
SVED-LAPP SZÖVEGEK. 

ii . 

Jemtlandi lapp nyelv. 
<Fölinge-, Undersáker- és Herjedal-lappmarki nyelvjárások). 

Az 1 8 Í 4 . óv július havának legnagyobb részét és augusztus
nak majdnem egész első felét Svédország Jemtland nevű tartomá
nyában töltöttem, hogy az ott élő lappok nyelvét tanulmányozzam. 
A jemtlandi lappok legdélibb részét lakják azon több mint 7200 
mérföldnyi területnek, melyen lappok találhatók. Az éjszaki szé
lesség 65. fokától dél felé a 62. fokig vannak szerte szórva és egy
két koldus kivételével ott élnek a svéd-norvég határon emelkedő 
hótakart hegységekben. Nomád életet folytatnak és rénszarvasaik
kal a külömhöző évszakok szerint külömböző helyekre vándorol
nak. Végső telepük Herjedalban a Kut hegységben van és ettől 
délre már egyáltalában nem akadunk lappokra. Számuk csekély és 
alig üti meg a nyolczszázat. Egészen elszigetelten élnek és a többi 
lappsággal századok óta nem érintkeznek. Ezen elszigeteltségnek 
tulajdoníthatjuk jó részt, hogy nyelvük rendkívül eltér a többi 
ismert svéd-lapp dialectusoktól, annyira hogy egymást meg sem 
érthetik. 

Keveset is gondoltak eddig a jemtlandi lappsággal. A többi 
lappok számára a svéd kormány gondoskodik papokról, tanítókról^ 
a kik értik nyelvüket és ezen hirdetik az isten igéjét és a tudás 
elemeit; lefordíttatta lapp nyelvre az egész szentírást, a zsoltárokat 
és számos más erkölcsi művet; a jemtlandi lappok ellenben csakis 
svédül tudó papokkal érintkezhetnek, a részükre fölállított iskolá
ban a tanítás svédül folyés nyelvjárásukon egyetlen egy munka se 
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látott napvilágot. Egyedül Donner Ottó «Lieder der Lappén» czímű 
művében találunk két verset, melyekben a herjedáli nyelvjárás több 
sajátsága tükröződik vissza. Az egyik a aPdive neita (nap leá
nya))), a másik a 124. lapon «varin (a hegyekben)» czímű négy 
soros versecske. Az, a kitől följegyezte, az öreg Fjellner András 
sorselei pap, Herjedálban született, Karesuandóban és Jukkasjár-
viben káplánkodott és Sorseleben pap volt. Három olyan külöm 
böző vidéken töltötte tehát az életét, a melyek mindegyikében egy
mástól teljesen eltérő és egymás előtt érthetetlen nyelvjáráson 
beszélnek a lappok. Ezen külömböző nyelvjárások keverékét tün
tetik föl azon szövegek is, melyeket Donner tőle lejegyzett. Egy 
tisztán herjedáli töredéket is találunk Donner gyűjteményének 
12-ik lapján. Ez azonban úgy van közölve, hogy majdnem telje
sen érthetetlen. 

Az alább közlendő szövegek a jemtlandi lappok nyelvéből a 
legelső mutatványok. Véletlen szerencse folytán olyan helyre jutot
tam, a hol nem csak egy lappmarknak a nyelvjárását tanulmá
nyozhattam, hanem a Jemtlandban élő összes nyelvjárásokból 
gyűjthettem mutatványokat. Július 6-án értem magister Jaakkola 
Károly finn útitársammal Stamgárde nevű kis községbe és ott 
beszállásoltuk magunkat. Értesültünk róla, hogy onnan nem mesz-
sze Edsásen községben lapp gyermekek számára iskolát tart fönn 
a svéd hittérítő társaság. Ez iskolába Jemtland legkülömbözöbb 
vidékeiről való 12—17 éves lapp tanulók jártak, nagyobbára 
Undersaker-lappmark külömböző hegységeiből. Volt azonban ott 
egy 17 éves lány Frostviken vidékéről, a Fölinge-lappmarkból is, 
és egy 16 éves fiú Herjedalból, a tánnesi hegységből. Ezek segít
ségével Jemtland legéjszakibb és legdélibb nyelvjárásaiból is sike
rűit mutatványokat gyűjtenem. Kezdetben más nyelvjáráson már 
följegyzett lapp meséket dolgoztam át velük. A frostvikeni 1—-4. 
számú mesék mind ilyenek, valamint ilyen a Tánnes hegység-
beli 1. számú mese is, mely Friis «Lappiske Sprogpröver»-ében 
«Jetanasa hággat) czím alatt fordul elő. A 2. számú mesetöredók 
Hyltén-Cavallius gyűjteményebeli Prinsessan pá glasberget-nek 
szabad átdolgozása. A többi eredeti. Július 8-án az Anaris és Hit-
tingsfjállek tövében levő lapp kápolnába tettem nagyobb kirándu
lást. Ott nagyobbára grammatikai följegyzéseket tettem, azon kivül 
egynehány mondatot írtam le egy Snaasa csúcsok vidékén született 
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legény, s egy Frostviken tájékára való lapp tollba mondása után. 
A kápolnából való visszatértem alkalmával egy Herjedálba való 
ember csatlakozott hozzám és ettől is jegyeztem le szókat és 
néhány mondatot. Az edsáseni iskolában az említetteken kivűl 
még két fiúnak vettem hasznát. Az egyik Norvégiába, a Meraker 
hegységbe való volt és vele, minthogy maga mesét nem tudott, 
szintén a Friis gyűjteményében levő «Jetanasa hágga-t mondat
tam el a saját dialectusában; a másiktól pedig több érdekes szöve
get kaptam az Undersáker hegységben divatozó nyelvjárásban. 
Stamgárde-ben létem alkalmával egy 18—19 éves lapp leány is 
odavetődött az Anaris hegységből. Ettől valók a mondatok és a 
mesetöredék, mely a herjedali dialectusban megkezdettnek folyta
tását képezi. A többi Anaris hegysógbeli szövegeket a leánynak 
később szintén Stamgárdebe jött anyjától, egy 50 éves asszonytól, 
jegyeztem le. A Tranris hegységből is köszöntött be egy szép 
napon egy lapp ember és két érdekes kis mesét és két kis elbeszél-
lést mondott el. 

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

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

A jemtlandi lappok nyelvében igen gazdag a magán-és más
salhangzó-rendszer. A Lule-és Pite-lappmarki szövegek közlésében 
fölemiitetteken kivűl itt még kővetkező új hangok találhatók: ÉP 
(középhang o és ö között); az észt o (e és ö közti hang) is meg
van. — w = angol tv (majdnem w-nak hangzik és sokszor h spi
ránssal jár) ; y (ezzel a német ich szóbeli ch-t jelöltem két magán
hangzó között); c (középhang c és i között); l (középhang s és s 
között); 5 (középhang j és g között); r (poroszos r : uvularis r ?); 
rs v. r* (itt a r ejtése mellett röviden hallható s v. s rezdül); l 
(hasonlít az orosz vagy lengyel Z-hez, csakhogy a nyelv még job
ban begörbül és a torokhoz közelebb érintkezik az ínynyel). — 
A ff, t, p, é, c jegyek azt jelentik, hogy illető mássalhangzó akár 
keményen k, t, p, c, c-nek, akár lágyan g, d, b, 3, 5-nek ejthető. 
Ez a váltakozás ugyanazon szóban és ugyanazon beszéllőnél szó 
elején majdnem mindig, szó közepén pedig igen gyakran előfor
dul; pl. kampul vagy gambul; tuhte v. duhte ; piene v. biene; cálemie 
v. galemie; ulumuce v. ulumuge; cedpkih v. gedpkih; liencie v. lien-
$ie stb. A frostvikeni legkevésbbé, a herjedali leginkább használja 
a lágy hangzót, a férfiak is inkább mint a nők. A szövegben nincs 
következetesen megjelölve, valamint az l sincs mindenütt föltün
tetve, a hol hallottam, mert általában igen gyakran előfordult. 
Csak ott jelöltem, a hol igen föltűnően hangzott. A r főleg az 
Undersáker hegységbeli fiúnál hallatszott gyakrabban; r = rj 
csak egy szóban, a riewo-b&n fordult elő s ezt is csak a Skalstugu 
hegységben hallottam. 

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

A Lule- és Pite- lappmarki szövegekben van egy rövid magán
hangzó (á, e, 1, ő, ű), mely erősbítő b, d-t pótol vagy két egymásra 
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következő mássalhangzó kiejtésének könnyebbítésére szolgál. 
Ugyanez megvan a jemtlandi lapp nyelvben is, de a szövegben 
általánosan nem jelöltem, mert ép oly világosan hangzik, mint a 
többi rövid magánhangzó. Csak ott illesztettem a magánhangzó 
fölé a - jelét, a hol alig volt hallható. A hol a jemtlandi lapp egyéb 
esetben mond ki igen röviden, alig hallhatólag egy hangzót, ott 
fölemelt kis betűvel irtam, mint jfra v. gar, akcen (= aktsen),. 
Ilikédé, fualih stb. — Az n, l, t után fölemelt kis i-vel kezdődő 
ikerhangzó az említett mássalhangzóknak ;-s színezetet ad, vagyis 
muriie, aPe', kukte stb. úgy hangzik mintha munnje, aljé', kuktje 
volna. 

HALÁSZ IGNÁCZ. 



I. 

Fölinge-lappmarki nyelvjárás. Frostvikeni hegység 
(Frostuka v. Frostekaicdrie). 

A) B e s z é l g e t é s e k , e g y e s m o n d a t o k . 

Mah kuoráka' satuién kielum? érted-e a lapp nyelvet? — 
monna kuérhkah kann, mam tptne jiehta1 nem értem, a mit mon
dasz. — monna juo matam kuerkqt már értem (bírom érteni); — 
lidhtdkq lie kuérqkat (kuérkat) könnyen érthető (könnyű meg
érteni). — mije kuruksesien értjük egymást. 

Jiehtfe', kuktie tihte sámien ? mondd, hogyan van ez lappúi ? 
— monnq nigiktie' kqnnq nem jut eszembe (nem emlékszem). — 
tah sdmien kieV tömnie lantsne jeh tüppen urte (v. tüppene tiin^e) 
lantsne iVe' ko' siema plieresne a lapp nyelvek ezen a vidéken és 
amott azon a vidéken nem egyformák (tkp. nem mint azon alak
ban levők). — tappene fentié1: könáhtet (köunat!), jéh nurHene 
j^htie1: nönö! itt (emitt) azt mondják: elbúcsúzni (isten veled !), 
és éjszakon azt mondják: nönö! — monna váhtst tairam, atte 
nümtie bizonyságot teszek (bizonyítom), hogy úgy van. — tihte 
mata kuq,rákat, mam liem monnq, jiehtema ez (ő) bizonyíthatja (erő
sítheti), a mit én mondtam. 

Monna kalkam (kalákám) supcstet mesélni fogok. — monna 
jiehtam autne, jéh totna jiehta minnesne én előmondom, te meg 
utánam mondod. — tihte svöruq mü kicHemiem ő felel kérdésemre. 
— jiehtie' munen (mun^en) nümtie mondd nekem azt (tkp. úgy). 

Mah taira', kuktie tihte daron ? tudod-e, hogyan van ez své
dül? — hogjá, monna matam daron supcstet igen, tudok svédül 
•beszélni. —munna jahkam, atte nümtie azt hiszem, úgy van. 

cieketn lakdria' tegyétek el a könyveket! 
kuktie jiella' v. jiella' hogy vagy? hogyan érzed magadat 



JEMTLA.NDI LAPP NYELV. 79 

(tkp. hogyan élsz) ? —- hoaja meglehetősen (tkp. igen); hievenlikke 
jól. — mü jelkie pokcoka fáj a lábam; pokcoka toroja, v. altéin 
(v. altéin f'őr) pokcoka nagyon fáj (tkp. a fájdalom dolgozik). — 
mü rqvvq (v. ravo v. rovó) pokcoka fáj az alfelem. 

Manna varrim tan vuraka, sata manna mdta hievie possuqt 
olyan gyorsan futottam, hogy alig bírok lélekzeni. — monna liemq 
numta ainest lélekzet nélkül voltam (elállt a lélekzetem). 

Mü tan stuor vaivoa; monna liem alovds vaivot nekem igen 
nagy bajom (szomorúságom) van; igen szomorú (betrübt) vagyok. 
—̂ tihte klökote fenem ez sokat panaszkodik. — kossie mije neu-

rosne, corvojdpie jupmelem (jüpmelem) mikor bajban vagyunk, 
istent hívjuk (wir rufen an). 

Monnq liem juo kaihkenq nügüta én (már) mindennel elége
dett vagyok. — tutna matie' kqn nügüta arrat nqmtd (v. nomtet) 
ti ketten semmivel sem bírtok elégedettek lenni. 

Munnan koppaseks acVi' skimc mind a kettőnk atyja (atyái) 
beteg. — munna jidlldm kuktie mü dff'd úgy élek mint atyám. — 
tihte ff'draje ceraka tann jicse jdmeme itnem, (itriem) ő nagyon 
siratja meghalt anyját. — koh jece (v. jece-pontd) lie jdmqmq, ülje 
sturra aitiestimie suttqmq tdnnid kuotsne mikor (a mint) a házi 
gazda meghalt, nagy búslakodás támadt ezen házban. 

Jhktiié mwűen, mam totne joktan (tan pijen) tarejajeJ ? mondd 
nekem, mit csináltál tegnap (ma) ? — munna cúöccelim tan dredn, 
kamatem ja warjaH cákijim, állta' puhcejim, pöpmatim,, karé1 péssé-

jem, ivarja'' tuomim, cacie ku°ttijem, sena monna porrta waccejem 
kiis^e koqika fölkeltem ma reggel, czipőt húztam és fölöltöztem, a 
teheneket megfejtem, ettem, az edényeket megmostam, ruhát varr
tam (tkp. készítettem), vizet hordtam, aztán elmentem látogatóba 
(tkp. idegenekhez). — mam tü viélla tarejaje ? mit csinált a férfi
testvéred ? — muor' cuhpoje, ruonca stellije, slarrd stelladie kuöi-
luka, skuoksu vuofei ruoncina; te [le] juo sküksna fát (tkp. fákat) 
vágott, a lovat megetette, elkészítette (rendbe hozta) a járó művet 
{fuhrwerk; svédül: ha,n stdllde ákdon fdrdig), az erdőbe ment a 
lóval; hát már az erdőben van. 

Monna berrpm tqtnqm, att ih kqlqk niimtie taréjét kérlek, ne 
tedd azt (tkp. úgy). — EQrq tam aktám taréja1 csak ezt az egyet 
tedd! — iem monnq tam torojoma, jis tan jenim fihkima nem ten
ném, ha [még] annyit kapnék [is]. — tihte pqrakgq monnom cqr-
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rqkq sejeluqti ez a dolog engemet nagyon kifárasztott. — monna 
kelopotom cdrrdká nagyon fáradozom (iparkodom). — monna liem 
juo kuwjluka mü pqrqkoma (v. vitnesemiem) én már elkészítettem 
a munkámat (tkp. készen v. készszé [csináltam!). 

£iV tqtnd mqnn stuore Werra, sat acam cuovoret tienasatet 
nem vagy oly nagy úr, hogy [tégedet] szolgálnom kelljen. 

Totna kalok vetnaset aluvoroka komolyan dolgozzál! — jis tle 
tan pijen W&mpslike vitnas', tHj acam totnom makset ha ma szorgal
masan dolgozol, meg foglak jutalmazni (tkp. fizetni). 

tihte karra lie tan alovas stelletejá ez az ember igen nagyon 
dolgos (szorgalmas). — tahfuolk' fenum vitnesejá' ezen emberek 
nagyon iparkodók (tkp. sokat dolgozók). — tihte stállata kaihkumt 

mie porq nohtsne tánnie kuotsne minden elvégez [besorgen], a mi 
csak szükséges e házban. — tah fuolk'1 j{enom utnije1 wttnesahtet 
ezen embereknek sok dolgozni [valójuk] van. — tah skuttie' cáráka, 
kosso lies torojoma tani watnam kuwjluka ők nagyon iparkodnak, 
míg ezen munkát elvégezték. 

Munná' cuovorien ruktilakan taréjét tqm q>tam kettőnknek jól 
kell csinálnunk e dolgot. — im ráunna' mdhtie1 tam piejet prdno-
kosa ketten nem bírjuk ezt rendbe hozni. 

Mije cuovorien kuhcet kuotiem őriznünk kell a házat. — 
jece kiettiem tarejaje a gazda kerítést csinált. — monnfq] ai aktn 
aikien tarejajim én is csináltam egyszer. 

par akta mdta (yar tah matie'J j^elet tánnie vidrádsne, mij 
vitnesa (mah vitnesie'J csak az élhet (azok élhetnek) a világban, 
a ki dolgozik (a kik dolgoznak). 

Monna karavám (v. káckám) tam moqrám szétharapom ezt 
a csontot. — monna cuohpm kirrqm muoreste levágom a héjat (kér
get) a fáról. — monna h'órnam piecketam tahtid warjeste levágom 
(ollóval) a csúcsot (sarkot) ezen ruháról. 

Akta kármánejd tiitfem kiesie egy ember húzta a bőrt. 
Monna nuolijem (v. luihtiejém hirkie' (hirkiem) stalliste ki

eresztettem a lovakat (lovat) az istállóból. — herra raji jicse tréán-
kuite hireketa weccet sküksta az úr megparancsolta szolgáinak, 
hozzák [haza] a lovakat az erdőből. — tiht atná jien tfenár* (v. tie-
nesejd) sok szolgája van. 

Kie poqtá ? ki jön ? — mgnnq pö°tijim miehcete teppete mesz-
sziről (félreeső helyről, szó sz. messziről onnan) jöttem. — munna 
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tfékie puqtam mü äcéna atyámmal jöttem ide. —• puotie* kickiepsa 
fv. kiáckarí) jöjj közelebb (v. közeledjél)! — jis lie' tqtne hieven, so 
tlje poqta' mijjéne sküksa ha jó vagy (leszel), velünk jösz az 
erdőbe. 

Juo monna tqiram, atta poqta reméllem (tkp.már én tudom), 
hogy eljön. — poqta twppete mu autelen onnan elém jön. — monna 
lienktaioin, jus tihte p ara ca puotet kívánom, bár csak eljönne (om 
han bara skulle komma). — nu lie poatqmq mijen (munnun) 
koqika, jis fv. ar?-) mije corvope (jis lien corvoma) eljönne hozzánk 
(kettőnkhöz), ha hívjuk (ha ketten hívnók). — ficirhnen fv. firfnm) 
pijjen poqtä mijjén fv. mijenJ koqika minden nap eljön hozzánk. — 
munen lie jlehtoma, atta mö kierahkomis poatä jirrotn nekem mondta, 
hogy jó barátom (kedvesem) holnap eljön (jön). — tihte poqtä 
munnuna kuktsne ő (v. ez) kettőnkkel jön. — tuhta fv. tuhte) poqtä 
tonn luihtie mü koikä (mü pielese) %>% tőle hozzám (mellém) jön. — 
pötien munnun koika fv. koqika) kaiks tüwnis eljöttek kettőnkhöz 
valamennyien. — tuh lien ai poatqmq, jis litie tije ai waccema ők 
(azok) is eljönnének (v. eljöttek volna), ha ti is mennétek (v. men
tetek volna). — jeaca alamucd poatä más ember jön. — muppie 
qlqmac' puotie' más emberek jönnek. 

Monna mähtie' konn snqrrta wuértet tü puotemes fv. puoteme-
sem) alig bírom várni a te jöveteledet (megérkezésedet).— koktem-
tie aé' wuértió monnam joktan mért nem vártál engemet tegnap ? 
— monna ásta? (asth) kana nem értem rá. — kossie kqlqk' asstat 9 
mikor érsz majd rá? — monna mieV kqnä nem tudom. — monna 
mahtie' kqn riehta jiehtet, kossie kqlkqm puotet nem tudom eldön
teni (tkp. igazán megmondani), mikor fogok jönni. 

Munna? utnléjin uhcemiem kettőnknek látogatásunk volt. — 
kiem kalkien uhcedet tan pijjén kit fogunk (ketten) ma megláto
gatni? — munna wacciem fv. ivacciejém), acam uhcedet jHcena 
äitikitie szüleimet mentem látogatni (elmentem, hogy szüleimet 
meglátogassam). 

tuhta cqhkqsa pqltq monnom ö (az) mellettem ül. — mije 
kglomos koqtsne cahk&en fv. cqhkäsien v. cahkq,n) mi hárman a 
szobában (házban, sátorban) ülünk. 

