konokan murjite coqkkäi tähtie muoreste. suomies äikien so 
konokä lüusete firhtene kärhkusne, mij lin söu läntsne, tihte, kuhte 
poqtä, kohcä aktep jéjjeb jih wqrtse, mah lie' tah skiälömite, kuht’ 
mü murejite coqkkie’, tihte kaläkä, jés lie parnie, müu takterup °occet 
kommone.

akte sämie kulöma pärnieh utnij. alctn nummq, Jauwä, mup- 
pien nummq Poqle, koqlmatn nummq lij parre Askeläte ( Askfi'se), 
kuhte parra krquwusne к [kn (küun')  suqwohte. so tann sämie kallän 
poaräsummus parnie wärete konokan sluqhtn lüunie accä aktup jéj-
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jep prüowut kuhcét; man tihte parnie äi nahkstij, icéie ännje täinie 
koqret’ puorepq koh tűi muppi kuimq. sö tan kallän muppie parnie 
vűléki. tihte äi parre nahkstiK ku tihte h'ejémose pö°ti, sö AskfVse 
jeahtä: «mqnn-ecem mennet prüpwpt». tie tan Askfi'sn ahcic, viélje' 
moqrätuvvuji'n As/cfi'sije: «vient’, её’ tatne tohkäsiH kuhcét akteb 
jejjeb ? juktie iccim méjje’ tohks’ kuhcét, ih kuit tatne kennä töhks’ 
kuhcét ».

Krauwo krühkije icci kuh kulltalh (kultale), mab sü viéllh 
( viélle’J jihtin jah vülkij konokän sloqhtn kaajeku. sö ivärete kono- 
kän lüunie jih kihcije kon°käp : «ih séit’ ( séjít’) , accép manne prüo
wut kuhcét aktep jijjéb ? в konokä wuartese pähcije jéh jiehtä : «üviste 
tatne kennä töhks ’ kuhcét aktop jéjjeb,jukt iccin tah tű viéllh (viélle') 
tohks'». Askeläte svöruq: «ih, kön°kä, silt\ áccep manne prüowut h) 
— «нм qc' °qccet prüowut, műn öviste tatnene koqrete puorepq kuh 
tűi muppij kuimq». — sö iehkete sétti, Askaläte weed kon°kän häke- 
nen si‘se, eihkiti tänn stuora muorn pialese. Askaläte uihte cähksi, 
kuheij.

ku' kasskajéjje sétti, sö Askelätse j'enh nahkdr’ pö°tin, man 
iccij hih nahkst'. sö wudinä Askaläte, kuokte troall'e pö°tin (v. pö°ti- 
kan) ; tie tuhte akte troqlle jeahtä tunn muppien troqllese: «tatn-ec’ 
tällie küoeet päjjise tuhkuo tann muqrese, jéli täitie murjite waltet». 
Askfi'se cahkse jéh wartese. troqllhe aktep cälemiep utnin. tappo 
luqmmusne utnij tuhte akte trudlle. sö uihte tuhte akte troqlle küoei 
pejjise tunn muqrese. tihte troqlle, mi li pijjene tűnnie muqresne, 
kjolluje ( kjuluje) tunn muppien troqllese, mi lij vulnie läntsne: 
«wättie’ murine cälemiep/» — «tüolie tütne cälemie!» — «koallie?» 
muppie troalla jeahtä. — «täilie, täsnie; waltie’ tällie tähtie mü 
kietn (kietij) sistie!» Askfi'se warräki warresti, tuqsteti tap cäle
miep, j'ecse loqmmuse ceki. — «wättie’ warräki cälemiep!» tuhte 
troqlle kjploje, mie lie pijjine tännie muaresne. tuhte muppie troqlle 
svörij: «juo pu °occ». — «iccib kuh manne °occuh». — «°occh alt!» 
tuhte muppie troqlle svörij. tuhte troqlle, mi lij pijjene muqresne, 
muqrätuvvui parre eüpmqri'hkqn tunn muppien troqllese. «Icuccie 
mqnne poqtäp vüolese, ti-ecep mqnne tatnup pouwusti't». — «poqtie’ 
parre, nű kulh accép mqnne tuqstuohti't tatnup». — kuh tihte

U G O R  F Ü Z E T E K . 9 . 9
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troqlle pö°ti vuolese läntse, sö tonrijVn ( tö°rijiln)  tah kuokte troqlle. 
tah trqqlleh liln s'amma viaksek, sö püuwuléttin tah kuokte trualla’ 
jeli jimin koqppäcahk.

äretn ku’ kon°ka cuócceli, sö Askfi'se wareti kon°kan lüunie jéh 
sopcstl1, kuktie lij koqratgmmq. konoka avwne sétti parra "сртапЧг- 
kan, sö AskfVsije wutti f  ecse takterup jéh prvArep tarejujPn. kon°ka 
wutti A skf 'i'sije pieliep j lécse rihkeste, sö vidsujin hievoläkan. — 
tällie kaihka tuwne.

A s k a l ä t e ,  a k i r á l y  k e r t j e  és a m a n ó k .

Egy királynak volt egy nagy fája a kertjében. Ezen fán szép 
gyümölcsök (bogyók, almák) teremtek. Az almák a fáról éjjel el
tűntek, mikor a király és emberei aludtak. Hát mondja a király 
az embereinek: «ha valaki egy éjjel virrasztani akar, [hogy] meg
próbálja, kik azok, a kik az én gyümölcseimet összeszedik, az a ki 
ezt megteszi, meg fogja kapni a leányomat menyasszonyának». 
Ugyan sokan próbálták, de nem bírtak virrasztani, csak elaludtak, 
aztán a gazemberek összeszedték a gyümölcsöket. Nem tudtak 
meg azok semmit sem, a kik meg akarták próbálni, [hogy] meg
nézzék miféle emberek azok, a kik a királynak gyümölcseit lesze
dik a fáról. — Egyszer a király kihirdeti minden templomban, 
a mi országában volt, [hogy] az, a ki jön, virraszt egy éjjel és nézi, 
miféle gazemberek azok, a kik gyümölcseimet leszedik, az, ha 
legény, feleségül fogja kapni leányomat.

Egy lapp embernek három fia volt. Az egyiknek neve Jauva, 
a másiknak neve Pál, a harmadiknak a neve pedig Askaläte vagy 
Askfise (Hamupipőke) volt, a ki egyre kapargatta a hamut a kály
hában. Hát a lapp embernek legidősebb fia a király kastélyánál 
van, hogy majd megpróbál egy éjjel virrasztani; hanem ez a legény 
is elaludt, ő sem járt jobban, mint a többiek (tkp. vele sem történt 
jobban, mint a többiekkel). Aztán az embernek második fia ment 
el. Ez is csak elaludt. Mikor ez haza jött, Askfise mondja: «én 
megyek majd el megpróbálni». Ekkor Askfise apja, testvérei meg
haragudtak Hamupipőkére: «azt hiszed, te majd képes leszel egy 
éjjel virrasztani? Ha mi nem bírtunk virrasztani, te sem bírsz 
ébren lenni».

Hamupipőke nem hallgatott arra, a mit testvérei mondtak és
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«lment a király kastélyába. Ott van a királynál és kérdezi a király
tól: «nem akarod, hogy megpróbáljak egy éjjel virrasztani ?» 
A király ránéz a legényre és mondja: «bizonyára te sem bírsz egy 
éjjel virrasztani, mivel a bátyáid sem bírtak». Askaláte feleli: 
«nem akarod király, hogy megpróbáljam?» — «Megpróbálhatod 
bizony, hanem te sem jársz jobban, mint a többiek (tkp. nem bizo
nyos veled jobban történik)». — Hát este lett, Askaláte a király 
kertjébe ment, leült a nagy fa mellé. Askaláte csakugyan üldögélt 
és virrasztott.

Mikor éjfél lett, Askaláte nagyon álmos lett (tkp. Askaláte- 
nak sok álmok jöttek), hanem nem aludt el. Hát látja Askaláte, 
két manó jö tt; aztán az egyik manó mondja a másik manónak: 
«te most majd felmászol oda a fára és elveszed azokat a gyümöl
csöket». Askfise üldögél és nézi. Ezeknek a manóknak egy szemük 
volt. Ezt a zsebében tartotta az egyik manó. Az az egyik manó 
csakugyan felmászott az egyik fára. A manó, a ki fönt volt ama 
fán, lekiabálja annak a másik manónak, a ki lent volt a földön: 
«add nekem a szemedet!» — «Nesze neked a szem!» —- «Hol 
van?» mondja a másik manó. — «Ime itt van; vedd ki ebből a 
kezemből!» Askfise gyorsan [oda] szaladt, átvette a szemet, bele
dugta a zsebébe. — «Gyorsan add [ide] a szemet!» kiáltja a másik 
manó, a ki fönt van a fán. A másik manó felelte: «hiszen már 
megkaptad». — «Nem kaptam bíz én». — «Megkaptad bizony!» 
felelte a másik manó. Az a manó, a ki fönt volt a fán, igen nagyon 
megharagudott a másik manóra. «Ha lejövök, majd megöllek».— 
«Csak jer, majd fogadlak én tégedet». — Mikor a manó lejött a 
földre, birkózott (verekedett) a két manó. Ezek a manók egyforma 
erősek voltak, hát megölte egymást (megölettek) a két manó és 
mindketten meghaltak.

Heggel, mikor a király felkelt, Askfise a királynál volt és el
beszélte, mi (tkp. hogyan) történt. A király igen nagyon megörült 
és Askiísenek adta a leányát, s lakodalmat csináltak. A király 
Hamupipőkének adta a fele birodalmat és boldogul éltek. — Ez 
mind.

9*
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G) Tündér- s egyéb mesék.

1. S ä m i e n  p ä h c e  j éh  k u r h t i e ’.

Suomies äikien kuokte sämien akté parniejéh nieite. tihte nieite 
jéhparnie raihkuos éihtek’ utnin, sö tihte parnie sö°fiote tanti nieitije. 
tihte nieitn ähcie jeahtä: «ih kuo mu takterop °qccu°’ autsne menter 
mennä’ müu aktpp neipiep phcet, mäb l'ep manne aktn kienols juh- 
koje karvie’tommq». parnie iccie anne tairie’, kukt-eci fierädi't. sö 
waccijij aktn noqities ähkän kuqiku jeh sopcsti tan ähkse : «mqnne 
kalekajib mäje sö°nodiH aktn nieitse, тёп tihte nieitn ähcie jihti, еёр 
kuo (ku') manne altse takterpp °qccuo’ autsne fórén manne altse 
näipieb ohcetup, mäb lij aktn kienols juhkoje karvietomma. ih, ähkä, 
munne näkene räriep tairie’?» ähkä svörij: «там monne tairäb. menne' 
skoqkse о nuole' pejjise täitie, mah lie’ aktsne».

sö pähce vülki skö°kuje. ku’ skö°kuje pö°ti, sö käuni kuokte 
kurhtie', mah lin toqrruominnie. tah kurhtie' IPn tapäränomma par 
eäpmqrihkqn cuqnkän, iccin atine pies’, sö tihte pähce nuole päjjise 
täitie kurhtite. tie tah kurhtie’ jiehtie’ tan pahcije: «mqitie tatne 
näken paräkuob atnä’, mäb mijje’ tatnup mähtien viehkiehtPt ?» 
pähce svörij jéh supcsti1 täitie kurhtite : aktene juhksne lie (Uje)  
akte näipie tűnnie juhkon pqttnesne. ietie siiht’ mennet tapp näipieb 
uhcedi't ?» sö kurhtie' häläni'n jeh vulehin tann juhkon koqiku jeh 
carrnestalli'n tann juhk°se jéh uhcedi'n tapp näipiep, sö uilite keu- 
nin. tie kurhtie’ wärädi'n jéh wuttin tann pahcije näipiep. pähce 
menniji tann süu nieitn ähcien koqiku täinie nipine jéh kihcije tapp 
nieitn ähciep : «oacöup tällie manne tüu taktarinie prüuret ? juo 1еёр 
tällie tu näipiep kaunamq». — «ih kuo’ anne uoccu0’ prüuret; men
net acc’ anne suomies cienneste mü kullie rinnkob uhcediH, mäb l'ep 
manne tann ciennéje karviehtpmma». pähc'e icöij anne tairie', kukt- 
eci jierädi't, sö menniji kurhtiei koqjeku. «clere kurhtie’, viehkietit- 
tie mannup jéh uhcedittie aktn ciennen pqttnesne akteb kullie rénn- 
kob, mäb lie sämien keile kärviehtommq, menter еёр mqnne Uqccu’ 
prüuret». kurhtie kihcijPn: mait-ec’ tatne méjjite pruurese pö°ret, 
kuccie tatne prüure'? mijjeh kalekien häliehti't aktn unne ciennacesse,
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cihkedi't tan thijjen koatien pialese, so асе ’ tat ne mijjese prűdre piáp- 
muistejeh vi'neste ( vijéneste jpuoktet. mqitie ec’ tatne tapp tar ejut ?»
— «им qcep tapp taréj ut», pahce svörij. kurhtie' jihtin : «им ácőien 
tie mennet tapp rinnkop uhcediH». kurhtie' vidékin tann ciennese jeh 
carnestallijin jéh uhcedijin tapp kullie rinnkop, sö uihte keunPn. tie 
hälie'ti'n täinie kullie rinnkine tann pähcen koqiku jeh wuttin päh- 
6ije tap kullie rinnkop. pahce ärune sétti jeh thöhki kurhtite. sö men- 
nij tann sämien keilen koqjeku j'eh kullie rinnkop wutti tan kellije 
jéh kihcij: «mqit-ecep tällie manne tüu taktarinie uoccet prüuret ?»
— «ja  nü de’ tällie uoccet prüuret, juktie tällie vudinäb, käkenes vuo- 
jövosassäb (vuójövub) °accub».

tie prüurese muttiji'n j lénh pö°c’ jéh pöb'ijdn j i enh sämie’. koh 
lin prüurep holleminnie, sö uihte tihte sämien parnie welti prüure 
piapmuo' jéh vijénqp, wäreti kurhtite wutti, kuht’ li’n tännie unná 
ciennacisnie. kurhtie' ävune settijiln, ku’ vüinin, pahce pö°ti. kurhtie' 
porrojpn jih jüukoji'n jéh jihtin päheije: «lähkuop kaläk' tatne utnet 
kaikká tüu jielete piejjie7» pärnie svörij • «tijite kuit tapp atnäp 
ki'htet, juktie manne "occip prüuret». tie kurhtie' jihtin : << kau/mete, 
kauönete! viásujittie tällie hievoläkan!» sö kurhtie' halamjin jéh 
vide kin. tie pahce wacciji kuqtien silse jéh täncui jicse prüuresinie. 
sö viásujin hievoläkan jéh j'euh mänä' °occin jéh stuora poqntine 
séttijin. jés ieh lieh dnnje jämumq, sö viásuh ünne. — tällie kaihka 
tüune.

A l a p p  l e g é n y  és a b ű v á r m a d a r a k .
Egyszer két lappnak egy fia és egy leánya volt. Ennek a 

leánynak és legénynek gazdag szülei voltak, aztán a legény meg
kérte a leányt. A leánynak apja mondja: «nem kapod meg előbb 
a lányomat, ha csak el nem mész, meg nem keresed az egyik ké
semet, a melyet egy mély folyóba vesztettem bele». A legény nem 
tudta hogyan cselekedjék. Hát elment egy javasasszonyhoz és el
mondta az asszonynak: «nekem ugyan el kellett volna jegyeznem 
egy lányt, hanem a leánynak apja azt mondta, nem kapom meg 
előbb a leányát, míg csak meg nem keresem a kését, melyet egy 
mély folyóba vesztett bele. Nem tudsz, asszony, számomra semmi 
tanácsot (nem tudsz rajtam segíteni)?» Az asszony felelte: «tudok
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bizony. Menj az erdőbe és oldozd fel azokat, a kik együtt vannak». 
Hát a legény elment az erdőbe. Mikor az erdőbe ért, két búvár
madarat talált, melyek verekedtek. Ezek a búvárok igen nagyon 
összeragadtak, nem tudtak szétmenni (szabadulni). Ekkor a legény 
feloldozta (szétválasztotta) a búvármadarakat. Hát a búvármada
rak mondják a legénynek: «van-е valami dolgod, a melyben (tkp. 
melyet) segítni tudunk neked (tkp. téged) ?» A legény felelt és azt 
mondta a búvármadaraknak: «egy folyóban van egy kés a folyó 
fenekén. Nem akartok elmenni azt a kést megkeresni?» Erre a 
búvármadarak elröpültek, s odamentek a folyóhoz, s lemerültek a 
folyóba és keresték a kést, aztán csakugyan megtalálták. Ekkor a 
búvármadarak odaadták a legénynek a kést. A legény elment a 
késsel a kedvesének (tkp. leányának) atyjához és kérdezte a leány
nak az apját: «elvehetem most a leányodat ? Most már megtalál
tam a késedet».— «Még nem veheted el; még el fogsz menni, 
[hogy] egy kis tóbaD megkeresd az aranygyűrűmet, melyet azon 
tóban elvesztettem». A legény nem tudta, hogyan cselekedjék, hát 
elment a búvármadarakhoz. «Kedves búvármadarak, segítsetek 
nekem és keressetek meg egy tó fenekén egy aranygyűrűt, melyet 
a lapp ember elvesztett, különben nem házasodhatom meg». A bú
vármadarak kérdezték: «vájjon meg fogsz-e bennünket a lakoda
lomra hívni, mikor lakodalmat ülsz? Mi majd elröpülünk egy kis 
tavacskára, azon időben .a sátor mellé ülünk, aztán hozz nekünk a 
lakodalmi ételekből és borból (pálinkából). Vájjon meg fogod ezt 
tenni?» — «Megteszem bíz én», felelte a legény. A búvármada
rak elmentek a tavacskához és lemerültek és keresték az arany
gyűrűt, s csakugyan megtalálták. Aztán elröpültek az aranygyűrű
vel a legényhez és odaadták a legénynek az aranygyűrűt. A legény 
megörült és megköszönte a búvármadaraknak. Aztán elment a lapp 
emberhez, az aranygyűrűt odaadta a lapp embernek és kérdezte : 
«vájjon megesküdhetem-e most majd a te leányoddal?» — «Igen, 
moet majd elveheted, mivel látom, derék jövendőbeli vöt kapok».

Hát a lakodalomra sok rénszarvast öltek le és sok lapp em
bert hívtak meg. Mikor lakodalmat ültek, a lapp legény csakugyan 
fogott lakodalmi ételeket és pálinkát és odaadta a búvármadarak
nak, a melyek a kis tavacskában voltak. A búvármadarak meg
örültek, mikor látták, [hogy] a legény jött. A búvármadarak ettek 
meg ittak, s mondták a legénynek: «szerencséd lesz majd egész
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életedben (tkp. minden életnapodban)!» A legény felelte: «bizony 
nektek köszönhetem, hogy megházasodhattam». Erre a búvár
madarak mondták: «Isten veled, Isten veled! éljetek most boldo
gul!» Erre elrepültek a búvármadarak és elmentek. Aztán a le
gény bement a sátorba és tánczolt a menyasszonyával. Boldogul 
éltek, sok gyermekük lett és igen gazdagok lettek. Ha még meg 
nem haltak, most is élnek. — Ez mind.

2. Käsn-munni e .

Akin aikien li'n kuokte Icámmá’, tihte akté lij samien kommá, 
tihte muppie lij rüwkije. suomies aikien lijin tah kuokte kommá’ 
uqkerop cuohpominnie suomies cakóén, sö kauneji'n tűnnie uqkaris- 
nie aktep käsn munniep. tiejihtin sinsitnin : «mijjeh (monnoi) ka- 
lekien waltet táp kásn munniep jéh Iáiét, sö ecin álét mijjise aktop 
kqsup». tie Wejemuse ku'ttin munnieb jéh расе’ cönkijijin jéh piesiep 
tarejuji'n, sö °occin aktup arhcup jéh lälet tapp munniep. kuh lij 
arhco lálemq tapp munniep, sö kuh qnkone tähtie munneste cu°cceli, 
ta’ samien kommá’ vientiji'n, acóie kásn ankone séttet, mán sö parrq 
alámuóen qnkone sétti. ávune séttiji'n, juktie alámuóén qnkone tähtie 
munneste sittij; tie pijjetPn j'eh stüora setti, kohcuji'n tapp páhcep 
pqrra Käsn-munnie.

