
SVED-LAPP SZÖVEGEK. 

ii. 

Jemtlandi lapp nyelv. 

IV. Snaasa-högar (Snaasa csúcsok). 

B e s z é l g e t é s e k . 

Monna aktem piérnam tan hejjerén kroamatam, tállá monna 
tam tolovotem aktem piejjem, tállá péáétlem toarest sturre jeánam, 
tállá ciéhtiem slöutit én egy medvét megsebeztem a tavasszal, 
ekkor én azt üldöztem egy napig, aztán egy nagy folyón át jutot
tam, ekkor kénytelen voltam abbanhagyni. 

monna puotam oktak, ítté dcie kqnna minnem egyedül jöttem 
(tkp. jövök), atyám nem volt velem. — mejje tietfe poatamfa] ide 
jöttünk. — tiekie puotede jöjjetek ide ! — monna mü dciem ívuéinam 
puotV (v. puotit) atyámat látom jönni. — mije kolomes (köts) tasne 
(v. tasne) hárman (hatan) vagyunk itt. — mü dc}e puöraka; mü 
aéen kuékte mana! (v. kakkih) atyám jó ; atyámnak két gyermeke 
van. — cicee Snasen arraji anyám Snaas hegységben lakott. — 
monna tam mu ácste fihkim ezt atyámtól kaptam. — monna kuékte 
pöc' wqttam mu ácan j mü acien pöéi corrokha két rénszarvast 
adok (v. adtam) az atyámnak; atyám szarvasai kövérek. — tihte 
sköjisn ő az erdőben. — monna waéié' konna skojjes[e]; ieh totne 
skojjesa kanna waec1 én nem megyek az erdőbe; te sem mész az 
erdőbe. — tuh kül\V (v. k&Pe'), kuktie mijje (mornia* kuoppok) 
smaretip (smáreiin) ők hallják, hogy mi (mi ketten) beszélünk 
(ketten beszéltünk). 
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V. Tranris hegység (Tronde wárie). 

A) M e s é k . 

1. Stala ih ulum a ce. 
s • 

Stala aktén aikien piamum fihkelá (-le), tilje tullum pieja. 
tlje akté ulumuce poatá. stala oqriemienie. tlje tihte ulumuce sldpcie 
stalan suahkom ih ciehpd aktem suekiem, tulluse jndjd, stdlam koske, 
ka küuli\ mijje tihte ciiwjd tullusn. stala pillije, tdipd sidhkom, 
wuélka parr ruohten. piarrne sidhkeste kahca, dandan cirrekeba 
pilléje, ulumuce kuhktimienie stdlase (stdluse), ka wuéreti' saanam 
fdllpsit bujf^-ejistie. y patt stala ivuaretie\ wuélka dandan cirrekeba 
ruohten. tihte ulumuce tamma piamum fihkije. 

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

2. Piejjen nleida. 

Aktn aikien piejjen tfeite cahksemienie piejjet pakké kdmpusti-
mienie. tlje akté pdhce wuéinije, tlje ndka pára suwlk ih Ije (ih tlje) 
piaksele, stdjerie pára cárrdka, kossie piejje n{eite toivaktiji, atta ka 
tanne kuinind arrét. tilje Ifasse (v. kass = kalekies) jahtajit. piejjen 
nleite jeahtd icse kdllese, atte ka püucum vuojietet. tihte ka ruóncam 
lidrtet. tilje tihte pdhce wuéina, atte ruónca kuösedimienie, tilje tann 
varraka fualie tihte piejje nleit. tlje tihte ríeite juo kuotiem toitamq, 
tilje jidhtá, atte kaláka kuotien ruwhyenum kapói' kuloma jéjj\ tilje 
wuójiltahtd, tilje dredn ívuélakama piejjen nleitá rest (nfeite dest), 
tihte paca pára uktok tanne kpqtan fihki 6uhktiowi\ tdsnia fihki 
hökkadatti' uhce smdvo kuwlie', i mann jénum fihk' kenna. 
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A n a p l e á n y a . 

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

B) E l b e s z é l é s e k . 

1. 

Monna aktén aikien tairieminie jijjim. monna uhce tan aikien. 
flje snölke poata ih aktem püucem peáksa. monna wuéinim, tlje 
manna plllim,monna hüksém pára carraka ih kuli snölkum ívuéinam, 
tlje ruwhtem koatan aktn ceáran ahcan supcstet, atte monná snölkum 
wuéinuma. monna ciáhtum koatan ruohti,

) tlje tan cirreka manna 
pillijim. im lie1 monna aldri táptema wuéinqma. 

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

2. 
Monna, ahcie raónciná vuojemienie. monn ai aktene ruóncene 

vuojemienie pauran. kuhkelde kalekien wüestá? wéceet. tlje koassie 
kahkse taloivuma vuoimen sis, tlje riávo hajikelá, mü ruónca pillije. 
monna uhce, v^esie, ruóncam pwáV steárit kenná, tlje piaseld, hajji-
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keld palta áhcien ruóncam. tüune kierec markká, ruónca piásá, 
ívuélka kidrcine tann kahks. tlje ahcie viattá icse ruóncam ih lahpa 
monnom tassa, ívuélka tuoptit tamm níippiem ruóncam, ih tann kuh-
kiem sattá. monna tüune karavonqma tann cárráka, annan ahcie 
poatd poqstln. cidhtien jijjim uóret kuwsen nüölesn. niippien piejjén 
dská pauran poqstln tlje lieulos kírec (kierec), im manna jHilv cah-
kast kih poastln. manna sajlam tann6 cárráka, annan koatan poatam. 

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

VI. Undersáker hegység (Soahkan warie). 

A) B e s z é l g e t é s e k . 

Kie alakoná kuhktemienie ki lármáz (kiabál) künn? — edh tah 
tuostf kuhkeátiH nem mernek azok lármázni. — mainie krátna 
tüune píejjem mit morogsz egész nap? — piarrná krátna a medve 
morog. — kie uksum capmá ki zörgeti az ajtót? — im monna 
siatef külskutti', mam tatná jiehta nem törődöm avval, a mit mon
dasz. — monna söurum alakenq küulum rauki' a juhot hallom künn 
bégni. — tasnie stuora vuépsá hálietejja; tihte püucse seitá háliehtit 
mán manna kalakum pÍLivii; vuépsá paská, ploakátahtá moqttiem 
jiirum itt egy nagy bögöly röpült; egy rénszarvasra akar röpülni^ 
de én meg fogom ölni; a bögöly sok állatot szúr (csíp), kínoz. 

Mü cajjevá' (cajeva1') pakcét* fáj a hasam. — monna kahcem 
jih surmom cuopkim lihcste elestem és kitörtem az ujjomat (tkp_ 



JEMTLANDI LAPP NYELV. 1 9 3 

az ujjomat letörtem az izéről). — joqktan monná kidtam áimend 
posktallijijim, tan piejjén tlje alikeste pqnnqkij (v. -kV) tegnap a 
kezemet egy tűvel megböktem, ma hát elkezd dagadni. — taktare 
jiellajahta tam fiailie alamucom az orvos meggyógyítja ezt a beteg 
embert. •— monna petnikite vainanoma nincs pénzem, híjával va
gyok a pénznek. 

mejja kalekíi tüukum puertdn preitV (v. luéppV) a kendőt az 
asztalra fogjuk teríteni. — mejja, kalekü* vuabanan tullum pieji' ih 
laipiöV piuV a kályhába tüzet fogunk rakni és kenyeret sütni. — 
mü koatsn kampl skihke (v. pruohka), att edpu' mejja mdteV ki' 
autsn kuh mijjén ahcie koatan taloiva házamban régi szokás, hogy^ 
nem eszünk előbb, míg atyánk haza nem jön. — tan piejjen monna 
ivaecém koafen sise, cahkasim, prihcek joukujim ma bementem a 
házba, leültem, kávét ittam. — moattie, mi puálehkom seita sok 
[van], a ki a pálinkát szereti (tkp. akarja). 