Monna cuoccajém nwtsne oldalt (félre) álltam. — cocca mü 
tuéksne mögöttem áll. — tuhta coccä puortsne (v. pu°rtien nálenie) 
az az asztalon áll. — tihte cocaje (v. cotcajé) äln vuostokomus te i 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK- XX. 6 
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muppije ő legelői (legelső) állt a többi között. — mü tuokän cócHe 
mögém áll. -— mü autelen lie előttem van. 

Monna wäcam uluksa jih kiähcedet plrjerkan kimegyek, hogy 
körülnézzek (att bese omkring). — monna waccam ulukse pocc 
oijjen (pocc jilkien) kimegyek hajadon fővel (mezítláb). — munna 
waccam pöstolen (v. püonnose) hátra (hátrafelé) megyek. — munna 
puorrta mü aclen lü'tie • talie wäcam pöstota mü äcen kuoika 
el[mentem] az atyámtól; most visszamegyek az atyámhoz. — 
manna kuqtete (v. koatete) wacam jeh tatna skuokata (v. sküksa) 
waca'; nu liem monn[a] ai waccema sküksa, jus liem karnak atnama 
én haza megyek, te az erdőbe mész; én is elmennék az erdőbe, 
ha czipőm volna. — manna tvaccecam tqtnqnq v. totnqnq (tutnana 
kuktsne) sétálok veled (kettőtökkel). — mqnnq wäcam numta totnot 
(numta tutnot, numta tijjet) nélküled (kettőtök nélkül, nélkületek) 
megyek. — mqnnq waccam tijjena kaiksne pejjese stuorra paktiem 
mindnyájatokkal fölmegyek a nagy hegyre. — monna kalakam 
ivaccet teinie (v. toiniä v. tuiniä) sküksa muorum jdkkieltet (v. vieré-
tet) el fogok vele menni az erdőbe fát vágni. — iem lie' monna 
höukana ken waccet teinie nem vagyok hajlandó vele menni. — 
monna waccijim mohtse (v. ruonese) félre mentem. 

Waccie' porta mü palta (luihtie), mü ruccen tuökste (v. tuwkste) 
menj el mellőlem (tőlem), hátam megöl. — numta mijjet (n. mijén 
kaiks) ih kalak' kopp waccet nélkülünk (mindnyájunk nélkül) 
sehová se menj! — mali lie' tqtna waccema pirjesa, jis ih lie^ nah-
karen elmennél-e a hegyre, ha nem volnál fáradt? — kossie uktuk 
wacca í mikor mész egyedül ? — jirrotn (muppien piejjen) holnap 
(holnapután). — qppq> almoka kärhkgsa ivaccä az egész nép a 
templomba megy. 

Munna' [kuoppok] waccebe autná (autená) jeh muppie kuékts 
minnesne puatie' mi ketten elől megyünk és más ketten utánunk 
(hátul) jönnek. — munna lien ai waccema, jis litie totna' waccema 
mi ketten is elmennénk, ha ti ketten elmennétek. — mije mötie' 
konna (Y. konn) waccet nem tudunk menni. — kossie kqléken kuo-
téte waccet ? mikor fogtok ketten haza menni ? — mije kalken 
snarrta kuotete waccet nemsokára (mindjárt) haza megyünk majd. 
— tije kaiks hemsa (v. hemata) waccete ti mindnyájan haza
mentek. 

Tqnn lusto waccet qlakqnq käineinä olyan kellemes menni 
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künn az országúton. — tann muotolk fiar*nen pijjen tiekie puotet 
nagyon nehéz (beschwerlich) mindennap idejönni. 

Kopp kommá iviwlkama f hová ment az öreg asszony ? — 
cdakana lie kunt van. — ju koatan (koatien seise) puota már a szo
bába jön. — wuélká porHa mü autelste (luhtie v. luihtie; mü pie-
lestie) elmegy előlem (tőlem; mellőlem). — mije lipie wuélkama ker-
kuse,jts lie tan pijen aileke elmennénk (v. elmentünk volna) a tem
plomba, ha ma vasárnap volna. — tije litie ai poqtama, jis mije 
kerhkusa lipie wuélkama ti is eljönnétek, ha mi templomba men
nénk. 

Waltije ávseem (v. kaunátiem) búcsút vett, elbúcsúzott. 
Ietie kalkko ivarretet muppieje kuotine ne szaladjatok mások

nak házába[n]! 
Kusne le puorapa, waresne el tásne ? hol jobb, a hegységben 

vagy itt ? — waresne a hegységben. •—• kuktömtie ? mért ? — tásná 
le lustipa; mü á&á ai tdsniá ott kellemesebb (mulatságosabb); 
atyám is ott van. — tálie munna aimona suttam tdsniá most itt 
maradok. 

Tihte pöjje cappepq stálliesne án tuhte muppie ezen falu szebb 
helyen van, mint ama másik. — tihte stlella kuhkene mohtsne ez a 
hely messze (félre) van (weit weg, abseits). — tánniá sfellesne 
mátié' kan hölltstet azon a helyen nem lehet lakni (tartózkodni). — 
tánniá püjisne hölltstie, jin folk? azon faluban sok emberek laknak. 
— monna thuhcem tasniá hiáven orrot szeretek (jó nekem) itt lenni 
(vélem itt jó lenni). 

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

Tihte sotnun (Y. teijje kuktsie) ácien kuotie ; monna vuesetam 
aktám rummum tánriá kuotsne ez (az) az ő kettejük atyjának a háza; 
mutatok egy helyet abban a házban. — stuorra jehc (v. staima) 
orroma tánnle pöjesne nagy lárma volt e faluban. 

Tálie akta, tulie muppie (muppie) itt az egyik, ott a másik. 
Alakana akté cohá, seitá kacket tumm jeh tám qlqmucem kunt 

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

6* 
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kötőféket a huzórénszarvasra. —puoce mahtie kann tvaccet, munna* 
cuovoró' konn éeloatalitet fmum a rénszarvas nem bír menni, nem 
kell (kettőnknek) annyira megterhelnünk. — akta karmaneje puo-
com mqratie ih tüllem nüowij (v. nuowij) egy ember megölte a rén
szarvast és bőrét lenyúzta. — totna kaik cuoltet tejitie puocete, mah 
koulohtie' (v. horahtie ) tisse válaszd el azon rénszarvasokat, me
lyek ide tartoznak. —juökietet puordcemus tahtie sámstemust válasz
szátok el a legjobbakat a legrosszabbaktól. 

Plárie' kqhcié poskste a levelek lehullnak (leesnek) a fáról 
(bokorról). — opro oppo pijjem egész nap esik. — rairije dörög 
az ég. — anska alká (w. alkste) nohkotet a hold kezd fogyni. — 
kgssie jdmkelta satta, ülje luöjsie' poltajáhtie' mikor sötét lesz,, 
gyertyákat gyújtanak. — snarrta kalkien oqrajet mindjárt lefek
szünk majd. — munna juo nahkarén én már fáradt vagyok. — 
mann vqrqkq cuocelitie pejjese ? milyen korán (mikor) keltetek föl ? 
monna cuocelem vgrokd dretn je örejem (oqrejem) siento iehketn 
reggel korán kelek föl és este későn fekszem le. 

Tqllo puolla a tűz ég. — tan pejvqlq kuotsne nagyon meleg 
ven a szobában. 

Frua kahcelq paresielesa az asszony megszaporodik (tkp. gyer
mekágyba esik).—tata niccie- nomoje mana ez szopós (csecs-szopó) 
gyermek. — taréja1 paam (v. pasam) kuwjleke tann uhce mánuse 
készítsd el (tkp. csináld készen) a fürdőt ezen kis gyermeknek. 

Toh mana1 tann ajév' azon gyermekek az ő unokái. — tah mü 
nianai mana' ezek az én unokáim (tkp. gyermekeimnek gyerme
keit). — tuhte mü sliákta az rokonom. — kién mana lie tihte ? 
kinek a gyermeke ez? •— koktemus niéjta tasnia? milyen lány volt 
(v. van) itt ? — numtemes niéjta olyan leány. 

Mqnn jlén mana' skoulusnd ? hány gyermek van az iskolá
ban? — jlén mana tvaccie' skoulusa sok gyermek jár az iskolába. 
— mam skuule tar ej aj e mit csinált a tanító. — skglam qtnqmq isko
láttartott (tanított).—skuule (skule) toacciji sömies pöjjisajih kdllie 
qnkqrí fulekien (v. vV'seihtien) tomm káind (v. véjje) nille a tanító' 
egy faluba ment és néhány tanítvány elkísérte (követte) őt az: 
útra. — totna kalok' kuéhts orrot skuolesne figyelmes légy az iskolá
ban. — mana? kdleks kaikén aikien kiémpa (v. heávan) qrrqt 
a gyermekek mindig jók (szorgalmas) legyenek. — koh tatna liéh 
tan kiamps, tlje thuhciem tqtnum minthogy nagyon szorgalmas. 
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vagy, megdicsérlek. — mana? kdihpijé' muppie folhkie mietie a gyer
mekek majmolnak más embereket (tkp. más emberek után). — 
tihte mana tan «o rucceros, sqt aca cuovoret kqrrqdet kidf pionnose 
[ez] a gyermek olyan nyughatatlan, hogy kezeit majd hátra kell 
kötni. — tihte mana tann aktn rucceres ez a gyermek folyvást 
(egyre) nyughatatlan. — tihte mana atnd kdrvd ossolmos, cuovorom 
tqm mdnan ossolmos pösteln laikit ezen gyermeknek rossz tulaj
donságai (szokásai) vannak, e gyermek szokásait vissza kell for
dítanom (? = le kell szoktatnom). — keinie lie' töroma í kivel 
verekedtél (birkóztál)? — manna tqtnqm skaikalam (v. skaika-
lum) megverlek. — tihte mana thuhcie jicemse ez a gyermek dicséri 
magát. 

Kuktemtie monnom mi'rqht3 ? mért csúfolsz engemet ? — tihte 
nalsuata kaihketa fuolhketa ő minden embert bolonddá tesz (ki
csúfol). 

Tihte fej jené waltiejé tomm az ellenség elfogta őt. — cuohp-
stin aramujen folksle oijjem levágták a gonosz embernek a fejét. — 
tihte fqnksne, men tlje fralsűtien tqmma ez (ő) fogságban volt, de hát 
kiszabadították. 

Seavot arra légy -csendesen (hallgass)! — ih kalakko cdpkét 
üvá ne törd le ! 

Mam kalkam mátqdet v. pidbmotet ? mit egyem ? — iem 
nxonná tairie' nem tudom. — munnusne küktssne (kükcsne v. kop-
paseksne) jin mai, mind a kettőnkben sok étel van. — kwf (v. prih-
•cok) stürka (v. salakká) a kávé keserű. — iete le' tije tam pijjem 
kaskapijjém mátademq ü nem ettetek ma ebédet. — cuohpd stuh-
cum laipste vág egy darab kenyeret (tkp. kenyérből). — totna 
p^ápmotahtd aktám mcindm te egy gyermeket etetsz. — monna cuo
vorom vuostak teitie manate pöpmatet, sena mahtam, (v. matam) 
waccet tei kuimie előbb ezeket (azokat) a gyermekeket kell meg-
•etetnem, aztán velük mehetek. 

Monna fliáktim jívena warja bepiszkolom (bepiszkoltam) a 
ruháimat. — jirrotn •aileka, jéh munna waltam jicena urru (orro) 
marjam holnap vasárnap [lesz] és új ruhámat veszem [rám]. — 
munna' kü°kts lahpien vnunnan linie1 kuotsne ketten kendőinket ott-
honn hagytuk. 

Man jienum tihte karra qltorosta (v. utnehta) ? mennyit bír 
(besitzt) ez az ember? — tihte skoffuta jicse kaikslaks unuhtuka 
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kaunie' ő mindenféle haszontalan holmikat szerez magának. — 
po°rijen munien fin pednak' kínáltak (anbieten) nekem sok pénzt. 
— monna spörohtam jlen petnek' sok pénzt takarítok meg. — mü 
(mg) raihko alká nohkot fiar*nen pijjen gazdagságom kezd minden 
nap fogyni. — monna wattam tütnen nqkata petnek, men monnq 
jiehtam tütnen, ac1 Irúavenlike teje kuimie taréjét adok neked némi 
pénzt, de mondom neked, jól fölhasználd (tkp. jól csinálj azokkal). 

Monna cuovorom makset stqrqse skqhtam meg kell fizetnem 
az adót (v. adót kell fizetnem az államnak). — monna máhtam 
makset jicen laiku°m meg bírom fizetni az adósságomat. — tihte 
maksiejle (Y.maks^e Y.mqksqma Y.mqksuohtomalie) jicsa (Y.jicsá) 
laiku°m ö megfizette adósságát. — monna máhtam pörret tqm kér
hetem ezt. 

Kiem totna wuéina' poqtet kit látsz jönni? — manna wuéi-
nam teitia kuktsete (Y. sntnam, sgtnam) kettejüket látom. — mqnnq 
wuéinam tijjem kaiksum mindnyájatokat látlak. — monna wuéinam 
kaikslaks ék; tommu kqrrqm ; jeaca karrom; jeácam v. jeácam min
denféle dolgot látok; azt az embert; másik embert; mást, egy 
másikat. — monna juo tqtnqm (tutnam) kiáhcetema már tégedet 
(kettőtöket) megnéztelek. — seni im lel manna wuéinqmq totnqm> 
ecemna rüqm utnle mióta nem láttalak, nem volt nyugtom. — 
monna qlqkqnq tvuíjnijem fokolom fv. láttiem), tHje muolátam lát
tam kunt egy madarat, hát leföstöm (lerajzolom). — monna vielie 
vuinie' kqnn nem látok már (többé). — ih Heh tatna alterq tqkkq-
rum folkum wuéinqmq ? soha sem láttál ilyen embert ? — tihte-
wuéina mijum (munnum v. mgnngm fkuktsj) ez lát bennünket (ket
tőnket). — tuhta wuertsa tütnien (tütnen) az rád néz. — mije (mie) 
máhtie' kanna ívuinesatat mi nem láthatjuk egymást. 

mam tqtne seit' (séitf) mqnnqste (monnqste) ? mit akarsz 
tőlem ? — atfe'ko postote (Y. postota) jiroka jicet örodejam mw 
luihtie ne fordítsd el tőlem arczodat! — kuttie' muffen aktám glá-
sum cácstie hozz egy pohár vizet (tkp. vizből)! — mam tuh séitie' 
mijesta mit akarnak ők (azok) tőlünk? — tihte kaihkiá, mije kál-
kien luwqtei (Y. tápötet) ez száraz, meg fogjuk nedvesíteni 
(v. nedvesítsük meg). 

Monna seihtwm, ac waccet uktuk numta monnot megengedem 
(akarom), hogy egyedül menj nélkülem. 

Mam hellste (hollste) seihf í v. mam túovpt' í mi kell neked f 
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mire van szükséged ? •— munna mamkqn tuorpt' nekem semmi sem 
kell, semmire sincs szükségem. — monna jenem tuorptien ket
tőnknek sokra van szükségünk. 

Mi tihte mi ez? — tihte tann ruonoleks ata ez nagyon külö
nös dolog. — tqta (tqHa) koh uce veine-tqtnd ez [olyan] mint egy 
kis boros (pálinkás) hordó. — tihte solopsta ez ezüstből [van]. — 
tunn artoka komota az ő válla széles. 

Tihte monnom lukonestahta, atta monna liem sealddamd tdstie 
tomm ő vádol engemet, hogy tőle azt elloptam. — tihte seihtd 
vuisehtet (vuésiehtit), atta redkta lie meg akarja bizonyítani (meg 
akarja mutatni), hogy igaza van. — ei lie' tihte voinusámq ken ez 
nem bizonyíték (beweis). 

Monna thiekqnqhtam tqmq, sat acem tqmtejet megjelőlem ezt, 
hogy majd megismerjem. — totna mata monnom trékeldet, jis seihtf 
megcsalhatsz, ha akarsz. — tusnid trékelteja (v, drageles folka) 
amott [van] egy csaló (v. csaló ember). 

Mah tqmtie' jicset jeliem ! ismerd el hibádat! — iem rnonnq 
tqmm tamtié' nem ismerem el. — tutna~' acetn dlskadet jicemtitie 
szeressétek ketten egymást! — tah ac^es kiampa (\. heivdn) arrat 
kaskomis ők jók legyenek egymáshoz! — mám tihte aitestá tutrien ? 
mit törődöl ezzel (was bekümmert das dich) ? — monn aitestam 
j^num tan peira nagyon törődöm vele. — ei tihte tütnen (tütrien) 
koarat' kan semmi közöd hozzá. — tihte murién mahtie' kann koara-
det nem lehet közöm hozzá (das kann mich nicht angehen). — ei 
tihte mijjise koarat1 kan semmi közünk hozzá (das geht uns 
nichts an). * 

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

Mi tü cuomotumie (v. -tümie, v. éuomotes) ? mi a te kívánsá
god? — monna cuom'' mamkqn totnostd semmit sem kérek tőled. —-
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monna cuomom mamkan kérek valamit. — monna tqm lüehkstom 
(Y. lüehkom) ez tetszik nekem. — koktemus plidrom (N. pliára) 
milyen a külseje (arczszine)? — altéin fór höföliks nagyon (rend
kívül) szép. — totna mahtö? süttet cappies te szép[pé] lehetsz. — 
monna, tatnqsq vuökotum hajlandósággal vagyok irántad (ich bin 
dir gewogen). 

le tihte mufC'en tqmuts kana ez nem ismerős nekem, ezt nem 
ismerem (das [er] ist mir nicht bekannt). — kiese lie tqmuts ? kinek 
ismerős, ki ismeri? — monna stuora tamutsom qtnam nagy isme
retségem van. — ih kaikkor tqm pqltet ne ijeszd el (abschrecken) őt. 

Tunnle stilliná kqunose jin hantié1 (v. hantié) azon a helyen 
sok gödör (árok) van. — aliehko tahtie keinoste seik'/ ne térj le ezen 
útról! — monna kalákám ruokat tqtnqm tasnid jil Ejsosne találko
zom majd veled (előtalállak) itt vagy Edsásenban. — mije mahtien 
seiket mi letérhetünk [az útról]. 

Munna liem pqtdtoma jidndsne megfürödtem a folyóban. — 
tdnnid mükaik prouhkoq tdnnld lantsne ott (itt) általános szokás az 
országban. 

Monna cuovorien thuhcet jicseniem (v. jicsemiem) dicsérnünk 
kell [kettőnknek] magunkat. — kuktfemtie thuhé' jicemt? mórt 
dicséred magadat? — kuktemtie tutna jicsemtie thuhcetn mért 
dicséritek (ketten) magatokat? — mije kaihks mdttepa thuhcet 
jicenesiem (v. jicemem) mi valamennyien dicsérhetjük magunkat. 
— tije tüuna kaik mdhtietie thuhcet jicsesie ti valamennyien dicsér
hetitek magatokat. — tuh ai ciehtie' thuhcet jicenesie azoknak is 
dicsérniök kell magukat. * 

Kiesnie kaunose (v. kaunesa) sldloq (v. sidlo, siálg) kiben 
van (találtatik) lélek ? — mijesne kaiksne höltstá s^loq mindnyá
junkban lakozik lélek. 

Monna piejem tamm purtan (v. purtien ndlld v. itallá) én ezt 
az asztalra teszem. — tuhta kahcd woulusa yurtste (v. pu°rtien 
ndltie) az leesik az asztalról — nipie jeácah skuopsne a kés a má
sik szekrényben van. — monna seihtqm piltum tupriehtet vieksa 
a képet a falhoz akarom erősíteni. 

Munna calam pennena (numta pennát) tollal (toll nélkül) 
írok. — calet jicset thidnkuiste írj gondolataidból! — kqmmd miela 
kaihkum, mam mije tarejepd; tata (tuhta) alomace jiehta tossa 
a vén asszony mindent tud, a mit mi csinálunk; ezen (azon) em-
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ber megmondja neki. — akta fejléc (fejlets) poqtd kanakán luihtie 
parancs jön a királytól. — tqtnanqskás (y.nuskds) hierra te nyug
hatatlan úr [vagy]. 