ко stuora setti, sö vieksekq setti párákét jéh vieksaka setti por- 
rot, tie iccin (lnne tah kommá’ tohks’ kenná piápmuo' skoffut tann 
jics páhcije. sö jihtin tah kommáh : «cuovorh tatne menneji't jeacá 
lahkán, ien mijje’ tohks’ tütnö piápmuo’ hollét». — «ja nu aceb 
rnanne menneji't», Kásn-munnie svörij. sö kaunátihti táitie kom- 
muite jéh vülki. sö vülki kon°kán sluqhtn koaiku j'eh korftkab kihói: 
«mqitie si'ht’ mqnnup triankqne ?» — «им manne tatnup si'htup», 
kan-ká svöruq. «tatn-ec’ tällie waccet unne muorecistie cuohpstiH, 
kuktie kuqhk’ tütue oqccuh kraucub (kraucuv) wuosset». sö tihte 
Kásn-munnie waccV (wacciji) jéh muorhe (muore’)  cuohpogö°ti; sö 
cuohpodisti kaihka konokán muorhe jéh témpore’, mqitie konoká h'ejé- 
musn utnij. tie muorq-farhmäb welti jéh wacciji koqtan. тёп tan 
stuora muora-farhmáb welti, iécij árú ne éákene’ gksn óirra, sö kaih- 
keli konokän uksub. kuh lie die krauhceb kaccomq, sö kon°kä vüini,
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juktie lie kaihka muorh, tempora’ cuohpotastomq jéh sw“ oksqb kaih- 
kielommq. konokä ussete: tihte so lie p a tteepmqri'hkqn vieksehkq.

tie konokä jih ti: «kuccie lie' tällie piipmqtallemq, so qcc’ men- 
net temporh jéh muorhe cuohpot jéh vüejet h'ejemuse». so tihte Käsn- 
munnie viht menniji konokän sküqkse jéh cuohpodisti konokän käihka 
sküqkob jéh krannepij skuqkop. ku' lie die cuqhpomq, so kieseci aktn 
coqnkän, aktop pqrre lassiep tarejui kaihka tähtie skö°kste. tie cüetie 
hiest’ welti jéh kärroti tann las sie n auötse, so jqfiki täitie hiestite, 
тёп icéin kuh tohks ’ tapp lassiep kiesit. tie luihteli hiestite jeh kiesi 
fece tapp stüore lassiep h'ejemuse, konokä-sloqhtn koqiku. kuh ko
nokä tappä stuora lassiep vüini, so pelliji par eäpmarilhkdn jeh 
usseti: ((kukt-ecep fierädi’t °qccet tappq mw“ trienkop, accä vülekit». 
sä- wäreti konokä jicse skuqkop wqretsi, tie lij Käsn-munnie cuah- 
pqdestomq kaihka sko°kop jeh krannepi sko°kop. tie konokä cuovori 
maksét j'ecse krannite sktfkon auötste.

so konokä j eahtä tan Käsn-monnän : «manne lep kö°lomq, akte 
tuqruo fuowq kaläkä poqtet jeh mqnnine tuarot. ih tatne si'ht’ men- 
net j ’eh tuostuoti't ?» Käsn-munnie svörij: «nü manne si'htup». tie 
konokä wutti fenqp niestiep jéh aktep stuora ruöutie klqppuop tann 
Käsn-monnän. so mennejij tihte Käsn-munnie, jeh uihte tuqruo- 
fuowup kaunesij. Käsn-munnie j eahtä tann tuqruo-f uovuse: «manne 
kuit dnrie si'htup porrot vuostäk». so Käsn-munnie elki porrot. tie 
tihte tuqruo-fuowa thuhci, kuhkiep pupmotalli. «kuktie tatne tann 
kuhkiep püpniotalle’h> tuqruo-fuowq jihti tann Käsn-monnän. tie 
éle ki tihte tuqruo-fuowq tuqrut j leh vüoceliH tan Käsn-monnän, men 
iééi-ne Käsn-munnie näkenup tarejuo', тёп pqrq püpmotalli. тёп 
só aktop lüurop nälmien si'se °oééi. tie Käsn-munnie muqrätuvvui, 
cuóécelij pejjise jéh cópmésti lantse täinie jicse ruöutie klqppuine, 
kuktie lanté parra (porra) skielépesti. sö pólleji'n tuhte tuqruo- 
fuowq par “épmqrihkqn j'eh vulékin jics h'eimose. tie Käsn-munnie 
äi h'ejémose vulki konokän koqiku. konokä vienti, accä tihte tuqruo- 
fuowq Käsn-munniep pouwustiH.

ku' kqnqkä wüini, Käsn-munnie h'ejémose viht pö°ti, sö nies- 
tie’ viht wutti jéh jihti: ernennet kaläk’ aktn stüora pierjen koqiku. 
tann pierjen sisnie lie akte stuore truqlle. tihte truqlle lie mü takte-
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rop suolätommq». котика vienti, kuécie Käsn-munnie tahkuo pö°tij, 
so troqlle kaláka pouwustlH. Käsn-munnie vulki, tab j'écse ruöutie 
klqppuop äi welti mid tan. kuh tan pierjen koqilcu pö°ti, sö cepmi 
tann truqlin uksije (oksije) jih kjalejui: arihpst’ minine!» — «mi 
lie' tatne alämucitie, mi qlökone kjalejuj’?» — «manne Iеeb Käsn- 
munnie jéh poatqmq, acceb tatnup pouwusti't jéh konokän takterup 
waltet pö°stite». — «hűim! huhii!» troqlle kjuluje, «пй kul’ manne 
Käsn-munniep töhksep (töhksup)  pouwustiH». Käsn-munnie weed 
tann gkse-pialese о cuóccij jéh kähtij, kuccie truqlle rihpustij. kuh 
troqlle rihpstij gksop, sö Käsn-munnie cäpmisti truqllen oqjjän 
täinie ruöutie klqppuine, kuktie truqllen oqjfe mqrhkäi. tie welti 
Käsn-munnie troqllen kullie’, sólöp jéh konokän takterwp jéh vulki 
konokän kuqiku. konokä ävune sétti, kuh sü takterop pö°stite pükti. 
satne vienti, accä truqlle püuwusiH Käsn-munniep, Käsn-munnie 
nakk truq,llop püumusti, tie konokä Käsn-monnän wutti tab jiese 
takterop kommone, mäb lij troqlle suolätommq. sö prüurop h°ollijiln, 
konokä Käsn-munnän wutti pielie rihkeb, sö viasujiln hievoläken. — 
tällie kaihka tüunä.

L ú d t о j á s.

Volt egyszer két asszony. Az egyik lapp asszony volt, a má
sik paraszt asszony volt. Egyszer a két asszony a szántóföldet 
aratta le egy őszszel és a szántóföldben egy lúdtojást találtak. Ek
kor azt mondták egymásnak: «fogjuk ezt a lúdtojást és költsük 
ki, aztán majd nevelünk magunknak egy ludat». Hát haza
vitték a tojást és tollakat szedtek össze és fészket csináltak, aztán 
fogtak (kaptak) egy sast, hogy költse ki a tojást. Mikor a sas kiköl- 
tötte a tojást és mikor fiók kelt ki a tojásból, a lapp asszonyok azt 
hitték, hogy majd liba (tkp. ludnak fiókja) lesz, de bizony emberi 
gyermek lett. Megörültek, hogy emberi gyermek lett a tojásból; 
aztán fölnevelték és nagy lett. Ezt a fiút csak Ludtoj ásnak hivták.

Mikor nagy lett, erős lett a dologra és erős lett az evésre, 
aztán az asszonyok nem bírtak többé ételt se szerezni ennek a 
fiuknak. Hát azt mondták az asszonyok: «el kell menned más 
helyre, nein bírunk neked enni adni (tkp. ételeket tartani)». — 
«Hát majd elmegyek», felelte Ladtojás. Aztán elbúcsúzott az asz-
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szonyoktól és elment a királyi kastélyba és kérdezte a királyt: 
«vájjon akarsz-e engemet szolgának?» — «Akarlak bizony», feleli 
a király, «menj mostan apró fát (tkp. fácskákból) vagdalni (össze
vágni), hogy a szakácsok neked pempőt főzhessenek». Hát Lúd- 
tojás ment és kezdett fát vágni. Aztán összevágta a királynak min
den fáját és szálfáját, a mit a király otthon tartott. Aztán fogott 
egy öl fát (tkp. faölet) és a házba ment. Azonban akkora öl fát 
vett, [hogy] nem fért be az ajtón és lerombolta a király ajtaját. 
Mikor a pempőt megette, látta a király, hogy minden fáját, épület
fáját összevagdalta és az ajtaját lerombolta. A király gondolja: ez 
bizony rettenetesen erős.

Aztán mondta a király: «ha most ettél, menj el gerendaíákat 
és fákat vágni és szállítsd haza». HátLudtojás megint elment a ki
rály erdejébe és kivagdalta a király egész erdejét és a szomszédok 
erdejét. Mikor kivágta, egy rakásra hordta, csupán egy terét csinált 
ebből az egész erdőből. Aztán száz lovat fogott és a tereh elé fogta 
(tkp. kötötte) és hajtotta a lovakat, de nem bírták a terhet húzni. 
Ekkor eleresztette (kifogta) a lovakat és maga húzta haza a nagy 
tehert a király kastélyába. Mikor a király ezt a nagy terét meg
látta, igen nagyon megijedt és gondolta: «hogyan cselekedjem, 
hogy ezt a szolgámat rávegyem (tkp. kapjam), hogy elmenjen». 
Aztán a király az erdejét megnézte, hát Lúdtojás az egész erdőt 
kivagdalta, az ő erdejét és a szomszédok erdejét. Hát a királynak 
meg kellett fizetni a szomszédoknak az erdőért.

Aztán a király mondja Lúdtojásnak: «hallottam, egy had
csapat fog jönni, hogy velem harczoljon. Nem akarsz te menni, 
hogy fogadjad?» Lúdtojás felelte: «akarok bizony». Ekkor a ki
rály sok útra való eledelt és egy nagy vasdorongot (buzogányt) 
adott a Lúdtojásnak. Aztán elment a Lúdtojás és csakugyan elő
találta a hadcsapatot. Azt mondja Lúdtojás a hadcsapatnak: «én 
bizony még előbb enni akarok». Aztán Lúdtojás elkezdett enni. 
A hadcsapat [úgy] vélte, [hogy] sokáig eszik. «Mért eszel te olyan 
sokáig?» mondta a hadcsapat Lúdtojásnak. Aztán elkezdett a had
csapat harczolni és Lúdtojásra lődözni, Lúdtojás azonban semmit 
sem csinált, hanem csak evett. Egyszerre azonban egy golyót ka
pott a szájába. Erre Lúdtojás megharagudott, fölkelt és úgy a 
földre csapott a vasbuzogányával, hogy a föld is rengett bele. Hát 
igen nagyon megijedt a hadcsapat és hazament. Ekkor Lúdtojás
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is hazament a királyhoz. A király azt hitte, hogy a hadcsapat majd 
megöli Lúdtojást.

Mikor a király látta, [hogy] Lúdtojás ismét hazajött, megint 
útravaló eledelt adott és mondta: «menj egy nagy hegyhez; ezen 
hegyben van egy nagy szörnyeteg. Ezen szörnyeteg ellopta leányo
mat». A király gondolta, ha Lúdtojás odajön, a szörnyeteg meg 
fogja ölni. Lúdtojás elindúlt, vasbuzogányát is magával vitte. Mi
kor a hegyhez jött, rávágott a szörnyeteg ajtajára és kiáltá: «nyisd 
ki nekem!» — «Miféle ember vagy te, a ki ott künn kiabálsz ?» — 
«En vagyok Lúdtojás és eljöttem, hogy tégedet megöljelek és a 
király lányát visszavigyem». — «Huhu! huhu1» kiáltá a szörnye
teg, «bizony, hallod, meg bírom én Lúdtojást ölni!» Lúdtojás 
odament az ajtóhoz, [ott] állt és leste, mikor nyitja ki a szörnye
teg. Amint a szörnyeteg az ajtót kinyitotta, Lúdtojás a vasbuzo- 
gánynyal a szörnyeteg fejére csapott, úgy, hogy a szörnyeteg feje 
szétment (szétzúzott). Aztán fogta Lúdtojás a szörnyetegnek ara
nyát, ezüstjét, meg a király leányát és a királyhoz ment. A király 
megörült, midőn leányát visszahozta. О azt hitte, hogy majd a 
szörnyeteg megöli Lúdtojást, pedig Lúdtojás ölte meg a szörnye
teget. Hát a király Lúdtoj ásnak adta feleségül a leányát, a kit a 
szörnyeteg ellopott. Aztán lakodalmat ültek, a király Lúdtojás- 
nak adta fele birodalmát és boldogéi éltek. — Ez mind.

3. P r i n s e s s a n  p i l r a, kuli t  e cäc i e  i q t t  ene s i t t i .

Aktn aikien akta ко пока kulöma parnie' utnlei jah tie tihte 
altse tröhnike járni, tie tihte konoká jeacatijenie ( -tienie) prüurij jéh 
tie kulöma nieith °oécui. aktn jünesqka iehketn tah kulöma vieljeő’ 
olukse vulkin feh tie waccin skuokse, tie jaurie (jawrie) -pedlese pö°- 
tin. tie tuh kuokts nahksti'n, mán tie tuhte nuoremes ilie’, tihte kuli- 
cije. tie kulöma cäcie-lqttie’ pö°tn jeli tie poqccete nuoladin. tan jau- 
rän weccin jah vuojeclin tűnnie jauresne, tihte nuoremes prense jés 
oara jah wuéretse,' kuli tie tuh vüojet’. huh tie Un fárti, tie tähtie jau- 
reste éu°őcieliln jah tie tihte nuoremes prense cuő6celi jah tan aktn 
cäcie-lattien karävuo' wdldi jah vurhki. tie kuh muppie’ jies’ kar- 
vuite’ käunin, tie icői kuh tuhte akté jiese karvuo’ kaunh. tie tuhte 
prense framma pö°ti j ‘eh jihtiji, ij kuh jiese karvuoh °occu’, főre kuh
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lie sütnie n'eiten e toaivuqtomina. tie tihte cäcielottie jihtije: aö tatne 
mannep °océuo', män eäp huh manne tat nab °occuo’» о die unne kare- 
jeceb wutti ja ’ j'ehti: «kussie si'ht', eéceb manne tu koqiku poqtet, 
tl-ec' luhkot tűnnie иксе kerejacsne jak jiehtet: kussie akté caUmie 
ara, tie oarieh kooppäcek».

tie tihte prinse ‘epmqrihketi ävuse (övuse) sdtti. kuh tie hei- 
muse pö°ti, tie iehketn wacci ih oqrejij jicse kammarese j leh läseb 
rihpsti (réhpsti), tie tännie karejacsne luhki. tällie unna lattece 
läse-raikien pö°ti jah tan altse kammarase, tie satti fauruos prinses
sine, j ieh tihte poike eépmqrihketi övuse sdtti feli tie j i e h t i «kussie 
akté éalémie oarä,tle oarijeh kooppäcek». no tie aktsn oarijeikan tap 
jéjjep. kuh tie arete sdtti, tie rihpste viht kläsup jih tie tihte lattece 
vullci. — muppien iehketn ai seamma lakan ai tannie karejacsne 
luhkij j'eh tie tihte lattece viht pö°tij о tie n iimitie kuhkieb luhkij jeh 
tihte lattece poatä fiärhtn aikien, kussie tannie karejacsne luhkomq. 
kuh tan khammärese poatä, tie fauruos prinsessine sattä. tie niimStie 
kuhkiep, kusseka tihte trohne poikse moqrdtovui, ihkie ij altse nieitij 
pidlesne siH’ oaret. tie ossedije, ihtie jiece nieitap atna. tie tap altse 
puqrSLsemesep n'eitop stéllije, acca rsöinesit aktep jéjjep jah kalka 
wartasi't, maitie tihte parenie näkan lahkän wuelkä jdlläh maitie 
näken nieitep qtnä.

tie tihte viht parnie tann iehketn j'ecse kammärase vulki jah 
tuhte prinsessa aktene. jah tie tihte prinsessa oqrijij jah nahkstf. tie 
tuhte parenie weed jah läsep rihpsti jah tannie karejacsne luhkij. 
tie viht tihte lattece po°tij о tie fauruos ja fijéne prinsessine sdtti jah 
tie tuhte poike jihti: «kussie akte calemie oarä, tie oarieh ko°ppa- 
cek». — dredn tie tihte prinsessa pö°tij voulpse (vö°lose) jih tie altse 
cicéie kihcije, maitie näken lähksne lie wärädomma tihte poike, jalla’ 
maitie näkenup lie atnama; män icci kuiht tuhte prinsessa map kj 
ütnie supcstie, ihkie lie (lije) kaihka jijjeb oarama. muppien jejjin 
acca tihte kaskalpmus prénsessa r°öinösi‘t, tie täinie ai seämmaläkan 
satti, tihte ai nahksti tan jéjjen. ко alma tn jéjjen acca tuhte jis nuo- 
remes prinsesse röÖinösit. tie waccijeikan aktsn tán prensn kamma
rese jah kläseb réhpsti jeh tie tannie karejäesne luhkij. tie tihte lat
tece pö°ti jéh tie fauruos prinsessine satti. tie tihte poike jih tij:
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«küsse akté cälemie oqra» tie oajaldihti jiehtet, «tie tuhte rnuppie 
cälemie ai oarä».

tie tuhte prinsesse tűnnie muppene cälemene war ét se, ihkie 
tuhte poika weed jah kläsep réhpsti jah tie karéjeóeb utnij, kusnie 
luhkij, tie unna lattece pö°tij tann kläse-raiken tan kammarese jeh 
tie fauruos nieitene sattij jah tan poiken pealese oqrij. tie tihte prin- 
sessan ciccie eápmqnhketi moqráhtovui tan poikse jah tie tan mup- 
pien piejjen stecilledi fű ne näluq’ jah tan poikan kammaren kläsen 
üute péeji. tie icci-ne tihte poika tairieh kennä о iehkedn tie weccij 
jiese kammarese, kläseb rihpsti, jiese karéjeceb iveit i jah luhki. tie 
tihte lattece pö°ti jah tiiitie näluite tapreni. tie tihte prinsessan ciccie 
‘äpmarihken fejjén satti, ilitie tihte lattece täitie altse näluite tapreni. 
tie viente ece (vient-ece) tab latteceb jakset, ece oqccet püuvét, műn 
icci-ne jaks’ kennä. tihte lattece j no piesi jah tie vülki.

muppien iehkedn tihte poike jiese kammarese weed jah tűnnie 
karéjacsne luhki, man icci-ne lattece vielie poqtieh kennä. tie “äprnq- 
rŰhketi sqrqkse satti, tie vülki skoqkse jah wacceéa ja’ soröka. tie 
pö°ti aktn palnän, tie vuóini, suovq tähtie palneste pö°ti. tie okseb 
réhpste, tie poqries, poqries källeskucce täsnie éahksemine jah tie 
poarästahtä: «puarek ajjä!» tie tuhte poqries källeskucce eäpmq- 
rihketi bvq.se sattä, ihkie tuhte poika satnab ajjene poarästehti 
jah jihti, satne tasnie kolöma stuora luhkie jäpie’ l*e cahkäsemmq, 
män ij leäh arme näken satnep ( satnop) autsne ajjene poqrästah- 
toma. tie tihte poqries källeskucce kihcije, koqpp ece rnennet. tie 
tihte poike jihtij, ece jicse nieiteb uheedet. tie tihte poqries källes
kucce jihtij, satn-ece viehkie’tit jah uheedet, «ihkie tatne mqnneb 
(mqnnäb) ajjene poarästehti».

tie waccäjekän jah aktep flaskecep ja ’ stuora aksuob welti tihte 
poqr'es källeskucce jah tie wáccin (w'äccin), tie stuore jeänuo-peälese 
po°tikan. tie tihte källeskucce vinneep taréjai jah tie tann vinnese 
eihketakan jah tie sükaikan tan jeänuo-raikien. tie tihte källeskucce 
jenop kulliep ja  sölpop welti tähtie jeänuoste, tie häwq-peälese pö°ti- 
kan. tie tann häawa-peälesne stuora stärq. tie unna koatece tann 
stärn tappielecsne, tie weccikan tann unne koatäese jah kiheie’ mqi- 
tie eécékan tannie koqtsne °qccet orrot, jah tihte poqries källeskucce
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wqsties karvuoh tann poikse wutti, tie orniojakan tannie koatsne 
tab jéjjeb.