im monna teitie kdmukitie puá'lh (pualj) utríih, maitie tqtna 
munnoZn k°öroma; tah alovas karcie munnán azokat a czipőket nem 
használhatom, a melyeket te nekem varrtál; azok nagyon szűkek 
nekem. — táitie warjite, maitie koárije puéktij, juo táitie atnqmq 
azokat a ruhákat, melyeket a szabó hozott, már azokat használ
ták. — monna vuobenien piülesn (v. pidlesn) coaccam (coaccijem) 
ih icen warja'poaltam (poaltama) a kályha mellett állok (álltam) ós 
ruhámat elégetem (elégettem). — mü kajepa kahcemq ivouluse, 
manna sittim krukúih, armid kalákám pejjise waltV kalapom leesett, 
le akarok hajolni, hogy fölvegyem. 

joktan monná icen áitekistie stuorra cálogom (v. prö°vim) 
fíhkim tegnap szüleimtől nagy levelet kaptam. — mejja cice vi'ell-
cah, men vite jámomq, tlje pqr ked'kts talie mi hét testvérek [vol
tunk], de öt meghalt, hát csak ketten [vagyunk] most. — tihte 
j)áhce dhcebun pliaresn ez a fiú atyjára üt, atyjához hasonlít.—• 
monna lakam tam pahcem söaládimie autste (auteste), tlje stuora 
tuntura (v. klipmuj) sattá megvertem (tkp. verem) ezt a fiú lopá
sért, hát nagy lárma támadt (tkp. támad). 

mah lidh kouluma, ahte tü koatie-pielien taktera proürusd V 
mah midT, kustie kaláka tihte icse proütskdtiem ivalti' hallottad-e,, 
hogy a te szomszédodnak (sátorfelednek, sátortársadnak) a leánya 
menyasszony? tudod-e, honnan fogja ö a hozományát venni? — 

NÍELVTTJD. KÖZI.EMÉNYEK. XX. 1** 
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tuoh kuéktá lavec ; tuon nüppien wahkan kaláka tái hedje sutti' azok 
ketten jegyespárok, a jövő héten fog az ő lakodalmuk lenni. 

aktéra wareste jahtajijjin nüppien wdrdn, tlje tassa aktem 
kuotiem tarejajin (v. tarejajijjin) az egyik hegyről a másik hegyre 
költözködtek, aztán ott egy sátrat csináltak (építettek). —ki kuotiem 
cdkkimienie ki építette a sátrat? im monna miaT kanna nem 
tudom. — takká alovas ohce skouiva, jallan muor' (poaltems muor>) 

Jthki' ott nagyon kis erdő van, alig kaphatni fát (égetni való fát). — 
taté warie, kukká mejja waccu', alovas prára ez a hegy, a melyen 
megyünk, nagyon meredek. — tihte stuora lihpiá marhkanejja ez 
a nagy szikla szétrepedt (meghasadt, szétment). — kaltie, amma 
táiman krüwhkijim, alovas kianala a kút, a melyet tavai ástam, 
nagyon mély. —ívuóinuá Soahkan vuelelisnie stuora fuórsie (v. kar-
recie) ; tihte küHua kahkse soqki' Undrsáker alatt egy nagy vízesés 
látszik; az messze hallatszik zúgni. — juhkon appqrq (v. kattie 
v. viattará) alovas cappies a folyó partja nagyon szép. — taté 
jeana alovas kammqtá, tuote nüppie jeana dntan kammetepq, ez a 
folyó nagyon széles, az a másik még szélesebb. — toardst jeanam 
alovas capies prüwie a folyón át nagyon szép híd van. — tan piej-
jen vúosts karejabjeje tan japien ma első mise [van v. volt] ez 
évben. 

main tdttie fialleste Itt tareji' mit akarsz csinálni abból a 
deszkából ? — tihte klahkd, am oasestejisn monna juőktan óaccajij-
jim, tihte cuwpkoltahksn (v. cüöpkonommaj az a bot, a melyet teg
nap a kereskedőnél vettem, az széttörött. — mü kulieke rinan pana-
tuowum; monna ciehtum hdinestit a késem eltompult; meg kell 
köszörülnöm. — tanná aloman alovas viekska kidt\jéh tihte tam 
kissé kldhkam puótti cüöpkih kuéktíen hdran ennek az embernek 
nagyon erős kezei vannak, és ő ezt a vastag botot (durungot) ketté 
(két felé) bírta törni. — tihte pahce jeahta, satne vieksqkq,, vieksah-
kappa monnáste ; — poqtieh kjampan ez a fiú azt mondja, ő erős, 
erősebb mint én; — jöjj birokra! — monna kierkiem settijim jau-
rdn ih tihte wuajajejja potnan a követ a tóba dobtam és az elmerült 
a fenékre. 

tullu preaká, armie puellá a tűz pattog, mikor ég. — stuorra 
tullo púellaji taitie koatete nagy tűz támadt a faluban (tkp. gyúladt 
ezekre a házakra)). — nougota (y. kiaht) tullum piejéma skojjise, 
tdstie tilje stuora tullo sattd; talie anne tihte puolemienie ; tejjá ai 
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wuéinijeterd, tihte púotfeminie valaki tüzet csinált az erdőben (meg
gyújtotta az erdőt), hát nagy tűz lett (tkp. lesz); most is ég még; 
"ti is meglátjátok, [a mint] az ég. — piejje koartd cérreka a nap 
•erősen éget (süt). 

B) M e s é k . 

1. Piarna jih réawa. 

Piarna jih ridwq wuoje-tdlliem sedllqt' (sedllladijin). tlje aktn 
Hhkedn waccieh, virmie' cakieh pidrne ih redwq. tlje dretn virmié 
sakkdh, tlje jen küelie' fihkh kenna. tlje redwo ívuélka, tann léhketn 
wuoj e-t alléste ívuojém mátada. tlje talowd piarnan koaiká, tlje 
pierrna kihcije: nkuppend Hah vierdtamma H — afáttarvr^d éuöc-
cema. tlje juo vuoje-tálliem kaskd mdtdtamma. tlje aktén piejen piér-
nan pedlesn oqrd tlje viht (nappadest) ívuélka, wuojim kaláka mátd-
•dijit (-dlH). tlje pidrne kihcije: ukuppene lidh véardtamma ?» — 
tfatterinta liem cüöccema». tlje nnppien ^hkedn wacci' kdlekies akcn 
(akcen, aktsn) wuoje-tdlien koaikd. tlje wuoje-tdllie juo nahkqmq. tlje 

jpiarna jeahta redvose: «tatnd lidh ívuoje-tdliem mdtdtdma, nahk-
tama (nahkatama) tüunu kaik.n rédvo jeahta: itatna (v. taand) 
tdllnid helle mdtdtama, nahktama.» piarna moarateawa jih jeahta, 
kalekies oarajijit piejje-pealan tvuéinih, kedn rauwuste wuoj' wuqcdh. 
tlje piarna nahkstamma, tlje reávon rauwuste wuoj' wuocah. men 
kgh tlje pidrne nahkstamma, tlje redvo vuoj' ndmd piarnan rauwose. 
piarna tann cérreka (cirrekd) nahkstamma, tann kdreve pidrne 
tihte, íj (ijjé) Heh tqmqtqmq kenna, kuh redwo pidrnen rauwose vuej1 

ndmqma. tlje reavo koska pejjise jih jeahta: «cüöcceV pajjise wuei-
nih, kidn rauwuste vuej' vuqcd'.)> tlje piarne cüÖcceld pdjjese, tlje 
•piarnan rauwuste vuej' vuacah. tlje piarna moarateawa tlje t°qllovq 
redvum. redvo roqtn (v. ruohcen) nealan hajekHd. tlje piarna red-
vum jiHkiste fihkela, tlje redvo jiehtd: «tlje maj ic' lédh pára vidt-
tiem kdkciemienie; kakcie' cérreka/)) — pirrnd skdmiekoata jéh 
ludita rédvun jielkiem. tlje redvo pidsela. piarna wuélkd tdstie. tlje 
redvo pid'rnom arkete tan kareve: (itatna, ml tan stuorra e%dc mon-
nom jaksij, mi tann phce.t* —piarna moarateawa jih jeahta: «koass 