Kiesse kqlkqm tqm wqttet ? kinek adj am ezt ? — paf monnum 
wottet tunn onatejese almokostem (y. skidnkgm) hadd adjak annak 
a koldusnak alamizsnát! — mqnnq ivottam tijjesa kaiksa ldram 
mindnyájatoknak adok ajándékot. — monna, wattie1 kqnn kiesa 
senkinek sem adok (v. adom). — munna ivqttam tan karrase 
aktám tálam adok ennek az embernek egy krónát. — tihte ivottá 
mijjesa vuoj' ivasta' ez nekünk vajat, sajtot (tkp. vajakat, sajtokat) 
ad. — tihte wotta munnusa (mgnngsa) ko°ppasekse Idipidstuhcum 
mind a kettőnknek ád egy darab kenyeret. 

Kiestie fihkV kitől kaptad ? — monnq fihkijém tgstie (tuostie) 
tőle (attól) kaptam. — tastie ettől. — monna kiestie kann fihkima 
senkitől sem kaptam. — munna uóccajem (y. oqccajém) mü ácste 
(jeacasta) atyámtól (mástól) kaptam. — mam Heh occoma (y. fih-
kema) skiankana? mit kaptál ajándékul? — im liefm] monnq 

fihkemq ken mam nem kaptam semmit. — im lie* monna fihkimq 
kan arpiem mü áihtikistie nem kaptam örökséget szüleimtől. — 
monna nöikem kaihkom, mqm pqrq wgttié muffen megelégszem 
mindennel, a mit csak adnak nekem. 

Mqnnq tvaltam tijjéste (y. tijesta) tam warjam elveszem 
tőletek ezt a ruhát. — tihte fqhtuka alamuca covustüvije ezen sze
gény ember megraboltatottt. — tann fqhtuka folkste covustein 
kaik ek ezen szegény embertől minden holmit elraboltak. — tdnnlá 
kuotsne stuora föhtitoma azon házban nagy szegénység van. 

Monna ivacam porta ; nö nö ! elmegyek ! isten áldjon meg ! 
Egy másik Frostviken vidéki embertől csak a következő pár 

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

mqnnq Paulusta wuólkim klqhka ^elje joktece léhkedn oijje ; pö°tim 
klqhka pielje véitete tan artan Pauluból tegnapi este kezdetén 
(tkp. fején = délután) négy órakor indultam el; megérkeztem 
(jöttem) ma reggel fél öt órakor. — tan jijjin ndlkieslékkid öurejim 
az éjjel jól (tkp. édesen) aludtam. — tan piejjén kerhkusa mijje 
waccem ma templomba megyünk. — kuktie trqjjit'' tasnid hogy tet
ézik itt [neked] ? — hievenlikkid jól. 
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B) Mesék. 

1. No qitie-kqmmá j éh Jijcá (jicd). 

Puóries alamuca aktn aikien urrie wuociemienie jeh cqjanij^ 
sat écie kaunh (kanna') kqna kuotete. tHje poatie kampl kuotien 
koqiká, mi őo^ccaje uhce pliáhcukan ndlnie sküksne. tasnie canie 
kgqtán acca gqret tasnie tan jijjén. tqllom piejie jeh alkstie tu°ltotet 
nqkatum,maitie lie tan piejjeca wuocecemie, (v. nqkqtum tan pijecste 
ivaócecem matsta v. ívuocecemusta), uhce kiepenien sisnie, mam méa-
tan uttfefe. tqlla canie koatan sömies n°qtie-kqmma jih kihéije : 
nkuktie tü nummah) — «mü numma Jijcá», svörui tihte qlqmucq,. 
men tHle ivaltiji tám jicse slievum (Y. leivuum) tievas tahtie tu°ltejen 
cácste jeh sleáppije tan n°qitien konimán öratejete. tihte alkije skro-
let jeh hgjhkietet jeh cuorvqjé : «Jece monnom poltama ! jlece mon-
nom poltama !» — «jis lie' jicomt poltama, oqéca'jica cakret tan 
autsta», svöruje kieckdms pirjesta tann n°qitien-komman siálska. 

titíe numtie slühpui (Y. slnohpui v. piasie) tihte alamuca 
fqruqn luihtie. men koh n°qitie-kommd wuílkiefe, jiehtijejie : aJijce 
tqmqtie monnom, Jíjca poqltieje jeh Jijca (jieca) kalká oqccet uoret 
muppien japán. 

kuh lie tle matátq,mq, tilje alamuca uörafe • men koh tlafqh-
kaji jicse nqhkdristie je' alkejie kruohkot jicse máta-vuissesne (Y. nie-
sties-vuíssesne), tHje kaunie jicse mát kuohpgma (kaunie sü vuissom 
tievos kuohpend) jeh matsta porrá rökonoma smqjuqhkq\ eccenq 
máhtie kuqrekát (Y. kuerket) kqnn, kuktie tihtá koqrádama, mán 
koh tla puotie folhkle (fuolhkie) koHká, tilje fihkije koullot, atta porrtd 
lie grruma qppq jápiem. 

A b o s z o r k á n y ( tkp . v a r á z s l ó a s s z o n y ) é s M a g a . 

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

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

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

2. Stq-luqn prür esa. 

Aktn aikien staluq soanqtie aktn sámien nleitsa. n{eitn ahc%e 
cuovorie luhpiedet tan staluse nieitom, jeh keihtiefe tan autste tan 
iardn Weltie, mam wuéinesie. mán jicse sistie tqmqtie, atte l kalak 
numtie süttet kqnn. ko tihte thijje süttije, tilje suomqsetin tam piej" 
jeni, ko^ssie staluq aca (v. kaláka) puotet jeh prürösöm (v. prüro-
som) viaccet. tihte piejje puotije (v. süttije), ülje staluq poata. tan 
thtjjen ívuolesne ivaltqmq lie muorqm jih steállátqmq kuarjluka 
(\. kubjluka) jeh cakqmq tassá nleitn tvarjoq'; waltqmq lie avöre 
urruq koptqm, grrg$ cghpm, sillpq peáltom piera kruohpm, urrifl' 
kqmak' jeh urru wuóttok\ koh liela kaihka kuwjlnka tgrgjgma, tilje 
piejemq, (cihketema) lie somies ruonese krukneka ciehta lienena 
pijjeln oijjem, kuktie sámien prürgsa (v. prüresq) prüuhkie iitnet. 

kofs] stqluq poqtá koqtan jih wuiniejie prüresam cahkan ruo~ 
nesne, karvoltahksne jicse puorems warjoi kuimie, tille kerjená süttije-
jeh waccie ulukse jicsá vuohpiná jleh toqstahtet teitie puohcéte, mam 
aca Jihket heimosta. tűnnie thtjjen wuolesne qrrajie (v. orrajie)1 
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taktera ciekot kallie puöhcie kuimie cahkacen tiivksne (Y. tuöksne), 

palta kuotiem. koh tle stalu fíhkema jicse puöe* jih seihtie aktám 

teistie mqrrq'tet iehkets pualqse (Y. puelqse), ülje icacciejie (éidvo'-

tie) alamace jicse tqktqren koHká, jleh tilje ívuélkien vorroka pqjq-

nqn wdrien koqiká. 

koh tle stalua lie mqrq torna pouhcem, tilje wacciejie (wacciejé) 

koqtan jicse kéárahkan köqika. — «no mu kiárahkav, jiehtije stq-

luq, iipiej' kruohtam tqllose/» — kiárahkopa eccene svihc' kennd. — 
«ö, mü kiárahka skamásetá», ussote staluq; monnd fihkém tarajet 

jica». — koh tle kruohta tuHtoma qhcece,jiehtd: «no, mü kidrahko

mis, tellec (Y. tü%e ac) luottat jirromq-mgaram !» — eccie tihte kid-

rakkomis svihch kand. — nmu kidrahka skamdsatd, monna fih

kém jicd taréjét», jéhtie staluq. — koh pidrkd tuoltoma, j^htie : «mü 
kidrahkomis, poatie' tdllie, koiva' pidrka pejjese!'» — tihte kidrdh-

kqmis skamasátie tall ai, jeh eccie (dccie) svihch kend. — «so telje 

fihkém, taréjét jicai>, ussoti staluq. koh tilje koivaje pejjese pidrka', 

tilje puorijé kidrdhkomisom, poqtet ece (Y. aca poqtet) mdtddet; 

mdn kidrahkomis skamats. tlje matdtie uktok. koh liele kalhkoma, 

pirrie tamm, aca siankam kaojluka taréjét, koh ecie kidrahkomis 

svihch kand, cuovorije jica stelldret siankam. — <mo mü kidrahko

mis, puotie1 tdllie uorV». — men dntö lie skqmats (skamasetemienie). 

— «monna fihkim jica ivaltet totnumr>, ussoti staluq jeh waccije prü-

rusen koqikd. men mam tilje kaunie ? koh tilje aca waltét tam jicse 

kidrahkum, tilje arvletije, atta tihte lie m,uora-klüoppd. 

tilje suttije puqsqrkq (Y. puesarka) [moqrrahtüviej tann pij-

jelen jih varresti ulukse pqrrq suórtind je' varrestie alamacen min-

nesne pijjeln poskai je puHtie. mdn eccie mqnnq kan nqhtse sutt\ 

ívuósties (Y. wuqsties) dlemie ai suttije, lupma jeh cövekemé, jéh tilje 

alkejé stalua kqrqvonet je svilkstet koh piene. tilje alekieje asska 

jeihtet dlemesne. kuh staluq- tam wuiniejie, vientie attd sdmie tihtd 

tqllom piejema jeh vorokd varrestie, altmdn (Y. eltmdn) hoisaje. 

mdn eccie mqssqse kqnn ; nqhkqrén suttije, f'órenu puotije frqmmq 

jéh pqktdtet tdnnie tollosne. tilje kuocije pejjese kieraksa muorqsa 

(kuosasa) jéh tdsnie kqrqvonije. 
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Az ó r i á s m e n y a s s z o n y a . 

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

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

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

3. Stciluan liew o. 
<• Í 

Akta kqmmd kalldm ntrűej. kalld cléce jdpiem stáloina toar-
rajle (toarrajin). stdlua sihtije tan kqmmdn kalldm püivét, sat aca 
mahtet tvdltet tam kqmmdm jicse früinq (v. früina, -ne), kuh c^éce 
japie' juhtiejjén, tHje luhksi tam kalldm püwét (Y. tillle jü mdhtiejie 
jdmiedet tam, kalldm). tihte kalld ih kqmmd dlekiem uW éjin. tihte ai 
slhtiji jdmiedet (püwét) tam stqluam, muito tihte m°qrrdhtuovi, 
juktie tihte stqlua püwuma sü d'clem, sat aca mahtet sü ietnlem wal-
tet jicse früina. 

pdhca jléhtie sü edtndn: ataira', kusrie stdluqn lieivo, juktfe 
eccemjijca mdtie'jdmietet tqmmq? tqtnfqj ac kiehcet stqluqm, kusnie 
tqn lieiüo. tHje iétnie kiehcejie stdluqm: «kusnie, stdluq, tü liewo ?» 
— stdluq svörui: «kuktemtie kihc' (kih&e') numtie ?» — kqmmd 
svörui stdlüum: nkussie monna poatam neurosne, suole' (sqta) 
munna mdhtam vieldset tü prdkksne (v. limousne).)) — tHje supcsti 
stqluq icse liewun pira jé' jehtieje: upuölijen hq,vqn tuöksne hoUóma 
(v. sö°la) jéh tdnnle söHusne fuete jih fuetsne sauca (v. foqra), 

jéh tdnnle foaresne hdnd jé' tdnnle hanesne munnie jeh tdnnle 
munnesne (v. fueten, fuoron, hdnan, muntfen sisnle) mü liewq. 
tiffle poatd tan poqrles früwn alekie tan sü iétiten koqikd jé' 
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jeahtd : «juo oqccaje' küllőt, kusnie stqluqn lieivq f» — tilje svörui 
iétnle sü (v. jicse) dlekan: amonna liem juo oqccomq küHlot (ku°l-
•lot), mü dlekie ! pueléjen haván tuöksne numtie supcstie stálua, sü 
(jicse) lieivq ; tilje tdsnie (v. tuppen) akta sö°lo, jeh tdnnie sö°lusne 
fuete, jeh tdnnie fuetsne fgqra, jeh tdnnie fgaresne hana, jeh hanan 
sisnle munnie, jeh tdnnie mimnlen sisnle stáluan liewa.n — tHje 
j^htie dlekie edtndsas (v. sü ceccan) : ntiWe monna cuovorom kou-
lahtet jicsam tieneseja (v. tienasejjete v. ceanar* [munnum tienaset]), 
keinie kalákqm waccet puölijen hqvqn tuqrest (v. cérra). tHje kou-
lojle m°qtkqm je' seipékem je' sldpkiem (hapkiem) je'' taktakgm 
(cd&e-lqttiem), tilje puorrta waccief^e. jice waccije skihpun séisa 
jernd-thqken nuqlan (v. röutie riehpenen nuqlan) je hapkijem ja 
cdcie-lqttijem waltiji jicsa koqika riehpenen nuqlan, sqtq tah ku°kts 
iehpuelie^ (v. pu<plie,)jem°qtkqm je seipekem seihtije sühkqt. numtie 
tam m°qtkq atnd röps je ceps (ceeps) ku°lk\ je seipeke ai atnd velks i 
ceps i röps fliehk* (flie'k'') jicse kulkijne, koh tel wacciején (v. -jin) 
<érra puölijen havum. tHje pötijin sö°lusa, kusnid stqluqn liewa lie, 
jeh tHje waciejejjen (ivaciejin) pejjesa sö°lusa je pojtin fuetn koqika. 
tiWe nfqtkq poqrkajén jicse auts-jilkie kuimie fueten pqttfem, jeh 
tHje fuora voroka varrón (V. varrije) uluksa, tilje seipke (sepke) 
varrii minnesne je waltfej^é fasta (v. cankstie) fuorom je porkaje. 
fuoreste (fuoron sistie) hdletie hana ulukse ja hanan minnesne hdletie 
hapkie, cükstii jicsa kuehperi kuimie je' por'kaje. tdnnie hanan sisnie 
munnie (lie) je munnie kahclej'e cdcien silsa jeh pqtnan vuojdje. tlje 
zvuojeje cdcie-lottije tdnn minnesne. koh cdcie-lottije vu°sts aikien 
vuojeje munnien minnesne, tHje kuhkiem suttie (v. kdtuoi) cdcien 
nüwlesne • je koh tle akin aikien eccle md'ie' cdcien miwlesne (v. nüw-
lesne) kuhkebm hoiset (arrat) ngmtd hieptom, tilje vuojeje mupp' 
aikien jeh suttije dn kuhkebm, koh tan vuosts aiklen, men tHje eccie 
kaunh kand. tilVe pötije urrusest pejjesa pgssu°htet je koh tle possuo-
tqmd, tlje kolmaden aiklen vuojeje ja dn kuhkebm qrraje dn vuosts 
ku°kts aikien. tHje kaunije munniem haván pqtnesne je pö°tijépejjesa 
caciem. tHje ívuíjnije pdrnie munniem cacie-lottien nalmesne jeh 
cdcle-lqttie kuttije munniem pdrnien koqika. tiWe pdrnie waltiejie 
munniem, tqllom piejeje (tqllom poltajehtij) jé? munniem piejeje 
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tqllossa, sataca puelet (puolijen tqllossa). koh tle alkeji puvlet, süh-
kaji pdrnie poqstqtd, send liele ühtd turujuma (v. kqlhkqmq), kuk-
ümtie poatqmq. tHje poatieje seammd stdlldn, kustie tqmm ívualkije 
(v. wualkqmq) je wacceje tolla, kuh poatéjé kattan, stdluan koqika 
jeh vuinieje: stqlua puilieje sedmma lakán, kuktie tihte munnie pui
lieje, mam liepiejema tqllosa tdnnie havqn söHosne. jé' pdrnie waccie-
fe jicse iétnlen koqika jé' ietnie tan kerjend siittije koh tle ívuiniejé, 
atta süu (sü°) dlekie poqtd fréska (hidven) sü koika pöstdta, je' kerjd 
sattd jienems (v.mestd) tan péjjeln, kukt tihte vantqtomd (v. vitnama),, 
juktie lie hoisama püivit tam stq,luqm. flje keihtiejie tihte poqrlesfrüa 
jicse dlekiem je jiehtiejie : ukdihtoq, mü dlekie (monna keihtam mü 
dlekiem), juktie lie"1 vantqtomd (vitnama) tam staluan liewqm.» koh 
tle tihte poq^es früa supcstie sü dlekend, tilje uhce liewo dnnu aimona 
tanrid stqlosne jeh stdlua svöruje kommasa: ukukfemtie monna 
supcstqmd tan poqries frügsd mü liewun piera /» tilje nillemtie std
lua tqllo-cérrqm je' kounum jicse sisa, tilje puolije (puelije) stdluan 
nalmien kuoma jeh mgsksie, tHje nqhkeje dltse (dltse) kruohpa tql-
losne koktfémtie ma'tiejie puelet (pucolet), je tiWe tqllo jamkafe je* 
dltie liewq nqhkaje tqllqna (tqllona). tdllie juo nqhkqmq kaihka 
tüwna. 

3. Az ó r i á s é l e t e . 

Egy asszonynak volt egy ura. Az ember hét esztendeig har-
czolt egy óriással. Az óriás meg akarta az asszonynak az urát ölni, 
hogy az asszonyt feleségéül vehesse. Mikor hét év elmúlt, sikerűit 
agyonütnie az embert (már meg birta ölni az embert). Ennek az 
embernek meg asszonynak volt egy fiuk. Az is meg akarta ölni az 
óriást, mert haragudott, hogy az óriás megölte az atyját, hogy 
elvehesse az ő anyját feleségül. 

A fiú azt mondta az anyjának: Tudod-e, hol van az óriásnak 
élete, hogy én nem bírtam öt magam megölni ? Kérdezni fogod 
(kérdezd meg) az óriást, hol van az élete. Ekkor megkérdezte az 
asszony az óriást: «Hol van, óriás, a te életed?» — Az óriás 
felelte: «Miért kérdezed?)) — Az asszony felelte az óriásnak: Ha 
én bajba jutok, hát a te életedre támaszkodhatom (bízhatom maga
mat). Ekkor az óriás beszélt az életéről és mondta: «Az égő tenger 
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mögött van egy sziget, azon a szigeten van egy hordó, abban a 
hordóban van egy juh ; abban a juhban van egy tyúk, abban a 
tyúkban van egy tojás, és abban a tojásban van az én életem.» 
Hát az öreg asszonynak a fia oda jön az anyjához és mondja: «már 
meghallottad-e (tkp. kaptad hallani), hol van az óriás élete ?» Hát 
felelt az anya a fiának: «már meghallottam, fiam! Az égő tenger 
mögött*, így beszélte az óriás, «van az ő élete; és ott van egy 
sziget és a szigetben van egy hordó és abban a hordóban van egy 
juh és a juhban van egy tyúk és a tyúkban van egy tojás, és 
abban a tojásban van az óriás élete». — Ekkor a fiú azt mondta 
az anyjának: «hát néhány szolgát kell magamnak fogadnom (enge
met szolgálni), a kikkel át fogok az égő tengeren menni». Hát foga
dott egy medvét és egy farkast és egy ölyvöt és egy búvárt, aztán 
elment. Maga a hajó közepére ment vas- tető alá és az ölyvöt ós 
búvárt magához vette a tető alá, hogy ez a kettő el ne égjen, a 
medvének és farkasnak pedig megparancsolta, hogy evezzenek. 
Azért (tkp. így) van a medvének piros és fekete szőre és a farkas
nak is fehér és fekete és piros foltjai a szőrében, minthogy az égő 
tengeren keresztül mentek. Hát jönnek a szigetre, a hol az óriás 
élete volt, aztán fölmentek a szigetre és a hordóhoz jöttek. Ekkor 
a medve a maga első lábaival szét ütötte a hordó fenekét ós a juh 
gyorsan kifutott, a farkas pedig utána futott és megfogta a juhot 
és széttépte. A juhból a tyúk röpült ki és a tyúk után az ölyü 
röpült, megfogta karmaival és szétszaggatta. A tyúkban volt a 
tojás és a tojás bele esett a vízbe és lemerült a fenékre. Ekkor a 
búvár lemerült utána. Mikor a búvár először merült le a tojás után, 
sokáig oda maradt a víz alatt; s minthogy nem bírt egyszerre 
tovább a víz alatt maradni lélekzet nélkül, hát följött a vízrelélek-
zeni. Midőn lélekzett, hát másodszor alá merült és még tovább oda 
maradt mint az első alkalommal, de hát nem találta. Ekkor újra 
feljött lélekzeni és mikor lélekzett, akkor harmadszor alá merült 
és még tovább oda volt, mint a két első alkalommal. Ekkor a 
tojást megtalálta a tenger fenekén és feljött a vízre. Hát látta a 
fiú, hogy a tojás a búvárnak szájában van, és a búvár odavitte a 
tojást a fiúhoz. A fiú fogta a tojást, tüzet rakott (gyújtott) és a 
tojást a tűzbe tette, hogy égjen (az égő tűzbe). Mikor elkezdett 
égni, a legény visszaevezett, miután végrehajtotta amiért jött. Hát 
ugyan azon helyre jött, a honnan elindult és azonnal, mihelyt a 
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partra ért, az óriáshoz ment és látta: az óriás ugyanolyan módon 
égett, mint a hogy az a tojás égett, melyet a tűzre tett a tenger 
szigetén. A fiú elment az anyjához és az anyja nagyon örült, a 
mint látta, hogy az ő fia egészségesen jött hozzá vissza és legin
kább azért örült, hogy ez győzött, mivel meg bírta ölni az óriást. 
Hát az öreg asszony megköszönte a fiának (tkp. a maga fiát) és 
mondta: «köszönöm, fiam, hogy az óriás életét meggyőzted*). 
Mikor az öreg asszony beszélgetett a fiával, hát még volt egy kis 
élet az óriásban és az óriás felelte az asszonynak : «miért beszéltem 
én az öreg asszonynak az én életemről?» Ekkor az óriás parazsat 
és hamut nyelt magába, hát elégett az óriás ínyje és megfuladt, 
aztán elenyészett a teste a tűzben, a mint el bírt égni és aztán a 
tűz elaludt és az ő élete elaludt (elenyészett) a tűzzel. Hát már 
mindennek vége. 