áredn cüöccelekan jah ulukse weccikan. tannie stár esne lij toqruo 
jah tie tihte poqries källeskucce tab flaskecep welti jah  tap poikab 
jah skoqkse weccikan jah tie kävenin aktep stuore kierkieb. tie tihte 
källeskucce ivelti flaskeceb jah tan keärekän kur aki jah tie akté stuora 
cähps hirékie tähtie kirékste pb°tij. källeskucce cappies fPne toqruo- 
karvuo’ tann poikse wuttij jah tap hirkiep jah tie tihte poika vulki 
ece tap kon°kab viehkiehtet jah toaret. tihte källeskucce peci tan koa- 
täcse; wqsties lij par eäpmarihketi. jah tie tihte källeskucce tann 
poikse j ’chtij, kussie iehkete sattä jah sluhtij toqruomistie, tall ece 
tähtie hirekien si'pste pikset, tie tihte hirkie äi tan keärkän аса vidé
két, tie tihte jés poika jice tan koatácse. tihte poike viehkietij konokap 
jah toqrui, tällie tihte konoka vittnij par eäpmarihketi jah autsne lie 
parra thohpomq. huh tie iehkete satti, tie tihte poike hirkien si'pste 
piksi jah tie tihte hirkie péjjeln tab miiurep nullhci jah tan keäräkän 
pö°ti. tie tihte jes poika jice tan koqtäcse weed, tie sattij wasties par 
eäpmqriliketi. tihte källeskucce lij tűnnie koqtaesne, tie oqrejeikan 
tasnie tappa jejjeb.

kuh tie ärete sattä, tie tihte külleskuéce viht jicse flaskeceb welti 
jah tap poikab, tie weccikan viht tann seämmä keärkän. tie tihte 
källeskucce tähtie flaskecste kurakie tann keärkän, tie r'óps stuora 
hirkie po°ti jah jeac a féjjena tuqruo karvuo tann poikse jós po°tin, 
tie tihte viht poike vulki, аса tab konokäb viehkietit jah toaret. tie 
konoka waretesse, mij liccie tihte, kuhte tann väikqlq, toaret, ihkie ij 
leä' su rijhkste tilitf e]  alämace, jah tie kolőmo prinsessa pejjene 
klassne waretseminnie. kuh tie iehkete sattä, tie tihte konokä sPhti 
tairet, mij tihte alämacite, kuhte tann väikqlq toqret ja ’ satnob vieh- 
kete. jah tie kaihkete jicse al&mucitie cönkije, mah altse ri'hkste jah 
seihtä tairet, kie tihte tann väikqla, jah toqret. kuh tie tihte poika 
tähtie hirkien si'pste piksi jah tihte hirkie úölhei pijjeln müureb jah 
tann keäräkän, tihte jés poike jice weed tann poqries källeskuccen 
koaiku. wqsties lij sattama par eäpmqriliketi tihte poika. tie konoka 
pö°ti tan koatácse jah kihéij: «mattié náken fejéne alämuce tüsnie ?» 
tie jihtin: «ij leä kuh tasnie näken fi'ne, fauruos alämuce; täsnie
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Heh par kuokte rupmies (v. rüpmies) ja' wqsties alámuc'». ij kuH 
konokä tditie ivqsties alamucitie si4it'.

tan koqlmatn pijjen tie tihte källeskucce taréjul seammä läkan, 
kuh autebij piejjiei. tie stuore vilks hirkie pö°ti jah jeaca cäppep 
karvuo’ °océui. tihte poike fauruos setti par ’äpmqrihketi. tie källes
kucce tap poikap kihcij, kuktie joktan kuqrädammq. tie tuhte jis  
poike svörui, koqreti para liievoläkan. tie tuhte källeskucce jihti, ece 
kahtedit tan piejjen, ihke ij koqret’ tatnene tan piejjen üluhkelik'e. 
tie tihte vülki, ece toqret, tie akté tan poiken julkiep cuohpsti. tie tah 
prinsessa' lin tűnnie klässne wartsemine. tie tihte nuoremes prin- 
sessa jicse lijtnieb vouluse luihtele, ecce tihte poike jicse julkieb 
0occet käredet. kuh iehkete sattij, tie tihte konokä jü lie vitnemq jah 
tihte poike vihte hirkien si’pste péksi, tie tihte hirkie nülhci jiijjeln 
müureb ja' tan keärkän. tie tihte poike koatän weccij ja  wqsties setti 
par eäpmqrihkqn.

tihte konokä unterte, kuppete tihte alämuce, tällie hiejeb tihte 
konokä taruje jah jicse kaihkite alämucite po°rije. tie wacci tunn 
koqtäcse, täitie kuokte wqsties alämucitie ai weltij. kuh tie tan kono- 
kän koatän po°tin, tie slaivän ja wasties parr eäpmariliketi. täll-ec' 
popmatallat. tie konokä jih ti: külite stüöramasup skienkäb wattä, 
täll ece altse nuoramasap prinsessab °qcéet. tällie tuhte poqries käl
leskucce tann stuora skienlcop wutti, ij-ne altse konokä ri'like tab 
käknet’ lutniestét kj. täll-ece tihte wqsties tap fauruos prinsessab 
°qccet, män i kuit tuhte prinsessa tab wqsties poikeb sillit'. tällie 
konokä jihti, äccekan waccet jeh tan prinsessan kammärese oqrajet, 
män ij kuit prinsesse silht' kennä.

tie konokä vaktede jihti, eich toqrediH tap prinsessap jeh tap 
poikap tan prinsessan kammarese. prinsessa autene waccä jah cöre, 
tuhte jós wasties poika minnesn. prinsessa jicse kammaren okseb 
réhpste, tällie wudinije tan poiken julksne tap sü lijineb. tällie vak
tede jihtie, ecc’ pöstede waccet, satn-ece pröuwut täinie poikene oqret. 
kuh tie tihte tan prinsessan kammarese pö°ti, tie fi'ne ja  fauruos 
prinsene satti. tällie tihte prinsessa tapteje, ilikie satne tann koqiku 
tab Iqttäcene liäle'te. tällie tann prinsessa jealitä: «kuktie tatne 
nqmtie f carat’? suomies aikien mqnnob mahta pauwä’ jeh tälie jes
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namtie féüret' ». — Willie tihte prime jiése nieitep pöstite käuni 
(v. kauni). tie tihte kcilleskucce wutti tann poikse tditie j enite sölpote 
jah kullite jah täitie h'er kite, tie “acini kaihka tap konokan rihkap. 
tann källeskuccen numma lij Jänsöra. tällie kqnqkä pruurep taréjul 
ja' luhkelége knit pecin jielemqn, kuh manne tästie vulkib. jes ieh 
Heh cinné jämumq, tie jielemene lieh änno.

A k i r á l y l e á n y r ó l ,  a ki  v i z i  m a d á r r á  v á l t o z o t t .

Egyszer egy királynak volt három fia és a királynéja meg
halt; aztán a király mást vett el és három leányt kapott. Egy 
szentiváni estén a három férfitestvér kiment és egy erdőbe men
tek, aztán egy tópartjára jöttek. Hát a kettő elaludt, de a legfiata- 
talahbik nem, ez ébren volt (virrasztóit). Egyszerre három vizi 
madár jött és meztelenre vetkőztek. A tóba mentek és úszkáltak a 
tóban, a legfiatalabb királyfi pedig fekszik és nézi, a mint azok 
úsznak. Mikor készen voltak, kiszálltak a tóból és ekkor a legfia
talabb királyfi fölkelt, s az egyik vizi madárnak a ruháit elvette 
és elrejtette. Mikor a többiek megtalálták a ruháikat, az egyik 
nem találta a ruháit. Ekkor a királyfi előjött és mondta, nem 
kapja meg előbb a ruháját, míg [csak] neki kedveséül (tkp. leá
nyául) nem ígérkezett. A vizi madár mondta: «óh, te megkapsz 
engemet, hanem én nem kaplak meg tégedet». Aztán egy kis 
könyvecskét adott és mondta: «ha azt akarod, hogy hozzád jöj
jek, olvass ezen kis könyvben és mondd: ha (mikor) az egyik 
szem alszik, aludjék mind a kettő».

Hát ez a királyfi nagyon megörült. Mikor haza ért, este ment 
s lefeküdt a szobájába s kinyitotta az ablakot és a könyvecskében 
olvasott. Ekkor egy kis madárka jött az ablaknyiláson keresztül a 
szobájába, aztán szép királyleánnyá vált, a legény pedig igen 
nagyon megörült és mondta : «ha az egyik szem aluszik, aludjék 
mind a kettő». No hát azon éjjel együtt háltak. Mikor reggel lett, 
ismét kinyitotta az ablakot és a madárka elment. — Másnap este 
megint olvasott a könyvecskében, s a madárka ismét eljött, aztán 
így sokáig olvasott és a madárka mindig eljött, mikor a könyvecs
kében olvasott. Mikor a szobába jött, szép király kisasszonnyá 
változott. Hát így sokáig [tartott], míg a királyné megharagudott 
a legényre, hogy nem akar az ő leányai mellett hálni. Gondolta,
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hogy más kedvese (leánya) van. Aztán megparancsolta a legidő
sebb lányának, hogy virrasszon egy éjjel és nézze, vájjon a legény 
valamely helyre megy-e, vagy vájjon valamely kedvese van-e».

Hát a legény azon este megint a szobájába ment, az a király
kisasszony meg vele; aztán a királykisasszony lefeküdt és elaludt. 
Ekkor a legény ment, kinyitotta az ablakot és a könyvecskében olva
sott. Megint jött a madárka és szép és gyönyörű királykisasszony- 
nyá változott, a legény pedig mondta: «ha az egyik szem alszik, 
aludjék mind a kettő». — Reggel lejött a királykisasszony, aztán 
az anyja kérdezte, vájjon volt-e a fiú valamely helyen, vagy volt-e 
valaki nála (tkp. bírt-e valakit); de a királykisasszonynak nem 
volt bizony semmi mondani valója, mivel egész éjjel aludt. — 
Másnap éjjel a középső királykisasszonynak kellett virrasztani, de 
ezzel is hasonlóképen történt, ez is aludt azon éjjel. Harmadik 
éjjel a legfiatalabb királykisasszonynak kellett virrasztani. Együtt 
mentek ketten a királyfi szobájába, s aztán lefeküdt. Ekkor a ki
rályfi ment, kinyitotta az ablakot és a könyvecskében olvasott. 
Hát jött a kis madár és szép királykisasszonynyá változott. Ekkor 
a legény mondta: «ha az egyik szem aluszik», de elfelejtette mon
dani «a másik szem is aludjék».

Hát az a királykisasszony a másik szemmel nézi, hogy a 
legény ment és kinyitotta az ablakot és könyvecskéje volt, a mely
ben olvasott, aztán kis madárka jött az ablak nyíláson keresztül a 
szobába, s szép lánnyá változott, s a legény mellé feküdt. Erre a 
királylánynak az anyja nagyon megharagudott a legényre és más
nap finom tűket készített és a legény szobájának ablaka elé tette. 
A legény ezt nem tudta, aztán este a szobájába ment, kinyitotta 
az ablakot, fogta a könyvecskéjét és olvasott. Ekkor jött a ma
dárka és odaragadt a tűkhöz. Hát a királylánynak az anyja nagyon 
megörült, hogy a madárka az ő tűihez odaaragadt. Azt gondolta, 
hogy majd megfoghatja (tkp. elérheti) a madárkát és megölheti; 
azonban nem fogta meg. A madárka kiszabadult és elment.

Másnap este a legény a szobájába ment és a könyvecskében 
olvasott, de a madárka többé nem jött el. Erre nagyon bús lett, 
az erdőbe ment és mendegél és búsul. Hát egy kunyhóhoz ért és 
látta, füst jön ki kunyhóból. Kinyitja az ajtót, hát egy öreg-öreg 
ember ül ottan és köszönti: «jó napot, öregapám!» Az az öreg 
ember nagyon megörült, hogy az a legény őt öregapjaként üdvö-

10UGOR FÜZETEK. 9 .
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zölte és mondta, ö háromszáz esztendeig ült itt, de senki sem üd
vözölte még előbb öregapjaként. Aztán az öregember kérdezte, 
hová akar menni. A legény mondta, a kedvesét akarja megkeresni. 
Az öregember mondta, hogy ő majd segíti megkeresni, «mivel te 
engemet öregapádul köszöntöttél».

Erre elmentek, s az öregember egy kis üveget és egy nagy 
fejszét fogott, aztán mentek és egy nagy folyó partjára jöttek. Az 
öregember csónakot csinált, a csónakba beleültek és a folyó 
medrén [lefelé] eveztek. Az öregember sok aranyat és ezüstöt vett 
ki a folyóból, aztán tengerpartra értek. Ezen a tengerparton nagy 
város volt, a városon innen pedig egy kis házikó. Bementek a kis 
házikóba és kérdezték, vájjon ott maradhatnak-e majd a házban. 
Az öregember csúnya ruhákat adott a legénynek, aztán ott marad
tak a házban azon éjjel.

Heggel felkeltek és kimentek. A városban csata volt, aztán 
az öregember fogta az üvegecskét, meg a legényt, kimentek az 
erdőbe és egy nagy követ találtak. Ez az öregember fogta az üve
gecskét, a kőre öntötte és egy nagy fekete ló jött elő a kőből. Az 
öregember csinos, szép csataruhákat adott a legénynek, meg a 
lovat, aztán a legény elment, hogy a királynak segítsen és har- 
czoljon. Az öregember a házikóban maradt; igen nagyon csúnya 
volt. Az öregember mondta a legénynek, ha este lesz és véget ér 
a csata, fogódzkodjék meg a ló farkában, ekkor a ló ismét a kőhöz 
fog menni, a legény maga pedig a házikóba. A legény segített a 
királynak és harczolt, ekkor az a király igen nagyon győzött, pe
dig azelőtt csak vesztett. Mikor este lett, a legény megfogta a lónak 
a farkát, aztán a ló átugrott a falon és a kőhöz jött, a legény maga 
pedig a házikóba ment és igen nagyon csúnya lett. Az öregember 
ott volt a házikóban és ezen éjjel itt aludtak.

Mikor reggel lett, az öregember megint fogta az üvegecské- 
jét és a legényt, aztán megint ugyanahhoz a kőhöz mentek. Az 
öregember az üvegecskéből a kőre öntött, hát nagy piros ló jött elő 
és a fiú számára is más szép csataruhák jöttek elé. Aztán a le
gény megint elment, hogy a királynak segítsen és harczoljon. 
A király nézi, ki légyen az, a ki ilyen derék a harczolásban (tkp. 
harczolni), mivel nem az ő birodalmából való ez az ember, a há
rom királykisasszony pedig fönn az ablakban nézte. Mikor este 
lett, a király meg akarta tudni, miféle ember az, a ki olyan derék
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a harczolásban és neki segít. Aztán minden emberét összegyűj
tötte, a kik birodalmában voltak és meg akarta tudni, ki az, a ki 
olyan derekas a harczolásban. Midőn azon este vége lett a csatá
nak, a legény megfogta a lónak a farkát, aztán a ló átugrott a 
falon és a kőhöz [szaladt], maga a legény pedig az öregemberhez 
ment. Igen nagyon csúnya lett ez a legény. Hát a király odajött a 
házikóhoz és kérdezte : «van-е itt valami szép ember?# Azt mond
ták: «nincs itt semmi csinos, szép ember, itt csak két rút, csúnya 
ember van». A király pedig nem akarta ezeket a csúnya em
bereket.

Harmadnap az öregember hasonlóképen cselekedett, mint 
az előbbi napokon. Ekkor nagy fehér ló jött elő és a legény más, 
szebb ruhákat kapott. A legény igen nagyon szép lett. Aztán az 
öregember megkérdezte a fiút, hogyan történt tegnap. A legény 
felelte, [hogy] jól járt (tkp. történt). Az öregember mondta, vigyázz 
ma, hogy ma szerencsétlenül ne járj (tkp. történjék veled). Aztán 
ez elment, hogy harczoljon és valaki megvágta a legénynek a 
lábát. A királylányok az ablakban nézték. A legfiatalabb király
kisasszony leeresztette a kendőjét, hogy a legény a lábát beköt
hesse. Mire este lett, ez a király már győzött, a legény pedig ismét 
megfogta a [ló] farkát, aztán a ló átugrott a falon és a kőhöz [szö
kött]. A legény hazament és igen csúnya lett.

A király csodálkozik, honnét való az az ember, aztán ven
dégséget csinál a király és valamennyi emberét meghívta. Aztán 
elment a házikóba, azt a két csúnya embert is meghívta (tkp. 
vette). Mikor a király házába jöttek, igen bozontosak és csúnyák 
voltak. Most enni akartak, s a király mondja: a ki a legnagyobb 
ajándékot adja, az kapja majd meg a legfiatalabb leányát. Ekkor 
az az öregember akkora ajándékot adott, [hogy] a királynak a bi
rodalmában nem volt hozzá fogható (tkp. birodalma nem bírta 
fölemelni). Hát a csúnyának kellett volna a szép királykisasszonyt 
megkapni, de bizony a királykisasszony nem akarta a csúnya 
legényt. Ekkor a király mondta, menjenek és feküdjenek le a 
királylány szobájába, de a királylány nem akarja.

A király megmondta az őröknek, hogy kisérjék a királykis
asszonyt, meg azt a legényt a király kisasszony szobájába. A király
leány elől megy és sír, az a csúnya legény meg utána. A király
kisasszony kinyitja szobájának ajtaját és meglátta a legénynek a

10*
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lábán az ő kendőjét. Hát mondta az őröknek, menjenek vissza, 
ő majd megpróbálja a legénynyel aludni. Mikor ez a királylány 
szobájába jött, csinos és szép királyfivá vált. Ekkor a királyleány 
megismerte, hogy ő ehhez repült madáralakban. Hát a királyleány 
mondja: «miért cselekszel így? Egyszer engemet majdnem meg
öltél és most is így cselekszel». — Ekkor a királyfi megtalálta 
(tkp. visszatalálta) a kedvesét. Az öregember odaadta a legénynek 
azt a sok ezüstöt és aranyat és a lovakat, aztán megkapta a király
nak birodalmát. Ennek az öregembernek a neveJänsöra volt. A 
király lakodalmat csinált és boldogul maradtak élve, mikor én 
onnan elmentem. Ha még meg nem haltak, most is élnek.

Jegyzet. E mesét Gunnel Oline Olstad közlése után jegyez
tem föl. Lásd a «Stäluo, Rüulite jah sämien kulöma parnie» czímíí 
meséhez csatolt jegyzetet (67—70. lap).

4. K o n o k  a n p ar  ni  en j  éh ve i sqkq,  w * e i t  n p i l r e.

Akte kon°kä aktep parniep ütni. tihte parnie jihti, ij ku’ kalk’ 
satne prüuret fór satne takkares prüurosop каина, kuhte le cäppies 
о vejessekq. jicse ähcien läntop menneti, jenit, jenh nieit' käuni, műn 
tah, kuht' lijen cäppies, so ieh l1 emit kuk vejésahk’ ( -sa'k'), tah kulit* 
lijin vejésák’ so ieh Vemli ku' cäppies. kuh lie jicse ähcien läntup 
mennetemmq, icci kuh naken prüuresep каийп’ jicsesse. só usseti, 
acca jeacä lant' mennetiH. tie itfkiti jicse ähcien Ikejemuste, sö vülki. 
hlestop mietän ütni, man nällnie rieri.

kuh lie rieremq aktépiejjiep suomies ku'ssie skoaksne, icci ku’ nä
hen alämuc’ kaunli. söjéjje älkä séttit, tie vuejenä (möjenä), i nahen 
alämuc’ kaunh. sö härmuse (v. härmuse)  sattä о cörostallä, man sö kuh 
elki (eleki)  siunete settet, tie wu'einä, süowq parékste skoaken sistie. 
ävune sétti, so rierie tahkuo. tähkuo poatä,wueinä,parrq unná koatecce. 
tie főse li'erkiep viettä tan koatie-pidlese j ieh waccä silse, hialsete: 
«puorie piejje ! mqitie accite murine koatie-luhpiep wottet, accep °oc- 
cet täsnie täb jéjjeb orrot ?» tah alämuö’, mali liln koqtien sisnie 
orruominnie, kuokta kämpul alämuc’, akte keile о care, tihte keile 
careke svörin tap ku°ssie al&mäp, ieh séjje’ takkares koqtieb ütnie', 
kuktie takkares ku°ssie alämäp mähtie’ jéjjen péjjeln utnet. tihte ko- 
n°kän parnie svörij, jés para occe, sö аса kuHepsne oarét, jés unne
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suainec occe tan kuqlápan (kuqlpän). sö luhpiedtfn acca °oécet 
orrút, tie léekin piapmuo' tan kuossän. kussie (ku°ssie)  piipmötalli 
(v. püpmatalli), juktie satne lije par eepmuorihken porosteteminie. 
kuh lie die pöpmotallamq, sö. °occi oarajit. tilite kálid cäreke kpalpdn 
lecin jicsesse. kálid careka accin jic’ kuHépsn oaret, tuhte kulssie 
alämaj accä tan sijjen siónk11 sne oaret, kusnie keli tah autsne oqruma. 
тёп tilde ku°ssie alámdj jihti, ij ku’ satne séilith, accie’ sijen sián- 
kuop sütne wattét, sö oarij tilde ku°ssie alámd tán kuolpdn.

kuh Un tällie oardjettemq, tilite kvPssie alämaj källese (källese) 
tannie kuelépsne, mein iccin ánne sütne nalikare’ (v. nahkarli) pö°tie’, 
sö kquöld, naken' rdmpolt' laputsne, кйЧи uku akta pottnd, pijjine. 
drecln cidcc'elijin, so k'ehcije (kjiheije)  tap kalläp о cdrekup, satne 
kquáld, atte alámuce lije' laputsne. — «у lie' nahen alámuc'». svö- 
rujijin. — «nü lie' tarlika alámuc’!» sö waccd tahkuo pejjis“ tan 
aredn. tahkuo poqtei, tie wuéind eepmuorihkán cáppies nieitup, sö 
luóilikuste ( luwikuste) tap jeese prüuresinnie. tällie pssete, ij kuo 
mahtie’ takkares földükéi nieite sö pruwresinnie warddiH. äretn sö 
leekiti mennejammai j'eh wotti teitie rdeitn eihtekijtie pitnakac’, 
n'eitse di pitnek’ wutti, sö wulehi jicse keimen koqiku.

kuh pö°tij h'eimuse, klehcejijin, mqite le tällie prüur о sop kau- 
numq, kuhte lie cdppies о veisqkq. «im (ip) monna täirie’», nämetie 
svörij teitie jicse alámucitie. sö Idejemusn ärrui nähen thijjeb, man 
iéci kuh nahen iiecaken pijera mahti supcstallet, kuh tan n'eitn pi- 
jera. élet so cdlld tan n’eitn kuoiku, prievien sejese ( si'se) unne ruops 
laikácep piejd jele seettije prieviep nieitn koajeku. tűnnie prievesne 
cdlld, j eahtd, acca tilde sü rdeitá tähtie unne lailúicistie putriét, %Aécet 
sütne suqrtuop о kuqrut о sou koaiku seettet. ku’ niejéta tap prieviep 
°occi, kuli lie lohkumq prieviep, só cdlld kon°kdn pdrnien kuojéku, 
leäkije (léekije) kulöma srndvuo snuóltec' jeh j eahtd tűnnie prievesn: 
«jis tatne ledkije’ munne vüvo-stuHup, sö nü accép manne pxdnet, 
vievet, koaret suórtuop tütne tähtie unne laikacistie». kuh konokdn 
pdrnie prieviep °occi о luhki tap, sö wüini, no lie veisaka di. tie 
séttiji konokan alámuc’, accie' nieitup tieccet. sö konokan pdrenie 
prüurije täinie fohtoka nieitine. tan nieitn eihtek’ ai pridresa po0ri- 
jin. tilde konokan parnie kaleki konokone séttet, kuécie tilde kdmpul



150 S V É D -L A P P  S Z Ö V E G E K , Ш .

котка jama, ku nieitap welti sü kuoiku tihte konokan parnie, sö 
falttá tan nieitse: «kuccie manne konokune séttup о tatne trö°hnék 
(tröP'nuk), u l l q (v. ulle’ v. ullh) kuh tatne plent' jicept mü sákeri 
kuirnq, lcucc-ecep monna cuóccuo’tiH mű läntup о stuoret». nieita 
tuqivuhti tap. sö n'ejeta falt tá : jis satne miettá nákenup, sö nü qca 
hiejemuse °occet stellet, mán sö niejeta j eahtá: sö cuovora satna °oc- 
cit waltet miátán tap, map satne kierácummus atnä. sö viasujin hle- 
jevolákan kuhkiep (v. kulikies tliijjep).