13* 
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akt (v. koassie akt) kalákám tqtnum kdkcih, koassie járnák.* —> 
reavo jiehtá: «cü, cü/» árka, utaaná, mie tan jalla, eyde mannám 
puélih jaksV, mannám, mie tann wueldks.v — piarna kiápota. 

aktn aikien tlje kalekies hoqkkij, tlje eccen nágen kuelie' fihkhé 

ki\ tlje áretn reavo ívuélká hoqkkij, tlje jen kuelieh Jihkije, tlje koa-
tan ívuélká. tlje piarna kiheije: «kumtie tqtna tan jen kuelie' jihk!h> 
— reavo jléhtá: ucidhtom pott manna tann jen kuelieh fihkih.)) — 
pirrne j*eMa: «liáraf (bihkumt*) monnom ai, kumtie kqlqkum tann 
jen kuolieh fihkih.» — «höajcí, pihkumtit kalakom.n tlje jeahtá: 
((tcáccieh, aktn léhkedn sieipiem piejh jauran, áretn ülje jen kuelieh 

Jihk\)) — tlje iehkedn pirna wuélká, jauran sieipiem peajá, aredn 
tlje piarnen sleipie kalqmomq. tlje piarna viantá, jen kuelieh, tlje 
tqmqtá lieulos, ijji pudV lutnih kik. tlje hajékela (-kala) cérreká, tlje 
piarnan sleipiá puórhkana. tlje piarna moaratédwa redvose, armiá 
satnam lieka nullidhtammá, sü (sö) tlje siaipiá puorhkáná. reavo 
poaksta ndlkiedákan, armie piarna tann joamán. tálie piernan pqr 
(pqrra) oaneks siáipie. tlje piarne sldipet fualemienie tálie ai. — 
tihte piarne tan aikien jámiejejja. 

A m e d v e és a r ó k a . 

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

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

2. Akta f.ieljets'kwlle. 

Tihte meala, küélie kallaka talowV (talovuj) tahká. tlje tann 
früa jeahtá tassa: «arméá talowá tahká jih kihcije.: mam Heh tarv-
jamienie? tlje kaláka j^ehtij: áksan nirram. •—armea kihcije: marin 
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kiaivpta (kulikies) aksan nirra? ülje kallakd fehtih: kaska oáksiem^ 
— jeh armea kihcije: mah nan vüálokom uunih? tűje kaláka jxehtt'.-
hoaja, ghce patt, man kedkk{en alovas ghce rajikie. — armie kihcije •-
kusnia tü kqmmd í tlje kaláka jiehtih: hierkeán (v. hierekidn) köz
tien éisr^d. — armie kihcije : kusnia tü taktare ? tlje kaláka jiehtii: 
tihte jau^e-pedlesn. — arméá kihcije : man kuhkie nüppien koqtdn T 
tlje kaláka jlehtih: tüon pahkan noqlesn.v 

tlje küelie taloivá. tlje pieljets kolle moarahka piengm aaná 
(v. atna). tlje piend sdjetd (v. seita) kakci' küeliem. tlje küelie 
jeahta: «ass tuhka/» — pieljets kwlle jeahta: «aksan úirram.n — 
küelie jéahtá: «puerrak/»—pieljets kwlle jeahta: akask'á oáksiem.» 
— tlje küelie jeahta: «ka thoaskan led'? kusnia tü kqmmd ?»—piel-
jets kwlle jeahta: thöajd, ghce patt, men kfdkMen alovas ghce raji
kie. » — küelie jeahta: «mah kallanamma (Y. kalldtahksn) ? — 
kwlle jeahta: «mü taktare jaurie-pedlesn.*— küelie kihcije: man 
kuhkie nüppien koatan h> — pieljets kwlle jeahta : nlieí kidkV vedrd-
tamma mafian küeliem.)) — küelie jeahta: wuélkieh tuonen koqikd/» 
— kwlle jeahta: atuon pahkan noalesn, kaltie-pedlesn.it 

E g y s i k e t e m b e r . 

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

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

3. Véassás tácejih corenfrüua. 

Akta véassas táce wáccá aktn corn koqika jih aktum toqlpiem 
löönestahta. tlje stuorra cörre jeahta: «koassie tatna toalpiem fihk' 
löönih, tlje tatna (\. taana) wáccáh, tamjüuksf». tlje tihte veassas 
kwlle jeahta: nijjic patt; monnq kalakum featah óqccih.n tlje pott 
tihte stuorra cörre kaulátamma, jih tuolpiem lo°nije. tlje kolle wáccá 
aktn oaétestejen koqika jih featah oaccá, tlje makstd (maksHd). kóqs-
sie kallánqmmq, tlje waccije tdstie, jih aktn Igpma-céjelusn nille 
kahcela. tlje tan coren früw ívuéinije, astie lieka toalpiem loöndstah-
toma (-tqma), tlje tihte tann coren früwa co^rvo tamm veassas kwl-
Igm, tlje jeahta : «armie mü pealesn oaráh, tlje kalak' viHam luhkiem 
Jihkih.» tlje oara tann früun pedlesn, viHum luhkiem fihkije. tlje 
waccá tan coren koaiká ih jeahta : «tüu früun pealesn Pám (v. Ma
gúm) oqrroma, tlje viHom luhkiem fihkijijjim; jirrete piejjen kala
kum ai tahká ivaccih.» — «tlje kalakpm tatngm ivaltih ruwsta-
koatán.* — nüppien piejjen tlje ai waccá tahká, tlje oarrá pedlesn 
ai, ülje kulumum (kglgmgm) luhkiem fihkije. tlje core tahká taloivá. 
tuhte küulujé (kuolujé), core tahká talowá, tlje kuokkorte sdankan 
nealán jih ülje tihte core jeahta: «arm ih ti tam veassas kwllum 
puéktie' tlje kalakum tatnum püuwih.» früuwa jeahta: «iem Heh 
monna nan véassás kallóm (v. -lum) wuéinama.s> — tlje tihte cöre 
wuélká jih tlje tihte veassas kolle wáccá tann coren koaiká ihjéahtá: 
«tüwfrüwn pealesn Pám oqrroma, tlje Pám kulumum luhkiemfihkema; 
jirrode piejjen kalakum ai tahká.» já waccije. tlje core jeahta: itat
nom kalakum ruosta-koatan wuőlküt.v 

e " Í 

nüppien piejjen ülje ai tihte veassas kolle wáccá tahká, jih tlje 
toqrata tann corn früum jau^e-pealesd, warjáh kalekies péssi\ tlje 
tihte früuwa icse corum kuhce, kalaká viehkietiH jau^e-peálese war-
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jáh kuíttih. tlje tihte cöre jeahtá : «armie ih ti tam veassas kvllum 
jméktie', tlje kalakum tatnum jauran séttih.» — «Jihkh tarajih, 
kumtie séit\ imme Heh kuit monna nan veassas kellőm wuéinama.» 
— tlje tihte cöre wuélká koatan. tlje puorije (v. puörije) jen cor' lése 
koatán, tlje jen cor' tálevie1 tahka, jih jeahta, süfrüwa jeacáh veas
sas kwllwm atná(aaná), tamm kalekies püuwih. tlje tam veassas kal
lóm lievies hirkie-koatán cákama, kalekies tasnie püuwih. tlje früwa 
éeps söurum tahka luaitá, tihte tiiukom atna coarvie kasksn. kuh tlje 
tahka talevie', kalekies waltih ih 2?üuwih, tlje core oksom rihpsta ih 
kuh tlje rihp°sta, tlje éeps s'óure talowa ulukse. tlje tihte core pülije, 
fiailien satta ih jama. tlje tihte veassas k&lle tam jiuéikiesjrüwum 
jihkije. tlje stuora hedjém taréja, tlje tihte veassas kolle stuöre pontne 
satta. tlje keakte mána' fihkiji; akté jámiejejjá tállá, niippie kplgma 
vahká j^liejejjd. tlje ice früuwa ai fialien satta, tlje tihte veassas 
k<plle pqr uktok páca. tihte ümorote haile. 