4. M o qr ah k a fr üq, jé h p q h h á. 

Aktn aikien sömies moqrahka früq, mie tann moqrahka, att 
eccie (Y. ecie) pqhhá kan pual' fássá (teinie, tástie) friáresne jielet. 
aktn aikien kalla jih tihte moqrahka (v. muorrahka) früq waccijen 
sküksa muorjié cokket. tilje akta hantié tánnle ékouksne. ussota, 
kgssie tahká poqtá, tlje ca fécsa früwm tissa kahcetet. koh tlje poq-
tijjén (Y. -jin) tahká tann háutien (v. hantién v. háutien) koqiká, 
ülje qtnálistie tqnim. jicse muorahka früum náhkielit (v. náhkielit) 
tissa, jéh koh tlje muorjie'' cokkiemienie tissá, tilje nahkelie tamm 
jicse moarahks früutn tann hantién seisa, sat ecine woina' kaná. 

koatátá puotije, tilje thuhcéje tann kervá uktok arrat, tilje 
sqrqksq suttije. thuhcema puerepe lie tamm jicse moaraks früum 
atnema aimona, án ko uktok qrrqt. tlje posská' (Y. pössok') puknlei 
(Y. pukfí'ei) riehpm (Y. riehpqm) tarajet. tam rouhkije tarajet ko-
lumq jápie\ koh liela tgrojoma, tilje kqrrota kierkiem aktn káacan 
jih tlje pqja kahcet ivoulose tam háutiem. tihte rouhkojé (Y. rouhku-
jin v. várada) kolumq piejje\ koh teWe tqmqtie, atta potniem jok-
sqmq, tilje kiesá pejjesa. tqmqtá tann laulahkq. koh lie tilje kiesqmq, 
pejjise, ívuéiná, mie tihte tánule kieriksne ? tlje wuainá plárkelesom. 
tuhte párkelns jiehtije tun kallósé: «manna tqtnqm káihtám,jukte 
lie' monnqm viáhktetqmq tan háutien sistie, tahtie muorahkas früuu 
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luihfie. jéh manna mohiam totnom makset tan autste. monna cum 
(z= monna acvm) waccet aktn oasies-nidrn koqikd, tani pheindtah-
tam.jéh tlje ac tqtnq waccet tann koqikd jéh fektet (jiehtet): ((monna 
totnqm (v. tqtvqm) mdhtam viehkietet tahtie phejeneste, jis munn%en 
wottö1 kúokto kantora tal\* — tihti juo silttije (suttije) kuktie tihte 
pdrkelus lie jiehtoma jih wacciejé tanná oqsies (ösies)-nidrn koqikd 
jéh viehkietie tqmmq pheindtomusta, jeh fihkije ku°kto huntorq. taV 
tann autste. ko liele fihkima teitie huntorq tdlota, tHje pdrkele 
fentije, satna ca (= satna aca) waccet muppien oqses (óses) niárn 
koqikd jih tqmma pheindtahtet. tihte aca. wottet muppie kuloma 
huntora taV. kuktie plarkel jléhtiji, tilje suttije. carana jmotije tunn 
kqllqn koqikd jeh jiehtije, aca waccet tunn oqsles-nidru koqikd 
jéh tqmmq viehkie'tet tann pheindtemiste, tllje cd kolumq huntorq 
taV jihkét. 

tihte suttije ai, kuktie tihte pdrkelps jiehtoma, jeh koh tHje 
edrana puotije, tHje ivaccijji (ivacctefé) tahka jih viehkiehti tann 
pheindtemiem. tHje tihte pdrkelus jiehtije, satna ca waccet kolmotn 
ösies-nidrn koqikd, mi dn reihkqpq, tamm ai pheindtahtet. «tdstie 
ac jihket konhto huntora tqV. mah tatne rióög tei (tdi) jifiie petnikie 
kuimie, jukti lie' monnom kiesomq tann muqrqkqs früun luihtie?» — 
((ja, monna liem nögötd numetie (tdinid)». — tlje earana pwoitii 
tann oqsies-nidrn luihtie jeh jléhtie, aca puotet tamm oqsies-nidröm 
viehkietet tann pheindtemien autste, kuktie lie teitie muppete oasies-
nidrete viehkeitomq. kalld waccije tann oqsies-nidrn koqikd jih tamm 
ai viehkie'tie jih fihkije tann autste kouhto huntorq taV. till (v. tdll) 
ihte (= tilje tihte) parkéi jiehtie (jéhtie) tann kallósa : (aca waccet 
kuotete) «wacc' tqtnd kuotete, monn acam orrot tdsnid jeh kuhkehm 
pheindtahtet tqmm ?ddrom». — eccéne sejitf kann waccet kuotete, 
kuktie tihte parkéi lie jiehtoma, juktie eccie sitf kqnn, aca tihte parkéi 
kuhkebm qrrqt tdsnid jdh pheindtahtet tqm stqhkares nidrom. jeh 
kuh tihte pohhd seihtije strqfftet tqmm kallam, jis eccie séjif kuotete 
ivaccet, tlje tihte alamuca pqjet cönkitet kaihkata kannolota, mah 
XdnrC-d lantsne jeh wuocet kaihkata uluksa aktn aikien. tHje kaunetij 
pdrkelenid (v. pohhoina), jeh koh tlje tihte pohhd kihcij: «kuktemtie 
lie' dnnu tdsnid)), tlje svörui tihte kalld: «ec' kouV, mije tpntqre 

7* 
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(v.tuntqrq) tie (= tilje) olokana ? mümoqrahka früq He luéihtama 
(v. luéihtama v. luoicus piesie) tahtie hdütste (v. hdutste) jeh tlje 
poata talie teinie stuora tuntarenid jéh aca, tqtnqm uhcedet. tilje tihte 
pdrkelgs pUlöjie (v. pillöjij) jeh ivacciejle poqstqtq tan moqrahka 
frűun koqikd tann hautan, jeh tdsnid He dnnii talie. 

A gonosz (haragos) asszony és az ördög. 
Volt egyszer egy gonosz asszony, a ki oly gonosz volt, hogy 

az ördög sem bírt vele (v. tőle) békében élni. Egyszer a férj és a 
gonosz asszony az erdőbe mentek bogyókat szedni (gyűjteni). Hát 
egy gödör volt abban az erdőben. Azt gondolja [az ember], mikor 
odajön, hogy majd a feleségét ebbe fogja bele taszítani. Mikor hát 
odajöttek a gödörhöz, megfogta az ő gonosz feleségét, hogy abba 
bele taszítsa, s mikor ott (tkp. oda) bogyókat szedtek beletaszította 
a gonosz feleségét a gödörbe, hogy nem is látszott. Hazajött, hát 
nagyon rossznak tetszett neki egyedül lenni és szomorú (aggódó, 
búsuló) lett. Azt vélte, jobb volna, ha az ő gonosz feleségét élet
ben bírná, mint egyedül lenni. Ekkor vesszőket font, hogy kötelet 
csináljon. Ennek a csinálása (tkp. ezt csinálni) eltartott há
rom esztendeig. Mikor megcsinálta, követ kötött az egyik végére 
és aztán le ereszti a gödörbe. Ez három napig tartott. Mikor érezte, 
hogy a feneket elérte, akkor fölhúzta. Nagyon nehéznek érzi. Mikor 
fölhúzta, nézi, mi az azon a kövön ? Hát látja az ördögöt. Az az 
ördög mondta annak az embernek : «Köszönöm neked (tkp. tége
det), hogy engemet kisegítettél ezen gödörből, a gonosz asszonytól. 
Es én meg bírok neked (tkp. tégedet) ezért fizetni. El fogok menni 
egy kereskedő emberhez, azt kínzom, s aztán menj el hozzá és 
mondd: «én tégedet kisegíthetlek (meggyógyíthatlak) abból a kín
ból, ha nekem kétszáz tallért adsz». Úgy történt (tkp. ez már lett), 
a mint az ördög mondta és elment a kereskedő emberhez és meg
gyógyította szenvedéséből és ezért kétszáz tallért kapott. Mikor 
megkapta azt a kétszáz tallért, hát az ördög azt mondta: ő el fog 
menni egy másik kereskedő emberhez és azt kínozza. Ez a másik 
háromszáz tallért fog adni. A mint az ördög mondta, úgy lett. 
Követ jött ahhoz az emberhez és mondta, hogy menjen a keres
kedő emberhez és segítse meg kínjaitó], akkor háromszáz tallért 
fog kapni. 
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Ez is úgy történt, a mint az ördög mondta, s mikor a követ 
jött, elment oda és meggyógyította ennek a kínjait. Ekkor az ördög 
mondta, ő el fog menni egy harmadik kereskedőhöz, a ki még gaz
dagabb, azt is kínozni. «Attól hatszáz tallért fogsz kapni. Vájjon 
meg vagy-e elégedve avval a sok pénzzel, hogy engemet kihúztál 
a gonosz asszonytól?)) — «Igen, én meg vagyok így (v. vele) elé
gedve ». — Ekkor követ jött a kereskedőtől ós mondta: Jöjjön, 
segítse meg a kereskedőt kínjaitól, a mint azokat a másik keres
kedő embereket megsegítette. Az ember elment a kereskedőhöz és 
azt is meggyógyította ós azért hatszáz tallért kapott. Ekkor az 
ördög mondta az embernek, (hogy menjen haza) «menj haza, én 
majd itt fogok maradni és tovább fogom kínozni ezt az embert». 
Nem akart haza menni, a mint az ördög mondta, mert nem akarta, 
hogy az ördög tovább ott maradjon és kínozza a szegény embert. 
Es midőn az ördög meg akarta az embert büntetni, ha nem akar 
haza menni, hát az ember össze gyűjtette mind az ágyúkat, a 
mik abban az országban voltak és valamennyit egyszerre kilö
vette. Ekkor találkozott az ördöggel és mikor az ördög kérdezte: 
«mért vagy még itt,» hát azt felelte az ember: «nem hallod, mi 
lárma az oda künn? Az ÓQ gonosz feleségem kiszabadult a gödör
ből és most avval a nagy zajjal jön, hogy téged keressen*). Ekkor 
az ördög megijedt és visszament a gonosz asszonyhoz a gödörbe 
és ott van még most is. 

5. Alamaci jielleme. 

Sömies alamuca sküksne hölltstemienie. akta sküksa wáccá, 
flje mqtkqm (v. m°qtkqm) koulgje, tilje corvie : «poqtie,

} puarastá-
t te ' / i m°atka wacca tan qlqmucen koqika je' puarastahtá. alamuca 
aksuom atná, ivottá tan m°qttákse. séipke (seipéke) poatá tan mqtkan 
vuéste,cöccte (v.éöccötá). alamuca cörvije: amatka tuostoVh mqtka 
svöruq, aksuom, slierie [tuhká] tan seipken (seipxken) koqika, ala
muca minnesne,waltá jeh pouwiste. kierácam torqja jeh tilje seipkem 
peaja tan nélle jéh koatan kédsa jeh tqllom poltajata. kqmmasa 
jeahtá (jiehtá): «waZí' tamm (iám) seipékemjehpéssie tqllq (v. tqllo)-
mattekisnie». jléce lüualká skoukata, m°qtkam uhceta. tamm ai 
waltá, ussota koatan kuimie, men teV'e (tilje) eccie hóqisáh kanná 
(v. kqnnq) püwwit tqmm. cápmeste (cdpm-) óqijján, men ijjéne 
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jámieh karina. teWe cápmesti vielie, téWe láhpa mqtkqm tásnie 
(v. tasnie) jeli ivaccá kuotete. koatán poatá. kqmmqpq He pissie-
mlenie seipékem, till'e kallopa seitá féata. kqmmqpa wattá featá* 
(v. featám). kqllopa kihciá kqmmám: «juo lie tHje péssemq h) — * 
kuina svöruq: avielie pott ái tállie».— kallqpa svöruq: «juo pott 
telije nuékés (nuékie»)». — men teltté (\\ tiWe) kallopa ussota 
skoukata waccet je' mqtkqm uhcedet (iveccet) teppete. poata tahká, 
m°qtka wuélkqmq, tilje ivarrá voroka (vqrqka) minnesne, men éne 
jaks' kanná, ussote kuqtete (kuotete) pöstotá (poqstete). koatán 
poata, wuéinije kqmmapm porrta, ívuéiná seipékm, ai porrta. kammá 
skoukqtq wuélkqmq. kqllá uktok koqtsne suttqma, fije kuinqpq 
poatá. kqmmapm kihcie: «kopp mü pissemah) — kqmmqpq svö
ruq: «im monna tairié1 (tairije*')». — kqllapa ussota: mátátqmq 
tuolie. kqmmqse jeáhtá : «mü m°qtka He sküksna ; mqnna seihtiem 
tani weccet. föranu wuélkam, f'óranu pissema.n — kommqpq jiehtá 
tann sü kqllqsa : nkopp dne wualka ? pcéne kuotsne qrrá', kussie 
mqnna ivqttam. táll hó pissema ; wált (hudít), tHlle pöpmat'/v — 
kqllapa pöpmata, wuélkie skoukata. tahká orrojej (v. -jij) pouhceta 
wertáset. kqmmqp[q] ai puqtá (v. poqtá) jéh fje') alt a puhcet. 
koqtete (kuqtete) ívuélká wuésstam (wuásstá'') taréjét, tlje vuwjem 
(vuojem) jes soivid. kqllqpá poatá ai koqtete ruóncena vuefen. ussota 
porrta, kqmmapm (kommopm) kihciá: «seiht' tqtn[e] ai fúelket 
(fueléket)h) — kommjq] ai svöruq: «mqnnq pott ai ásstáin». 
teliele wuélkie1 porrta; ívud'stá' ivaltiejien (-jen) mietán, vuojem ai 
aktsne. tlje tuokién (tuwkie'1) tamm wuasstam je vuojem, tdlle (telle) 
köuhta tál óqccajin taje (tájé v. tájé) autste, tHje javwo óqstiején 
taje piatneki autste je ívuojejjen kuotete. koatán poetin, kallapa 
skiemcie je jámiejé tdsnid. muppien aikien kommopo skiemcie, tihte 
ai jámiejin (v.jámiefi). tlje kuotie puollaji (v. puelajle), kuön' suttien 
kaiksta (v. kaiklsta) tuunésta, jeh tlje nohkoje (Y. nuhkoje v. nohko-
jin) kaikq tüwna. 

x\z e m b e r e k é l e t e . 

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

Opan supcs. 

Opmop watt' (v. ivott') tam ndipiem ! 

mam teinld ndipend 1 
sahkiem (v. sáhktem) vuollat. 

mam tdinld sahkend ? 

karnesem (karénesem) wuocet. 
kóqll ihte kdrenes ? 

haihka- kiecsne. 

kóqll ihte hai'ka ? 
uksga cuopsti. 

kóqll ihte aksgq ? 

kierkie nieli. 

kóqll ihte kierkie ? 
tdrhevie (tdrhvie) kapcstie. 

kóqll ihte tdrhevie ? 

tqllq (v. tqllo) poltelie. 

kóall ihte tqlla ? 

aprie kacstie. 

kóqll ihte áprie ? 
piejje kaihkadi. 
kóqll ihte piejje ? 

palowa kapcstie (kapucstie). 

kóqll ihte palowa ? 

pidkka pussi. 
kóqll ihte pid'kka ? 
ukcien warien tuokan (tuokan) stu°rra hawuse. 

juo lle kaihka nahkqmq. 

A h ú g e l b e s z é l é s e . 

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



II. 

Undersáker-lappmarki nyelvjárás. 

I. Sjácker hegység (Skeáhkar ivarié). 

B e s z é l g e t é s e k . 

Taana' üidktcC ti ketten rokonok vagytok. — tihte tann 
cereka ez ennek a felesége. — tunn dhcie ih mü iétnie oqppoc, mdn 
tunn cereken dhcie ih mü dh&e vialloc, keakte bellqk az ő atyja és 
az én anyám testvérek, de annak az asszonynak az atyja és az én 
atyám testvérek, két iker. — mah tatne (v. taane) prüres házas 
vagy-e te ? — tatne kuhkies mdjiste te messze földről (országból, 
vidékről) való vagy. 

nejjeka pqsskd a szúnyog csíp (sticht). — tihte sileke (v. lij-
jine) ez kendő. — kuktie mijén kanakd jielld hogyan van (tkp. él) 
a mi királyunk? — hdrvdnlikkd jól. 