suomies áikien alämuc’ coqnkangmmq marhnese tan konokan 
stárije. akta hallá m*erruop ütni. tihte m'erruo lij jahk&ne, acca 
snarte kuHtet fullep. tan jéjjén, kuh lij tihte hallá tan stárn sisnie, 
so altse m'erruo fullep ku'tti. tan stállien sisnie lin j'enup’. tie tan 
m'erruon fülle lij vuálqkqmq jicse ciccien louhtie aktn h'estn piá- 
lesne cuóccuominnie. tie ku’ tihte hallá pö°ti stallán, kuhte tap h'estop 
ütni, sö jihti: atihte Не mű fülle», tuhte hallá, kuhte m'erruhp ütni, 
kuhti lij kuóttumq, tan lij tihte fülle, mán tihte hallá, kuhte utnij 
tap h'estop, kusnie fülle lij cuóccuomini6 piálesne, tihte táv (tap ful- 
lop)  velti. tihte kuhte fullep ütni о m'erruop, tihte hárámuse setti, sö 
stiepünui táppá (tap kalláp), kuhte lije süu fullop wáltemq. tikkie 
cuocti', mán tihte riekts iéihkete tliöhpui tűnnie tikksn. mán tihte 
hallá siHiti, accá juhtet oqjevácumus takkán. tűnnie tikksne lij ko- 
noká. jice konoká ie (ij) lémq ко’ puorep. tihte jihti, kuktie tuh 
muppie’, atte tán hiestn pielesne, kusnie lie fülle cuóccuominnie, tie 
lie (lije)  riekts iéikete. tihte hallá thöhpui jicse sákup, sö аса tihte 
hallá jicse joqretup tasseliH tikkien kosningit (kosninkite).

tihte hallá lij tan sakki háremusne, iccij ánne táirie’, kukt-eca 
fierádi't, sö vaccije trö°hnekqn kuojeku, kihcije trö°’nékup, mali ij 
satnup hűlitek máhtie’ ráriestiH. sö supcste troöhnegásse, kuktie sw“ 
sákine lie kuqrádommq,. trö°’neka ráreste, accá waccet virmiep wal
tet, accá tap kjaunuostiH konokán vieka-piálese, sö aéá iváltet stáu- 
rap cápmet sattie’, kuktie accie’ treesediH (trifsedi't) tann vieremán. 
— konká poata wúojien, k'ehcije: «vient’, ec' námetie kuolie’ 0oc
cet?» — «vient, aj) alt», hallá svörij; «kukt tar’ka К este fullop °occi, 
sö nuomátie mqnne küelie’ ái uoccup». trölinika lij j ealitoma tan hal
lásé, ij kuh halak’ j'ehtet konokose, at satne lie tap ráriep wqttuma.
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konoká kihcije tap kalláp, kié lie táppá rärieb wattemq. kallá icci 
kuh si'lit’ ^elitet, konoka jih tij: «jés ih munúe sopcst’, kié lie tap 
räriep wattpmq, sö pouwustop tatnup». kallä p'ólléje, so supcste, 
trö°’néke lie supcstomq sütne tap räriep.

konoka muorätuvvui, jorroti hierkiep, wüuji sloqhtn kuojeku, 
j'ehti trö°hnékussá, accá tállie pqrrq hekedi't wuHekit sou (у. fiese) 
h’ejemun kuojeku. trö°hnéka svörij: «по accép vülekét». konoka parra 
eepmuorihkan moqresne. tro°hnéka kihcije konokáp: «так ih séiht’, 
viena-käriep accien aktsne jö°koli4, juktie lien mijje' ( monnoi) puo- 
raka warätommq, sénsitnin». konoka svörij, no aeä aktine joukstit 
(jüukstit). tie tro°'néka vieneste wotti konokuse, so sömtrop’ lie phan
toma tan véjenese, takkares vijen'e, kuhte nahkar wattá, sö konoká 
nahksti*. kuh lij konoka nahkstumq, trö°’nika konokáp welti, stuorá 
koqrjin sijlse pieji, lesi tap koqrjep, sö vuólkti sü hiejemun kuoiku, 
pieji konokáp sou sunkse ( su°nkse) jicse h'ejhnusn. sö körovuti (koa- 
rovuti)  tá’ seammá kámpul kárávuo’, maitie ütni, kuh lije h'ejemusn, 
jeli cihkiti putnet.

konoká fuhksti, sö iccij ánne táirie’, lcusnie lije satne, sö kih
cije trö°hnikup, kusnie lije satne. trö°’nekq. supcste, atte satne lie 
miátán wáltomq tap kierácumus, mij lie sloqhtesne. konoká ávune 
sétti par eepmuqrihken, jehti, acéa tuqredi't slualitse pöstite. tie prüu- 
rop liollijin moppádest. tihte kallä, kuhte tassetisti fullep о jicse joq- 
retop, °occi konokste stüore joqretop о jerth (jene’) pitnek'. trö0’niken 
eihtek’ ái weltin sluqhtije ( sluqhtse) jicse koaiku, sö viásujin h'ej'évo- 
lákan. jis ieh lie’ jámumq, sö viesuh anne. — tállie kaihlca tüwne.

A k i r á l y f i m r ó l  és az o k o s  l e á n y r ó l .
Egy királynak volt egy fia. Ez a fiú azt mondta, ő nem há

zasodik előbb, míg olyan menyasszonyt nem talál, a ki szép és 
okos is. Bejárta az apjának az országát, de azok, a kik szépek vol
tak, nem voltak okosak, azok, a kik okosak voltak, nem voltak 
szépek. Mikor apjának az országát bejárta, nem talált magának 
semmi mennyasszonyt. Hát gondolta, majd másik országokat jár 
be. Aztán útra készült atyja házából és elment. Egy ló volt vele, 
melyen nyargalt.
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Mikor egy napon át lovagolt egy idegen erdőben, nem talált 
egy embert sem. Éjjel kezdett lenni és látja, egy embert sem ta
lált. Elkezdett búsulni és sirdogált, de amint elkezdett sötét lenni, 
látja, füst száll fel az erdőből. Megörült és arra nyargalt. Oda ért, 
látja, csak egy kis házikó. Hát odaköti a lovát a ház mellé és be
megy, köszön: «jó napot! vájjon adtok-e nekem majd szállást (tkp. 
ház V. sátorengedelmet). Alhatom-e majd itt az éjjel?» Azok az 
emberek, a kik a házban laktak, két öreg ember, egy ember, meg 
egy asszony volt. Az ember meg az asszony azt felelték az idegen 
embernek, nincsen nekik olyan házuk, hogy ilyen vendégembert 
bírnának éjjelen át [maguknál] tartani. A királynak a fia felelte, 
ha csak [szállást] kap, a padlón is megalszik, ha kis szénát kap a 
padlóra. Hát megengedték, hogy maradhat, aztán ételt készítettek 
a vendégnek. A vendég evett, mivel igen nagyon éhes volt. Mikor 
evett, lefeküdhetett. Az ember meg az asszony a padlóra vetettek 
maguknak ágyat. Az ember meg az asszony maguk akartak a 
padlón aludni, az idegen ember ágyukban aludjék, a hol azelőtt 
aludtak. De az idegen ember mondta, ő nem akarja, hogy ágyukat 
neki adják. Hát az idegen ember feküdt a padlóra.

Mikor most elaludtak, az idegen ember ott fekszik a padlón, 
de nem jött álom a szemére (tkp. neki). Hát hallja, valakik zörögnek 
az emeleten, úgy hallatszik, mintha valaki fonna fönt. Heggel fel
keltek, és kérdezte az embert meg az asszonyt, ő úgy hallotta, hogy 
emberek vannak az emeleten. «Nincs egy ember sem» felelték. — 
«Pedig bizony vannak emberek !» Aztán felment oda reggel. Oda
jön, hát igen szép leányt lát és megszereti menyasszonyának. Az
tán gondolja, nem lehet ilyen szegény lány az ő menyasszonya. 
Heggel felkészült az elmenésre és a leány szüleinek is pénz adott, 
meg a leánynak is pénzt adott, aztán elment haza.

Mikor hazaért, kérdezték, vájjon talált-e most magának olyan 
menyasszonyt, a ki szép és okos. «Nem tudom,» úgy felelt az em
bereinek. Aztán egyideig otthon maradt, de nem bírt semmi másról 
beszélni, mint azon leányról. Egyszer ír annak a leánynak, a le
vélbe kis piros fonálkát tesz, s a levelet elküldte a leánynak. Ebben 
a levében megírja, megmondja, fonjon, szőjjön neki ez a kedvese 
abból a fonálkából egy inget, varrja meg és küldje el hozzá. Mikor 
a leány megkapta a levelet, mikor a levelet elolvasta, írt a király- 
fiúnak, készített három kis forgácsot és mondja a levélben: «hate
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készítesz nekem [ebből] szövőszéket, akkor én majd megfonom, meg
szövöm, megvarrom neked az inget abból a kis fonálkából». Mikor 
a királyfi megkapta a levelet és elolvasta, látta, hogy bizony okos 
is. Aztán elküldte a király embereit, hogy hozzák el a leányt és a 
király fia elvette a szegény leányt. A leánynak a szüleit szintén 
meghívták a lakodalomra. A király fia lesz majd király, ha az öreg 
király meghal. Mikor a királynak a fia magához vette a leányt, azt 
mondta a leánynak: «ha én király leszek,te meg királyné, ne ele
gyítsd magad az én dolgaimba, mikor majd országom élén állok 
és kormányzom». A leány ezt megígérte. Aztán a leány mondja: 
ha valamit vétkezik, hazaküldheti. De a leány azt is mondta: 
akkor azt is el kell magával vihetnie, a mit legkedvesebbnek 
tart. így sokáig boldogul éltek.

Egyszer emberek gyülekeztek össze vásárra, a király váro
sába. Egy embernek volt egy kancza lova. Ez a kancza vemhes 
volt és nemsokára csikót kellett volna ellenie. Az éjjel, mikor az 
ember a városban volt, kanczája megellette a csikót. Ebben az 
istállóban több ló volt. Hát a kanczának csikója elment az anyjától, 
s egy (heréit) ló mellett állt. Mikor az az ember bejött az istállóba, 
a  kié az a ló volt, azt mondta: «ez az én csikóm». Az az ember, 
a kié a kancza volt, a melyik megellett, azt mondta: «ez az én 
csikóm». Hanem az az ember, a kié az a ló volt, a hol a csikó 
mellette állt, elvette a csikót. Az, a kié a csikó meg a kancza volt, 
megharagudott és bepörölte azt az embert, a ki a csikaját elvette. 
Törvényülés lett, hanem az igazi tulajdonos vesztett e pörben. 
Azonban az ember azt akarta, hogy majd a legfelsőbb itélőszék- 
hez fölleobez. Ezen itélőszékben volt a király. Maga a király sem 
volt jobb. Azt mondta, a mit a többiek, hogy azon ló mellett, a hol 
a csikó állt, ott van az igazi tulajdonos. Az ember elvesztette pőrét, 
aztán ennek az embernek a földjét kellett elvesztenie perköltsé
gek fejében (tkp. perköltségekre).

Ez az ember olyan nagyon busult, hogy azt sem tudta, mit 
csináljon, hát elment a királynéhoz, kérdezte a királynét, vájjon 
nem tudna-e neki valahogyan tanácsot adni. Elbeszélte a király
nénak, mi (hogyan) történt az ő ügyével (pőrével). A királyné ta
nácsolja, hogy menjen, fogjon egy hálót és akaszsza ki a király 
útja mellé, aztán fogjon egy botot, verje a homokot, hogy a hálóba 
szóródjék. — A király jön kocsizva, kérdezi: «azt hiszed, hogy
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így majd halat kapsz?» — «Hiszem bizony» — felelt az ember. 
«Amint akkor a (heréit) ló csikót kapott, úgy kapok én moet hala
kat is». A királyné megmondta az embernek, ne mondja meg a ki
rálynak, hogy ő adta azt a tanácsot. A király kérdezte az embert, ki 
adta ezt a tanácsot. Az ember nem akarta megmondani. A király 
mondta: «ha nem mondod meg nekem, ki adta ezt a tanácsot, 
megöllek tégedet». Az ember megijedt és megmondta, [hogy] a 
királyné mondta neki ezt a tanácsot.

A király megharagudott, visszafordította a lovat, a kastélyba 
hajtott, mondta a királynénak, hogy most csak készüljön el, men
jen a hazájába. A királyné felelte: «no hát majd elmegyek». A ki
rály igen nagyon haragudott. A királyné kérdezte a királyt: «nem 
akarod-e, hogy egy pohár bort igyunk meg együtt, hiszen (tkp. 
mivel) mi ketten jók voltunk egymáshoz». A király felelte, hát 
majd iszik vele együtt. Ekkor a királyné bort adott a királynak és 
álom-italt (tkp. álom-csöppeket) kevert a borba, olyan [bor] volt, 
a mely álmot ád. A király elaludt. Mikor a király aludt, a királyné 
fogta a királyt, beletette egy nagy kosárba, bezárta a kosarat, el
vitte a régi] lakására és a királyt otthonn az ágyába tette. Aztán 
ugyanazon régi ruhákat vette rá, a melyek voltak neki, mikor ott
honn volt és leült fonni.

A király felébredt és nem tudta, hol van, hát megkérdezte a 
királynét, hol van ő. A királyné elmondta, hogy magával vitte a 
legkedvesebbet, a mi volt a kastélyban. A király igen megörült, 
s azt mondta, kisérje vissza a kastélyba. Aztán másodszor tartot
tak lakodalmat. Az az ember, a ki elvesztette csikaját és földjeit, 
a királytól nagy földbirtokot és sok pénzt kapott. A királynénak 
szüleit is magukkal vitték a kastélyba és boldogul éltek. Ha meg 
nem haltak, még most is élnek. — Ez az egész.

5. Urine P h l er e c e j  eh S tu or a P h i er e.

Aktn aikien llln kuokte poik' (v. pähc’). aktn nummq. lij 
Stuora Phiere, muppien pähcen nummq lij Unne Phierece. unne 
Phlerece mennete kaihkab lähkiep, fön5 6' ( ferih) klühtör cönki 
(c°önki). suomies aikien lij c°önkemq fen' klühtörh. täi klühtöri 
kuirnq accij hl ei muse mennejit. suomies aikien stuora Phierine kau- 
nétPn, fene' klühterh ütni, sö stuora Phiere kihcije unne Phierecep :
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«kuste-l tatne täitie finite kluhteritie °occumq,?» — «manne Iеер 
taitie tienesqmmq, fixem pqrqkuine*. stuora Phiera muorätuvvui 
unne Phieracesse, juktie unne Phierece fen’ kluhter’ utnij. sö kihcije 
mine Phiereceb: «Th seiht' (sPhtj mqnnup tuqrediH aktn stüore 
juhkon kuqiku ?» — »map acien tappene taréját 1» unne Phirece 
kihcije stuöra Phierop. «mij-ecien mennet kuolie’ hoqkkot». unne 
Phierece j eahta: «no aceb manne tatnup tua.reti’t».

so ivaccäjin tann stuora juhkon koajeku, tie stuora Phiera 
jeahtä unne Phierecse, satne tairä aktep stüore karrasop, tann nille 
accie’ waccet hqqkkut küelie’. kuh lin poqtqma tann stüore karrasn 
nille, so stuora Phira unne Phierecup rüuhtsti karrasn äculn jeh 
juhkse. unne Phierece vüleki kalläken tan juhkon mietie. ku’ lij unne 
Phierece kaläkumq suomies sthuhcep tan juhkon mietie, so kättän 
rüoki, sö unne Phierece viht vüleki accä vilit tienesi't (v. siH) f  imup 
klühterh. stuora Phiera vi'enti, atte unne Phierece pattnini tann 
juhkse, so stüore Phiera welti unne Phierecen klühteritie.

ku’ lie unne Phierece tienesomma viht j'en klühterh, sö acca 
mennejit j'ecse hieimon koqikujeh stuora Phierop kaunesi'. tie stuora 
Phiera j eahta : «manne vientijip, koh manne tatnep juhkse rüuhtstip, 
atte tatne jü li’ pqttnenommq; kustä-l tatne viht tann jfcn’ kliPhter’ 
°qccumq?« — «tapp °qccéb, juktie tatne mannop juhkse rüuhtstih. 
tah lijin juhkon pqtnesne». stuora Phiera kihcij unne Phiereceb: 
«ih tatne mannop ai sP’t’ juhkse rüPhtsti'th> — «nü manne sPhtup», 
unne Phierece svörij. sö waccäjijin juhkon koqiku, tie unne Phierece 
stuora Phierop riPhtsti juhkon si‘se. sö stuora Phiera pattninij. tie 
unne Phierece vüleki IPeimose täi j'eni kluhteri kuimq j'eh sö°hoti 
jeh prüuri, vidsuji h'ejevunläkan. j ‘eii mänäh °occin. — tällie 
kaika tüuna.

K is P é t e r k e  me g  N a g y  P é t e r .

Egyszer volt két legény. Az egyiknek neve volt nagy Péter, 
a másik legénynek a neve kis Péter. Kis Péter mindenfelé megy 
(minden helyet bejár), sok marhát szedett össze (szerzett). Egy
szer sok marhát gyűjtött össze (keresett). Ezen marhákkal haza 
akart menni. Egyszer nagy Péterrel találkoztak, sok marhája volt,
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hát nagy Péter kérdezte kis Pétert: «honnan kaptad ezt a sok 
marhát?» — «A munkámmal kerestem (szereztem, szolgáltam 
meg) ezeket». Nagy Péter haragudott kis Péterre, mivel kis Péter
nek sok marhája volt. Hát kérdezi kis Pétert: «nem akarsz enge- 
met elkísérni egy nagy folyóhoz?» — «Mit csinálunk majd ott?» 
kérdezte kis Péter nagy Pétert. «Majd halakat megyünk horgászni». 
Kis Péter azt mondja : «nohát majd elkísérlek tégedet».

Hát elmentek a nagy folyóhoz, aztán nagy Péter azt mondja 
kis Péternek, ő tud egy nagy vízesést, e mellé (tkp. erre) menje
nek halakat horgászni. Mikor a nagy vízeséshez jöttek, nagy Péter 
nekitaszította kis Pétert a vízesésnek és [bele] a folyóba. Kis Péter 
úszva (tkp. folyva) ment a folyó mentében. Mikor kis Péter egy 
darabig úszott a folyó mentében, partra ért, aztán kis Péter megint 
elment, hogy ismét több marhát keressen. Nagy Péter azt hitte, 
hogy kis Péterke elmerült (belefúlt) a folyóba és nagy Péter el
vette kis Péternek a marháit.

Mikor kis Péter megint sok marhát keresett, haza akar 
menni és előtalálta nagy Pétert. Ekkor nagy Péter azt mondja: 
«azt hittem, midőn tégedet a folyóba taszítottalak, hogy már bele
fúltál. Honnét kaptál ismét ennyi marhát?» — «Ezt [azért] kap
tam, mivel engemet a folyóba taszítottál. A folyó fenekén voltak». 
Nagy Péter kérdezte kis Pétertől: «nem akarsz engemet is a fo
lyóba taszítani?» — «Akarlak bizony», felelte kis Péter. Avval 
elmentek a folyóhoz, aztán kis Péter belelökte nagy Pétert a 
folyóba. Hát nagy Péter elmerült. Ekkor kis Péter hazament a 
sok marhával, megkért egy leányt és megházasodott, boldogúl élt. 
Sok gyermeket kaptak. — Ez az egész.

6. C á r r a  p o a l l  t e j e n  j i i ’re, к uh te h ' ä r r e n e  s i t  t i  j.

Suomies äikien lij akté láttien kelle cirra poqllteje. unnie 
pitnek' °occi cerrij auötste, minnemust piäpmuoht settijihi tihte cárrá 
poqlltije jéh cerrá poálltijin kommá jáh mänä’. sö soihti jás tihte 
prüuste jámit, kuhte lij h’ärrene tűnnie suoknisne, kusnie lij tihte 
cirrá poqlltije, jeh ausüune setti tánn prüustn minneln. kuli tihte 
cárrá poqlltije tapp kö4i, sö wáreti cárrec' pö°lti jeh tuoki. tie pitne- 
kác' °occi,jeli vülki tann poqstln ausüunije jeh tann kámpul pruqstn
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éöHe' (cüule'), к rak' lütnesti ( lutnesti). sö menniji jiése h’ejémose 
jeh j’écse kommose sopcsti: «nu acin tiillie mijje’ h'ejevolakan viá- 
sut, manna lip tie h'ärrene séttemq». cérra poqltéjén kommá iccij 
átíne si’ht jähkit. тёп kuh cüule’, kräkenh (kräkene') vüesti, só tihte 
altse kommä jehki.

tie aktn aikien prievie konokän lüuhtie poqtä, jukt ecin kaihk’ 
Wirr a , mah kounesin süu rihksne, mennet konokän koqiku jeh ko- 
nokse supcsti’t, kie lie konokän kullie rinnkop mqlütommq. konokä 
lij tasselpmmq, tap sä rinnkop, kuhte khostij kallie cüetie späise 
täliste. kuh tah hlärrä’ menneji(n, sö tihte cirra poqlteje äi menneji, 
cekij tappq cüHop jeh kräkenup jih wecci aktne täi. h‘ärrai kuiinq 
konokän koqiku. konokä kiheete tüitie Uärrite: «mqitie ietie tohks' 
munne supcsti't, kie Не mü kullie rinnkop suolätommq '!» iccin kuh 
näken käknit’ j'ehtit. sö konokä cérra poqltijen koqiku pö°ti jeh kih- 
cij: (i makkares lie’ tatn alämuceh> — «manne lep satnies h’ärrä 
jéh vi’sies prüf ette», sö konokä j'ahtä: «mahtä’ tie tatne munne 
sopcstiH, kie lie mü kullie rinnkop suqlätommq ?» sö cirra poqltije 
svorij: «siHitop kuit Anne ussetimmie thijjeb jeh j len’pähper’, plihk’, 
kuktie 0qccuob cället». sö kulömq wqhkuo’ celij. tie konokä wäreti 
jéh kihcij: «tairä’ tällie, kie Не müw kullie rinnkop suqlätommq h> 
— «ip kuh dime tairieh», tihte cérra poqlteje svörij. konokä jeahtä: 
«ih ku’ fénepup kuh kulömq piejjie’ °qccu’ viasut. jés ih tie mähtie’ 

jiehtet, sö manne tatnep pouwustup».
tie konokän tienär8 piäpmuo’ kuittin tann cirra poqltiejesse. 

kuh tan vuosts piejjien tihte tienäre piapmuo’ püukti, sö cerra poql
tije jih ti: »tihte lie die vuosts». muppien piejj’en muppie tianere 
piapmuo’ kuitti, sö j'éhti téssd: «tihte lie muppie». koalämoin 
( V. -mätn)  piejj’en koqlämote tianere piapmuo’ püukti, tie cerra 
poqlltije jih ti: «tihte lie koqlämote». cerra poqlteje vienti, parra 
lie die koqlämote jeh minnemus piejjie satne kalekij viasut. sö 
nämhtie lij täitie tienäritie jeahtuma. men tah tienarh pöllijin, 
juktie vientin, atte cirra-poqllteje tairä, sijje’ li’n tap konokän kullie 
rinnkop suqlätommq. tah kolőmo tiáner’ pö°tin cérra poaltijin 
koqiku jéh jih tin; »mijje’ lien konokän kullie rinnkop suolä- 
tommq. mijje’ kalekien tütnö j ’énh pitnek wattét, jés ih kono-
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knje sopcst', mijjeh lien sű rinnkop suqlätommq». cérra poqltije 
jihtij: «jés thausenqp sölöpo täliste °qccuop jeh rénnkop pöstite, 
sö ep kuo kaik' konokoje jiehtet, atte tije' litie rinnkop soqlätpmmq». 
tie wuttin uihte tan fen' pitnek', kuktie cirra poqlteje séihti jéh 
rennkop ai. kuh cirra poallteje rinnkop °occi, sö jéhtije: «leekstittie 
munne unne tejjiste!» kuh lin tianerh leekimq tapp téjjip, sö cérrd 
poqltije wéíti tähtie tejjiste jeh kämsuop taréjai jeh rinnkop pieji 
kämsuon sijtse, sö jihtij, accin wattét konokän svdjPnän. svienie uihte 
porroli kämsuop iéh rénnkop. äretn konokä pö°ti jéh k'éhcije cirra 
poaltijéb: «tairä' tällie, kusnie lie mü rénnkqh> — «пй mqnne tai- 
rdpи, cirra poqlteje svörij, «tű svienien lie sisnie». tie muettejiln 
tapp svieniep, sö uihte käunin rinnkop. konokä ävune sétti,jinh parr 
eäpmqrihkan pitnek' wutti célra poaltejesse. cirra-poqlteje vülki 
(vüleki) jicse h'ej emun koaiku jeh poqntas alámone sitti. — tällie ij 
lie kuh vielie.