A s z e g é n y p a r a s z t és az ú r n a k f e l e s é g e . 

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

•*) Svéd aprópénz. 



JEMTLANDI LAPP NYELV. 201 

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

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

4. Cehps söure. 

Aktn aikien akta k\plle, tihte cehps söurum aaná. söure hirkie-
koatien sisnie vearátamma. tlje tihte kolle wáccá tan hirkie-koatien 
stfse, tlje tihte tam cahps söurum ulukse lud'itá. tlje tihte wuélká 
aktn stuora (v. -re) coren koatán. tlje stuore spöjilum wuéina, tlje 
wuéinije icemse tásnie, tlje tihte söurá paskijdhcá, koassie spöjjilum 
marhkuá. tlje stuore core talowa, tlje tihte wuéina, mié tuhtq, tlje 
tihte wuéina, ice tuoná, pillije, tlje járna, tann cöm früwwa kaláka 
wacci* pijje-laptsá, tlje tihte wuéinije tam cahps söurom. tihte wuélká 
wöuluse tah trahp'' (taráhp) par snáicán, kahcela ih tlje tihte jámie-
jejja. tlje sö9nq kalaká wáccih cácien (cácien) mietie, tlje tihte wuéi
nije tam früwum ih tam cahps söurum. tlje wáccá tann söurn aitrn 
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koaikd, tlje tihte söurn djitera kdhtd boHih stuora luhkiem. kuk 
tihte cöre kuolíje tamma, mam söure toitqma, tlje rüpmala tdstie, tlje 
wdccd aktn prüivien toarest. tlje aktn köatdn talowd ih tdsnid jíailie 
lattieh. tlje tihte core ai jiailien satta. tlje kaláka tdstie waccajit 
poastln toarest tam prüiviem, tlje oajá' jdmmekei', tlje kahcela pij-
jeln tani prüiviem, tlje patnena (paanená). 

A f e k e t e b i r k a . 

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

C) E l b e s z é l é s e k . 

1. 
Icen koatsn manna jiailien suttéjejjim (v. suttumj, ih mejjd 

fdatat nahkqmq. tlje manna kallakqm wacci' virmie' cakij. tlje 
stuora pidkka. tlje ice kalkum süukkih jih küolien jóampie kallakd 
viermieh cqkV. tlje vqrqkq pattnijjim. men tilje saukum cérreke, tlje 
káttiem nottejijjim. tlje kattiem kalakajijjimien virmie1 cdkieh. tlje 
koatan ívuélkijijjimien, tlje árdtn (dretn) virmie1 sakkajijjimien, tlje 
jlen küelie* fihkijijjimien, jallan koatan pudllijijjimien kuéttih. tlje 
coalajijjimu' jih péssejijjimű' küelie', tlje tuoltHijjimü' tlje maksedh-
tijjimü\ 
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A magam házában beteg lettem és mi étel nélkül maradtunk 
(tkp. végződtünk). Hát én el akarok menni hálót ereszteni. Nagy 
szél [van]. Nekem eveznem kell és a tisztviselő kisasszonyának 
a hálókat eresztenie. Csakhamar megfeneklettem. De erősen eve
zek és a partot elértem. Hát a parton akartunk hálót ereszteni. 
Aztán haza mentünk és reggel a hálót kihúztuk, sok halat fogtunk, 
alig bírtuk haza vinni. Aztán kitisztogattuk és megmostuk a hala
kat. Aztán megfőztük és megettük. 

2. 
Akta kwlle vinncgm waltá jéh liánéem minnesn jéh tlje wuélki-

jijjin jaurien toarest ih titfe kalekies wájesiefs] skoqhtaHijit (-üH). 
tlje kwlle mijeska tiávonum ívuéinije. tlje lidncem cóaröfíq lese koaiká 
jéh jeahtá: «tüum kalekien manna skwuhtV». tlje mieská-tievona pil-
lijejjá, kgh tuitie kuolojijji (v. kuolojejjá), tlje hajekela. tlje káhte-

jin j)ienq,m (v. -num) luóiti'. tlje piena tollovq, koqssie jaksela, tlje 
%ahtöZ cerreká. tje küolie jéh kwlle jaksá, tlje küolie skwuhtiji (skwi-
htiji, -tijejjá) jih tlje tievdra, tlje tievona járná, tlje kerjená siittijin, 
featáh fihkijin, tilje nuowujijjin. 

tlje niippie kwlle tahká tolóivá jih ai waisieh kaláka skoqhtá-
tijit, tlje wuéinijejja, tuh waisiem fihkema. tlje tuhta ai wualká. tlje 
kwlle kalaká skwihtema waisien peálesn arri' jih küolie tvualká hier-
kien mietie. tlje koatán talowá, tlje kwllen rüukije kiheije, kusnie sü 
kallqpq, tlje jeahtá (jiéhtá): «waisien piálesn.)) tlje wudíkijijjin 
poastatá sköjise waisien mietie. 

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

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

3. 

Akta alamuca skojjum ivacciemienie, tlje pjdssan mihtie séahtá, 
tlje skvuhtie (wuacá), men eddi tidvárh ki\ tlje piássa hajekálq. tlje 
pidngm snipkije (v. luéitd), tlje pidná talovuje, tlje jaksala. tlje 
pidssa prekije, tlje pidná pilloje, tlje pidná k°auwá sHeipená poata 
poastote. tlje alamuca rdipq (v. thoijjej-keacán waltá, tlje kuará 
ko9ssid jaksála. tidvárá, tlje nudwá, pidrka' kjühcejih tlje tuoliem 
cakkd. tlje koatdn wuálká viehkiei mietie, men alovás kallakás állekie, 
ie toaref henna, tlje uktok (pktok) ívuélka tlje kuéttá pidrka' köqtán 
ji' tlje kuhce álekiám, kaláka toaréditn. tlje patt tan aikien toaredejja. 
ülje stuorra maisam moiseta, tlje koatdn ívuélkijijjin jih tilje krüwtum 
<cdkkijin (v.cákkijijjin), kálekies pidrka' tuHttPt; tlje makseáhtljjin. 

tilje viht wuélkij ai vierá sköjisá (v. -se), tlje waisiem skuuh-
tiji (ívudciejejja) ih tlje tidiv^tije (udvara), tlje wúennesá ívuélka 
hirkien mietie, kálekies pidrka' kuéttiehtit wuennásá (wuonnásá). 
tlje tan kwllwse, mi hirkiem lo'ónije, tlje tassa luhkije tdV wattá 
(ivottá) jih tilje pidrka' tuöki (tuokije) ; kakciem luhkiem fihkije 
(v. fihkij) autste. tlje koatdn wuélkije, tlje khuinqpq kerjená sattá. 
tlje kdllepq pidssen tulj%ená wuélkd wúennesá (wuonndse), tlje stuorra 
nommom fihkije tuoljlen autste jih stuorra nommon skwuhtema autste. 
tlje kuinapa kerjená sattá, armia ked'ktem stuorra luhkiem fihkema 
tuoljien jih wuocema autste. 

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

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

, • - - 4. 