II. Meraker hegység (Norvégia). 

S talán lieiv o. 
c 

Akté kuppq (cÖre) aktum früum utnleji. kuppq toaraje stdlene 
cice jdpie\ stala siti,: püuwi' tann früun kuppum, att tdinie jrüune 
coptetit (atta mdhtie v. mdhtieje tamfrüuni waltie früune). koassie 
cice jdpie' nqhkuma, tűje lahkadi tam k ppum püwwi. tihte kuppuj 
ihfrüa aktum dlekiem utnejijin. tihte ai sitié stalam püuw%', meddans 
tihte paci lijjé kidpok tan stalose ji sitije püuivi' tam stalam, mij 
leakd pauwuma tan ahciem, juktie kaláka tipi' tan pdhcen %etnlem 
(letnem) früune. 
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dlekie jéhtie lése eatnan: «mah mieV, kuinie stalan lieivo, 
att im manna mahtie püuwi' tamm 1 tatne halk' kikéi' stdlam, 
kwsnle tann liewo». tiWe tan iétnle kihéije tam italam: «kuinle 
tü lieivo itala h) — tihte stala ivörua: «marin diete kihé'h) — 
tihte kamma ivörui stdlam: narmude manna neurose talowum, 
tilje sitiim manna nahkddit tüu liwqn (liewqn) nille». tilje sár-
najje stdla sg liivon pira jih jéhtie: «miúnelisne tqm tolla 
(v. tullaj-jauriem tilje tditúd akté soulu, tdnnle souluine tilje 
tásntá akté karié, tdnnld kar esne tilje tdsn%d akta sdade, tilje tdnrtd 
sdudsne akta hana, tdnnle hanesne akté munnle jih tann mimben 
sisne Ülje stalan liewo». íllje talowuje tihte tan kompi früwn dlekie 
icse letnen koqika jih jiéhtije : ka led' fihkimd mielc (kuluma), 
kuinld stalan lieivo h> — flje ivóruje iétnebe icse diakan: «monná 
liem jü tdlie fihkima küluma, kuinid stalan liewo, mü dlekie. min-
rieln tam tuUu-jau^em tilje tdm%e, numtie stdla sarnaje, at tdirie sü 
lieivo; fllje tdin%d akta soulu jih tdnnle souluine tilje tdinle akté 
karié, tdnnxd kar eme tilje tdinld akta sdude,flje tdnnle sdudsne akta 
hana, tdnnle hanesne akté munnle jih tan munnlen iiine flje stalan 
lieivo». — flje dlekie jéhtie lése ietnan: a tilje éiehtom manna kihci-
dit éeanara\ mei kiimie manna kum féli toarost tullu-jaurém». — 
tlje kihcidije aktum biérnum ih aktum éüurum jih aktum hapkiem 
ih aktum taktekum jih ívuélki (v. wuélkije). ijjiée waccije ikihpun 
sisa akin járma (V. riudie) rihpene neala jih hapkiem jih taktetum 
tipie icse koqika tann jdrrnd riehpen neala, juktie dyas kaik'' tah 
lattie' püélV ; piérnum je cüurum tdlli (v. tellije), kdlekies süwki\ 
flje tan autste piérnd atna reppes jih velkes jih éíjps kuolk', jeh 
éüura ai atna reppes jih velkes jih éejpes jiláhk\icse kuolkene,' med-
dans tah kedkts fdlin toarest tullu-jauriem. tilje talowie tan souluse, 
kuinld stalan liewo lejja, tilje weccin pejjesa tam soulum, tilje talowu-
jin tan karén koqika. flje piérne murhkije icse auts jelkei kiimie 
kdrlen pqtniem, tiWe sdude ruohtie ulukse, tilje éüuru ruehtije sduden 
minneine (v. minneliitle tam sdudum) jeh tipie tam cauksti jih kajé-
kai. tilje hana háletie mutn iiitie ulukse, jih hdnan minneliit%e tilje 
hapkie halletie jih tli tipie (kremsije) tam iése klö"ni kiimie jih tűje 
kaihkai. tann hdnan iiinle tilje munnie jih munnie kahcije jauran 
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{cacien éisa) jeh voajaje potnan. tilje takteka catamuda (cqtamu-

deja) minnelistie munnlem. kuktie takteka vuósts aikien catamada 

munnlen minnesne, tilje sittije kuhkiem cacien sisne (noalesne) ; 

tilje eccie puél' aktn aiksne arri' cácen nuolesne kuhkiem ütan aine

sum kiesi'', tilje talowuje cacien nille jih ainesum kiesi'. juktie leaka 

kie&oma ainesum, tilje catamada nüppost,jéh tilje sittije kuhkebm án 

auteca aikien, men ecie lik kaun (ecie máhtie' kauni'). tilje talo

wuje pqstota jeh kalka ai ainesum kiesi', jeh kossie leaka ainesum 

kiedoma, tilje catamudije kPqlmqdqst jeh flje sittije kühkebqn án tuj 

keakte auteca aikien. tilje kauniji munnlem jaurien patniesne jih tlje 

talowuje cacien nille. tilje pácé wuéinije munnlem taktekan nalmesne 

jeh takteka kuittejje muntfem pácén koqika. jih páhce iveltije mun-

nlem jeh tullum pieji (tullum pqltajehtiejejja) jih munrúem piejeje 

tullus, juktie kaláka púili' (tan púelije tullusa). juktie (v. kossie) 

alkste (alkestije) píiili', tilje páca süukije pastata, jukte lieka toi-

tuma tuunum kaikum, mann diete talowljejja. tilje talowljejja slamma 

láhkse (v. láhkse), kustie wuélkije jih wuélkije tállá, stálan koqika, 

jih kossie (v. kuh) taloivujejja són (jaurien) pieláse (jaurien kat 

tien pieláse), tilje wuéinije: stála pueleje llkáine ku' tihte muntfe 

jaurien soulusne, mam péeji tullusa. jeh párnie (páhce) wecci lese 

ietnan koqika jeh tann iétne carraka fejin süttije (v. süosidejja), 

juhtie wuéinie, att icse dlekie talowuje pqstota friskie ; jih carrkumust 

süosidejja, juhtie leaka vitnámá (vitneme), jeh puélijejja püuwi' tam 

stq,lam. tilje tihte kampl früa thöhkijejja icse álekiem jeh j%éhtije: 

anionná thöhkum, tqtnum. Icen álekiem, att tqtna liek' vitnámá tan 

stálan lieivumv. — Meádans tihte supcstmienie lése alekine, tilje 

lijje annii uhce lieivu stálasne je stála svöruje kqmmqm (kqmmqse): 

«ma,nnie liekum tutnen früuse sarnuma Icen lieivum piera!)) — 
tilje náhpálije stála tollúm (cérr\ cérrum) ih küwn (küllnum) lese 

slsa, tilje stálan nálmien küumie puelejejja jeh karhkasije (musksie), 

tilje nahkijejja áltse kráhpie tullusne (tullun sisnle), mi bar mátie-

jejja púeli' jeh tilje tgllg jamkajejja jeh tann lieivo nahkájejja tullun 

minnesne. 
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III. Skalstugu hegység. 

AJ B e s z é l g e t é s e k . 

Monna tasniá stuorra muorrá-stühcem atnam ; tdstid kakkom 
(v< kammj táktediH muóttepm pdkkam itt egy nagy fadarabom van; 
abból több dolgot fogok készíteni (tkp. alakítani, formiren). — 
tihte raccakd witnasit ő szorgalmasan dolgozik, jó munkás (tkp. 
szorgalmas dolgozni). — alié' taréja' kann; ulV missá tatnd taréja' 
ne tedd; semmiképen se tedd ! —• monna tarejam piálleln kulikapt 
(v. kulikét) kés nélkül csinálom. — kitktie tatnd thühc a mint ne
ked tetszik. — monna kulikapt kés nélkül vagyok. — tatnd kak' 
ussolitdn, l tihte kaunos' kenna gondold (gondold meg), ez nincs 
(nem találtatik). —• fenup kaunos (v. kaunesj több [is] van. — 
tihte náita lese vuopt parékelte (parekeltie J ez a leány befonja (be
fonta) a haját. •— tah sulkglt (v. solokoltj ivarja'' ezek piszkos 
ruhák. — tihte kamuk herven turujultahksn ; tihte mü jealkan seahtd 
(seahtan) ez a czipő jól van csinálva; a lábomra illik. 

monna wualkam kuwffi halászni megyek. — tihte kueliis 
jaurie ez sokhalú tó. — müora c de éne (edene) kappulta a fa a 
vizén úszik. — monne ciahtom walti"1; waltépie! meg kell fognom; 
fogjuk (vegyük)! — monna lijjim wuélkama, jis fflm astama elmen
tem (utaztam) volna (v. elmennék), ha ráértem volna (v. ráérnék). 
— wuélkije, icci kaunátahtie' kanna elment, el sem búcsúzott. 

jükebe igyunk! — mijje jükebe iszunk. — edeiá lie pdhkes 
(Y. pdhks) a víz meleg. — puotie', waccien, poimodien jöjj, men
jünk ketten enni! — monna kum poimoditan (v. poimoditj majd 
eszem. — piapma karrema krüHsne az étel odaragadt a fazékhoz 
(tkp. megtapadt a fazékban). 

mijje cahkasiepie, mije vits cahkasiemienie cuonksn mi ülünk, 
mi ötön együtt ülünk. — tdte kdllqsemienie plidhcet (v. kuíntiej 
ez oldalt (sv. pájlat sidan) fekszik. 

monna kukkene, lülená (v. lülelen, v. lülalisnie), nuortend,, 
orjind, jéllená arrámiene én messze, keleten, éjszakon, délen, nyu
gaton lakom. — tuhte dndon kuhkiebisne arrámiene dnn manna 
ő még messzebb lakik mint én. —jen (vanéks v. uhce) jolk' tdsnie; 
tennie lantsn sok (kevés) ember van it t ; ezen a vidéken (v. ország
ban). — mijje ciehtepa jahtajit jlác lahkan v. sijje sárdtit el kell 
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költözködnünk más helyre v. helyet kell változtatnunk. — tuhte 
alamá kaláka jühti' pijjeln (v. toarest) éadie' (v. cáciem), süHi' 
muppien pealan az az ember a vizén át fog költözni, a másik partra 
átszállni. — tihte wacca kerhkse (kerhk°se) ihkim manna nélkülem 
megy a templomba. — pajdm waccV ; tállöm ies ivacci hadd men
jek! menjenek (hadd menjenek ketten)! — alie' tahká waccie ! 
fariige káiná tahkd ne menj oda! veszedelmes út van arra (oda). 
— nurtse fv. nüörtse v. nurtelen), oqrjise, jallose, laulose waccam 
éjszakra, délre, nyugatra, keletre megyek. — nurtelte, lülelte, 
jéllelte, örjélte talmvam éjszakról, keléiről, nyugotról, délről jö
vök. — monnd kuhkelte taloivum, kahkse wualkam messziről jövök, 
messze megyek. — jirdi ehkedásan mijje tusnid holnap estére ctt 
vagyunk. 

monna larejqm tamm fáilam; monnd miáttoma ezt a hibát 
követtem el; hibáztam (vétkeztem). — im monnd leikdh kann nái-
tani nem lehetek el leány nélkül (sv. jag kan icke vara után Jlickor). 

mü vilte mána' • mü viteta máná accen reákátamma öt gyer
mekem van; az ötödik gyermek minap született. — tdte pahée, 
ann röps cuhpg, uhcg ez a fiú, a kinek vörös sapkája van, kicsiny. 

püucen oajjd cappies a rénszarvas feje szép. — püucH (v. püu-
cén) lies smavo miásie1 a rénszarvasoknak kicsiny borjaik vannak. 
— tihte miásie jiroksa altane (püucene) ez a borjú réntehénné (rén
szarvassá) változik. — miásie' jarraks' stuorra püwcene a borjak 
nagy rénszavasokká változnak. — miesie ih alta raukd'; sarova ih 
rnónca eás tah rauk1 a borjú és a réntehén röfögnek; a rénbika és 
a rénökör azok nem röfögnek. — tusnie jend pü11? amott sok rén
szarvas van. — pü^ puoted' a szarvasok jönnek. — ivaccete, puh-
cete; waccebe, puhcebe menjetek fejni; menjünk fejni! — puoca 
alovas cdrrdka kattastüoivum; tlje cdina lihka kanna fihk' puotih 
a rén nagyon megvadult; hát bizony közelébe sem jöhettünk. — 
tan piejjen püue pára cuómpi-cuómpi (v. tuohki-tuohki) puotie ma 
a rénszarvasok csak csapatonkint jönnek [haza]. — monna wuéi-
nam, akta püuée poatd hajékanén ; püuce varrd lantn mietie ; monna 
stergm látom, egy rén szaladva (rohanva) jön; a rén a földön (föld 
mentében) szalad; megfogom. — tihte pootin pücet rén nélkül jött. 
— iccém manna jenepm wuínie kanna án vilt; jlénemus pácema 
nem láttam többet mint ötöt; a legtöbb hátra (el) maradt. — 
püuce (püuc\ kuékte püuc), lea v. leagala (liáh, lies) pqrrqtallama 



JEMTLANDI LAPP NYELV. 111 

(v. porratallama v. kakcatqllqmq) a róa (rének, két rén) raegharap-
tatott [t. i. a farkastól]. 

kuólpa (kuolöpa) panie fihkemen a kölyökkutya fogat kap. —-
wille jura poata viiéstie ih tihte ipmáriks voinije egy vadállat jött 
(tkp. jön) szembe és félelmesnek (borzasztónak, veszedelmesnek) 
látszott. — vuömese puitl mijjen auteliste ih mijje páhkanimie 
(v. paterimie) farkas jött elénk és mi elszöktünk (elmenekültünk). 

mannasíniá tatnd kihc' mért kérdezed? — émmorn kulteV 
hiszen én hallhatom (hallgathatom). — tihte mü sto°remus kihcije-
niára ő az én legnagyobb ellenségem. 

kaunete ! annevost tállie isten veletek (adieu). 

B) Mesék. 

1. Kráuivqn ih s'óurn pier a. 

Tah kalékepon kahpu varrih, koqppace vitnijje tann pijevuls 
koatan ih k°qppace téssa vittnije, tlje tihte kaka einakan fihkih arrih 
kootsen. tlje cócteaponk luowut sájjeran, ih tlje hajekajihciejeaponk. 
tlje kráuwq Ujj skáqwahkappa ih söura murhkepa. krámuq ívuélkő, 
hajeken, söura pacele. tlje söura slüwupa (v. khloak%dkappd) án 
kráuivq. söura tvuaind, satnd paca, tlje kuhkete krduwose: ajélpele, 
jélpele, ÍM? rauwd par wilkoka!)) — tlje kráuwq cÖéctd ih kaláka 
wárjaséjitn. tálliá tánniá kasksn jü söura vittnije p)ijevuls kuotien 
séjisa ih tásuie led tammtálá, ih kráuwq, poacas purriei ndbiie. 

A r é n s z a r v a s r ó l és a j u h r ó l . 

Ezek versenyt akartak futni, melyikök jut be a meleg házba 
és a melyikök oda bejut, az majd mindig a házban maradhat. Hát 
fölálltak egymás mellé, aztán elkezdtek futni. A rénszarvas gyor
sabb volt, a juh pedig lassúbb. A rénszarvas megy rohanva, a juh 
hátramarad. Hát a juh okosabb, mint a rén. A juh látja, ő hátra
marad, tehát oda kiált a rénszarvasnak: «öcsém, öcsém (tkp. unoka 
öcs, cousin), a te segged bizony fehér!» Ekkor a rénszarvas meg
áll, hogy majd megnézi. Hát ekközben a juh már bejutott a meleg 
házba és ott van mái napig, a rénszarvas pedig a kopasz dom
bokon. 
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2. P uu c' w éli d sitté ma. 

Tdjje vidrtai püuc' lijén alovas luomdtij. tüune jéjjin luwos* 
(Y. lutvos,)) ih icaccic' parra pira kuotie'. mdn tlj akté tispelspuories 
moqra (mö~°ra), mi sdjjetd niajití pdrrúdi fraskam. (Y. kid'mps, 
v. smuhks) tvuéini. po°.ce ijje soksom kidrth (Y. thöllh0) kanna 
(Y. kanna), tihte pö°ries mö°ra meald tamm, tdWd aktn jijjén pirjes' 
poalta. tlje tah suóikket' tann carraka, gktie kreivie hajekeid koatste 
(Y.kuotie-pahkste). tdhtie kiecstd j?ö°c' alovas ivélld séttema, jih tahtie 
kiecstd nldit' parnie' cidhtijin dinqkqn roö'inösit (v. tairih). 

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

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

3. T djj e vidrte cd s arnie jüpmdln p e ir a, kuk ti e 
jüpmdle pröuiv ota t u m m tam m j ü w ör dm. 

Stuorra juhko-pedlam waccd, tlje vuóstak tidreivose waisidm. 
tlje tamm éiuattd, kaláka satngm kuíttih toqrest tamm stuorra jea
nam. tdWd tihte svöruq, satnd kaláka hannd tah raunije-kidcie1 

kakeV. jüpmdle ívudíkd kuhkebdsa tamma jeaná-pedlam, tlje tierq-
vose jialliem (Y. hirkiem). tdWd tamm swatta, kaláka satnum kuíttir 

toarest tamm stuorra jeanam,. men tlje tihte jéss svöruq, satna ka-
laka hannd tah u'ce krasid' (Y. krasid') skuttV kakcicit, kussid kaláka 
viht skakala-kidcsn krokett (Y. kröktsitY. cüokcidstit). mdn tdlPd jüp
mdle ívudíkd vidlid kuhkidbasan; tdWd tidröwosa krdgwum jéss. 
tdllid tamm jess swatta kaláka satnom kuítti töarest tamm stuorra 
jeanam. tdllid tihte maccelostu: «krepc' nunnahka tuón mü rgccse/» 
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— tálPá huitskqp japmdle cihkáná kráuwgn rgccen nélle ih kuék-
Uine kijátn stearata k°qppaikéjitie coqrviste. tlje kráuwq kálid juh-
kon toarest; mán táWá mqjáteje, kaláka hannd cuosktallih. tlje 
hajéketd pdjjése woulose tamm stuorra jeanam, kusseka jupmdle 
kahceld tahtia kráuwon ruccen ndlltie ih tann jahkose ih lauwa 
(v. sliaccan satta). tdllid kaid éjjece seámmd kattan, éy táWá toqj-
vgtd kráuwosd: «eyám tatnd tdi teát kid'mps jélkiái kuimie hajjekqt 
ih kámt-aim omt». 

tdllid viht luknona kuhkiepásan tamm juhkd-pealam. tdllid 
tidrövose pidrngm, tdUld tamm jess swattá (v. birreSe), kaláka sat-
nam kuattV tamm stuorra jéanán toarest. tdllidpid'rrna maccelgstoq: 
^stér\ átér' tuójistie mü kuhkies alliste/n —tlje huitskop jupmdle 
cihkend piarndn roccen ndlle ih kaid cappieslikká toarest tamm 
stuorra jeanam. Kussid toarest puéktete, tdllid jupmdle kdjjeta pidr
ngm éjjicse smuhks tvuejekien autste éy tálVá toqjevotá, kaláka tál-
vidn korrosqm fihkih oqrrV tájjá éjjicie oqneks jélkidi kuimie. tlje 
numétie tamma pid'rrnd tammtálá oqrá talevidn korrosem pejjeln. 

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

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

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

4. A la m a, kuu tie i li r i á v o. 

Akta alama, mi pualtsn (v. wuémién) ivaééiámienie, tlje 
kuutiám kauna. tihte kuutie taparandma kirkiá-swalks. tlje kuutie 
swattá tam alamam, kakka mihk satnam vieihkietit tdhtie íwalkste. 
tálliá kakka tann vdartan maksum fihki1. alama hujitskop viáihkit 
kuutiám luous. tlje kuutiü sájjetá (v. sájjetá) passkedíH alamam. 
alama hujikte: aih kak' mannám pü^wi1 h — kuutie jeahta: 
((tihte tann veartan maksga». — ijje alama jáhkieh kánná, tálliá 
kuutie jeahta: «pö°tie\ kdlekien huliksatti,

) kgssiá ncfkotom tiá'r-
vuslen, mijje kalaká wi^onitit, attá jemgka tihte tann veartan 
maksua)). — tálliá hujitskapp huliksattejeaponk, kussid poaries 
jiáíliem tiá'rroseaponk. tálliá tamm kihcí (kihcije'') : «mi tihte 
tann veartan maksua ?» — tihte jeahta: «manna tann veartan 
pQ°.ries sléjetaka, kátatam tann veartan maksüum, ih tihte jemd ka v 
— Ijje tálliá kanna tihte alama jdhkije\ alama seitá viálie kukiá-
yásan wacci\ kussiá tiarvuseaponk aktum, mijje satnan jeahta. — 
utallöm eán/» kuutie jeahta. tálliá waccepon viáliá uhce stühcem, 
tlje tiarvuseaponk pö°ries pieúem. tam kihcijeaponk: ((mijje tihte 
tann veartan maksua ?» —pgories pienie jeahta : ((manna akta tann 
veartan pgories slijjitaka ; kátatam tann veartan maksüum, ih tihte 
lea jemakan. — ijje tálliá kann alama jáhkije. alama viálie kuh-
kebm sáitá (v. sáitá) ivaecV', kussid tiarvuseaponk aktum, mijje sat
nan jeahta. kuutie jeahta: «tállöm eán ivaccie,/» —tlje waccepon 
viálie kuhkiepásan tamm puáltom, tálliá tiarvuseaponk fiávnm. 
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•tamm kihéijeaponk : ami tihte tann veartan maksuq ?» — rievg kih-
•cije: «kie tihte tann veartan maksiium kaláka utnih?» — kuutie 
svörua: atuota alamd». — umann autste ?» — kuutie jeahtd, sat-
num led viehkietamma kirkie-swalksta, tdllid manna toivohtum tann 
veartan ma,ksüum. — ridvo semmata tann alamuse : (tpöHie', man
nám hulék' töreslahkan !'» — alamd hulekije, tdllid ridvo kihcije : 
umam munlen ivottá' ? tdllid kalakgm tatngm viáhketit jemikiétier>. 