A s z é n é g e t ő r ő l ,  a ki  p a p p á  l e t t .

Egyszer egy parasztember szénégető volt. Kevés pénzt ka
pott a szénért, utoljára étel nélkül maradt ez a szénégető meg a 
szénégető felesége és a gyermekek. Hát történt, hogy meghalt az 
a prépost, a ki pap volt azon egyházkerületben, a hol ez a szén
égető volt, és árverés lett a prépost [halála] után. Mikor a szén
égető ezt meghallotta, szenet (tkp. szenecskéket) égetett és eladta. 
Ekkor pénzt kapott és azután elment az árverésre és az öreg pré
postnak papi ruháit, gallérjait megtartotta (megvette, tkp. föl
emelte). Avval haza ment és a feleségének mondta: «most majd 
jól fogunk élni. Pappá lettem». A szénégető felesége nem akarta 
hinni, de midőn a papi ruhákat és gallérokat megmutatta, a fele
sége elhitte.

Hát egyszer levél jön a királytól, hogy minden pap, a ki 
birodalmában van (tkp. találtattak), menjen a királyhoz és mondja 
meg a királynak, ki lopta el a király gyűrűjét. A király elvesztette 
azt a gyűrűjét, mely több (sok) száz species tallérba került. Mikor 
a papok elmentek, ez a szénégető is elment, rávette a papi ruhát 
és a gallért és elment a papokkal együtt a királyhoz. A király kér
dezi azokat a papokat: «vájjon nem bírjátok-e nekem megmon-
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dani, ki lopta el az arany gyűrűmet?» Senki sem bírta megmon
dani. Ekkor a király a szénégetőhez jött és kérdezte: «miféle 
(milyen) ember vagy te?» — «En igazi pap és bölcs próféta va
gyok». Hát a király mondta: «meg tudod-e nekem mondani, ki 
lopta el az arany gyűrűmet ?» A szénégető felelte : «[meg]; azonban 
még meggondoló időt és sok papirost, téntát akarok, hogy írhassak», 
így három hétig írt. Ekkor a király megkérdezte: «tudod most, ki 
lopta el az arany gyűrűmet?» — «Nem tudom még», felelte a 
szénégető. A király mondja: «nem élhetsz tovább (tkp. többet) 
mint három napig. Ha nem tudod megmondani, megöllek».

Hát a király szolgái ételeket hoztak a szénégetőnek. Mikor az 
első napon a szolga hozta az ételeket, a szénégető mondta: «ez ime 
az első». Másod nap másik szolga hozta az ételt, ennek meg [azt] 
mondta: «ez a második». Harmad napon a harmadik szolga hozta 
az ételeket és a szénégető mondta: «ez a harmadik». A szénégető 
azt gondolta, ez csak a harmadik és utolsó nap hogy élhet, és így 
mondta a szolgáknak. Hanem a szolgák megijedtek, mert [azt] 
hitték, hogy a szénégető tudja, [hogy] ők lopták el az arany gyű
rűt. A három szolga odajött a szénégetőhöz és mondta: «mi lop
tuk el a király arany gyűrűjét. Majd sok pénzt adunk neked, ha 
nem mondod meg a királynak, [hogy] mi loptuk el a gyűrűjét». 
A szénégető azt mondta: «ha ezer ezüst tallért kapok, a gyűrűt 
meg vissza, akkor nem fogom megmondani, hogy ti loptátok el a 
gyűrűt». Hát csakugyan sok pénzt adtak, a mint a szénégető 
akarta, és a gyűrűt szintén [odaadták]. Mikor a szénégető meg
kapta a gyűrűt, azt mondta: «készítsetek el nekem egy kis tésztát». 
Mikor a szolgák elkészítették a tésztát, a szénégető vett a tésztából, 
gombóczot csinált és a gyűrűt beletette a gombóczba, aztán 
mondta, hogy adják a király disznajának. A disznó csakugyan 
megette a gombóczot és a gyűrűt. Heggel jött a király és kérdezte 
a szénégetőtől: «tudod most, hol van a gyűrűm?» — «Tudom 
bizony», felelt a szénégető, «a te disznódban van». Erre megölték 
a disznót és csakugyan megtalálták a gyűrűt. A király megörült, 
igen nagyon sok pénzt adott a szénégetőnek. A szénégető haza 
ment és gazdag ember lett. — Most nincs tovább.
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7. Ja m q  a läm u  6 e j  éh s v i  n i en к ár r not ah к a.

Suomies äikien akté samién kelle lij °occuma aktup triänkup 
(triánkup). tihte kelle jeh triiinka aécin poqrhte vuHekit. suqmies 
iehkets piejj'en vülkin. vülékit kalékin soqmies láhpán koaiku jéh 
püuc ’ oástet. sö menniji'n kuhkies sthuhcep. tihte lahpq j'écse pitne- 
punkap oqjältahtumq jicse h'ej e muse, sö tihte sämien kelle jihtij 
tann sü tridnkse, cuovorh jurákét fees koatien koaiku. ku j4cs köz
tien koaiku pö°tin, sö lij jéjjé jeli sivunete séttemq, sö lin süu alämuer 
oqrieminnie. sö c änijin kuq tän, sö lij akté ku°ssie kittié poqtomq, 
tann kuqtän jeli tciinie lähpon kommuine oqrieminnie. tihte sämien 
kéíle härmusne séttij, juktie süu kommá hauörene ciewásattá, jéh 
iccij ánne tairie’, kukt eci fierádiH. sö tihte lähpun triiinka jihtij : 
nü satne tairä,kukt eca fierádiH: «uhcet’plájjü jéh hattsuob, sö qcip 
2)läjjuoh s*elektiH jeli kurrukit tann lättien nälämän ». sö uihte tihte 
triänkq sélékti plájjuop jeh kurrüki tann kiás sie alämän nälämän. 
tihte kii'ssie alämäj jámij. sö tihte sämien kelle kiheij pöihсер : «kukt- 
ecin tállie fierádiH täinie kulssie alámuine, kuhte lie die jämos?» — 
pähee svörij: nü satna tairä, kukt-ece fierádiH. satna tairä, aktene 
lattien sujinie-lärosne skiälömq' prüuhkie’ sujinie’ suqlätiH. tah lat- 
tie’ jéh lättien alämuc’ ieh kuh tairie, mah tah alämuc’ süu sujinite 
suqlet'. manne lip küHumq, juktie accin tann lattien parnie’ kähtet 
tann jéjjin jéh prüowut täitie skiiilömuite vüoiét ( vüecét). mqnn-qcep 
mennet aktn lattien hierkiep waltet. — sö uihte wäreti hierkiep welti. 
kuh hirkine pö°ti, sö korruti tapp jämq lattiep hiestn nélle jéh lie- 
rehti* tann läruo pialese. sö tihte sämien parnie farij tästiejeh hieste 
fari tann läruon koqiku jeh accie sujinie porrot. tihte jämq lattie 
eahksi hirkien nällnie, kuh viasuje alämuce.

kuh hirkie pö°ti läruon koqiku, sö tuh lattien parnie jihtin 
sinsatnän ; «tällie mäjie skiälömq poqtä!» jéh warräki vüucin, kuk- 
tie tihte lättie slämui. tuh parnie vientiHi, lij viasuje tihte, mij lij 
hiestn nällnie, sö vientiji'n, sijje lie’ vuqcemq. hieste vülekij, kuh 
tuh vüucin jéh tihte jämq alämuce slämui hiestn nälltie. hieste vülkij 
hajeken, tihte jämq alämuce päci. sö tuh vieljec rö°rosettie’, kukt-ecie
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fiärädiH täinie skiälömuinie. ieh kuit si'ht’, accä naken poatemen 
tairet.*)

kuh lin cahkséminnie läruon sisnie, sö akté stuore alämäj 
poatä stuora maisüne. tihte alämäj pieji tapp sü maisuop tann läruon 
pialese. tah vieljec’ k§fleji*n, tihte alämäj j eahtä : «tällie mäjic rnqnne 
stuore svienien kärruotahkop tohkäsip suolädi't tähtie ráihkuos 
poantste. auötsne mqnnop utni jeh manne kalekijib sütnö svinie’ 
muhtet. manne sütnö svinie’ muttejip, män munne parra unná svi- 
nien puiteste jeh piarökuste wuttij. kuh Up manne svinie’ mu'ttomq,, 
sö manne ussedip, nü kalqkap manne aktup stuorä svinien korrä- 
tahkup suq,lätilt. tann jijjin 1гер tällie wärätomma suqlätommg,, 
tällie mäjic mijje j len svinien fliesk’ °accuon. mann-ecep tällie wäccet 
tunn skö°kon si'se jéh pqihkit. maisuob mü täase lähpäb, poatäp kuit 
warr&ki pöstite jéh waltäp». — tuh lin vieljec’ kulltalemma, kuktie 
tihte alämäj supcställij oktekiepse. kuh tihte kulssie alämäj lij fä- 
rumq skoqkije, sö wärätPn tuh vieljec’ jeh tunn kuissien vuossep 
nuoleji‘n jeh tap svinien korrätahkup weltin jeh ciikin tupp jämq 
alämucup tann vuossn si'se (sijise). sö äi warresti(n läruon si'se. 
ku'ssie alamäj pö°ti jeh welti jicse maisuop jeh vüleki. tuh vielejec ’ 
ävune settejiln pair eäpmqri'hken.

kuh tihte alämäj pö°tij jicse h'ejemuse, kuhte lij tapp poqitekq 
sviniep suqlätommq, jeh tab jicse maisuop kuHti koqtän, sö lij kommä 
oqrieminnie. sö ko-ske jicse kommäp jéh j'ahtä: «cuoccel’, svijénien 
pueitie’ vu°ss’! tall ecien mijje’ h'ejevoläkan viasui. manne Up stuora 
svieniep sualätpmmq». — tihte kommä cu°ccelij ävune par eäpmq- 
ri'hkqn. krüuhtqp léeki, sö accie nuqlet vu°sseb jeh piarkuo’ pueitie’ 
cuohpodit krüuhtse. kuh lij nuqlemq vuósseb tihte kommä, sö pöllejij 
jéh jeqhtä : «kuste le’ tatne jämq alämucep vuóssn si'se 0occuma ?» — 
«ije mqnne nahen jämq alämuceb ütnie’, manne kuit par re svieniep 
atnäpi). — »poqtie’, jijce vuinie’n, kommä jihti. tihte keile pö°tij jéh 
vuinij jéh pöllejij par eäpmqrihkan. sö j eahtä: «tällie lie die svijenie 
jämq alämucinnie settemq. orruo’ sävut», kommose jeahtä, «peare-

*) Valószínűleg hiba, e helyett: aeca naken poqtet tairemen.
пUGOR FÜZETEK 9 .
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mus, mijje’ krävien lantn sijise jeh savót arruon. so acep toqjevuoh- 
tiH tütnö, eäp kuo kaik’ vielie svijeniep suqlätiHn.

so tah vielejec ’ °occin svlnien kärrätahkop, juktic tapp alámu- 
cep wüucin. tihte sämien kelle jeh triänkq li'n ai ävune, jnktie poqrhte 
°occin tapp järnq alärnucep. män tihte, hüllte lij svieniep suqlätommq, 
jahki, atte svienie lij jamq alámucinie sittomq. sö árrui sarut tihte 
jéh tann kommá, iccin kuh tuost’ naken. akimucse sppcsti’t.

A h o l t  e m b e r  és a d i s z n ó t e s t .
Egyszer egy lapp ember egy szolgát fogadott (tkp. kapott). 

Az ember meg a szolga el akartak menni. Egy késő délután (tkp. 
estéli napon) elindultak. Egy emberhez akartak menni, hogy rén
szarvasokat vegyenek. így mentek sokáig. Az ember a pénzes 
erszényét otthon felejtette, hát a lapp ember azt mondta a szolgá
jának, [hogy] vissza kell fordulniok (térniök) a sátrukhoz. Mikor 
sátrukhoz értek, éjjel és sötét lett és emberei aludtak. Beléptek a 
kunyhóba, hát egy idegen parasztember jött a kunyhóba és annak 
az embernek a feleségével hált. A lapp ember megharagudott, hogy 
a felesége kurválkodik (kurvává lett) és nem tudta, mit (tkp. hogyan) 
csináljon. Ekkor az ember szolgája mondta: ő bizony tudja, hogyan 
cselekedjenek: «keress ólmot és olvasztó-tégelyt, aztán majd ólmot 
öntök és beleöntöm a paraszt szájába». A szolga csakugyan meg- 
öntötte az ólmot és beletöltötte az idegen ember szájába. Ez az 
idegen ember meghalt. Aztán kérdezte a lapp ember a legényt: 
«mit csináljunk most ezzel az idegen emberrel, a ki ime meg
halt?» — A legény felelte: ő jól tudja, mit csináljon. О tudja, egy 
parasztembernek szénapajtájában gazemberek szénát szoktak 
lopni. Ezek a parasztok és a parasztnak hozzátartozói (tkp. em
berei) nem tudják, kik azok az emberek, [a kik] az ő szénájukat 
ellopják. Hallottam, hogy ezen parasztembernek a fiai lesbe fog
nak állni az éjjel és megpróbálják azokat a gazembereket meglőni. 
Én majd elmegyek, elveszem egy parasztnak a lovát». — Hát 
csakugyan elvette a lovat. Mikor a lóval megjött, fölkötözte a holt 
parasztembert a lóra és elvezette a pajta mellé. Aztán a lapp le
gény elment onnan, a ló pedig odament a pajtához, hogy szénát 
egyék. A holt parasztember [úgy ] ült a lovon mint egy élő ember.

Mikor a ló a pajtához jött, a parasztember gyermekei mond-
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ták egymásnak: «most jön íme a gazember!» és gyorsan lőttek, 
úgy hogy a parasztember leesett. A legények azt hitték, [hogy] élő 
az, a mi a lovon volt és gondolták, [hogy] meglőtték. A ló elment, 
mikor azok lőttek, a halott ember pedig leesett a lóról. A ló sza
ladva (nyargalva) ment el, a halott ember [ott] maradt. Ekkor a 
testvérek tanácskoztak, mit csináljanak avval a gazemberrel. Nem 
akarták, hogy valaki tudomására jöjjön.

Mikor a pajtában ültek, egy nagy ember jön nagy teherrel. 
Ez az ember letette a terhét a pajta mellé. A testvérek hallották, 
[a mint] az ember mondja: «ime most nagy disznót (tkp. disznó
nak testét) bírtam lopni attól a gazdag gazdától. Azelőtt én vol
tam nála és nekem kellett a disznait leölnöm. En leöltem neki a 
disznait, de nekem csak kevés disznóháj at (szalonnát) és húst 
adott. Mikor a disznókat leöltem, gondoltam, majd lopok én ma
gamnak egy nagy disznót. Most az éjjel voltam ellopni, s most 
ugyancsak sok szalonnát kapunk. Most majd elmegyek amaz er
dőbe, hogy szarjam. A terhemet itt hagyom, de visszajövök és 
elveszem». — Azok a testvérek meghallgatták, hogyan beszélt ez 
az ember magában. Mikor az idegen ember elment az erdőbe, a 
testvérek fölbontották az idegennek a zsákját, aztán fogták a 
disznótestet és azt a halott embert dugták a zsákba. Az idegen 
ember jött, fogta a terhét és elment. Azok a testvérek igen nagyon 
megörültek.

Mikor az az ember a lakásába jött, a ki a kövér disznót el
lopta, és a terhét haza vitte, a felesége aludt. Fölkelti a feleségét 
és mondja: «kelj föl, disznóhúst, szalonnát főzz! most majd jól 
fogunk élni. Nagy disznót loptam». — Az asszony igen nagy 
örömben kelt föl. Fazekat készített elő, aztán föl akarja bontani a 
zsákot, a húst, szalonnát pedig belevagdalni a fazékba. Mikor az 
asszony fölbontotta a zsákot, megijedt és mondja: «honnan 
kaptál halott embert a zsákba?» — «Nincs nekem halott em
berem, nekem bizony csak disznóm van». — «Jer, lásd magad», 
mondá az asszony. Az ember odajött, meglátta és igen nagyon 
megijedt. Aztán mondja: «ime most a disznó holt emberré vál
tozott. Hallgass», mondja a feleségének, «legjobb, [ha] eltemetjük 
a földbe és hallgatunk. Meg fogom neked ígérni, nem lopok többé 
disznót».

így a testvérek megkapták a disznótestet, mivel az embert
11*
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meglőtték. A lapp ember meg a szolga szintén örültek, mivel le
rázhatták a nyakukról (tkp. el kapták) a holt embert. Azonban az, 
a ki a disznót ellopta, azt hitte, hogy a disznó holt emberré válto
zott. Aztán ez hallgatott meg a felesége s egy embernek sem mer
ték elmondani.

H) S и q n и о.

Akte sämien parnie lij soqnetiminnie (sö°noteminnie) aktn cap- 
pies sämien nieitse. suomies äikien lij vi'пор wärädomma oast um то 
marhneste, so menniji tann nieitn koaiku jih soqneti. tihte sämien 
parnie kihéije tab nieitop, kuh lij vijeneste wattuma tann nieitse jéh 
tann nieitn 'eihtekittie, so kihőije tann nieitop : vmaitie tatne munne 
kommone (jdlläci'rekenie) sithärrut? so qc' mannup vieihkieti't 
koqtiep cuóccuohti't jéh той puweite söihtet о pühcet». — ij manne 
täirie’, mqitie manne si'htop tilt ne cerekinie ärrut». sö niejete eíeki 
jéh aéa vüeliep juoiksti't. sö juaikä tihte nieite:

«ij manne täirie’,
maitie manne tatnup si'htup mü källine, 
nö lie’ knit mäje cäppies».

nieite j'ehti j'eh judjekä parre eepmarihkan:

«jés lieh tatne mü riekts kalläsesse,
muniie acc’ küwksiep taréjét
о cäppies kuksiep
jéh triaukä’ acc’ äi munne tarejit.
kuh fv. kuccie) lie’ triaukite turujumq,
kuccie täi kuimq poatä’
ö täitie oqccup vüinet,
sö ecep jiehtet,
mqitie accep tütnö
kommone ä r r o tn .

sö slühti juoikemistie.
tie viileki viht tihte sämien parnie jicse hieimun koaiku о 

skoakse vvdki, triaukäsassa’ cuohpui о koksesep. sö kuksie’, triaukä'



U M E -L A P P M A R K I N Y E L V  : L E Á N Y K É R É S . 1 6 5

taréjul, kuh llj turujumq, cäppies triaukä' taréjul о kuksié’, so vul- 
kij tan nieitn koaiku. kuh tihte parenie pö°tij tann nieitn koqiku, so 
vüeseti tap kuksiep jeli triaukite tann nieitse jeli vüolieb juoiksti о 
j'ehtij :

«jés ih tatne mannep sl'ht’ tű kallene,
nü kulli manne j'enup capples nieitup kaunup.
män jis ih tatne
mannup si'lit’,
ih kul’ tatne kalák’ °accet

í  «

naken aikien prüuret.
manne l'ep kul’ notifies pärenie».

so nieita svörij:

«пй manne tatnup si'htup, 
juktie lie’ munne cäppies kuksiep 
jell triaukä’ turujumq. 
so wuoinäi>, juktie manne 
cäppies kellob oqccub, 
ciehpies lieh äi, manne wudinäp».

sö suqnvob juukujljm, so prüureb h°ollijljin.

L e á n y k é r é s .