Akta kolle wáccá, virmieh caucetá (sedllqtd),tlje küelie moqrá-
teáivá, tlje stioubuna (v. stiabgnd). tlje tiúnka éattá, tlje akta pieljets 
kolle ai tahká laloivá jih küoliem viehketd. tlje ecci suwl-kwlle nan 
(v. nágen) viehkie fihkh kanna, tlje teáptallá, tlje küolie ruosta-koa-
tán wuólkta. tlje suol-kollen rüwkije fiailien satta, tlje tamm ai 
ivaltie' kállepun koajkd. tlje kállepa kaláka kuloma jdpie' ruosta-
koatsn cahkástft. mán tlle jeaca kolle küelie satta, tlje suol-kwlln 
rüukije tunn nüppien kwllwse vitem luhkiem ivqttá, armie kállebm 
viehketd ruwstq-koatste (v. -sta). tHje jeaca küelie ivaltá ruiDSte-
koatste, tlje par aktem jápiem kallaká arrV. tlje suwl-kwlln rüukije 
kerjená satta. 

kuh tihte kolle ruwsta-koatste péasd (v. piesald), tlje küelien 
küwsom (kugsom) sealota jih tam pánivá sköjisn. tűié wuélká kujene-
bustie, tlje küolien Werkiei méhtie seahtá, tlje aktám hiertfem pauivár 

nüppiem hierkfem ivalta, tlje rypmala. küolien kákkih wuéinamar 

kuh kuosemjeh hirkiem puwlejij (v. puiviejejjá). kuh siákciejejja, tlj 
akta koatán ívuélkijejjá jih küelán sornd. tlje küolie muorateawa jih 

*) T. i. kronát. Egy svéd krona = 56 krajczár o. ó. Egy Jcronában 
száz üre van. 

2) Svédországban a külömböző vad állatok elejtéséért díjak vannak 
kitűzve. Erre czéloz az elbeszélés, midőn azt mondja, hogy százat kapott 
a lövésért. 
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tqlowd (v. t°qlewd), koassie jaksd,tlje walta, koatan wuólktd (v. -te), 
men tlje suvl-kwlle berrá küeliem, ijjic minnie sárnih sü kujenesd, 
ahta satna küosem (küusem) jéh berkiem pauwoma, tlje sü kujend 

Jiailien satta jéh tihte járna, tlje tihte suvl-kvlle perrá küeliem cap-
pies-lákan, ijlkalati' sarnV kiáse kenna, ijjic kiase kenna sarni', 
ijjic pieljets kwllese kih sárni', tlje tihte talla sornd (sorne) sü 
rüukijása, tlje tihte talla fiéillen sattd. satna kaláka wottV tann 
kiesen jéh WerWen autste, mann jémim par sáitá. tlje sloahppjejjá 
küelie suwl-k&llem rüukijen koaikd. 

I C C " 

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

Mikor ez az ember a börtönből kiszabadul, ellopja a tisztviselő
nek tehenét és megöli az erdőben. Aztán elmegy a feleségétől, 
a tisztviselő lovai közé kerül, az egyik lovat megöli, a másik lovat 
fogja és elszökik. A tisztviselő gyermekei látták, mikor a tehenet 
és a lovat megölte. Mikor megleste, az egyik haza ment és meg
mondta a tisztviselőnek. A tisztviselő megharagszik és üldözi, a 
míg eléri, aztán fogja, a börtönbe (tkp. házba) veti (tkp. vezeti). 
Hanem hát a tolvaj kéri a tisztviselőt, hogy semmikép se mondja 
meg a feleségének, hogy ő a tehenet és lovat megölte, [mert] akkor 
az ő felesége megbetegszik és meghal. A tolvaj ember szépen kéri 
a tisztviselőt, ne mondja meg senkinek, senkinek se mondja, még 
a süket embernek sem, [mert] ez azonnal megmondja a feleségének 
és ez azonnal megbetegszik. 0 majd ád a tehénért és lóért a 
mennyit csak akar. Ekkor a tisztviselő kieresztette a tolvajt a 
feleségéhez. 
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5. 
Aktn aikien akta kalle raja kuinupm pücij koaika. tje khui-

nopo sít' kenna wuélkih pücij koajka, kdllepa kaláka wuélkih. tlje 
kdllepa jeahtá (jiehtá), satna nahkaren, seitá oarajijit. tlje khui-
nubu kahtá pücij koaika tvuélki'. tlje piassa (piérna) tolóivá tann 
kammán koaika. tihte kammá náipena krppmasd. tlje kerjena mtta, 
tlje puc* lahpajih tlje koatan wuélka kallapon mietie. tlje kallápása 
sorna, satne liega biernam (pidssam) kruppmasamma. tlje % kallqpa 
(kallopa) jahkieh kenna. tlje vüssö jih jeahta: njáhkih kalqk^ patt, 
armie monná riektá jeahtam (jiehtam). eccim lüüny tilje koatan talo* 
wuma, viss (v. armiáj ecéi Imin' satnan.v tlje kallepq korövotd (-te) 

jih töqratd (v. -te), tlje huitskqp satnan piérnam liega kruppma
samma. tlje kdllepa kerjena sattájih nietva. koh tlje kallaya jü nuo-
vuma jitipiarka1 kjuhcdmd jih tuoliem cakkqmq,tlje mqisef koqppok 
stuora maisam, tlje koatan taleivieh. tlje pidi'káh wuérkijin (v.paana-
jijjin v. patnajijjin), tlje kallqpa wuélka piarnan tuoljen mietie ih 
tuoljend (-na) wuélka vuonndsd jih tuoljem kuellán tudka (tuwkd). 
küelie stuorra nummom tuoljen autste wattá jih stuorrd nummom 
vuocema autste. tlje köatán wuélka. tlje khuinqpása sorne, satnd liega 
kééktiem stuora nummom fihkema tuoljlen autste. khuinqpq kerjena 
sattá. 

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

6. 
Akta kálle jen püc1 uunije. tlje püc porta, kliiánqpq kallqbm 

kuhce (rája) kaláka (Y. kaka) waccV püllcij koaika (püc' ohcidijit)* 
kallopa jéáhtá: «waccie' tqtna, mie koaÚn grroma.n—khuinopq 
wuélká pücij koaika. tlje kallopa wuélka jes porrta puc' ohcidit, tlje 
röurum wdjaltahtá koatan • tlje ivaiéien mihti seahtá. i főuram min-
nesn utnijeh (v. uiinijeh) kenna, tlje káhtá koatan járeki röurun 
mietie. tlje ívuélká koatera, tlje röurum waltá minneSn, tlje wuélká^ 
tlje porrta püwc'' kauná, tlje teitie ívuefehte (v. wuojlehte) khuinubun 
koaika. khuinopq kerjená sattá, armid liegá porrta püc' kaunáma. 
tlje khuinqpq (-nopq) soma, satne Ueká vierum (waisiem) ívuéi-
nama. tlje kallqpq kihcije : «kukká tamrnah) — tlje jéáhtá : atunn 
ivarién noalesn.» — tlje kallopa jeahtá, satna ai aktum ivaisiem 
wuéinama, men r'óuram (v. röurum) koatan lieka wájaltahtqmq, tlje 
kahta tann mietie. tlje kallopa ívuélká tann ivaisien koaika, tlje wuéi-
nije kuose noalesn coqccámienie. tlje skwühtije, tlje waisiem tidvdra, 
tlje waisie kahcela, tlje niewá, tlje piarka kjuhco, tuotfem cakká, tlje 
khuinopun koaika ívuélka. khuinobq jiehta, kállaiid ivacci"1 hirkiem 
löönestáhtih kuéliste. küelie hirkiem Ufnua, tlje ívuélká, piarka' kuét-
tete tüund tuwljem jih kuwlien koaika. tlje küwlie oáccá tuwtfem jih 
piarka', tlje kakciem stuorra luhkiem ivottd piarkai jih tu<pljlen 
autste. tlje koatan ívuélka jih khuinqbása soma, satna kakciem 
stuorra luhkiem fihkema tuw^en autste. tlje khainqba kerjend sattá. 
nuppien piejjen kallopa fiailien sattá jih járná, tilja nahkqmq. 