— alamd toivohte lése pnóihkem. tdllid wáccepon kuutien koqiká. 
•ridvo kuutiem kihci: omah lie alamd, tann veartan m,aksüwm ceand-
•dam? véjis (vils') mannum tann swalhken kojdkán, satná seitá 
wuéini'. tdllid huliksdttid' tahim. tüwnd kulumus tanna kirkid-swalh-
kan peálese ppotie'. tlje ridvo kuhce kuutiem, kaláka pröivih cihtediH 
ih ícemse tibretit siammd lejin pára kuh aucen (autsen). kuutie hujits-
kap cihtedd ih taparna. tlje ridvo kuhce, kaka. caraka rihci', satna 
•wud'iná, mah heavá luoivus rihcenit. kuutie hujitskqp ráhcá, mán 
•eccije hievie Ijiowus rihcelit. tdllid ridvo jeahtd. tann alamgse: 
mvaccdjeti tdllid. ih pdjen kuutiem paci tann sicalksn. tdllid hujits-
kop kuutie ciehtie járni' tannak s%anvmd, swalks. 

kussie rievo ih alamd walowwma [mHukse (pulukse), tdllid 
ridvo kihcije alamqm : atakka kalákám éjjice tamm puihkám walti', 
hall vie kak' tatna puékti'?» — alamd jeahtd: lee kok? walti'». — 
kustöm tdllid, kakkgm walti'?» — alamq jeahtd, satná son puwikem 
fuarasa tann uhce juhkon soafese, tdllid tástiá' fihk' jiretn (jiretn) 
.ilce walti'. — nüppien piejjen tdllid ridvo wudkse tamm soafam, 
tdllid hujitskqp poóihkem kanna, tdllid puwihkse jeahtd: «tü hus-
pontá tqjovoti, kalákám monna tatngm jihki». — a ja, armid tihte 
led toivahtoma, tdllid Őiaht'fihki' walti ; mdn pdf hanná manna uhce 
honét' tarejanuK — ridvo thühcije, lustu wuájini', kuktems konst' 
tdllid puóihke toroji. puéihke Vakkste (cöcste) kuoktien jilkien nille 
ih jdststd warakse ridvum jámas. ridvo pillije, wuálaká par hajeken, 
kuktie par heavá, kussie lahkse poatá. tlje jeahtd: «hearawgn kuit, 
helle léjowusn pidselijjimi). — tlje réávo jeahtd viht: «imma kalak' 
malid paji' puéihk' konst' tarájih, förán waltam ; tlje puéihk'sonn 
•oajjam müq léttijé')). 

tlje reávo viht nüppien piejjen fueíije, kukká, mealá, kaláka tamm 
8* 
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alamqm tiarvoset. tdllid hujitskop tiárövgsi, Üje jeahtá tann alamose r 
tihte puóihke (v. pidhke), mam tatne tállijV mü koajakd, tihte ivq-
rq.ká mü oajjam léttije'. ecci lijim pcihkáuqmmq, telle lilm oajjam 
tassoma». — alama jeahtd: iem monnd nan rariem ütnie', ridvo-
jeahtd: «cidht'jeácebm tdlli ». — alama jeahtá', ijje sü nan jeaca eán 
snarakan-ankarí. — «ja, kustem kalákám tlje tditie kauni'fn — 
(ttáhtid 8lamtaa soafste».— tlje viht ridvo wuá'lká ih theankdtá: 
«immu kalak' snarakan ankamtie páji' honét tareji, foran ivaltam».. 
— aretn tdllid viht ridvo wuókia tamm soafam ih snarakan anka
mtie kaund tásniá. tlje jeahtd tditie snarakan ankamtie: «tijjen 
hgspontá tojavahtomá, kalákám monna tijjem fihki'*. — «ja, armie 
tihte toivahtamá, tlje cédát* fihki' walti', mán páje hanná mijjim 
ahcice jüojökih J'órdn waltá'.» — tlje ridvo tiihcije lusta (lusta) 
küului', kuktemslikke tah snarakan ankan' jüoikiá*. tdllid snarakan 
ankan' alékst' rölV tann uastieslikká, ukte riávq ptllije ih ívuálaká. 
kussie káhkse poatá, tlje jeahtd: «imma kak' minniá tahtie kieéste-
paji' snarakan ankdnitie jüojókV, fórán ivaltam. tah cdind mqnnom 
paltid'». 

nuppien piejjen tdlld viht luknona, kuppáne árvete, kaláka 
tiarvosit tamm alamám, mi satnum térije, tdllid hujitskap tiaroivosa* 
tljd ridvo jeahtd: tstatnd manngrn ieárema alovas carraka ; akéhky 

tah snarakan ankdnitie mü koajakd, mali juoikie' (v\ jüojökie') tann 
wastieslikkd, uktie cdind manngrn palltije'». alama jeahtd: «im 
manna nan rariem ütnie'». — ridvo jeahtd : «monnd ledm (satnd 
led) wuainama tü kdsn ankan', inunien (sutnen, sutrfen) tditie 
wottie' (kaka wotti')». — alama tojóvote, atte kaláka fihki'; tditie 
kaláka kauni luappala-pedlesn, mi orjalisnie tamm mu kgotiám* 
aretn tdlld ridvo wuóksa tamm luappalom, tdllid hujitskap kaund 
kdsn ankan' luéppal i-pedlesn. tdlld jeahtd kdsn ankdnitie: utéjjén 
hpspontd téjjim toaivahtamd mwnnlen, kalákam fihki' tijim ivalti'n. 
— (tarmid tihte tojavahtomá, tdllid őláht' fihki' walti'; mán pdje' 
hanná méjjém péssétejjetn föran ivaltá'». — ridvo thühcije (thuh-
cije), atte cáppie sittije, pájd kdsn ankdnitie luappalasan wuálékV. 
tah wuájef Inéppalisnie, eáhpoastdtá kann kattan pooti'. ridvo májé 
cnr°vo, kdsn ankan' pára kuli eáh külqh kanná (w pára kuli ílle 
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iküloma). ridvo wu'arta kolomq piejje, kuluma jéjje, minnemust ívis-
temva, tlje wud'lkd wudman, küásn Maian ksrjéjij. tihtá alamd, 
nnam ridvo vidhkietammd jdmiemistie (jemikestie), wuaindjammá, 
atta kaláka ridvum tid'roivusit, tdllid skattd, küasse keacd (v. r'ióp-
cije). tann küásn nealan tamrn" ridvo karjiji ih 1 dili a supcstalld : 
•«émma kak' vidlid ndkán alamdm warjálitjdmiemistiev. — tlje alamd 
tamm kanala, tlje alama, IpVtele éjjicse uhce aksam woolose. aksa 
kahca riavun seipien nille., éuchpsta seip'em avq. ridvo hajekeid ih 

jéahta: «imma kak? vidlid nümetie supcstalli' küásen noalesn; tdllid 
sieipiem ijjicen tassajijjimn. 

Az e m b e r , a k i g y ó és a r ó k a . 

Volt egy ember, a ki lombos erdőben (fenyőerdőben) ment 
•és talál egy kígyót. Ez a kigyó odaszorúlt egy kőhasadékba. A kigyó 
kéri az embert, ugyan segítse őt ki ebből a hasadékból, akkor 
mepkapja majd e világnak jutalmát. Az ember csakugyan ki (tkp. 
szabaddá) segíti a kígyót. Ekkor a kigyó meg akarja szúrni. Az 
•ember fölkiált: «ne ölj meg engemet!» — A kigyó mondja: «Ez e 
világnak jutalmaw.— Nem hiszi az ember. Hát a kigyó mondja: 
-djöjj, menjünk el együtt, a míg előtalálunk valakit, a ki bizonyí
tani fogja, hogy a halál e világnak jutalmai). — Hát csakugyan 
mentek együtt, a míg egy vén lovat találtak. Ekkor ezt kérdezik : 
«Mi e világnak jutalma?') - E z mondja: «En e világnak öreg 
rabszolgája vagyok, kívánom a világnak jutalmát, és ez a halál». 
— Most sem hitte az ember. Az ember még tovább akar menni, 
míg valakit előtalálnak, a ki igazat mond. — «Menjünk!» mondja 
a kigyó. Hát mennek még egy kis darabig és előtalálnak egy vén 
kutyát. Ezt kérdezik: «mi a világnak jutalma?» — A vén kutya 
mondja: «En e világnak egy régi rabszolgája vagyok, kívánom e 
Tilág jutalmát és ez a halál». — Most sem hisz az ember. Az 
ember meg tovább akar menni, míg valakit előtalálnak, a ki igazat 
mond. A kigyó mondja: «hát menjünk!» Mennek még tovább az 
erdőben, és előtalálnak /egy rókát. Ezt kérdezik: «Mi e világnak a 
jutalma?)) — A róka ikérdezte: «ki az, a ki e világnak jutalmát 
íogja kapni?» — A kigyó feleli: «az az ember*.— «Miért?» 
A kigyó mondja: őt kisegítette a kőhasadékból, hát én Ígértem 
{neki] e világnak fizetését.—^A róka súgja az embernek: ((jöjj, 
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kövess engemet félre». •— Az ember követte, hát kérdezte a rókar 
«mit adsz nekem? akkor én meg foglak segíteni a haláltól». — Az. 
ember odaigéri a bakkecskéjét. Ekkor odamennek a kígyóhoz. 
A róka kérdezi a kígyót: «vájjon megérdemelte-e az ember e világ
nak jutalmát? Mutasd meg nekem azt a hasadékot (tkp. mutass-
engemet azon hasadékhoz))), ő látni akarja. Ekkor együtt indulnak 
oda. Mind a hárman a köhasadék mellé jönnek. Ekkor a róka 
megparancsolja a kígyónak, próbáljon beleszorulni és ugyanolyan 
módon erősítse magát bele, (csak) mint az elébb. A kigyó csak" 
ugyan beleszoronkodik és odaszorúl. Ekkor a róka parancsolja,, 
hogy erősen igyekezzék ["kiszabadulni", ő majd meglátja, vájjon 
ki bírja-e magát onna szabadítani. A kigyó csakugyan erőlködik, 
de nem bírta magát kiszabadítani. Ekkor a róka azt mondja 
az embernek: «menjünk most és hagyjuk a kígyót a hasadékban 
(maradni). Hát csakugyan meg kellett a kígyónak ugyanabban 
a hasadékban halnia. 

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

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

5. Asska (pissije mdno). 

Aktn aikien alamuc1 jühtidmienie asska-tidpien. tlje pissije 
mdnö ééciji kirrf kanna, tlje poata lihka. tlje alamuc" pilléjijjm 
urrijijjiu aktn lahkan. műéi' tallom pidj'e\ műét tedkák' éüohpijei 

müéV tüsrk* toaja. tlje asska éihkena küdsen kídrakdsa. tlje alamuc1 

ívuéjnije', poata tann lihka, tlje keakts pohkddihcV. tlje asska waií'-
jend tditie, tlje fuér'kete ih cccije kiakciepdsan poatie' kanna, nten 
tlje keakts, moh aksam sffipia1 fv. slipid,J. tlje asska tditie wuainije 
tlje moqrrdtuowd, tahkd luknona, kaláka tditie iraltih. tlje aksd-sli-
pije cuohpste asskom kauotd, tlje tdhtie kiecstd asska nqhkd ih ai 
sattd. 

A h o ld (sütő hold). 

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

6. P ont n ma n a". 

Akta ponté jen mana' atnd. tlje jahteje ih lahpd láhkiám 
tdistitse mdnistd köte-jarakan. moard-kdridm ai lahpd, maiétid 
mana' kalekies suhpodit. kedhc', tah assaloms' atnd, kdkkies mana' 
siékti' (cuhktüowih). koloma vudhkd hajepand, föaran wuákse. poata 
köte-jarakan, kaláka walti' tamm" ié&e kariam, ossota jü mana 
cuhktasn jdmdma. poata tahkd, tdllid mana jielémienie. tdllidnn-
tdrld, kuktie tah léd\jeallomd tann kuhkiem. mana' fuélatama, mu°rr-
; V matatama. vearaltn dhcid jieliahtamma ijjicse sqknend. tdllid 
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pontá tamm wuainá, talliá ps?otá, attd satnan stuorra vaaraltn ahciá 
lea piéjjén nuölesn. talliá téjjepie tah ijjicse mánct poqstete ih tah 
jiálijin, shiora Séttijin ih jupmele soknejijji táitie herván hálsam. 

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

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

7. Kloáky k a neit á. 

Aktn aikieti akta, kallá, mijjé éjjecse taktarom kaláka prürih. 
táWá ndmmahta éjjiése wédílokistie tüuna kaik, mam eáh 'poqstata 
(v. poqstln) piástiá'. veántá, eáh kakkies toarest vujámiá-klahcam 
pudktet (edh niiqra'' puak-V kanna toarest v.-k.). tálVá tihte náitá 
kludkyakappá eán lawepá. náitá ráreste, kalekebun hannd karrsteli-
jit • tálVá hu.jitskqp tairecöpqnk tánrtá veasa wáresn. kossiá leappnk 
karrhalama tüuna kaik, táWá wuílkteppnk toarest tamm klqhcá-wuá-
miám tüune kajak ívillokum. 

tlje kallaskoppa ploskse ih söuwadatta: akuktiá tálVá ijjé 
hannd niéjji kqnn poqstata ppotié' 1 kpktiá' leá tálli'á kuli jéleket? 
éjjá kak"1 hiávi poqstata pracoustx1 (v. réhcálit) ? táWá opqrq, kludk-
yákqppá wérra' (v. wérrehe), okte ijje kqk'' ivéllokq mü héávV pirshkV 
(y. pVr'W v. láhpielitj. méalama tamma kallie lldm éjjecen willo-
kum tüuna tállemar>. — kéáhc\ decid lijjok maje mánite ont' kanná. 
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Az o k o s l e á n y . 

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

Az ember csudálkozik és mondja magában : «hogyan van az, 
hogy most még egy sem jött vissza, mintha lábatlanok volnának? 
[a vadrén állomány] nem bírna vissza jönni? [gúnyosan mondja:] 
Sokkal okosabb kópék, hogy ne bírnák vad rénjeimet hátrahagyni. 
Tudtam azt, hogy nem ajándékoztam oda minden vadrénemet 
(v. egész vadrónállományomat). — íme mégsem szívesen adta oda 
a gyermekelmek. 

8. Akt n p o n t n p i r a. 

Stuorra kréwiem atnd. taktara par tairiemienie. stalan dlekie 
poqtie jih tam kréwiem ivalti (v. waltije v. waltijejji) ih tairije nei-
tqm. tlje ponté hohcela, attd. taktera kuhkiem hajepdna, táWá raja 
nö"romus alekiem, kaka luknonit hohcV : jü sonn stala wuélkti. 
tdllid no°romus dlekie luknána, stalan kuotiem sedkca, táll'á wuéina 
krewidm luobahksn; tlje sedkca, cáciá-kaltin pedlein, tUje wuéina 
oqppopq poqtd cácien mietie, tlje jajjeta őqppopon uvete, tdllid oqp-
popq wuéinije, attd vidllopq, tlje jeahtd, kaka kuéihtitit, ullus stala 
wuainih. mán tlje sorrna oappapásan, satna kuhkiám hohcemq, 
annán kauná, satna cárráka cuhktece. táll'á oqppopq, köqtan wuéleká 
ih kaláka krnotom koqjvuih (koqjwih). stala wuéstiniene véjdrn 
pedrka', tlje neitd kojová peáraká? karán ih tlje kaláka Hamum 
nuörih; táll'á eánkan piiístele koun-arnan. tlje jeahtd stálose, satna 
céáhtd kaltejasan ih tah pearáká'' sküHih. kaltejdsan poqtd vidílopun 
koqikd, tlje kodssta viallopm táistie véjdrn pearakiste ih táll'á raja 
viallopm háimota, kaláka tál niippiái kuoktien vidlloi mietie ih 
prouwuj (pröuwih) stalam dmieluesi*. 
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tálliá huitskapp luknona háimota sárnená, atta itala wuélk-

tama kréwiem ih oqppopm. tálliá ponté rája tüuná icse kulgmq ále-

kiá' ih tálllá bihkomta, kuktie kdlekies tuoimiátit: akta kaláka 

poqssá-raikiem kuaihti'', uiippie kaláka oksgin kuaihti, koqlámata 

kaláka snurrq,* tolovgtit ih jájjeká kalekies tahká puotV, alies stáW 

vuéptesf, kdlekies kuaihti', kussiá lies oqrdjáttemq. 

táüi'a poútn koloma alekie/ Igknon' stálankoqika, kalekies kré-

íviem poqstata walti'. tlje akta poqssa úálmesn kuaihtie,nüppie gksn, 

kolomata lüobahksn mórra tolvotá. tlje stálá koulá: «mainie tah 

snurra' liés ituépmaminie ?» tlje seihtie lése poqrásems6 alekiem, 

kaka cüöccelit, glgkse ivárjasit, mainie tah snurrq' pqhhá' lies stiép-

mamienle. tálliá tihte kiheie : «kgkká kalákámpoqskietit 1» •— aé/ám-

podskét' gks-raikiem». tlje hgjét (hujit) pgásketie gks-raikiem. tlje 

poútn poqrásems alekie lijje oksom kuaihtemienle. flje tihte toqstetá, 

stálan alekiem piasste (v. piáseste). tlje stálá kaualá, atte snurra* 

lies hanná stiépmamienie. amaitie tuhte pajaktaijjá lea tarejamienie ?' 

ijje hiávia' tah kanná snurra' viáttelijit!» — tálliá rajjá kaskqlums-

alekiem kaláka glgkse poqskietit ih viáttelit tah énurruh (v. táitie 

snurrute). tálVá tihte kiheije: «kukká kalákám poqskietit ?» — 
úáyem poqskt' kaska-kuotien paktán. — flje poútn kaskqlums alekie 

ai puéktietammá kaska-koqtá. tálllá tihtá tamma jéss toqstatá ih 

piástá jih ai luknona, snurra' tolvota. taWá viht stálá jiáhtá : 

«maitie tuh kttékte pajektajjá tarejamienie ? eáh hiávia' tah kanná 

snurruite viáttelit /» — tüll'á rája nüöramus alekiem ai puqskietit 

olokse ih viáttelit tah snurra'. tálllá tihte jis kiheije : «kukká kalá

kám tállHi poqskietit ?» — áyem poaskét' poqssd-raikiemi). — tlje 

pontn nö''remiis alekie lijje takka jés kuaihtemienie (v. -mine), tállid 

tihte tamm jes piástá. taWá viht stálá hglgusattá, maitie tah sü kg-

Igmq alekie' tarejamienie. «eáh pajaktaijjá' hiávia' tah kqn snurrq' 

viáttelit.' ciáhtam monnd jejjéce cüöccelit, ivarjáéit, maitie lies tare-

jámienie». mán tlje hanná supcstallá : «kukká kalákám tálliá poqs

kietit ? émmom poqsketf poqssá-raikiem)). tálVá poútn nööremus alekie-

takká jés kuéihtemienie, táll'á tihte stálam jés piásiástije. tálllá. 

kréwiem ijjicse wqltiejéjjin poastata jih oqppqpm ai méatan. 
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E g y g a z d á r ó l . 

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

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

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

*) Bekerített helgy, hová a rénszarvasokat fejés vagy fölszerszámo
zás végett be szokták terelni. 
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hát) a gazdának legidősebb fia szemmel tartotta az ajtót. Ez fogadja, 
az óriás fiát megöli. Az óriás hallja, hogy a rénborjuk még nyug
talankodnak. «Mit csinál az a szaros? ném bírja a borjukat sem 
megkötözni!))—Aztán megparansolja a középső fiúnak, hogy men
jen ki és kösse meg a borjukat. Ez [is] kérdezte: «merre menjek 
(lépjek)„-ki ?» ((Kiléphetsz a középső sátron (t. i. a sátor középső 
részén levő nyilason) keresztül.)) [Ezalatt] a gazdának a középső fia 
szintén elérte a középső sátrat (középső nyilast). Ez is fogadja azt 
és megöli s szintén elindul, a borjukat hajszolja. Ekkor ismét 
mondja az óriás : »mit csinál az a két szaros? nem bírják a bor
jukat sem megkötözni!)) —Hát megparancsolja a legifjabb fiának, 
hogy szintén menjen ki és kösse meg a borjukat. Ez is kérdezi 
amerre lépjek hát ki?» ((Kiléphetsz a p>oqssa-ny'üá&on.» H á t a gaz
dának legifjabb fia szintén ott leskelődött és ezt is megölte. Ekkor 
az óriás megijed (aggódik, töprenkedik), mit csinál a bárom fia. 
«Nein birják a szarosok a borjukat sem megkötözni. Nekem ma
gamnak kell fölkelnem, néznem, mit csinálnak. Hanem hát még 
beszélgetett [magában]: «merre lépjek ki most? Kiléphetek a po-
qssa nyiláson.» Ekkor a gazdának legfiatalabb fia m9g ott vigyá
zott, és az óriást is megölte. Aztán visszavették a nyájukat és 
húgukat is vele (egyúttal). 