Egy lapp legény megkért egy szép lapp leányt. Egyszer oda 
volt pálinkát vásárolni a vásáron (tkp. vásárról), aztán a leányhoz 
ment és megkérte. A lapp legény kérdezte a leányt, mikor a pá
linkát odaadta a leánynak és a leány szüleinek, kérdezte a leányt: 
«vájjon akarsz-e nekem feleségem lenni? akkor segíteni fogsz 
nekem aházat kormányozni és rénszarvasaimat legeltetni, fejni». — 
«Nem tudom, vájjon akarok-e neked feleséged lenni». Aztán elkez
dett a leány, hogy dalt énekeljen. Hát énekel a leány:

«Nem tudom én, 
akarlak-e tégedet férjemül, 
bár elég szép vagy».

Ezt mondá a leány és igen nagyon dalol:
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«На te vagy az igazi jövendőbeli férjem, 
csinálj nekem kanalat, 
szép kanalat,
és hókorcsolyákat is csinálj nekem.
Ha megcsináltad a hókorcsolyákat, 
ha ezekkel élj ősz 
és ezeket láthatom, 
akkor majd megmondom, 
vájjon lehetek-e neked 
feleséged».

Aztán abbanhagyta a dalolást.
A lapp legény akkor haza ment és az erdőbe ment, hókor

csolyának és «kuksié»-nak (nagyobb kanálnak) valót vágott. Az
tán kanalakat és hókorcsolyákat csinált. Mikor megcsinálta, szép 
hókorcsolyákat és kanalakat csinált, elment a leányhoz. Mikor a 
legény a leányhoz jött, megmutatta a kanalat és a hótalpakat a 
leánynak, aztán dalt énekelt és monda:

«ha nem akarsz engemet férjedül, 
halld, én biz több szép leányt találok.
De ha te
nem akarsz engemet, 
halld, te soha sem fogsz 
férjhez mehetni.
én, hallod-e, varázsló legény vagyok».

Erre a leány felelte:
«Akarlak biz én tégedet, 
mivel nekem szép kanalat 
és hókorcsolyákat csináltál.
Látom, hogy én 
szép férjet kapok, 
ügyes is vagy, látom».

Aztán megvolt az eljegyzés (tkp. ittak) és lakodalmat tar
tottak.*)

*) A vmlie-'ksA  a többi közlött lapp dalok mintájára csak úgy gon- 
dolomformán állítottam össze. Eldalolni nem hallottam őket. A vuoliek- 
nek nincsenek szabályos ütemű soraik.

I
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I) Fordítások.

Kosmogoniai töredékek.

1. A v i l á g  t e r e m t é s e .

Koh jupmele áccij viaraltep sárét, tie roq.resi p'árkeleine, kuk- 
tie kaleki kaihkup taréjét, jupmele sPhti, accie’ kaihk’ muor’ para 
jirromeste orrot, jauriei (w.jäuri) jéh juhki sisnie kaláka parre 
milhkie kallqkat jéh kaihk tüuni räsiei nällnie accie’ muorje’ séttet. 
men so plärkele icci-ne tap si'ht’ kennä iéh tan autste cuovorh ala- 
mué ’ tälie parr eepmarihkan paräkat.

Mikor isten a világot akarta teremteni, tanácskozott az ör
döggel, hogyan csináljon mindent. Isten akarta, hogy minden fa 
csupa velőből (csontvelőből) álljon, a tavakban és folyókban csupa 
tej folyjon és minden füvön [ehető] bogyó nőjön. Azonban az 
ördög ezt nem akarta és azért kell az embereknek most igen na
gyon dolgozni.

2. V i z ö z ö n  mo n d a .

Kompul, kompul piejji koariti, atte jupmele kupmiehti jatne- 
mab, juktie cäcie’ kalläkin juhkiste jeh jäuriste viäraltn nélle. tie 
kaihk’ alámuc’ patnenijin; para kuokte alámuc’, akté viella jeh 
oappa, picin jielernqn. teitie jupmele ivelti kieta-nuqlan jéh stuora pir- 
jen nille kuHti. tasnie orrujikan kuhkiep, kussie tah j4n’ cäcie’ kätuin 
jeh viht jaurie’, juhk’ Un jatneman (viäraltn) nällnie. tie tah kuokts 
vulekin vujenet, maitie ai jeacä’ alämuc’ lie’ vieraltsne. koappäcak 
iceccikan jics kläinuop. kuh namhtie kulöma jäpie’ vanterti'n, viht 
kaunetijin jeh tabötijin akta muppiep. so vulekin viht poqrhte jéh kuh 
kulöma jäpie’ nuhkoji'n, tie viht kaunetin jeh akte viht tabötij mup
piep. tan autste viht rarhkuotin (rarhkuotikan) jéh viht kulöma 
jäpie’ nuhkoji'n, autsne kuh coqnkän po°tin. men kuh koalmatn 
äikien kulämon jäpien minnein kauneteikan, tie iccin aune vielij 
mähtie’ tabötet akte muppiep. tie orrúin aktsne jeh viasuin kuh keile
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о сёгека jeh utnin jeti’ mana, kuistie set tin kaihk’ alämuc’, kuht’ lie’ 
vieraltn nällnie.

Régi, régi időben történt, bogy isten fölfordította (döntötte) 
a földet, úgy hogy a vizek a folyókból és tavakból kifolytak a 
földre. Ekkor minden ember elveszett (elsülyedt a vizbe); csak két 
ember, egy férfi- és egy nőtestvér maradtak életben. Ezeket isten 
hóna alá (tkp. kézaljába) vette és egy nagy hegyre vitte. Itt ma
radtak sokáig, míg a sok víz eltűnt és megint tavak, folyók voltak 
a földön. Ekkor ezek ketten elmentek megnézni, vájjon más em
berek is vannak-e a világon. Mind a ketten útjoknak mentek. 
Mikor így három évig vándoroltak, ismét találkoztak és egyik a 
másikát megismerte. Hát megint elmentek és mikor három esz
tendő eltellett, ismét találkoztak és az egyik ismét megismerte a 
másikát. Ezért megint elváltak és ismét három év múlt el, mire 
(tkp. mielőtt) összejöttek. Azonban mikor három év múlva talál
koztak, többé nem bírta egyik a másikat megismerni. Ekkor együtt 
maradtak és [úgy] éltek mint férj és feleség és sok gyermekük volt, 
a kiktől lettek mind az emberek, a kik a világon vannak.

J e g y z e t .  E két kis kosmogoniai töredék fordítása, illetőleg 
átdolgozása azon elbeszéléseknek, melyek P. Högstöm 1746-ban 
megjelent «Beskrifning öfver de til Sveriges krona lydande lapp- 
marker» stb. czímü művének 57—58. lapján fordúlnak elő.



II.

Tornio-lappmarki i ly  elvm utat vány ok a karé 
suandói egyházkerületből.

M e s é k .

A) Ställu  mesék.

1. S ä m ie  n is ü  ja  s t  á l l  и °.
Tolin aikien vühij somié nisu ställu-köhtai. ställu0 valti iecas 

lusö ja ani onhacca dupp ( dupp). suomes aikie ta somié nisii dajdi, 
sö manna olkus. ko sämie nisii manäi olkus, de pijai muotta murrih ; 
ies ma-ndi keinosis. ja te ställu keähcasta ein, tolit oaind, ahte ein 
led tas, ij led vili mannan. mangie keähcastih ja  te huomahij. mamid, 
hiskal, muhta ij lén ieca ко mu°dda. te talit suhtoi ja te kaihku 
visuta muotta ja vülkij ovcoht, muh i kaunun. te sdmie nisü peiisai 
sidasis, te muihtoli, ко süni kecivai. ja te tas lé dlu satna-pdjasén, ah 
ih kalkkq pßhcih, mqs ill sqdda к tuo tolus nissunei.

A l a p p  a s s z o n y  és az ór i ás .
Hajdanában egy lapp asszony óriás sátrába hajtott. Az óriás 

magához vette és egy darabig ott tartotta. Egyszer ez a lapp asz- 
szony [azt] mondta, [hogy] ő kimegy. Mikor a lapp asszony ki
ment, a bundát a fára tette, maga [pedig] útjának ment. Ekkor 
az óriás még odatekint, látja, hogy még itt van, még nem ment el. 
Utána nézett és ekkor észrevette [hogy már nem volt ott]. Megy, 
megvizsgálja, de nem volt más [ott] mint bunda. Hát ez meg
haragszik, aztán egészen széttépi a bundát és elment keresni [az 
asszonyt], de nem találta. Hát a lapp asszony haza szabadult és



170 S V É D -L A P P  S Z Ö V E G E K , I I I .

elméselte, hogyan járt (tkp. történt neki). Ettől fogva mindig az a 
közmondás, hogy el ne maradj, hogy úgy ne járj, mint ama hai- 
dani asszony (tkp. ne történjék mint ama hajdani asszonynak).

J e g y z e t .  Ezt a mesécskét Tromsöből dél felé utazva a 
hajón jegyeztem föl egy karesuandói lapptól.

2. S tá l  и j  a sü  g a lä v  a le d'd'* e p i r r  a.

Palävaled’d'e oaina ipmihit kuhk'en ja  tadd'ä sü isiedisas, stäl- 
lu i: «oaidnah ко ton ipmihit kirjagit, vieläkadit, éahpqdit (y.dit)h) 
ställu fajai: «im (у. in) топ oaidne». ställu jerra: «marines tü 
calmieht nu coukadaht lÄ:e’t ’) » palüvaled’d'e vastieda : «то len tanie 
leihkim calmidasan, teine то (у. топ) oaidnan». ställu tad'd’ä: 
«leihke münn ai calmide (у. -di’), ahte monn ai oaidnan». te välti 
palávaledd^e tanié jah suddodi (y.-di)ja l'eihki stälu calmide (v. gal- 
midi). ställu tojai: «pähkqs, pähkqs olomajan». tajqi rlenka: 
«gierthala, gierthala, äd'dacan ( v. -can, v. -can, eli: värecan v. väre- 
ßan)». ja  nu ställu calmuhuvui.

Az ó r i á s r ó l  és s z o l g á j á r ó l .
A szolga csodákat (csodadolgokat) lát messze és mondja gaz

dájának, az óriásnak: «látsz-е te holmikat, tarkákat (tkp. foltosokat), 
fehéreket, feketéket?» Az óriás mondja: «én nem látok». Az óriás 
kérdezi: «miért olyan tiszták (világosak) a te szemeid?» A szolga 
feleli: «én ólmot (czint) öntöttem a szemeimbe, azért látok». Az 
óriás mondja: «önts az én szemeimbe is, hogy én is lássak». Hát 
fogott a szolga czint és megolvasztotta s az óriás szemébe öntötte. 
Az óriás mondta: «forró, forró, emberkém». Mondja a szolga: 
«tűrd, tűrd, öregapácskám (öregem)». És így az óriás megvakult.

J e g y z e t .  E mesét Tromsöben Juon Morsten karesuandói 
lapptól jegyeztem le.

3. S t ä l l u  j a  s ü p a l & v a l e  d’d'1 e.
Suomes aikie lij suomes nuorra olmaj, mij le mannan päläva- 

léd'd'in stälu lusö. akti sói meähccai mqnnabo piufe’t. pälävaled'd'le 
tad'd'ä: «vuoj, ma ollu cappq silpoit (silppoit) ja gollit mö oinen 
(oqidnen) /» de ställu tad’d’ä: «koktes ко топ in о nine ?» de päläva-
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led'fl'‘e iáddá : «то len suddodan tanie ja  murren éalmide, ta dihte 
m ö oqinen tqn ; ja  jus tö sidäht, aht mö suddodan tanie ja  nurren 
tu éalmide, te ton ai oqidná't ja  de moi piesse rogkot (roggot v. koa- 
jévuot) pajäs teit.» ja dá ställu tiuhtih nurret pahkkq tani1 éalmidi- 
sas. te go päläräl'edd'e kalkkqi nurret, te ställu tajäi : «pähkqs le ! 
pähkqs Vél* te palüvaledd'e tajäi: kierthala Eddán, vaihku le pähkqs.

te ställu calmuhuvui. ja  ku soi porröht älkigq, te päläialedd'e 
rähkqdih piépmu ställui. te son mäliesti tasa jfätnaga pirkku ja ies 
( i ‘s)  nuovqi stälu puóitiemus ja  stuoriemus virhca. ja de ko porrome 
leikka, te ställu tad'd'ä: «kokte tu ndlmien nü litnäsit kullu, ko tö 
suóskaht ja  mü ndlmien nü kar äs, ku mö suoskan». te pälävaleddde 
tad'd'ä: «müs lét pqsstielqht pänieht, teina ko mö len nuorab».

ja  de ställu palläguodih (-guodih), ahte so le skielemuhon sü 
säucaid ja sidqi, aht soi mqnnähq (aht soi kaläkaba v. kalkkaika 
mannqht)  säucq-huotnehe, vai so peessa lohkuot (v. lohköht) säucais 
(x. säucaidis). te ihtu vülkika, ja  de pälävaled'd'e kalkkqi luejéhtiet 
ouhto ein stälu juleke-kasska ja  sö nü lüihtih. muh ku so manimus 
säuca kalkkqi luijehdet, te pälävaled'd'e tajäi: «te pölita tu stuo
riemus vierehca!» palvaleddie lij eihtu nuovvqn sü stuoriemus 
virhca ja te li nähkie väldan miltties säuca-huotnahe ja kiessan 
ejas pirra ja te tajqi: «te tö luihtat stuoriemus virhcat». ja tie ies 
manqi pälävaled'd'e olkus virhca nähkie siste, te ställu kiedain kuli- 
tällih ja tajäi: «te le mü stuoriemus vierähca«. te ställu tajcfi : 
«poaoe ds!» te pälavaleddie curévih (curövih)  olögun: «jümo man
nen olkus tü stuoriemus vierhca nähkie siste; teina mö len kiessan 
ta lejan pirra». te ställu tajqi: «vai mö tu liedden tiehtie’t, kall mö 
lieddén tüs cäreveht oqjvvie».

te ställu ij sah tiede, kokte sö teina palvaléddin kaläka tahkq't 
(tahkqht), teina ko sö i iah ( =  ij sah)  oaine, ja keähccali juohkke 
lädde piutie’t, vai kalkkqi oajju°'t pälävatädd'e. muh pälävaled’d'e 
väruhij iecas. te ställu anij virpmit, meit lij suhppun olökule muhtien 
johki,ja da anij tiukkq> viereme-kieéin (v. -keiéin,-keijin), vai sö kulid, 
jus aktat tohkü männä sü virbmin kuolit väld'et. muhte pälävaled’d'e 
muhtien aik'e, ko lij jöskies (cöskies), manqi, ko ställu li ödime dlas 
( v. piuhtast kiehte)  lihkhalla’t ( eli: skilhalla’t) tq tiukkq. te ställu,
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ku guloi tiukkq skilhallame, te viehkalih oaden-safenis ja te vülkij 
tohku viekq alas (alas). te pälävaled'd' e ta pót tu pullehih Щ huotnaha 
ja puoltih kaiht stälu piktasid. te vierehti ställu kalämumin japmiht. 
te nogoi.

J e g y z e t .  E mese a Svéd-lapp szövegek I. 85. lapon 
«Ställuo jah altä sväinas» czím alatt közöltnek karesuandói nyelv
járáson való átdolgozása. Fordítása is ott található (87. lap).

4. Mon m űi Utal  an o u h t a p o a r e s  ä d'd'a (v. varé)  p í r  r a.

Tah anij sämie sijta. te kämnahalai ( v. kamnhalai)  ställuili, 
te pijai johttaht sijtas. ies kurhpoi iegas (v. iegas) nuósska riehtie 
sisq, ja  pijai manaides johtiet sijtain ire ( v. iere). ies paci teina 
kurühpujuvvum rihtin koat-sad'd'ai. de puoői ställu ja  käunai poares 
varé koa’tsajjVn ja tajäi: «poares varé lei kalámun koahte-sad'd'äi». 
te vältih ta ställu ta poares väre ja toalvui sü ködies lusö ja pijai 
suovva-mvura nala l'egganet. de ställu vulkih karit verroht meehcin, 
masa pirkuit pid'd'ä; to poares vare kaláka vussq’t. muhte dalit 
(\\ daht) poares väre vulki ive ta riehtie siste ja välti stalu viéthka 
ja väktij uksq-peällan köoie siste.

stälun léddé kuokte partnie. ställu fad'd'ä porasep pärenai 
(v.päränai): «vieggaleste (viej jaleste ; dehege: viegga) ta viethka 
kodie siste !» tollt poares rare cuolastij ( v. cuolastij)  viethkain oajv~ 
vie ire ja kottih (y. -ij) stälu pörraseb partnie. ställu tadd'ä: «püh- 
tahal varkkq, ta vietkq,! ij saht as st an, ko poares väre le suovva- 
inuora nallte». te pijai ställu nuorap partite viej gat vietka. do 
poares väre väktij ukso-peällan kodie sisku peälde. tollt poar'es väre 
cuolasti oajvvie ire tan nuorab partidén, ställu peälähka teit pärtni- 
dés (partnides), ko epa puhte vietkq. te ställu pijai nieitas vietka 
v'eggat ( vieggat). rdejeta puodih (-ij) tuoraka-nuodin. te ställu tajäi: 
viecchall (vieccahall v. vieccahall) pi'kkagan ( v. -gan) vietkq,, eäpa 
du ( Y .  du) vieljat asstan puklet, ko poares väre le suovva-muora 
nalt. de vulkih stälu n’eita vieggat vietkq. toh poares väre cuolastih 
oajvvie ta nieitan ire. ställu peälähka, ko ei puhte vietkq, de vulki 
ies ställu vieggaht vietkq. döht poares väre cuolasti oajvvie ire ta 
stälun, ko cätnqlij (v. cätriqlij) kölitai ja kottij ta stälu ire.
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stalu ahkka lei ukso-peärpmiehit näidime (v. vieggame). de 
puodi stalu ahkka. poares varé le mäliesteimi stalu pierkku. poares 
ahkka póhta köhtai. poares varé tad'd'ä: «porö kuoimägan (y. -gan) 
pierkku, poares veire pierkku/» stalu ahkka tadd'a: «tci le tuku stalu 
piröku». te varé lei pid'd'an stalu raoute bohccasa, tollih. stalu poares 
ahkka oainá ta ruoute bohccasa,, te tuohppi ta pahkka ruoute bohccasa 
ja kalkkqi namiestet ta poar'es varén vuojénahit ire. te puli gotto 
( v. gotto)  stalu poaries ahkan, te jämih. to poares varé váltij visít 
visugéht stälu täbviera, poares äikhas tolus silpq.it ja kollit, sattai 
oaüe rikkies poares ädd'ä tastq, poars varén, kotti visu visugiht 
( -geht) ta stalu végq, te vulki ruoktuot. daht léi aläma olmus, muhte 
da stäluht l'ed'd'e eätnam vuolus olömuhk.

de puodi ruoktuot poares vdr'e sijtasis ähkas lusö ja  mänais 
(y. mänaides) lusö. ja  sidai poarräsemus partni nuovvq’t puóites 
(v.-tes) ionu° ja  kauluoht käpmasit ja  källuo caggq’t ja  nuovvq’t 
sijvvun rihtä-peällin vai k'ehmanieht uoste’t. n'eita sidai cuolli (y. cu- 
olli) tahkqt, ahkka sidäi mar’hvie dahkät (y. dahkq’t), partnie sidai 
mällqsa piddq’t ( v. piggqht), n'eita sidäi puóite gurhppie kiessat, 
partnie sidai kalämuodet rihta-pielit, vai gäbba (cäbba) sqddet, vai 
puorebu uóstet k'ehmannit ( dehegi: poalávaraht). n'eita sidai keässe’t 
nuovvat (huobvat) aliases pörögi peässka nähkit ouhta gulegih cäppa 
(Y. cäppa) nähkit, vai dälevieh kaláka pivvqt (pibvat). na ku soames 
päreni vuoddä (y. vuöggä)  suodnuide, lé cäppa jfässkah müst ui. 
ju le keihcie ta muihtoluson. ju moi kéiirkaime, alluo saht slärave 
ecineb.

M e s é l e k  egy  ö r e g  e m b e r r ő l .
Ennek a lappnak volt egy sátorhelye. Eá akarta szedni az 

óriást, hát megparancsolta, hogy elköltözzenek a sátorhelyről. 
Maga belekötötte magát egy nedves bőrbe, gyermekeinek pedig 
meghagyta, hogy költözzenek el a sátorhelyről. Maga [ott] ma
radt az összekötözött bőrrel a sátorhelyen. Hát jött az óriás, meg
találta az öreg embert a sátorhelyen és mondta: «az öreg ember 
megfagyott a sátorhelyen». Avval fogta az óriás az öreg embert, 
elvitte a sátrához és a füstfára tette kiengedni. Aztán az óriás 
elment edényeket faragni az erdőben, a hová (mibe) a húst tegye;
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azt az öreg embert meg akarja főzni. Azonban az öreg ember ki 
(tkp. el) ment a bőrből, fogta az óriás vájó vasát és őrködött az ajtó 
mellett a sátorban.

Az óriásnak két fia volt. Az óriás mondja az öregebb fiának: 
«hozd ki a vájó vasat a sátorból!» Azaz öreg ember levágta a 
vájó vassal a fejét és megölte az óriásnak idősebbik fiát. Az óriás 
mondja: «hozd a vájó vasat gyorsan! Nem ér rá, mivel az öreg 
ember a füstfán van». Aztán megparancsolta az óriás a fiatalabb 
fiának, hogy hozza ki a vájó vasat. Az öreg ember őrködött az ajtó 
mellett a sátor belső felében. Az öreg ember levágta a fejét a fiata
labb fiának. Az óriás szidja ezeket a gyermekeit, mivel nem hoz
zák a vájó vasat. Aztán az óriás megparancsolta a leányának, 
[hogy] hozza a vájó vasat. A leány rőzsecsomóval jött. Hát az 
óriás mondja: «hozd leánykám a vájó vasat, nem érnek rá a bá
tyáid kihozni, mivel öreg ember van a füstfán». Hát bement az 
óriás leánya, hogy kihozza a vájó vasat. Az az öreg ember levágta 
a leány fejét. Az óriás szidja, mivel nem hozza a vájó vasat, hát 
maga az óriás ment kihozni a vájó vasat. Az az öreg ember levágta 
az óriás fejét, mikor bebújt (belépett) a sátorba és megölte az óriást.