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

VII. Anaris hegység (Kask-cüvulkan warie). 

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

Mah tuones' tanrúe Svorisn milyen lappok vannak Svédország
ban? — tannle Soahksen ivarién alamuc' arraminie itt Undersáker-
ban hegyi lappok laknak. — kusnie hölltsf (arra') tüuna alamuc' 
kiesega hol tartózkodnak a lappok nyáron ? — müf arraminie orjil 
rattsén, müt' tannle nuorta rattsén, müt'' jillie rattsén, müt' luilie 
rattsén, men tüwna kaik jállq würene arramienie némelyek déli 
szélen (részen) laknak, némelyek itt éjszaki részen, némelyek 
nyugati részen, némelyek keleti részen, de mind magas he
gyeken laknak. — mahtere stievunlikke kecirki' nüppi kieV jól 
meg bírjátok érteni egymás nyelveit? — J^árkü' patt értjük 
bizony (mindenesetre). — alamué' arramienie jdllo warene ai 
talévega a magas hegyeken laknak a lappok télen is? — hoajá, 
talévega pott vuemena jes arrü' igen, télen bizony meg erdők
ben, lakunk. — mq,nn autste tuones' minnié> wareste ih vuámán 
miért mennek le a lappok a hegyről és az erdőbe ? puorebu poaca 
koqtuq' (v. koqta'J vuámésn (vuámene), puorebu purhvie jobban 
legelnek a rénszarvasok az erdőben (erdőkben), jobb a rénzuzmó. 
— kusnie uunije1 tuonges ics ivarja?, kuktie (man kuhkiem) lievles 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XX. " 
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wdrene hol tartják a lappok ruháikat, mikor (a meddig) a hegyek
ben vannak? — roafan sisnie uuúije1 lése ivarja'. tPe1 roqfa waresn 
kennd,men vudmésn tarhviste toihtlkqmmá (tarhvená kapcetqmmá); 
iepu tasnie arrah kqnnd, tdsnia pqr thiijo' utriü'; men iepü' patt 
pqrr roafa uunie1 (ütnie'), jeacd' pott kuqtie' ai uuvu (utmC); tlje 
uunü' püuwriem ajje. tihte püuwrie íZV toihtlkqmmá jöretse (joqretse), 
men toitlkqmma niljen (nx éljen) jlélkien, ih tassa ívuérkíC tüwnu kaik 
(tüunum kaikum), maitie uunu1; mijén ivarja (ivarjite), maitie 
utúü', kuktie kalekü' j*elih: pearka', ívuéstá', kqmpa, tüunu muáttam, 
raukam, tuoljem, méasarahk', jauvardalik'. tuh pu^wrie' ai timper-
dahksén saks skueksn (vúámisn, vudmien sisnie). — cakceka tlje 
vuojem tarejü'. a turfasátrakban tartják ruháikat. A tőzegsátor 
nincs a hegyen, hanem az erdőben turfából csinálva (tőzeggel be
födve) ; ott nem lakunk, ott csak a holmikat tartjuk; de bizony 
nem csak turfasátraink vannak, más sátraink is vannak; hát 
puvrie-xik is van. Ez a puvrie nem földre van épitve (csinálva), 
hanem négy lábra van épitve, és ott tartunk (tkp. oda rejtünk 
v. teszünk el) mindent, a mink van: ruháinkat, a mink van, hogy 
éljünk : a húsokat, sajtokat, édes sajtokat (sv. myseost), minden 
budát, nyers bőrt (sv. fali), bőrt (sv. skinn), rénborjubőröket, kicsiny 
rénborjubőröket. Azok a puvrie-k sűrű erdőben vannak építve 
(ácsolva). — Ősszel aztán vajat csinálunk. 

Monna wuéihtum altakum, ruónckum koatámasa kihajtom a 
nyájat (tkp. a réntehén és rénökörállományt) a legelőre. — ajitera 
püucum paita (v. ívuaitá) waran a tulajdonos kihajtja a réneket 
(tkp. rénszarvast) a hegységre. — mejjá kdkkü' toarerit saanum, 
(tumma); tej ja kálekera kuorV püwcen luoittum mi követni fogjuk 
(őt); ti kövessétek (nyomozzátok) a rén nyomát. — ruónca polem 
svakká nalnie kuittiemienie a rénökör a terhet a nyergen viszi. — 
pöle alovas liulos, ijje ruónca pueV kuíttih kanna a teher nagyon 
nehéz, a huzórén nem bírja vinni. — tuhta ruónca lie stievon kie-
sémq (\. kiesije) ruónca az a rénökör jó húzó (v. vivő) rén. — 
kuktie monna cakéeka fualim ih kieraka, tlje ciehties püc'jenim kiesi' 
(v. kiesi' v. sakki') mikor én ősszel költözöm (tkp. megyek) és 
tavaszszal, akkor a rénszarvasoknak sokat kell huzniok (vinniök). 

qlqmuce nüwwuma pgc'; tálie lie cirreka malién az ember rén
szarvasokat vágott le ; most nagyon véres. — atna jenum poacám 
sok rénszarvasa van. —stuorqbq lahkie pücste jamqmq tann tdlvien 
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a rének nagyobb része (fele) meghalt a télen. — akta uunijejja 
alta', nüppie ruónca' utnijijje ih juökijin (v. -kijijin) kaskáms (kouta) 
egyiknek voltak réntehenei, a másiknak rénökrei voltak és elosz
tozkodtak (ketté osztották, megcseréltek). — tuhta alta miesená 
abban a réntehénben borjú van. 

Eáh alamuó* jielie' raunai kuimie cwnksn a lappok nem élnek 
a parasztokkal együtt. — tuamks alamuc' jühtie' ivarién koqiká ; 
ieh mátie' tüwn kaik valtie minnesn ; aileks varja, maksü' laihpie' 
ruofan sisa a lapp emberek a hegységre költöznek; nem bírnak 
mindent magukkal vinni; az ünnepi ruhákat, az ételt a turfa-
kunyhóban hagyják. 

Monna tan pijen alikstam samien liárih ma kezdek lappúi 
i a n ú l n i . — munn%en alovas kerává Mari' tamma nekem nagyon 
nehéz azt tanulni. — kuktie tavim jühtie' samien v. kuktie nimtie 
jiehtere samene hogyan mondják (mondjátok) ezt lappúi? —monna' 
ciehtien nümtie jiehtie, ijjic nümtie kettőnknek így kell mondanunk, 
nem úgy. — ián manna' jiehtie' mi ketten nem mondjuk. — 
monna aanam tüiten dnnü mam akt jiehtie van még neked valami 
mondani valóm. — tuhte karmanejja toivatejja (toivuta) munnlen 
mám akt, men wájeltihtéjejja; monna ciehtam muitájahtie tummu 
az az ember igért (igér) nekem valamit, de elfeledte; emlékeztet
nem kell őt. — tihte saanan, mam jiehtá' az igaz, a mit mondasz. 
— tuhte seitá puerápat (puerápat) Marki', lán monna ő jobban 
akarja érteni mint én. 

Coijjá' (v. cajjevá) kalekie' (v. skurstimienie) megy a hasam 
{tkp. hasak). — oijjá' sairet' fáj a fejem (tkp. fejek)— suova poatá 
(v. U. mü cálemiesanna dallamán v. cálemete) füst jött (tkp. jön) a 
szemembe. — monna liem puoltqmq icen kiátqm ih tálie akté pliaimá 
nálnie megégettem a kezemet s most egy hólyag van rajta, tunn 
autebun vahkan tlje monna stuorrafáretisnie vearadim a múlt (előbbi) 
héten nagy veszedelemben voltam. — monna pillijim tan cérreká, 
monna skilpswm tűuná kráhpien olyan nagyon megijedtem, [hogy] 
egész testemben remegek. — tqtná cüwhp' icet surmom (pllkem) meg
vágod az ujjadat (hüvelyedet). —parretfemienie nuónie ; tü su°rma ai 
kalakápqrreti' vérzik az orrom; a te ujjad is vérezni fog. — ecem 
autsen friskiá árrá' (\. autepa aikien ecci lie' monna friskiá); 
monna jámemq (y.jamatahkes v. jámelqc) süketoma fihkema azelőtt 
nem voltam egészséges; halálos betegséget kaptam. — máná cerréka 

14* 
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Jiáilien; monna pillum, ijjic kuhkiem jieli'; kann ai jama tann 
iehkedn a gyermek nagyon beteg; félek, nem sokáig él; talán még 
ez este meghal. — mand jdmoma a gyermek meghalt. — tuhte 
karmanejja cdlemie pielet az az ember fél szemű (tkp. fél szem nél
kül [van]). — tukka waccd akté piljets karmanejja amott megy egy 
siket ember. 