9. A s kf éjj e s á ih poántan p éjj era. 

Askféjjesd rneald, atte rujukka (v.rdjjeká) poanta tann pidjjen 
kaláka poati' wueji' tann kdinan paktá, tdllid Askféjjesd cdnd süqh-
kan (v. icuassan) séjjesa éh tüüld led hojjémienie, satngm sijjétié' 
kanakana krö'°nih ih ie lie"1 süw tüptema oájjá kanna, podnta tamm 
kguluje, tdllid tühte maccelustuq süu tálPá oqjjá tanná séjjenie. Ask
féjjesd jeáhta : «vijjim ; tdWd tatnd cdfi tann wuassn séjjesá». tdllid 
hujitskqp podnta cdnd tann wuassn séjjesa, tdllid Askféjjesa karrasta 
wud'ssom kurrdvijdnie ih tdllid léktie tamm poántam tann wuassn 
séjjesa. cidhta skóqrrie wuassa tihte jés, tdllid podnta mosskssistiáji 
tanna wuassn séjjesa, tdllHi Askféjjesd waltidji tann poántan jidílidm 
ih lassiem éh tdWd luknona éjjécsd hosspoqntan koqjakd. tihte jés 
kihcije: akustie tatnd tomm jenum rejjekam kaunqmq h) Askféjjesd, 
svörua: «ö, manna jaurien pqtnleste». husspoantapq, kihcije: «takka 
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vidlid ai táppenáH — jeúo vidlid kounesije tühtid tahtid $lájÍ8te». 
hasspoqntá kihcije: «kuktemslikkd tatnd tahkq puéktietih?* Ask-
fijesd svöraq, satna cdnajij ströjji-siáhkann séjjesa ih tdllid kohéaji 
aktom, kaláka satnom IvAjjeti' (v. luójiiV) tan jiena-prütnijen séjjesa; 
tdllid satnd wuöjaji (v. woqjaji) jaurien patnan. «ih stuorra aksam 
atnijejéjjim ai tann" éjjicen siahkan íéánid. jaurien pqtnestd kauni-
jijjim tü"na taitie, majitie atnann). — poanta kihcije: «noq He 
(— tdllid) jialliem ai táppelte kannéjih ?» — Askféjesa. svöruq: «jq, 
jianüp jidílie' Ujjin ai tdppene, mán iccém manna waltie' kanna 
májra (v. jeniipm), dn behovujim». — poanta kihcijd: «koktem 
tdllid pájjése pitaktieti"h) — Asskféjjesa svörua, satnd vuojtijajji kus-
sid kattan, poanta, kihcije: ukuktem tdllid jidfían ndllid jéss puií'k-
tietVh) — amanná táiniá ijjicen aksend pluohkijijjim (v. raikemdim) 
jidfium.n 

tdllid poántá jidhtd, satna kaláka ai tahka. poanta luknona 
stuorra ströjji-sidhkdnne ih jauran raikiem ciiwhpd ih tdllid swatta 
aktem, mie (v. méd) kaka satnum luajetV tann pratnan. tlje poántá 
wöajajij ih écciji vidlid pdjjese poatie. Askfejjesa éjjeée poantana 
suttijéjji. 

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

askfejjesa tudja, hogy gazdag ember fog azon a napon ko
csin (tkp. hajtva)jönniazúton. Hát Askfejjesa bebújik egy zsákba 
és jajgatott, hogy öt királynak akarják koronázni s neki nincs 
olyan feje. Az ember hallotta ezt, és fogadkozik (igéri, beleegye
zik), hogy ő neki van feje e helyre. Askfejjesa mondja: «meglehet; 
hát bújj bele ebbe a zsákba.» Az ember csakugyan belebújik a 
zsákba, Askfejjesa pedig beköti a zsákot egy zsinórral és aztán ott 
hagyta az embert a zsákban. Vastag borzsák volt ez pedig, hát az 
ember megfulladt a zsákban. Ekkor Askfejjesa elvette ennek az 
embernek a lovát és terhét (szállítmányát, rakományát) és aztán 
elindult a maga gazdájához. Ez pedig kérdezte: «hol (tkp. honnan) 
találtad te azt a sok gazdagságot?)) Askfejjesa feleli: «oh én a tó 
fenekén (tkp. fenekéből).)) A gazda kérdezte : «vajjon van-e még 
ott?» — ;<Sok mindenféle találkozik még (tkp. találtatik abból-

• e'bböl a nemből).» A gazda kérdezte: «mi módon jutottál te oda?» 
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Askfejjesa feleli: ő egy szalmazsákba bujt bele és aztán meg
parancsolta valakinek, hogy ereszsze a jeges kútba; aztán lemerült 
a tónak a fenekére. «És nagy fejszém is volt a zsákomban. A tó 
fenekén találtam mindezt, a mim van.» •— A gazda kérdezte : 
«no, hát a lovat is ott találtad?)) — Askfejjesa feleli: «igen, 
több ló is volt ott, de nem vettem többet, mint a mennyire szük
ségem volt.)) — A gazda kérdezte: «hogyan kerültél föl?)) — 
Askfejjesa feleli: a lóval egész a partig hajtott. A gazda kérdezte : 
ahogyan jutottál hát ismét a jégre ?» — «Én avval az én fejszém
mel kivágtam (kilyukasztottam) a jéget.» 

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

10. Akta s a t n i e s s á r n i a A s s kf éj j e s a k g n n a R g u t a-
k a n n p éjj e r a. 

Routaka lijje aktn piejjen muorra cuvh/pemínie, tlje Asskj'éj-
jesa poqtá, tlje wuainije Rgutakam roqr^hka mattakesnie, tlje lea 
virrtieminie. tlje Asskféjjesa theankata, kakká tahká Rüwtq,kum niil-
lidhtit. Asskféjjesa mealá, stala áliekalopm atná, tlje gssota, kaláka 
stáloste nülliáhtit áliekalopm. Asskféjjesa lüátatá poqccas ih náká 
Rülltqkann léptid niialán ih spehkije RüHakan péhtsta (v. cammgst) 

• éh tiffiá kálleste lantse ih cörre hoh uhce mana. Rüutoka küHuje, 
atte mana éorre ; kaláka warejaséjet. tlje wud'ná, sü péhtsta mana 
reakatamma. táWá wdrjése, kuktdms mana taté, tlje wuainije, atte 
páhce-máná. flje jajjetii, tájjeyije ih kuéttá köatan ih stálose muá-
ivoltd, satna páhce-mánam fihkemd. Mán ijje stala üpare jahkié1: 
«kokkáméhk, tü kg'-tá (v. karve) péhktsta kaláka Őaina páhce-mana 
reakatejjetn.'» Mán Rülttqkq jeahtá, satná patt tamm"tá, kuhsü 
rammoste kahcelie. tállid stala ajje Hd'htom< jahki''. tlje Asskféjjesa 
kuh marta cöro ih lajeksd : «áliekalqpq / aliekq.lqpa!» tdWd Rüntaka 
jeahtá stálose, kalaká áliekalopm lo°nih tükáriniá. Ijje stálá májé 
sejet' kanná, mdn Routaka ajje párra cdrraka nasskq,: «cedhf patt 
éjjicet aktn allakan lö°nih, oktiá vijje (Y. vi) Sáawot orra.» -— stala 
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hujitskqp lo°nuq áliekaUqpm. Asskféjjesd stö°katd áliekqllqpqnq ih 

ai poastata wattá, tlje stala ívudiná, att trouken uhce saudta, tdllid 

niippidn aikidn ajje lo°nuq. tdllid Askjéjjesa nakala ih rdpma tdinid 

stálan átdkallapana. stala vuaptste, tdllle moqrrcLteáwá, tlje Rguta-

kasan jeahtá: itatná katnpl niiokka nülláf tamm jés álidkallqpm 

wgtti' tdnne pcarákásan; fuérah tdllid, toal°v~a ih puáktiá* álidkql-

lapm müd poqstete /» — mari Askféjjesa wuélqkqmq jü kahkse keak-

tien kglgman poqrids kamman pakta. ívuass kamman koajaka poatd, 

tdWd téssd sorrnd, atte satnd pqhkenemierie stala kgnn Rüutekestie.. 

tlje tihte kamma wattá néccdlom ih raja: armid haualá, pidkka 

sauwá O'rarrá), tdllid kaláka tamm úéceáloni hajekih poastata, ih 

ijje kak' minnid poastata tvárjasit, tdllid kaláka stuorra küdsa-

cüvulka sáttij, marin pijjeln ijje kaik' stala jéll (jill) Rüutaka hidvV 

pgí'ti'. tdllid Asskféjjesd poatd nüppien puories kamman koajaka, 

tdWd tissd jés sorrnd atte satnd páhkanemien'e Rgutekistie. tdllid 

tihte poqrids kamma wattá jléntom ih jeahtá: armid raualá, pidkka 

sauivá minnelistie, tdllid kaláka tamma jléntom hajeki poqstete ih 

éjjé kak'minnid poqstete wárjasejitn; kalaká jiáhtV : asétf, sétf 

puaktie!» tdllid kalaká stuorra paktie sdtti, mam ijje kalak' stala 

jill Büutaka huLvi' pijjáln söllöstit. — tdllid Askféjjesa wudíeká ih 

poatá koqlmatn pgoriás kamman koajaka, tdllid téssd jés sorrnd, 

atte satnd páhkanámienie siálá konnd Rgutekistie. tdllid tihte jéss 

wattá kasskqmm ih jiáhtá : armid kanala, pidkka Sauwá minnelistie, 

tdllid kalaká tamm kasskum hajé ki'''poqstete ih ijje kak' minnie poqs

tete wdrjaséjet, ih tdllid kalaká fáhti: «sétf,sétf stuorra tállá, mann 

pijjáln ijje kak' stálá jéll Ruutaka hid,ui' puaktietit /» 

tlje Rgutaka tgrgjgma piassiá-soaja1 ih luknona hálidhtit Ask-

féjjesom toálovuj. Askféjjesa kaualá, piakka led souwomienie minne

listie, tdllid Askféjjesa sdttije tamm éjjecse niccalom, mam táhtiá 

pö°riás kammoste fihkijijji, tdllid stuorra küasa-cnvülka sattá (suttin), 

gktie Rgutaka ceahtá karevih. tdllid viht Askféjjesa vittnije valowih 

(walovuih) kahkese. tdllid viht kaualá piakka sauwá minnelistie, 

tdWd sdttije tamm jíintom, mam táhtiá niippetá pö°rids kammostá 

fihkijijji ih jeahtá : asétt, sétf stuorra puaktie !» — tdllld hujitskapp 

stuorra paktie sdttá, gktie Rüwtaka ceahtá karevih. tdllid jü viht 
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Asskféjjesa vittnije valoivij (valovuj) kahkse, mán tölPá viht kauala, 
piakka led barr souwamienie minnelistie, tdllid sdttije tamni kass-
kamm ih jidhta: ((sétf, sétt' stuorra tállá !» hujitskap satta, stuorra 
tolla, mán eccije tistie Rputaka vidlid ébele karevih kanna, tdllid hd-
lete pijjeln tamm stuorra tallom. tdllid tah pidssid-soajd' kaparak\ 
oktid Rüwtaka kahcd tann tallose ih pudlele, ih Asskféjjesa ívualeka 
éjjicse káinam ih satta stuorra virds (v. véiras) alamánd. 

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

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

*) A lapp szolga magyarázata szerint valami csodálatos vivőeszköz, 
melyen az óriás az elejtett vadat szokta a vadászatról haza hozni (drag-
dokka, ett slags troliverk; han hadé det för att indraga sig villebrad). 

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

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

11. Tdi puolecen sdrnie aktn alamuce-tduivojen 
yi r a. 

tájé ímelij akté nidita, mi manam reaktá. tdllid kaláka kristi'. 
talld led fwelátemená fatter kuHahtdlemen. i nann fatter fihk\ tlje 
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wacceminie cearáminá, tlje tidrövose aktám alamam. tihte kihcije: 

«mainid led' éearámienie f • — «monna kalkgm (Y. kum) mdndm 

kristV, mdn im nan fatter fihk\» — tihte alama jeahta: «iyám mon-

nom Jatteriná sPt'?* — «oajá ; makkáraéée alama tatnd ?« — alama 

svörua: umanná (satnd) jipmále.» — ««ZV, im kuh tállid. tatnd 

tann üreaktas alama, müwotem taraja1 tann rujjukyka, müwotem 

tann veassas, müwotem alovas háqllqseje, müwotem tann skeármá 

{Y. skeármahká).* — náitá tvaccije lése káinam ih viht fattár 

kuHahtalla, mán l nann fattár fihk'. tálliá leá viht cearamínie, tlje 

tidrövose nüppiem alamam. tihte kihcije : «mainiá leá' éeardmienie ?» 

— ij satna nan fatter fihk'.— néyam mannom», alama jeahta, « fat

teriniá séit' ?» — aoajá ; mán sarrno', makkáraéée alama léa totná ?» 

— alama svoruq : arnonná leám piárakala.» — aPeh, im tlje tatnum 

fatteriniá éíH'-; tatná alovas ureaktqs alama, moHtiem alamam tatná 

teár\» —nájtá wualká lese káinam ih májé pröuivq fatter kuHah

talla, mán ij nan fatter fihli'. tálliá koalmatam alamam tiárvose. 

tihte kihéije: vmainiü leá' alovas huiniesht — náitá svörua, satná 

kaláka mánám kristi', urnán im nan fatter fihk'». — alama jeahta: 

(tiyám manniim fatteriniá séit'?» — «oajá; makkárace (Y. -racée) 

alamá leá' tatná ?» — alama svoruq, satná leá jémekq. tlje fatteriniá 

séjjetá. atatná alovas riáktas, tatná seámmá káinam wattá' ih siammá 

toamá ivottá' tüwnesltie kaiksitie, rujukyka jeli veasas, tálliá séámmá 

warpiem wattá'.» 
jémeká leá hujitskqp fatteriniá cuoééemq. tálliá jémekq jeahta ; 

ij süw hannd nákán fatter a-koawá tálie ivotti', «mán kussiá kréstal-

Ukiá stüora satta, tálliá kalakum lierahtit stlvenlikká, oktie éjjicsessia 

laipiám tiá'nnese tféhpslikká.» — tálliá hujitskqp jémakan kossqnq 

stüörra satta, tle tiarövosá kristahciem. tálliá tihte jeahta: «pö°tie' 

kriste-párnemq, mannqm hulek'; monnq kalakgm liárahtit, kuktie 

kalak' táuivih fiáilie qlqmué'.v — tálliá párnie maééelpstuq, attd 

kalaká hulekih. jémeka jeahta : atálláh kak' hulekih.» —tuhte hujits

kqp hulekie. káinán nálniá tálliá bihkomta, kuktiá kalaká fiáiliá 

alamoc' táuwih : varrnia wuáiná', satná (manna) jélkiá luwiniá, 

tálliá kalak' táitie táuwV, kietij kui??iie tqmqtit, tálliá kalekies jeallá-

9* 
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jéjjét. mán armid manna oajjan luinid, tdllid ih kqk' pöörandsti 

kanna (ih kqk' minnid püördnasti'),ih tajjetid nahks' kanna.» tdllid 

jö°kodeaponk. tdllid jemeken kossona luknond talldh akten fiailid ala-

man koqjakd ih kaláka pröuwih, mahhedvd tduwih. poatd fiiailid ala-

man koajakd, tlje ívuá'ind koffdrapa jélkie luwinid coaccamienie, tdllid 

kidt'peajd tann alamosá (v. -se), tdllid hujitskqp alamd jedllije tdhtid 

minnete. tdllid jemáken kossona tauwa edhkebq mamm jéss fiailete* 

aktn aikien krdiven taktara fidilidn, tdllid tann jéss koa

jakd véccijeh. jemeken kossona poatd tahka, tlje wuaina, koffdrapa 

oajjan luinie, tdllid jdrekte talla poastete. krdivese jeahta, ijje 

satu a tamm Triahtié' tdmvi. krdivq fald éimm petnikgm, mdn ijjér 

séjjit' kqnn. krdivd fald tann moattele aimam stüorra pidtnekom 

tdllid minnec keacdn cdjdkuwq. tdllid ivaccd tann fidilidn nditan 

koajakd éh ivarjisd kojj arapori ívuéstie ; funidrije, kuktie kaláka hievV 

tamma jéss táuwi'. tdllid theankata, kaláka pröuwV seánkam járd-

kelit. tdllid hujitskopp jardkdla, tlje koffdrapa paca coaccemen tann 

icse sdjjdn, nditon jélkie' hujit jémekqn koajakd. tdllid jemeka ivac-

cije, toqries cdlemiene icarjesá kussönojmn koqika ihjeahta : «ih kak 

tdstid nüpp tdmetid toamietejjeti'.n tlje mdje toqivahtd: «alleh, 

imma kalak? tdstid jedé aikien.» 

tdllid kanakan oqivd taktara jess fidilien sattd, tlje kanakd 

sehtije, kalekies ivéccV tamm kaulahka alamace-tduivojim. tdWd hujits

kqp wéccije'. tdllid jemeken kussona puekftd prinsessan koajakd, tlje 

wudind, koffdrapa coaccamienie oajjan luinie, tlje jeahta, ij téssd 

satna nqhks' kanna, mdn kanakd fald tann jenem petnékom, mdn 

jemeken kossona parra údjjekd. mdn kanakd fald tann moattdlV 

aimam, kussekd minnemust cajekgwa. tdllid viht jarakala nlditon 

seankam, uktid koffdrapa jilkidi koajaka sdttd. tdllid koffdrapa 

waccije ih toqries cdlemiene wdrjese kussönopgn koajakd ih nurrhta: 

«ih kak' testid niipp nümetid toamidtit, tdllid halak' éjjicd Jihkih.v — 
kussönopa toqivohtá : aWe' imma kak\» 

jeac aikien tdllid kanakan puörömus toard-nidra fiailien sattd* 

tdllid kanakd palid alovas carraka, ullws tihte jamieh. tdllid viht 

tamm éjjicse lantn kaulahka alamuce-tduwojim véccije'. tlje tihte 

poatd ih wudind, koffdrapa oajjan luinid. tdllid jeahta, ij satnd 
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tamm táuwah kanna, kanaká parr carraka, kaláka táuwV', «im 
monna öktf kanná, mqnn jénum wqttam.v —alamuce-támvoje pára 
carraka nejjéhkata ih séjjetá ivaccajijit, mán ij kanaká pájih kanná, 

fala tann moáttell aiman stuorra maksüwm ik toqjvohta ijjicse tqk-
tqrum. alamuce-táuwoje jeahtá: tornak leá-ho kanakálaccen taktara 
tánniá rárem 1» — prinsessá kanala tamm, tihte ai maccelostuq; 
satno kaláka éjjicse waimoste utnih, gktiegara áhcián oqivá toarániá-
rom táuwá. tállia hujitskop qlqmace-tauvoje téjjepije tammfi'dilie jáne-
rálen sidnkam,jarrakkolá,gktie kristáhcepqjélkiai koajaká sattá.tálliá 
hujitskop tihte oqjová toqrá-tfárq jealléje ih éjjicse hálsam vuístete 
fihkije. kulumq vqhká táhtia kiácstá tállia kqnqká lese toqivohtás-
sám éllije (Mije) ih prü^rije éjjicse taktarpm táiniü oqjavá alamuce-
tamvqjéjiiiü. — niippien jéjjin mannán, sán leaponk vejjekolkuovutna, 
tállia tann alamace-táuwojen kréstáhcie poatá ih jeahtá éjjicse 
kréstallakán, kaláka puotih, satnpm hulekih. tihte hujitskop cüöccele 
ijjicse oáreme-séjjiste ih korovotá fátöh ih hulekije. kristáhcepq 
wualktá aktn uhce kammarás ih tárnia jen liusia pueliemienie. tállá 
alamuce-táuvoje kiheije kuffárqpm, mannasllnie tah jené lüuéiá' pue
liemienie. kuffárqpq svöruá : nalamuci altom autste. tah Husié*, mah 
caraka pueliemienie, tah kalekies kuhkiem j*Ulih ; tah liusiá\ mah 
ahcijje pueliemienie, tah kalekies varaka jámih.* — tállia kiheije 
kuffáropm: «kuelles tállia mü jess liasiá?» — tállia kuffárqpq 
vuéste, tlje wuainá, sü liusiá jallan pueliemienie, tállia jeahtá kuffá-
rapásan : amastie ih nqsst'?» — kuffárqpq jeahtá, ijji satnq nassf, 
«tatnq, jihke tann öléureke.n -—• tlü tamm kaualá, tállia ivaceije 
poastata, éjjicse nii'óra áhkam kaunatahta ih cihkend éjjicse seánkwse 
(seánkse), ih tannohk nálniá járná. 