Az óriás felesége [oda] volt ajtó gerendákat levágni (hozni). 
Hát jött az óriás felesége. Az öreg ember megfőzte az óriás húsát. 
Az öreg asszony a sátorba jön. Az öreg ember mondja: «egyél 
feleségecském (tkp. társacskám) húst, öreg ember húsát!» Az óriás 
felesége mondja: «ez olyan mint az óriáshús». Az öreg ember az 
óriás vas csövét a tűzre tette. Az óriás öreg felesége látja a vas 
csövet, aztán megfogta ezt a tüzes vas csövet és ki akarta szívni 
az öreg ember lelkét. Ekkor elégett az öreg asszony torka és 
meghalt. Az öreg ember fogta az óriásnak minden jószágát, régi 
időbeli hajdankori ezüst és arany holmikat, nagyon gazdag öreg 
ember lett ebből az öreg emberből. Megölte az óriás nemzetségét 
(seregét) egészen, aztán visszament. Ez földi ember volt, hanem 
az óriások föld alatti emberek voltak.

Hát visszajött az öreg ember a sátorhelyére a feleségéhez 
és gyermekeihez. A legöregebbik fia kövér meddő szarvastehenet 
akart levágni és gyorsan futó rénszarvast bocskorra valóra és hom
lokbőrt [akart] kifeszíteni és tisztán (csinosan) lenyúzni a fél test
ről, hogy a kereskedők megvegyék. A leány beleket (hurkát ?) akart 
csinálni, az asszony kolbászt akart csinálni, a legény húst akart
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odatenni [főzni], a leány haját (szőrét ?) akarta egy csomóba tenni 
(tkp. húzni), a legény a féltesteket akarta megfagyasztani, hogy szé
pek legyenek, hogy a kereskedők jobban megvegyék. A leány ma
gának szőrtelen, czipőre való bőröket, egyúttal szőrös szép bőröket 
[akart], hogy télen melegen legyen. No, a mint valami legény 
lakodalomra megy (szánon), nekem is lesznek szép bocskoraim. 
Most már vége van a mesének, már mi ketten végeztünk. — Nem 
hazudok többet.

J e g y z e t .  E mesét Tromsöben Juon Morsten karesuandói 
lapp mondta tollba.

B) Egyéb m esék.

5. К ehäv e s l u n t  о, kon ö g as a n l e i t a  j a  H i s t  a-r eä v v i.

Te lij tolien aikie akta kehäves lunnto, mas led'd'e kolónia peät- 
naka: Ndtiti, Piränaja Jalopeuri. to kehäves lunnto vagga miehcit 
teina kolmoin peätnakin, piuta porrömusö alldsis. — te lij akta ko- 
nögas lohpiedan nieitas näurrai. toh konögasa nieitä сгегги mierra- 
kattin. to lunnto pöhta n'eita lusö, jérra: «melt to ciruht ?» nleita 
tad'd'ä : «isä le mü lohpiedan näurrai». lunnto sihta, rieita kodd'e 
tihkit oaivvinis. n'eita kottij tihkit lunto oaivvin. lunnto nohko 'i n'eita 
asskai. te puodi näurri v'efyjat ta n'eita miehcin (m'éhein). ko näurri 
puodi sukö vanneain méra mielte, te Saht konögasan n'eita riemai 
cierruoht, ko uoinih ( oainä)  pöhtime to stälu (näurie). te pöhti pa- 
jäs ta lunnto. ko lunnto pad'd'äni, te koheoi peätnakit kaihkudet (-Set) 
näurie. lunnto sioäi unniemus peittnaka pidd'aht käihkuSeht näuri, 
muhte daht ij birigin teina näurin. te koheui Pi‘rtna ja Jalopeurri 
kaihkuSet ta poares stälu ire ja  ta kaihkuSeikka.

te n^ita canäi koll'e suorämasa lunto vuohtaiSe ja  vülkiga ko
nögasa talluih ja puoSiga tohku. te väccqsa pirra konögasa viesu, te 
n'eita mandi sisd ja muihtoli isasis, ahte tiele Saht lunnto, mi kol
moin peätnagin (v. peätnegin) vagga ; tiele olögun, taht veählcihij 
mü stälu kieSan ire. te sidäi konögas v'eggat sisä ta lunto, muhte 
lunnto mani}i ire kolömoin peätnagin.

tan aikie liista-reävvi kelästalqi konögasa, logöi, ahte so lé
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peässtan ta n*eita stälu kiedan ire. riemain näjihtalet teina konögasa 
n'eitain. te pödi tohk (v. doht) kehäves lunnto, mas kolömo peät- 
naka le‘ht ( v. lik). te äihcai rieita p‘ätnagit, te vu°läka olkus 
ja käuna ta lunto, te sihtä sisq pöhti't. lunnto tad'd'ä: «suóvva-ko 
konögas pöhtiet sisq, su peätnagit ?» rdeita viegai jerra't konöga- 
san. konögas suovqi. te lei Rista-reävvi heejait tahkämen. te lunnto 
sihtä iecas nu°rre’t käffe-lmhpe Rista-reävcai (reäbvai) te nu°rri 
lunnto ja  orui tievva kuhppe, muh i Ihn mid'd'ä-ke (mijjä-ke). te 
Risti-reävvi coröbmodi peälji vu°lläi. te ltahccé ta rimusu piktasaht 
Ire ja sadde oalle cäppa lad de piktasg’t. te nlejeta tad'd'ä, ahte tä 
lunnto le mu veähkhan ( v. veähkehan) stälu kiedan ire. te puoÖih 
konöges kähccat ta lunto, te käunai kolle surömasa vuoktain kitta. te 
togoda, ahte su n'eita lei suorpmas taht. te jerra konöges tä luntön : 
smeit tö sidäht ta Rista-reävvai tahkät, ko tah le k'elästallqn, ahte 
so le viehkehan to nleita?» — lunnto tajqi: «ta le puoremus koddiet 
ire». te ta kehäves lunnto näihtalij teina konögas ( v. konögasa) nlei- 
tain ire.

A s z e g é n y  l e g é n y ,  a k i r á l y l e á n y  és K i s t a - r e ä v vi.

Volt hajdanában egy szegény legény, a kinek három kutyája 
volt: Farkas, Medve és Oroszlán. Ez a szegény legény az erdő
ben járt (tkp. az erdőket járta) evvel a három kutyával, ennivalót 
keres magának. Hát egy király az ördögnek (szörnyetegnek) 
ígérte a leányát. Ez a királyleány sír a tengerparton. Az a szegény 
legény oda jön a leányhoz, kérdezi: «mért (tkp. miket) sírsz?» 
A leány mondja: «az apám odaígért az ördögnek». A legeny 
akarja, [hogy] a leány tetvet keressen (tkp. öljön) a fejében. A 
leány tetvet keresett a legény fejében. A legény elaludt a leány 
ölében. Hát jött az ördög, hogy elvigye a leányt az erdőből. Mikor 
az ördög jött csónakával evezve a tengeren, a királyleány elkezdett 
sírni, midőn látta azt az óriást (ördögöt) jönni. Ekkor fölkelt (tkp. 
följött) a legény. Mikor a legény fölemelkedett, parancsolta a ku
tyáinak, hogy tépjék szét az ördögöt. A legény a legkisebb kutyá
jának akarta parancsolni, hogy tépje szét az ördögöt, de ez nem 
bírt az ördöggel. Ekkor a Medvének és Oroszlánnak parancsolta 
meg, hogy tépjék szét az öreg óriást és ezek szóttépték.

176 S V É D -L A P P  S Z Ö V E G E K , I I I .
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Hát a leány egy arany gyűrűt húzott (tkp. kötött) a legény 
ujjaira és ketten elmentek a király házába és oda jöttek. [Ott] jár
kált a király lakása körül, a királyleány pedig bement és elbeszélte 
az atyjának, hogy itt van az a legény, a ki három kutyával jár ; 
itt van kunt, az segített ki engemet az óriás kezéből. Ekkor a ki
rály be akarta hozni a legényt, de a legény elment a három ku
tyával.

Ezen idő alatt Eista-reávvi hazudozott a királynak, mondta, 
hogy ő szabadította ki a leányt az óriás kezéből. Elkezdtek lako
dalmat csapni evvel a királyleányával. Ekkor jött az a szegény 
legény, a kié a három kutya. Hát észrevette a leány a kutyákat, 
aztán kiment, megtalálja a legényt és [azt] akarja, hogy bejöjjön. 
A legény mondja: «megengedi-e a király, hogy a kutyái bejöjje
nek?» A leány elszaladt a királytól megkérdezni. A király meg
engedte. Hát Eista-reávvi [épen] lakodalmat ült (tkp. csinált). Az
tán a legény magának egy csésze kávét akar kérni Bista-reavvitől. 
Kért a legény, és egy tele czésze volt (maradt), de hiába (tkp. 
semmi se volt). Ekkor Eista-reávvi fültövön (tkp. füle alá) ütötte 
öklével, avval leesnek [róla] a rossz ruhák és nagyon szép posztó 
ruhákká változnak. Ekkor a leány mondja, hogy ez a legény segített 
ki engemet az óriás kezéből. Jött a király megnézni a legényt, hát 
arany gyűrűt talált ujján és megismeri, hogy ez a leánya gyűrűje 
volt. Kérdi a király a legénytől: «mit akarsz ezzel a Eista-reávvi - 
vel tenni, minthogy hazudott, hogy ő segítette meg azt a leányt?» 
— A legény mondta: «legjobb megölni». Aztán a szegény legény 
lakodalmat ült a király leányával.

J e g y z e t .  E mesét Tromsöben Juon Morsten karesuandói 
lapp mondta tollba.

6. L u n t  о j  a konög as  a g i r r  a.
De le kolömo viljagaka’ (viljagaka1, v. caka’). akta lei ruksis 

kolle biktasit siste, nupbie lij (lej) ruotna kolle biktasit siste, koal- 
ma’t viskis kolle biktasit siste, konogas jiöhta ja  jerra dam ruk
sis kolle piuhtas olöman: «maid parkkuit to läve tahkqlt?» — 
«süldőét». — de jerra dam ruotna golle piuhtas olöman: «mait 
to läve paräga’th > — «kauhpugit pigget (у. tahkq.t)». — de 
jerra viskid kolle piuhtas olöman: «meid parkkuit to läve tah-

12UGOR FÜZETEK. 9 .
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hath) — «skihpait biggit». de daht rukses kolle piuhtas olmaj 
pöhta konögasä lusö ja  tad'd'ä suni: «mö sulädan tüs hesta (hc’-sta), 
vaihku kuókte väuhta' lepa nalte». te so mandi abdeihka lusö ja 
östi ( östi)  toppe nagir-juhkomuso ja  da manäi vduhtait lusö ja 
särdnudih sonnun v. sodnun ( v. särdnohalai sonnu) ja  tajäi sonnui: 
«mäistie das!» de dah mdistiga ja da nohkoiga. te välti ta ruksis 
kolle piuhtas olmaj tan hesta ja toalvui konögasä lusö ja. tajäi : 
«suoläoin pä mö tüs h&sta, vaihku kuókte vduhta’ léddé nalte».

ja  de tajäi konögassij: «mö suolädan ( v. -dan) tüs vuossa, 
vaihku kuókte väuhta lepa läideme». de manäi gahta peällai ta ruk
ses kolle piuhtas olmaj ja goartnui mürri. de väuhtat äihcaba ton 
olöma, mi gingoda ( -da)  muoran. ta manäiga miedH, te ta ruksis 
kolle piuhtas olmaj bäcih mqnnele, te ta vidkih ja  nuolai su ruksis 
piktasit Ire ja bijai rimosu piktasit nalq, ja viekqi outale toi vuóksa- 
laidijed'd'it ja goartnui mürri ja  döht vuoksa-läidijed'det äihcaiga. ton 
rimusu piuhtas olöma, mi sugöda (-da)  /  v. ginguda v. -da] muoran. 
te éanaiga vuossa gitta ja  viehkelika kähcöat to ruksis piuhtas olöma, 
mi mqneles lei. ja döht rimusu piuhtas olmaj välti to voussa ja  toal
vui konögasa lusö ja tajäi: «suolädim pä то tüs vuossa, vaihku 
kuókte väuhta leikka läideme».

de bijaika vedu. luunto tajäi: то suolädan ( valttan) tun ähka 
kiedan kolle rinku». konökqs tajäi: »ton ih suolät». lunnto tajäi: 
»mö suolädan». nü konögas lij olögun. lunnto välti konögqsa pikta
sit ja cokkoi naläs ja  manäi rouvva lusö ja tajäi: «atte muni surö- 
masa ja cummästi (cummästi) rouvva ja de atti surömasa. ja lunnto 
vülki olkus ja puodi konögqsa. lusö ja  tajqi : «välden pä то tun ähka 
kiedan surömasa». ja  konögas suhtoi ja. bijai tan lunto su päläva- 
léd'dides koddit.

pälämled'die,k vulkhe koddin-stülqhpui ( v. stoalahpui). te li 
doppe pähkar. lunnto tad'd'ä läitijed’d id i: «luihtie mü mannäht, 
pähkares müs le mohkkie doppe». te luihtiga. eca (iega) väkteba üssq 
(üsso). lunnto pödi sisa, te tad'd'ä pähkare (y. -ri): «tü kohccu’ 
(y. gohöcu') héjaidé». — pähkar tad'd'ä: »ei müs le hed’d'ä pik- 
tasaht». lunnto tad'd'ä: «täle müs let (leet)  hed’d'ä-piktasaht». te 
lunnto atti teit ruksis kolle jdktasit ja  de pähkar vülki héjaidé, de
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muhtat vdltiga da pähkara ja toalvuiga koddin-stoalhpu lusö (у. lusqi). 
pähkar näggi, ahte: «pähkar то len», muhte epa jahkkan, te da 
kottiga ta pähkara (v. pähkar).

lunnto puodi konögasa lusö ja, tajgi ( tajäjh): «illime. mg len 
ein», konögas pijai koddiet vasten tan lunto ja  väuhtahk vuleke ja 
toalövu vierävai ja de kaleke vod'duoäe’t mierrih ja ßatne (v. catne) 
horösto sehka (se'hka) sisa, muhte vajälduhte vod'd'uodan д1егкк'е. de 
vuleke vlejjat vod’d'uodan Derkki. töht lunnto ciuhcaSa (v. ciuhcada) 
sehka siste, de puodih akta állá herra kühtin lies tain (he'stain), te 
riepma kähccat, mi le to sehkan. de guild, ahte olmus topp le. te 
jerrä: nmeit tö toppe tagä't?» lunnto tad'd’ä: «mon oahphalan 
juohke rihka kielait tä sehka sist kullöt ja särenu°'t». no de herra 
riemgi piudiet: «luihte той da sehkki, ahte monn ai öhpqn (oahpqn) 
kielait». по lunnto tajgi: «in luihte, oudal (y, oudol) до nuppie 
hesta attäht (v. attähk, v. attä’) muni», по de herra lohpiedili nup
pie heksta ja de lunnto tajgi: «coute (v. cgute) sehkka-nalmie !» de 
couti herra. te lunnto öanäi ( dehege: pijai) ta herra sehkki, ja tajai 
herrai: «kalkkahk (kalkkq’J puorist ciuhcadet ja nimmgt, ko tu 
ripmet lihkhallät». te puohte väuhtat ja  döht (döht) herra sehka 
siste nimma ja cieuhcada (v. gieaheada), de vuod'd'uode da herra. te 
lunnto puodih konögasa, lusö ridetiettin ja tad'd'ä konögassi : «ellime 
mö len ein», de konöges ij birrigin teina luntoin, de saddih olögu 
rihkih.

A t o l v a j r ó l  és a k i r á l y r ó l .

Yolt három testvér. Az egyik piros aranyruhában, a másik 
zöld aranyruhában, a harmadik sárga aranyruhában volt. A király 
jön és kérdezi ezen piros aranyruhás embertől: «milyen munká
kat csinálsz te,barátom?» — «Lopok» (tkp. lopni). — Azután kér
dezi a zöld aranyruhás embertől: «mit csinálsz te, barátom?» —- 
«Városokat építek (csinálok)». — Aztán kérdezi a sárga arany
ruhás embertől: «milyen munkákat csinálsz te, barátom?» — 
«Hajókat építek». Hát a piros aranyruhás ember odajön a király
hoz és mondja neki: «én ellopom tőled a lovad, habár két őr van 
is rajta». A király mondja: «nem lopod el». A tolvaj mondta: 
«ellopom». Aztán elment a patikába és vett ott álomitalt és ekkor

12*
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elment az őrökhöz, beszélgetett velük és mondta nekik: «kostol
jatok ebből!» Hát ezek megkóstolták és elaludtak. Ekkor fogta a 
piros aranyruhás ember a lovat és elvezette a királyhoz és mondta : 
«ime elloptam tőled a lovat, habár két őr volt is rajta».

Aztán mondta a királynak: «én ellopom tőled az ökröt, ha
bár két őr vezeti is». Aztán a piros aranyruhás ember az út mellé 
ment és felmászott egy fára. Hát észreveszik az őrök azt az embert, 
a ki a fán himbálódik. Ezek ketten elmennek mellette, ekkor a 
piros aranyruhás ember hátramaradt, aztán ment és levetette a 
piros ruháit és rongyos ruhákat vett rá, aztán azoknak az ökör
vezetőknek eléjük szaladt, felmászott egy fára, s azok az ökörhaj- 
tók észrevették azt a rongyos ruhás embert, a ki a fán himbálódik. 
Ekkor szorosan megkötötték az ökröt és elszaladtak megnézni azt 
a vörösruhás embert, a ki mögöttük volt. Ekkor az a rongyos 
ruhás ember fogta az ökröt, elvezette a királyhoz és mondá: «ime 
elloptam tőled az ökröt, habár két őr vezette is».

Ekkor fogadást tettek. A tolvaj mondta : «én ellopom (elve
szem) a feleségednek az ujjáról az aranygyűrűt». A király mondta: 
«nem lopod el». A tolvaj mondta: «ellopom». Hát a király künn 
volt. A tolvaj fogta a király ruháit és rávette, aztán az asszonyhoz 
ment és mondta: «add nekem a gyűrűt» és megcsókolta az asz- 
szonyt, ez pedig odaadta a gyűrűt. Aztán a tolvaj kiment, a király
hoz jött és mondta: «levettem bíz én a feleséged kezéről a gyű
rűt». A király megharagudott és átadta a tolvajt szolgáinak, hogy 
öljék meg.

A szolgák elvezetik a vesztőhelyre (tkp. megölő duczra). Hát 
volt ott egy pék. A tolvaj mondja a vezetőknek: «hagyjatok enge- 
met elmenni, a péknél dolgom van ottan». Hát eleresztették, ma
guk [pedig] az ajtót őrizték. A tolvaj bejött és mondja a péknek : 
«tégedet lakodalomra hivnak». — A pék mondja: «nincsenek ne
kem lakodalmi ruháim». A tolvaj mondja: «ime, vannak nekem 
lakodalmi ruháim». A tolvaj odaadja azokat a piros aranyruhá
kat, aztán a pék elment a lakodalomra. Ekkor az őrök fogták a 
péket és elvezették a vesztőhelyre. A pék erősítgette, hogy: «pék 
vagyok én», de nem hitték, és megölték a péket.

A tolvaj a királyhoz jött és mondta: «életben vagyok még». 
A király parancsolta, hogy ismét öljék meg a tolvajt és az őrök 
elmennek és elvezetik a tengerpartra, a tengerbe akarják sülyesz-
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teni és harazsákba kötötték, de elfelejtették a sülyesztő követ. Hát 
«lmentek siilyesztő követ hozni. Az a tolvaj rugdalódzik a zsák
ban. Ekkor jött egy nagy (tkp. magas) úr hat lóval és elkezdi 
nézni, mi van ama zsákban. Hát hallja, egy ember van ott. Kér
dezi: «mit csinálsz ott?» A tolvaj mondja: «ezen zsákban minden 
ország nyelvét tanulom érteni és beszélni». No ekkor az úr elkezdi 
kérni: «ereszsz engemet ebbe a zsákba, hogy én is tanuljak nyelve
ket». No a tolvaj mondta : «nem eresztlek előbb, míg csak a má
sik lovat nekem nem adod». No hát az úr odaígérte az egyik lovat 
és aztán a tolvaj mondta: «nyissd ki a zsák száját!» Hát kinyitotta 
az úr. Aztán a tolvaj bekötözte (vagy: beletette) az urat a zsákba 
és mondta az úrnak: «jól rugdalózzál és nyöszörögj, mikor tége
det elkezdenek mozgatni». Hát jönnek az őrök és az az úr a zsák
ban nyöszörög és rugdalózik, aztán elsülyesztették az urat. A tol
vaj nyargalva jön a királyhoz és mondja a királynak: «életben 
vagyok még! * Hát a király nem bírt evvel a legénynyel és kül
földre küldte.

J e g y z e t .  E mesét Tromsöben Juon Morsten karesuandói 
lapp mondta tollba.

7. M a s t e  t i e h t i e b i t  ( t i e h t i e b e h t i t ) ,  ah te o l m a j  le
manu n.

Tolién aikie lied'd'e suomes olömut. tah kalekie suolädiht. män- 
nu-dteppie ( v. heihpie) lij.ja te vurdde,ahte mdnnu kaikkal kahccq.’l 
( y. siunediht)f vai puorebut suolädiht sähtale (peesale); muh i 
mdnnu sievnedan. ja tá vülkih akta olbmaj ja  tareve ( v. tarevi6) 
*äbbara vältih ja ta kalkkqi tarävaht manu, vai tah i kalkka cuou- 
kq.ht.ja te tardvanih ( v. veuttaih) mánnujh aktan eabbarinja teina, 
meina son kalkkqi tarävaht manu, ja teina sähkq le, aht olmaj 
( v. olmus) le mmun.