Ailiks-piejen conkun tüune luhkies (jfmolos) alamuc' ih pir-
rije' jipmalum (-lom) vasárnap összegyűlnek mind a keresztény 
(hívő, istenfélő) emberek és kérik az istent. — tan pljen luste vuo-
jetejjan kuotsn; mejja, kii' tahka jarrie; jdrrama ka cappies arri' 
ma nagy mulatság [lesz v. vau] a vendéglős (tkp. fuvarozó) házá
ban ; oda [megyünk] majd tánczolni; a táncz szép lesz. 

Mam taitere mijjise mit csináltok nekünk ? — mejja 
taitü' icemiese kamuk'; monnd tarejam icsense kamukum csiná
lunk magunknak czipőket; csinálok magamnak egy czipőt. — 
mainie tamm taitd' mivel csinálod azt? pupmend árral. — 
monnd sitam mám akt (v. hűltem akt) tareje'; kaunose tdsnie 
akta napara valamit akarok csinálni; van itt egy furu? — monna 
kam tuitie mubrete juökie keaktien hárán (v. koutaj azokat a 
fákat ketté fogom osztani. — monna seittem moará^ purtien 
nealan a csontokat az asztal alá dobom. — monna liem föjjan 
pajema kahéi' majdnem elejtettem. — monnd skjühctam (v. -tum, 
-tgm) kierkiem tuhka jih tievetum (v. tieverumj viakkum el (tkp. 
oda) dobtam a követ és a falat találtam el. — immuc viele (vielie) 
tistie tarejie1 numetie nem fogom többé tenni. — monnd sdjjdm 
tumm oaksiem meggörbítem (hajlítom) azt az ágat. monna mdtam 
kiepieslikke tareje' könnyen meg birom tenni. — tuhte lie tumma 
puorakg toitoma ő jól csinálta azt. — ukse cerrekd stekkeltahksn ; 
iepu' mejja mahtie' riepstit; mejja cuóvoru uksum (-som) sdjjetahtí' 
az ajtó erősen be van zárva; nem birjuk kinyitni; föl kell az ajtót 
feszítenünk. — mejja cerekd vitneséjjü\ men pqrrq forjdves erősen 
dolgoztunk, de hát hiába. — alkgvisnid (Y. alkuonj tann vdtná liá 
hédvdn kezdetben jó ennek a munkája. — tollak lid' alikstiemienie 
vuónsit mindjárt elkezdesz dolgozni. — monna tipm stiulkomjih 
lattem skuihtiem fogtam a puskát és egy madarat lőttem. — mqnn 
jené (Y.jlene) fihkum mennyit kapok ? tatnd aktum sloparum feihk\ 
pejjeln keekte luhkie slodmpa egy krónát kapsz, azon fölül húsz 
öret (apró pénzt). — monnd kanna kalkam tiensit jenepm nüppien 
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vakkan talán többet fogok keresni (verdienen) a jövő (másik) 
héten. — monna waltam icsdnse maisam (v. monnd moisotqm, 
v. -tom) terhet veszek magamra. — maisa liulgs, kieppies a teher 
nehéz, könnyű. — monna noutam hammarienie rüutiem kalapálom 
a kalapácscsal a vasat. — mam Heh cuohpomienie ? mit vágsz ? 
monnd ciwhpomienie kuotien cdkkie' sátorczölöpöket vágok. — tihte 
jebeja qlqmuce riehtd vid'kkan vuístie ez a bolond ember a falnak 
fut. — tuhte vuejö, kaskd viélmam az a folyó közepén úszik. — 
monna pajem (\. -jam) arrí cdiemum abbahagyom az irást. 

Kuktie laipid' taitü* (v. tareju1), tarejüh tidjjem mikor kenye
ret csinálunk, kovászt teszünk. — kuhtie piarkastühcüm (v. stuh-
cum) fihkera kuotien oivisVe (v. icstistie), tlje kalekerá jüöki' rieljen 
harcin mikor a húst megkapjátok a házi gazdától, osszátok el négy 
felé (részre). — monna tiáptom laipiem vuojisen (vuoisen) a kenye
ret vajba mártom. — kaska-piejjen ciehtá pu°rtiem tükadit (v. -it) 
délben meg kell az asztalt teríteni. — tunrid kaltejisnid ndlkies 
cdcie, kdkkü' jüukie tdstie ama forrásban édes víz van, inni fogunk 
(igyunk) belőle. — kuhtend (v. keinie v. kiesnie v. kusnie) fidta 
(v. fidra) ? kiben (kinél) van étel ? — monnesn, munnond v. mun-
neme (tdnnie lattend) kaunose fidta bennem, kettőnkben v. -nél 
(ezen madárban, tkp. -nál) van étel. — kuktie fénum olum jaukd, 
tlje kierúmta ha sok sört iszik [az ember], akkor megrészegszik. — 
tuhte alamvce cirrekd juokoma (v.jüwkoltahksen) SLZ az ember nagyon 
ittas (részeg). 

Snarta lietera nahkaren ? kalakum Idei' sid'nkam tijjis (v. tij-
iise) ? álmosak vagytok már ? megvessem nektek az ágyat ? — mi 
munnlen sdtta, monna liem snarhta. (\. jü) nahkaren a mi engemet 
illet, én már álmos vagyok. — monna oaram purtien nuolesen én 
az asztal alatt alszom. — oijje-túotoka miukse a vánkos (fejalj) 
puha. — im monna uqrih (v. uorih) kih, monnd par fqhkds én nem 
alszok, csak szundikálok. — monnam kanna oarV engemet alva 
talált (tkp. talál). — monna nüokotPm (V. niakat/ftm) tan fen 
cappies nahkara' tan jín (v. tann nahkqmq jtjjin) nagyon sok 
(v. annyi) szép álmokat álmodtam az éjjel (a múlt éjjel). — jej-
jekd ciehtum éiccelit éjjel fel kellett (tkp. kell) kelnem. — aredn 
ciccelim monna pejjése, ihkedn oardjim reggel fölkelek, este lefek
szem. 

Áredn monna icem pissqm, tuhte ai icemse pdssd reggel meg-
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mosdom, ő is megmosdik. — moh tejja tcemt pissejét ? vájjon meg
mosdotok-e ti? mejja pissedup icemiem mi megmosdunk. — monna 
kalkam (Y. kakkam) oijjam kampstlt (Y. cahkie) fésülködni fogok. 
— tuhte nleita kakka (v. ka) oijjam kwlkie az a leány majd kifésüli 
a fejét. — tuhta kajjepq lie tüuq ; tuhte kapta lie tunnq az a kalap 
a tied; a kabát az övé. — tihte rent orro ez egészen ujj. — tuhte 
alamuce lejja cappies varjai sisnie, men tlje akta fuerrá taloivá jih 
nülie (nüHie) rent poacas azon ember szép ruhában volt, de egy 
rabló jött és egészen meztelenre vetkőztette. 

Tujje alamuce sisnie (Y. kasksin) kaunum aktqm alamucem, 
jdm tqmtqm (Y. -tóm) amaz emberek között találok egyet, a kit 
ismerek. — iepü' lid' mejja vuéinqma tummu sejjan (Y. f'öran) cice 
japie' nahkqmq (Y. cice japie ki*este); men mejja tamtajijjv! tállá 
(Y. tollak) nem láttuk őt, mióta hét esztendő elmúlt (hét észt. óta); 
de mi azonnal megismertük. — taanana mahtam monna tuitfá 
öhponét te általad megismerkedhetem vele. — im lie' [monna] 
kussikenná joukomq (v. rö°koma) tgmmq ; im monna kuoisen altriki 
rö°k' tqm" sehol sem találtam őt elő; sohasem találom őt otthonn. 