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

Hajdanában [votl] egy leány, a ki gyermeket szül. Meg 
akarja keresztelni. Ment komát fogadni és nem kap komát. Hát 
megy sírva és előtalál egy embert. Ez kérdezi: «mért sírsz?» — 
«Én gyermeket akarok keresztelni, de nem kapok komát.» — Az 
ember mondja: «nem akarnál engemet komának?» — «Oh, igen. 
Miféle ember [vagy] te?» Az ember feleli: «én (ő) az isten [va-



134 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I I . 

gyok]» — Nem, ilyent nem [akarok] (tkp. nem én, mint most). 
Te nagyon igazságtalan ember vagy, némelyiket nagyon gazdaggá 
tesz, némelyiket nagyon szegénynyé, némelyiket nagyon egészsé
gessé, némelyiket nagyon beteggé.» — A leány útjának ment és 
ismét fogad komát, de nem kap komát. Ekkor ismét sírdogált, hát 
előtalál egy másik embert. Ez kérdezi: «mért sírsz?» 0 nem kap 
komát.w — «Nem akarnál engemet», mondja az ember, ((komá
nak?)) — «Oh, igen; hanem mondd meg, miféle ember vagy 
te?» —Az ember feleli: «Én vagyok az ördög».— «Nem, nem 
akarlak akkor téged komának: te nagyon igazságtalan ember vagy, 
sok embert megcsalsz te.» — A leány útjának megy és próbál 
ugyan komát fogadni de nem kap komát. Ekkor egy harmadik 
emberrel találkozik. Ez kérdezi: «mért vagy nagyon szomorú?)) 
A leány feleli, ő gyermeket akar keresztelni, «de nem kapok ko
mát.)) — Az ember mondja: «nem akarnál engemet komának?)) 
— «Oh, igen; de miféle ember vagy te ?» — Az ember feleli: ő a 
halál. Hát komául akarja. «Te nagyon igazságos vagy. Te ugyan 
azon utat adsz és ugyan azon Ítéletet adsz valamennyinek, [akár] 
gazdag akár szegény, ugyanazon veszedelmet (sorsot) adsz [neki].» 
A halál csakugyan komául állt. Ekkor a halál mondja: «nincs neki 
még most semmi keresztajándéka adni való, de mikor a keresztfia 
nagy lesz (megnő), akkor meg fogom szépen (jól) tanítani hogy 
magának könnyen megkeresse a kenyerét.*) — Hát a halálnak 
keresztfia csakugyan megnőtt, és előtalálja a keresztapját. Hát ez 
mondja: «jöjj keresztfiam, kövess engemet; meg foglak tanítani, 
hogyan gyógyíts beteg embereket)). — Ekkor a fiú megígéri, hogy 
követni fogja. A halál mondja: «tüstént kövess*). Az csakugyan 
követte. Az úton ekkor tanítja, hogyan gyógyítsa meg a beteg em
bereket: «ha látod, ő (én) a lábnál [van (vagyok)] fogod azokat 
gyógyítani, a kezekkel tapintsd meg és föl fognak éledni (gyó
gyulni). De ha én a fejnél vagyok, akkor ne ajánlkozzál: ezeknek 
te nem használsz». Ekkor elváltak. Hát a halálnak keresztfia el
indul azonnal egy beteg emberhez, hogy majd megpróbálja, vájjon 
meg birja-e gyógyítani. Oda jön a beteg emberhez, hát látja, a 
keresztapa a lábaknál áll; ekkor a kezét ráteszi az emberre, s az 
ember ezután csakugyan meggyógyult. Arra a halálnak keresztfia 
meggyógyít bármilyen betegeket is. 

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

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

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

12. Ku'ókte vejjerar alamai p ej jer a. 

Tah kuÖkts holltsteaponk sietarisn%e. akta táistia tiikk prau-
uhka, nüppie ijje. tihte, mi tiikk prauuka, icseppss' paratce hállai 
mietie tüu/ie máta-vuá'ssij nille. nüppia, mij ije tiikk prüuk\ tihte 
wisstipi (wiéétüoi) táistia slieccá tukkö-jwssistá, tálliá funtarije, 
kuktie kaláka pud'kiietit skáihktit tpmma táistia tukkistá. tafte 
seakcá, kossá tuhtd nüppie éjjecsd tükköm peajá, tlje tam tilkkö-
possom iijepije ih cáká éjjicse ramcosa ih atna tásniá puolqhkom éh 
tálliá téjjepije ih peajá siámmá sájjan, kösse leá ijjice piejemq. 

tuhtd nüppia téjjepie ijicse tukkÖ-possom ih nalman peaja. 
alamq snprpvuwa tann tukksetmij rauwosn orrom a, téjjepije iidlmiste 
(nálmiste), ih ai calakata ih ai pröuwq,, nalman peajá, mán ijje 
hievié nálmesii utnih kan. tálliá hujitskapp Idhketi takká. mán tlá 
tuhtd nüppia jéss hiáviá* nahkstit kanná foaran tükköm rauwose 
cáká. tálliá tihte, mi ijje tiikk prüuk\ tihte timitie jéss ceahtá priiuki, 
mann kuhkiám jealá. 
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K é t v a d á s z e m b e r r ő l . 

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

13. Aktn stuorra rejjekanpira. 

Tihte alovas pqhkares. tlje nüppien kuppqn kujenánd luké tállá. 
tann mö°rose tojevota, armie fihkije nille kuot'ie (kíioci'), tálliá ka
láka silpa táliá kuimiá kapéidit jilkien pilkste kusseka oijjesa. tihte 
moqrra tqjevota, mert tePe sajetá, kaláka kanná kapcedit tálui kuimie 
ih tálliá iáhkedn jámikáltn kalekeppn rö°kodit vihtie sájjan (w sa
jetá : ukak' hanná kapcedit tálui kuimie /» ih tálliá Iqkcájijjin nüme-
tie, attá iáhkedn jámikáltn stb.). tlje hvjitskap rajjeka kapcetá 
mö°rom solpa-tálij kuimie jilkien pilkste kgssiá tüuná oajjan cahkse, 
ih tálliá horhkata moqrum, kaláka puoti' tánn iekedn tann vihtie 
sájjan. moqra hvjitskap tojdvqtq. 

moqra ívudlká pátniki kuimie ih icse fátá'' koqrqvota kallá-
pásan ih kallapm rája, tahká, tann iáhkedn kalaká ceanádit süu 

autste tann fenum piátnikgm. tlje hujitskop k állap a luknona moqra 
hihkomta tamm vihtiefs] sijjem. tlje kalla tisse poatá, tlje juo 
rdjjeká led vuartimienie. tlje rdjjeká toqstate, jiáhtá : «tlje truwun 
nü"sőnejjá tqtnd, mijje ih éjjicet pákiste waöci; wudina tálliá stelli\ 
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ih paf manngm ijjicen p'átnékij autste ndkkij.» — rájjekd viantq, 
atte tihte mö°ra, nuks barra kallopq kdrqvaltahksn éjjicse kuinan 
fdtai sisne. — «ivuainá\ wuaind' (huaind', huaind'), moqrd warakd 
stállet (v. stdlli'), mqnna fihkem ivarakd ijjicen edrqtom (edretejjam) 
taréjét.)) — tuhte nüppie kuppq, mijje kuinqpqn fdtai sésnie, hujits-
kap kéllie ih tdllid ndipid, kaláka tdllid fihkV nélle kuáeV. rajjekd 
kuacá nille ih pqnqkte, éjjé nan raikiem Hevet', tlje tarhk kihcije : 
ntakk iliá, tütl náken cammd?» — tihte nüppie svörua, ijje satnd 
miálah kqnn. akuktomslikka tü kalld tatnend jidlld, mqnn ij ndken 
camma ?» rajjeka moaratéewd ih waccije ih jeahtd: nlle' hannd 
manna icem jiálema fv. jiáleman) pijjásn kaunqmq ndken téptema 
nüilsenej]am, mqnn *ÍV ndken skicce, ém inam vialiá éjjicen pdtnqk* 
nahkdt' tüptema müsdts nü"senejjetd.» 

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

1. 
Aktn aikien ndljie tairih tariemienie. ciidkie ih kend koatama 

(v. tairiemienie cudkien ih kervd koataman). pien' sdjalá'. piejjeka 
kalekü koatan icudjehtit, tlje péjjeln aktám uhce pauonum ívuéjéhtd-
jét. tlje jen stahkie' tdnnid paundsne, tlje kréwie parrand tüuna tdjje 
stahkie mietie, ijjepuh kusse kenna puéktet' tai mijén sajjelas pieni 
kuimie. tdllid monna ih akta vialie mqitajen, kdlekien kabanum 
pidji'. tlje hujitskqp ndkien uhce cgromü (v. cgrgmum) ih skopma-
kum karretien tann coromun sdjepan. tdllid tihte coroma hajeketa, 
nüllöce, mdn tlje kervdlikkd karratamma, tlje skopmahka kahcela. 
tlje vialie coroma ndkien, tlje nannaslikkd karrdtien coromqn sdje
pan siámma lajin, kuktie tann autiepasa. tlje tihte hajeketa, nüllöce, 
ih kréviem parakstahtd, tolovotd. tdllid wuéstak coqcéan, fuérhketen, 
thühcen rüleka. tlje tihte coroma kréwiem paltd tdistie stdhkd-matte-
kistie, tolovota cgmp po cgmp, kussegq poata hajekon(-kqn) tunn 
mijén monnon kolmatn kamrdtn palt. tlje tihte kervd (kerevd) cdle-
mie' atnd. nama tah icse cdiemié' ih ai warjesd, men ijje hiewie' 
kanna ivuéinih,mi tihte kréwiem talovotemienie. tdllid ai nama car-
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raka tah ícse slaura cálemie, minnec (v. minnec) keacan tlje kihcije 
tamm tfáljetqm kamratám: «mah totna kanna wuainá\ mi tihte 
piroksitie ? taka skuonca tihte tolovotemienie í mán ívuóinuq alovas 
kqmqte cáhps séájepie.i> — tlje tilite nlaljete kamrata jeahtá: «tuh 
kuékte pacc-ojjá' skupmakom karratama cgrmgn sájepan, tlje tihte 
tolövotej) —mán tle monná', mah liemen coaccamienie, fuor8'ketemie-
nie, armie kréwie hajekamlenle cgmp tüppelte-tappelte tann paundn 
nille, tdllid thapa alovuhtuövien, wuéjnien, tihte coroma kaka ívuólktit 
tamm mü kréwiem kdutilásan. táWa mgáttá' ciehtijimen sikki3, ih 
warredit pára carraka tolovodit tamm corromgm, vil, kuktie fihkelien; 
mán eccimen corromum ühkh kanná, minnec keacan paltijimien 
tamm corromgm tuhka luks, tlje hilld kréwiem hiáviejijimien stéssar-
dahjti\ tálliá öpara kallera'ken, thülérákon parrahká tihte. 

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

2. 

Kuh mije táétie tájemán jqhtajijimie, tlje puitimie tunn Fiáré-
tálen rattan, tlje mije lieratémienie keisa-ruonca, ih mü kuine 
allém minnemust. mana ruóncen, mana rieremienie. kampul huvne 
lie minnesn kuácemienie cérr uhce snarrá-pahkgm. tlje hunne éluá-
mekom ívuiíinije, tamm lauuta tái énarrai séisa. tállá ruónca flilliji, 
hajikdle (v. -Iá), kuktie pieétele, wuelká hajiken wuolose pluáviem, 
máná jis viáttaltahkén éveáhkan oijjin, piástele éveáhkete, tlje kjau-
'uiée parr ruónéan sáiran mietie. mijje pillijiepá tann carraka, kuktie 
kiátá, jilkie parr skiálpose. mán láhka, miniici (v. minná)-ruónca 
lamcan trámpéte, kukteá parr énahkáratta ; nümtie éterié tumm aute-
ruóncam. tállá kuit nümtiá fihkilimie. kóapéum máná larhkanat-
tuma sonntáre kájjesá. 

ih mü süune jiss ai toaramienie ai ktioktená ruóncená. köosátá 
kgsse uhce juhken krgkse, tállá huk táéniá éterié, kussá manna wit-
num icen ruóncam nannas énarrase viattih, kukte nö°rum viahkietit. 
tihte ai jástásatti tüune kiát,

) sá)jerá\ kallie piejje émallose táhtie 
fáleéte. akté ruónca tarvoriii, kájjesá élumpurdie, iccen ruóncste 
kahc kanná, tammtálá lánkata. 

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

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

3. 

Monna kuni supcstiten icen sölokd áhcien pír. 
Mtí dhcie lin alovas vdtnár. tdi minnemust jdpief alovas 

stüorra ünástá utniejin, juktie lelne ast' mörhtsi (v. mohé) uöri' 
kanna, mán tánn minnemus jdpien dndqn stiiorwp ündstd, siitiji. 
aktn aikien jeahtd: aim mqnná fastöqrhken, kuktie kalkum vittni' 
kaikum iarowih (iárowai,).» — üss jiánüpm earoivá, tiss jeánobo 
váttna thühciji (v. -jin) sdttá. tánn cakcen élce luhki kakcie Un 
láttnie tarejamienie; tlje ívuínijimie, mqnn ünásta utnlejin. tüune 
piejjem nuktse kussátarhk kaska-jijjin ívuístie, kussádark lie láttnie* 
puéktietamma. wuístie janid' liln tdllid. jaxditie prükijipie dltin skor-
vui' (skorwi') pidstf tvuanesta. tlje dhcie ai kaka wuanite ih pid'st 
skorvui"1 (skorwi'). kuotste ívualká iéhketn ih muppien iéhketn, jeahtd, 
kaláka poqstata püuti, ih snehps kuit prükvq arrie (arrih). tlje 
ívuélkin hujitskqp wuénitá lehketn. 

ívuá'nese puitin occede, mqitie kaláka ütni' koatan, mán tlje 
külije tdnnid ívuanesn híejd. ívualká tahká ih kaka tdsnia arrih uhce 
pu°lkom. kuh tahká tahivá, tld prükqmá toastete tamm ai siamma 
lejiná pára kuh jeacá prürá-alamacem (alamacit). dhcid mqje seitá 
waccajitan, mán ijji fihkh kann (kanná), tljd hujitskqp urro tásniá 
tamm mam pudlkata. tdsnia Un jena karjil', m ü / vidnes, ih müt' viá-
ries. tann autebun jdpien liepuh ihke stüorrq süiniá-skárá' tgrgjgma, 
tlje tann autste tamm Un tah miiV karjil kidp^kd1 almacitie. tlje kuit 
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fdjedid', hdlle aktám alamqcem fihkelie'. tdllid akta karjilá alkste 

narrdtitan tann autebun jápien süinie-skáran tidte. ie kuit áhciá 

mqje táináiniá pruk? svörui' takkárác, men tuhte láttie, mi huskse 

pqrr narratá ih rüwtá, tlje kuit ciá'htá minnnes keacan svörgditan. 

karjilá kuit tdllid kiápota reaktd ih uluksá settije. prürkama mqje 

jeahtd: «ih kqk' missá nümtiá samend tossvoritan», mdn i tuhtá 

stéssarust' kann (kanna), husskese ulukona, ciákcd, rüutá ih narratá 

laikan. dhcie kuit tlje wualká tdstid, juktie wuá'iná, karjiV gssoV sat-

num cPná ötálékkV. kuh tlje táétiá waccije, tilje hulukéia' minnelistie 

ih rautá', kuh kalkd tlje wacci aktem uhce juhkom, mi pijjdln uhce 

kassám kaláka ih mann toarest lin prüviá. tlje tah karjiV pálkidstid'' 

pijjeln tamm prüvidm tann kasén silsá. tlje kuit larhkenijin dndon 

cdrrekehá, dn ku ciakcstallin karjelistie. tdsnie kuit tlje kálláse, 

kussá vuípsmuq,voa. tlje waccije ih kaláka [tlje] heimere waran. 

maje kuit tammtá, ijj hoisah kann, mdn luknána waran leikan ih 

walta tah icse occema wárá% maitie atná tdnnie aktne kártienisnie, 

mi Un icse káina pidlesn. tah láttie1 kuit tolla wudinih, atte led 

fuarhkas mdnnéski (\. mdnnéski) kietie sisnie vedratama. tah 

/rttortóZ/ií?', kusnie lije vearatama, tlje kuit torma, atte lie tdnnie 

pijje wudnon hiájesn viárátama ih tásniá lie tamm fuarhkas láttie1 

völfárátama, mqhh satnpm nümtiá hanteremq. tiHiá láttete piiihk-

stáhtá, kálekies skuttV par wqrqka huhciditan sü wáráh, maitie lie 

tissd láhpoma. tah maje eáh sith kann huhciditan ih eáh paj' wuílkih 

kann, mdn ijj arrátarájah kanna, seitd parr vqrqkq luknonitan. 

láttie' ciahtie' puíkti wáráh ih tlje ívualká. ih annece ciárovu sisnie 

lin ai. poatá tann wárie-rattan, tiarvose aktám süiniá-wúijjim. tihie 

ai wúinin, kuktie serütede. tihte wudjá kdinomse ih dhcie jis icse 

kdinom. iccén mqnn kann kuhkelda tástie tlje led snahkárqmq, akin 

uhce juhkse ih járnomq. 

tihte vuijije, mam rö°kiti tánniá iváre-ráttsn, supcstqmq, atte 

led wuainama káttiá sijjeh, kusnie led cahkásema ih paratoma. sö 

satfian kuit léd tihte, atte karjiV lies mur%kemá tamm mü dhcidm, 

kuktie tdstid tamm jdmiejijin (v. jamiejijin). kuluma piejje táhtiá 

kiecstá, sánn kuotste wuélkin, tlje maje sitijim wuélkV áhcien moitse, 

mdn iccim fihk' kanna, tlje ciccie pirrije kuéktá karr' wuélki1 muoitse 
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(v.mötse). tah luknonie' hujitskap ih kaunié1 áhcidm juhkon kruksn. 
wuélkieje ivúdnesá, láttiem pirrisieh wuejdhtiten tann ívuánse (wuá-
nese), kusnie pisslküuwuin éh tann wudnán kerhká-köHuse (v. láse) 
piejálkijjin fv. piejálküuwujijjin). tann mannán kihcelküuivujijjin, 
kie tihte, mi léd hantéradama áhcidm tann wókieslikkid, kuktie 
supcstijjin; mdn iccén kieh kann táistie, mah wuainama, sít' mmi* 
satnan. akta láttié, mi léd liencená vidraiammá, tihte maje, skaloce, 
kuorhtalloma taifuarhkas láttiái mietie, men íZV léd poatama kann 
mielV, kieh tah. förhörá kuíktien aikien maje arrajijjin tánn saken 
fira, ih jiahtijin, attá maje fihkin midlih, kie tihte slöuwoma mü 
áhcidm, mdn tlje iccin viálid kaulasjuoh kanna, k°qpp tihte viáries 
niarra séttin. jeaca1 láttié' kuit viantié, tihte, mi coaccahtammü tamm 
sákom, léd mauta1 ivaltoma. 

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

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

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

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

D) D a l o k . 

1. T áte uh c e w uálie. 

Fárelige, fárelige jiállerna 
tanniá ivalecisniá. 
émma manna kicihks', mejjejiq 
kaláka monnen láwocen waimani 
kajekieliH. 
'pootie' láivoma, 
kálekien kahtiás waima laukotit, 
main éjjé kak' kiákann hidvi' 
kajekieWt. 

í m e (tkp. ez) e g y k i s d a l . 

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

NYELVTUD. KÖZLEMKNYEK, XX. 
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2. Uhce w ujai iá ceulahka (cewulahka) náit on p éj jer a. 

Rastamala kiát-jléálesn, 

karenie-maltie kiáte-piálesn. 

mannta-tappta ! ey kakk' vientV 

manngm OQCCÍ' 

silaponá kgllená, silaponá kgllená. 

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

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