J e g y z e t .  E mese a Svéd-lapp szövegekI. 78. lapon« Maste 
jouli, juhte olmaj Iеä manuon» czím alatt közöltnek karesuandói 
nyelvjáráson való átdolgozása. Fordítását lásd I. 79. lapon.

8. M a n a i p i r r a ,  mal i  le de s a d d u n  kär eg i n .
Tolién led'd'e viehkamd salljuit mdnahk. te dahk sadde käregin 

meiissu-pottu. olömut puhté meässun, te led'e saddun gäregin, ei-ge
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togödun oho baihkiе. te da vieréhtije ulos skuddoht, kost leä taht sin 
pajehkie, man sij eci’ kdunun. — te leä tal satne-bäjasin, ah iep 
kalkkq saljuit viehkaht, mas г keävvah tugu tolus mänaije.

A g y e r m e k e k r ő l ,  a k i k  k ő v é  vá l t a k .
Hajdanában sík tereken szaladgáltak gyermekek. Hát ezek 

kővé váltak mise ideje alatt. Az emberek jönnek a miséről, hát 
kővé váltak [a gyermekek], nem ismerték meg [ennél fogva] az egész 
helyet. Ekkor ezeknek sokat kellett ide oda jármok, [míg odajutot
tak], a hol az a helyük volt, a melyet nem találtak. — Hát most 
az a közmondás (tkp. van közmondásul), hogy ne futkározzunk 
(szaladjunk) a sík tereken, hogy úgy ne történjék (járjunk), mint a 
hajdani gyermekekkel.

J e g y z e t .  E mesécskét Tromsöből délnek utazva a hajón 
jegyeztem föl egy karesuandói lapptól.

C) E lbeszélések.

1. M i l y e n e k  v o l t a k  az e m b e r e k  L a e s t a d i u s  f ö l 
l é p t e k o r .

Mo muihtan tan äikie, ко топ läd'im väl nu0rra ja mänalas. 
talle ledak suruhis äikie, koasse säurgotti puoremes olbmä't (v. olb- 
mä'k) juhki, karruodin ja  törru juhkom oq jvvin ja ko kirkkui pöhte, 
ta leddi vas ipmielan olbmuk mielanasa, ja  manne rihpain ja härm 
älctulaccain ja  jahkki tarn, ahte sij leäk tal suttajasä (\. suttuidasä) 
ändakassih ojjum, vaihku ei lén koasségén veil kohccan, ei-ge purä- 
duso tahkqm oudo ipmielmähtu°m éllimistinas. muhte ko kirohkuon 
olhkus mamié, te vihki vasten vidni poalävarit tällui ja osti toppe 
allasesa pu°llän fidni (v. vidni) läskuit ja dahk (\. daht) jukästalle 
takkä puolävaran ( v. -ren) stobbuist. ja  ko kireki (v. káréké) jukäs- 
tallemes, te manni olkus ja käudni dup pu°romus mailin'e ustiebitti- 
san (y. -sen) ja de juhki iecasan juhkomassan ja  de sadde ollies 
corö ja coahkanaddé c°ahkai de ko keibmie peäna coro ja  cillé (v. cil
le't) ja  holovu (y. holövu’t) te ko kéibmi peäna corö. ja  ko gär ege 
holövumis, te tah kahcadén palgait nalq, ja  veällahin ( veällahe) taste
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ko jämigq’k (v. jn.mehqh) ja  vuossedin te ko spinnieht. ja  muhtiamat 
teist suvcagaddé ja  muhtiemat te skihppain ja ripme’t ( v. ripmé') 
rädädalla’t, mijh (v. mid'd'a) tál lilicui (v. lihcij) pu°remus talk kas. 
te tad'd’ä nubbie kuoibmasis: яг lea mid'd’qhk pu°romus ( v. -műk) 
tölhkqs ко marinaid semme vidni poal&varan tollúi ja valdih vass 
jugdstagq». ne te mannqbqn vass sem p°alávaran tollúi, tie oastieba 
(v. -ban) vass hatna tehki kuókte kätnu ja  tad'd'abqn: я tall moi 
vuod'd'ajetne ruoptuo’t. väldu’ tall n'este-vinie /» ja  tál ta fältigan ja 
vuoddaigan. ja  ta kaskan vuojetetin jukoigan tos iecaskan nüv-k 
jugoigan juh koma jjan. te pkstigan nubbie herkies ja iec kahcqi radie 
nalä, muh nubbie i lem пй juhkomas. te valti kuoimis kérsisas ja 
toalvui olbmuit sisa ja piutih tajuhkö°m kuoimies huotnahin, tassa 
ko dahk nohkkaja c'eläga (w cleläga).

по dah ulbmuhk valti tarn huotnahisasen ja  dipte ( v. dikte)  
oadiet tassa ko cilkai (\. cirkai). ko morriha pajäs, te jerra : «koste 
тип häregi‘ ja gérsl топ tärhpahicun (v. -cun) tal piepmuit». — 
no te tad'd'ä tälu olbmuhk ( v. olbmuht)  näut: «i tus (v. tus) len 
härgi, i-ke kérs. muhte tun oahpies olmaj tun keäsihih täsa ja  küdih 
tun täsq nohkot, tassa ko ton cirkat».

Emlékszem azon időre, mikor még fiatal és gyermekes vol
tam. Ekkor szomorú idők voltak, mikor a gyülekezetnek legjobb 
emberei ittak, káromkodtak s veszekedtek részeg fővel s mikor 
templomba jönnek, ismét isten emberei voltak nézetük szerint és 
elmennek az oltári szentséghez s úrvacsorához és azt hiszik, hogy 
most megbocsátották nekik a bűneiket (tkp. megbocsátva kapták), 
habár még egyáltalán nem tértek magukhoz (tkp. ébredtek föl), sem 
meg nem javultak (tkp. javulást nem tettek) előbbi istentelen életük
ből. Azonban midőn a templomból kimennek, ismét a pálinkakeres- 
kedök házába (boltjába) futnak és ott maguknak pálinka-üvegeket 
(üveg pálinkákat, tkp. égett bor üvegeket) vesznek és (ezek) ugyan
azon kereskedő szobáiban iddolgálnak. Mikor abbanhagyják az 
ivást, akkor kimennek és megtalálják ott legjobb földi barátaikat, 
aztán isznak (maguknak) az italból és egész csapattal lesznek, 
összeülnek mint egy koslató kutyacsapat és ugatnak és vonítnak 
mint egy koslató kutyacsapat. Mikor megszűnnek vonítani (ordí
tani), ezek leesnek az utakra és úgy hevernek ott mint halottak s
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okádnak mint a disznók. Némelyek közülök összefagynak (meg
dermednek), némelyek pedig megbetegesznek és elkezdenek ta
nácskozni, mi legyen most a legjobb orvosság. Hát azt mondja 
egyik a másiknak: «nincs semmi jobb orvosság mint elmenni 
ugyanazon pálinkakereskedő házába és ismét italt venni. No hát 
elmennek (ketten) ismét ugyanazon kereskedő tanyájába, aztán 
megint vesznek egy pint vagy két pintet és mondják: «most men
jünk vissza, vegyünk útravaló pálinkát!» És íme vettek és elhaj
tottak. Szánkázás közben megmeg ittak, úgy hogy lerészegedtek 
(tkp. részegre ittak). Ekkor szabadjára eresztette az egyik a húzó 
rénszarvasát, maga pedig az útra esett, a másik azonban nem volt 
olyan részeg. Hát a pajtását a szánjába vette, emberek közé ve
zette és kerte, [hogy] ezt a részeg pajtását egy szobába [fektessék], 
míg aluszik és kijózanúl.

No ezek az emberek szobájukba fogadják és hagyják aludni, 
a míg kijózanodott. Mikor fölkel, kérdi: «hol a rénszarvasom és a 
szánom? Ételekre volna most szükségem». No ekkor azt (tkp. úgy) 
mondják a ház emberei: «nem volt neked sem szarvasod, sem 
szánod; hanem a te ismerős embered hozott (tkp. húzott) tégedet 
ide és hagyott itt aludni, a míg kijózanodol.

2. Az én  m e g t é r é s e m .

I.
Talle lei mänkalägan suddu c'áreda, meit ei talle ipmierdam 

seudnahkvuoda aikie suddun atniet, nüv ко mij tidimén teit edolas 
suttuit, meit mun fdnemahk (v. vänemahk) tahki, vaihku ta ledd'i 
mailmie mielan sij vuokasa’k ja puhties olbmuk (v. olbmut). ei dák 
atnäm suddvPn ei vini juhkoman, ei-ge koarrahtvuoda, ei-ge mäilmie 
ustiepvuoda. muhté (-ti)  olkulaccat ( v. -cak) tahk ei (v. ie) le sir- 
van, ei-ge suovvam manaijasahk (v. manaijasa’) karru°dit, ei-ge 
sutádét, muhte sivvuohk (v. sivvuon) sihte äll'et, muhte vinie juhko~ 
man ja  koarrahtvuoda ei atnäm suddun, ei-ge mailmie ustiepvuoda 
( v. ustiepvuoda), meit koiht Johánes tad'd'ä hürudahkan, masa 
ipmiel leä vasän (v. vasän).

muhte топ, kuhte leäm sonnus porrasemus pardni1, tahk oap- 
pahikka muiié ipmiela sänit lohkoht ja  rokkodallat (v . -dallat), na
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de mon ohpim lohko’t ja rokkodallat ja de mon jahkim juo talle 
iprnielan mdnnan ejarn. muhte ко mö ledd'im ouvci jogi nuppi lohkäi 
poaries, te dahk pid'cki mű rihpq-skoului ja  de lei min sdurogotti 
( V. säuregotti)  pahppq Klestadius. по ко taht riemai min logohallat, 
te dalik (у. daht) logohalai midin Jlesusan kirdamusa ja  jäpmieman 
pírra, te ta skoula mohki'n oaccui mun oamie tobötu ( v. togötu) 
cuokkalmasq ja  de mon äihcim, aht mon leäm apta ipmiela partni 
russih naulijed'dí műn ezolqs (edolas) ja  tahkuo suttui kuim.

te riemai saddaht műs väibmu pauhcas ja  morroholas ( morro- 
hqlas) ja  oamie tobötu riemai tubmikoahtiet helévehin. ja  de sattai 
muni nű ahkiet ja  morös vaibmu. ja  ко min pahppq riemai min 
luihtiet rihpaijen, te luihti műn meit. muhte mon tobödim, aht mon 
in led veil madglas rihpq ku°ssi, teina ко műs Iеä väibmu nüv karqs 
jah nű ollu° pahdk jurdagak (v. -gat), in-ke sdhte kdhtamuso (y. kdh- 
tamusö), in-ke purädusö katnqlit cierruoht. muhte väibmu Iеü nű 
karqs de ko kciregi. muhte ko mon härra äptu°las päutai pühtin teina 
madohis toptuin, kahccim puolvait nalä, te müs cuovkani takkara 
karrq Ifärge väibmu ja  laippie ja  vinie vuolde murié addijuvvui pir- 
kulas väibmu.

II.
Müs leämas kuvtta viHja. nlälje teit leä juo jäpman ja mannan 

(y. mannam) olkus mäilmin audugasvuoda tobödamusqi kuinjanäu- 
tahémin ja manne ilulaccahk (v. -caht, y. -can) olkus mäilmien. 
muhte vidäht villja müs leä veil dilimen, mid’dä leä keiht nuoramus. 
ja mö leäm poarrasemus. ja mü vänhemak leäk meit tass mannáéi 
poahtäm alli ipmiela valdegoddai ja  leät (y. leäk) mannam olkus 
ilula jjan, masä leä tuodastus (v. tuodastus) ollies passie säurogotti 
tuodastus. muhte mon, kuhte leäm ollies peäsie poarrasemus, läm 
pähcäm veil mäilmai mangq kävistuso oqidniet ja kullat, mqste тип 
väibmu0 saddä olluo morrohit kirdat (y. kierädaht). muhte ipmiel koit 
leä passi sävrekottics (v. säreviekotties)  ällie tuodastusoi kuim 
(y. kuin) ja  rohkodusqi kuim man värjelan keihtin pahän ja juohke 
päiväsas j'enalas suttuit andagassi tuodastemin vähvistam тип 
jähkuo, ahte mon meit oaccu°m ta puhti.es oddo ilmie kutnälas ja  
heärvasvuoda oaidniet, maste типе cahkkä ällie toqivuo, manna
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pírrá led ábostol kirdűohain. jipmiel, kuhté tid'i led passie sánies ja  
h‘äkkas paktu riegädahtan dilié toqivii0, t in led lohpiedan keihtin 
riemuin ja  rávin ja  audugasvuoda togudamusqi (v. tobüdamusqi) 
килт (kuin)  täudieh t; ja  dat leä tat stuoriemus lödodus типе keihtin 
morrohit ja  väivit ja  mäilmi pirhkie ja heävastusö m°lde.

J e g y z e t .  Мйп патта nüvte leä: Piehtäran pärdni Knut. 
Mon leäm Karasavonest.

I.
Ekkor sokféle bünfajok voltak, melyeket ekkor a sötétség 

idejében nem értettek bűnnek tartani úsy a mint mi megismertük 
azon eredendő bűnöket, melyeket szüleim elkövettek, ámbár ők a 
világ nézete szerint tisztességes és tiszta emberek voltak. Ök nem 
tartották bűnnek sem a borivást, sem a hivalkodást, sem a világi 
barátságot. Azonban külsőleg ezek nem illők, s nem is engedték 
gyermekeiket káromkodni, sem lopni, hanem [azt] akarják [hogy] 
tisztességesen éljenek, habár (tkp. de) a borivást és a hivalkodást 
nem tartották bűnnek, se a világi czimboraságot, miket pedig szent 
János paráznaságnak mond, mit isten nem szeret (tkp. minek isten 
ellenséges). Engemet (tkp. én) azonban, a ki az ő (t. i. szüleimnek) 
legöregebb fiuk vagyok, engemet ők megtanítottak isten igéit ol
vasni és imádkozni. No hát én megtanultam olvasni és imádkozni 
és már ekkor isten gyermekének hittem magamat; azonban mikor- 
tizenkilencz esztendős voltam, beadtak (tkp. tettek) engemet a val
lás (tkp. gyónás) iskolába és ekkor a gyülekezet papja Laestadius 
volt. No mikor ez elkezdett bennünket olvastatni, akkor Jézus 
szenvedéseiről és haláláról olvastatott velünk. Ezen iskolai foglal
kozás alatt lelkiismeretem furdalást kapott és észrevettem, hogy 
én istennek egy keresztre feszített fia vagyok eredendő és elköve
tett bűneimmel. Ekkor szívfájdalmam támadt és bánatos lettem s 
lelkiismeretem a pokolra kezdett Ítélni és olyan elhagyatott (tkp. 
unalmas) és szomorú lett a szívem. Midőn pedig a papunk ben
nünket az úrvacsorára kezdett bocsátani, engemet is odaeresztett. 
De én éreztem, hogy még nem vagyok alkalmas, hogy úrvacsorára 
menjek (tkp. úrvacsora-vendégnek), mivel a szívem olyan kemény 
és olyan sok rossz gondolataim vannak; nem bírok sem megbánás, 
sem javulás könnyeit síni, mert (tkp. de) szívem olyan kemény, 
mint a kő. Azonban midőn az Űr asztalához (tkp. esti asztalhoz)
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jöttem ezen lehetetlen érzéssel, térdre borultam (tkp. estem). Ekkor 
az olyan kemény kőszívem széttörött és a kenyér és bor alatt ne
kem hússzív adatott.

И.
Nekem hat testvérem volt. Négy közülük már meghalt és 

kiment a világból a boldogság érzeteivel és élvezetével és vígan 
(örömmel) ment ki a világból. Azonban az ötödik testvérem még 
életben van, a ki a legfiatalabb, én pedig a legöregebb vagyok. 
Szüleim aztán szintén az élő isten birodalmába jutottak és öröm
mel (vigan) haltak meg, a mire bizonyság az egész szent gyüleke
zetnek (községnek) a bizonysága. Én azonban, a ki az egész csa
ládnak legidősebbike vagyok, még életben (tkp. a világba) marad
tam, hogy sok csalárdságot lássak és halljak, a mitől szívemnek 
sok bánatot kell (tkp. lesz) tűrni. Azonban isten szent gyülekeze
tének tanúságával és imádságokkal mégis megóvott engemet min
den rossztól és a mindennapi szóbeli bűnök megbocsátásának 
bizonyságával megerősítette hitemet, hogy én is megláthatom azon 
új világnak dicsőségét és pompáját, a minek (tkp. mitől) élő remé
nye él bennem (tkp. nekem), a miről az apostol írt. Isten, a ki 
nektek szent szava és lelke által élő reménységet szült, Ígérte 
[hogy] ezt minden örömmel és békével és a boldogság érzeteivel 
teljesíti; és ez nekem a legnagyobb vigasztalásom minden szomo
rúság és a világ érzékisége (tkp. húsa) és pusztítása alatt.

J e g y z e t .  Nevem ez (tkp. így van): Piehtáran fia Knüt. 
Kareeuandobol való vagyok. — Ettől a hetvenes években levő 
lapptól jegyeztem le Tromsöben az elbeszéléseket.
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III. kötet. Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik :

R o m á r o  m у L. és К  i r ál у P.
IV. V. kötet. Érdy C. Közzéteszi V o l f  G y.
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. — VII. kötet. 

Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C. 
Lányi C. — VIII. kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. 
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. kötet. 
Érsekújvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. — XII. kötet. 
Döbrentei C. Teleki C. — X III. kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C. 
Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — Közzéteszi V о 1 f G y.

Ara kötetenként 2 frt.

R É G I MAGYAR NYELVEMLÉKEK. V. kötet: A Jordánszky-cod, x biblia
fordítása. Kinyomatta T о 1 d у ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette 
és előszóval ellátta V o l f  Gy. 1888.................................................  Ára 6 frt.

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA. (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i 
l á d y Á r o n .  I. kötet: Középkori magyar költői maradványokl877.II.—V. 
kö te t: XVI. századbeli magyar költők 1880—86. Ára kötetenként 2 frt.

CODEX CUMANICUS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy 
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. К u u n Géz a .  1880. N. 8-rét. Ara 5 frt.

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
hoz. I. szám. G e n e t z  A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ára 60 kr.
II. sz.Zűrjén nyelvmutatványok. Közi. В u de nz  J. s Halász 1.1883. Ára60kr.

III. szám. H a l á s z  I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ára 60 kr.
IV. szám. Máté evangélioma moksa-inordvin nyelven. Tymnenyev fordí

tásából közölte B u d e n z  J  1881....................................... Ára 60 kr.
V. szám. M u n k á c s i  B e r n  át .  Votják nyelvmutatványok és nyelv

tanulmányok I. 1884...................... ........................................ Ára 60 kr.
VII.  szám. H a l á s z  Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. L u le-és Pite-lappmarki

nyelvmutatványok és szótár 1885..................................Ara 1 frt 20 kr.
VIII. szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. II. Jem tlan lí lapp nyelv-

nmtatványok. 1886....................................................................  Ára 60 kr.
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közlemények"-böl.)

RÉGI MAGYAR NYELV ESZEK Erdősitöl Tsétsiig. (Corpus Grammatico
rum linguae Hungaricae veterum.) K iadta T o l d y  F. 1866. Ára 2 frt.



EGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta 
H u n f a l v y  P á l  1864...................................................................  Ara 2 frt.

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta  B u d e n z  J  1878—81.
Ara 5 frt.

MAGY'AR IGEIDŐK. Irta  S z a r v a s  G á b o r  1872. . . . . .  Ára 1 frt.

iELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta P. T h e w r e w k  Emi l .  1873.
Ára 1 frt.

MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jö tt idegen és hibás szólások bírá
lata. Irta  I m r e  S á n d o r .  1873...................................................... Ára 1 frt.

KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordíto tta B a r n a  F é r d .  Ára 1 frt.

SIMONYI ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) 1881..............................Ára 1 frt 20 kr.
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83.....................Ara 2 fit 40 kr.

KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta  S z. B á l i n t  G á b o r .  
I. füzet. K azáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1876.
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 1877. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt.

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. K iadja 
a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i  P á l ,  osztálytitkár. 
I —VIII. köt. 1867— 1880. Ára 20 frt 20 kr. — IX. köt. (1 — 12 sz.) 1882. Ára 
3 frt 20 kr. — X. köt. (1—13 sz.) 1882. Ára 4 frt. — XI. köt. (1 — 12. sz.) 
1883. Ára 3 frt 70 kr. — XI L köt. (1—12. sz.) 1885. Ára 4 frt 60 kr. — 
X III. kötet. (1—12. sz.) 1886—87. Ára 3 fit 40 kr'. — XIV. köt. (1 -7 . sz.) 
1887—88.....................................................................................................Ára 2 frt.

SZINNYEI JÓZSEF. F inn-magyar szótár 1884................................... Ára 3 frt.

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. Irta  B u d e n z  J. 
Első füzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közl.-ből.) Ára 1 frt. 
Második füzet: Névszóképzés. 1887......................................... ... . . Ára 80 kr.

A PHONETIKA ELEM EI, különös tekintettel a magyar nyelvre.
Irta  B a l a s s a  József dr. 1886......................................................  Ára 70 kr.

VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNYOK. Gyűjtötte és fordította 
dr. M u n k á c s i  Bernát 1887..........................................................  Ára 2 frt.

OSZMÁN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I. kötet: O szm á n -tő rü k  
népm esék. Gyűjtötte dr. I í ú n o s  Ignácz. 1887...............  Ára 2 frt 30 k r .

HÁROM KARAGÖZ-JÁTEK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította 
dr. K u n o s  Ignáez. 1886. (Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények 
XX. kö te tébő l.)...................................................................................... Ára 1 frt.

frankun- tá r su u t  nyomdája
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