Ciccie manam reivai sise linteminie; mana nommomienie 
ciccebon niccie^; ciccie wotta manese nicciem (v. nommota manam) 
az anya a gyermeket pólyákba takargatja; a gyermek szopja az 
anya emlőit; az anya csöcsöt ád a gyermeknek (megszoptatja a 
gyermeket). — monna kiettam manam kárhkse (kearhkse) kristnesit 
viszem a gyermeket templomba keresztelni. — mejja uunijejjű* 
jatteriákosa tunn mánesa komák voltunk azon gyermeknél (tkp. 
birtuk komaságnak azon gyermeknek). — mü kuinu mánesn 
(v. kissok v. soimuma v. ivaccietnienie mu kuinu) feleségem teher
ben van. — áhcici (áhcebq) jámiejejja ih cice máná\ mannán páhci-
jinj^ltf &z atya meghalt és hét gyerm-ek maradt hátra élve (tkp. 
élni). — monna liem áhciatqpot atyátlan vagyok. — munnlen ahcien 
waimam vuesete irányomban (tkp. nekem) atyai szivet mutat (tanú
sít). — áhciá formstallejejja (v. -stalleje) lese alekiem (Y. álekiemse) 
az atya megölelte a fiát. —- kuhtn (Y. mqnn) áhcici tihte kinek az 
atyja ez? tuhte alties (munnon kö°ppokon) áhciÖ (áhce) az az ő 
(a mi kettőnknek) atyja. — kui (künn) áitek' tah kiknek (kinek) a 
szülei ezek? iaje (tann) áitek! ezeknek (ennek) a szülei. —- mi 
(makkaré, kuktems) alamuce tuhte milyen (miféle, minő) ember ő ? 
— kármánejja, jihte (Y. mi) poatama (lejja tasniá, jam wuéinam> 
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jan dhcid jamqs), kidmtd (thgassa) alamuce az az ember, a ki jött 
(a ki itt volt, a kit látok, a kinek az atyja meghalt) bolond ember. 
— mah alamuc Heves iuh milyek emberek ezek (azok) ? — cün-
küma alamuc'' összegyülekezett emberek. 

Monna uastam oqsiestejiste mam akt; tihte tjüorws lejja veszek 
a kereskedőtől valamit; ez drága volt. — átad tam akcigem sdka-
rum (thuwm, pákkam) fali1' (tiuwkV) ez a kis jószága (holmija, da
rabja) van eladni való. — tuhtd plejjiste ez (az) ólomból való. — 
pldwos sattd kék lesz. — mi tihte mi ez ? postols neipid (kulkie) 
éles kés. 

Smirruka (Y. -rgkd) lie krasie1 pdjjisd pu°rkemq (U. poqr-
kemq) a disznó a gyepet (tkp. füveket) fölturta. — takteka cam-
meta cacien nielan a vizi búvár a víz alá bukik, monnfa] ai matam 
cammadit cacien nidlan én is tudok a víz alá bukni. — lattien 
soajd' Heves cappies a madár tollai (tkp. szárnyai) szépek. — tasnie 
(v. tdsne) kaunose jen lattiei pidsie' itt sok madárfészek találkozik. 
iunn*e Idttsen kounuse kierekie azon madárban egy kő van. — 
kuektielistie (v. kuektln) viélmam kounuse muor' a folyó két olda
lán (két felől) fák vannak. — kié tainie lantene kounos'' íuurije* nin
csenek (nem találkoznak) ezeken a vidékeken hódok. — tuhte 
vince, jqmm ívuéina' viálman, tihte lie mü tcen (mijjen lei v. leé
rnie) vinc az a csónak, melyet a folyón látsz, az én (a mi saját) 
csónakom (csónakunk). 

Kih 'vuinie1 tuitie láttete nem látod azokat a madarakat? im 
talie ma kV vuinieí most semmit se látok. — monna tvuéinam aktem 
lottfem ; tihte haleta porta egy madarat látok"; az elröpül. — pocc* 
kalicie'' ivouluse Idttste a tollak leesnek a madárról. — láttie haleta 
pijjeln mü oijjam; monna siHam hdletit tunn Idttend (tui láttie kui-
mie) a madár fejem fölött repül; el akarok (szeretnék) repülni 
avval a madárral (azon madarakkal). — tihte muntfe icemse jir-
rokse laitene ; tah munnie'' kdkkies láttene sitti, ezen tojás madárrá 
változik; ezen tojások madarakká lesznek (válnak). — mam (v. kiem 
vf kuhtem) lunéina1 kit látsz ? munnd wuéinam kö°picem waccV 
tusnid mind a kettőt látom ott menni. — munna ívuéinam namtems 
(tümtems v. tumtems) alamucem; immi lie' nümtems (takkarum, 
tukkarum) ívuéinam a -autsn (sen mü mdnatltem v. mü mana paleste) 
ilyen (olyan) embert látok; nem láttam olyant (ilyent, olyant) az
előtt (gyermekkoromtól fogva). — kusnie akt liem wuéinqmq vala-
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hol láttam. — kossie ih kossie fihkim wuéinV alamuőem imitt-amott 
(hébe-korba) láthattam embert. — mah wuéina' kuhtem akt látsz 
valakit? vuinv? (-nuh) kaskum látjuk egymást.—japien marian 
(\. minnelte) wuéinam tqtnqm egy év múlva látlak tégedet. — tuhte 
murin*en ivaresá a rám néz. 

Kiestie (kiéistie v. kuistie) slf (v. sW) nágon kitől akarsz vala
mit? tatneste v.taaneste (tutneste v.tuuneste) tőled (kettőtöktől).— 
mam seita fv. seita) monneste lesenstd (munneste) mit akar tőlem 
magamtól (kettőnktől) ? kuhkite mietie corvg pöstln messziről visz-
szahiv. 

rTüun kaik mielie\ tihte mannásinie kih icint' mindenki tudja, 
[hogy] ez semmire sem alkalmas. — tuhtd taukata (v. ciánada 
v. iánta) fénsáse az sokra alkalmas (taugen). — monna ciáhtijim 
pilkih tann autste meg kellett ezért büntetnem. — monna kum tat-
num Vonásit, kuktie liáh kéciván meg foglak jutalmazni, mivel jó 
vagy. — tuh pac alovas kerévá (v. kerva); ciehties puoramit; 
kuktie ijje' sit' puaramit, tJje kum manna puoriemtahtV azok a fiuk 
nagyon rosszak; meg kell javulniok; ha nem akarnak megjavulni, 
majd megjavítom őket. — monna stuorra kiámta (v. kiámtam 
v. dümmeriem) liem torojgma,- plüjviestallom nagy bolondságot csi
náltam ; szégyenlem magamat. — slHijin cducadit, men ülje suvlki 
(suwlkon) pijjeli taloivuin lopni akartak, de a tolvajokat (a tolvajt) 
rajtakapták (tkp. a tolvajokra v. tolvajra rájöttek). — alovas vuo-
kon (y. jarvoq) liekele; fuona tumm veccie' nagyon merész; ördög 
vigye ! — tunn ahcia liá hiávcin, tü ahciá puerqbq, mü ahcia puera-
mus az ő atyja jó, a te atyád jobb, az én atyám legjobb. — arretn 
(sitterá) heeven legyetek ketten (maradjatok) jók! — tuh kuékte 
krannles qlqmuc treáhtamienie kaskáms; monna jáhkqm, attd koqp-
pok skqltam (v. skoltam v. fieliem) uunijé1 (v. utnije') az a két 
szomszéd ember czivódik (pöröl) egymással; azt hiszem, hogy 
mind a ketten hibásak (tkp. hibát bírnak).— wuinijen jen fielie' 
kaskum sok hibát látunk ketten egymásban. — mejjá kaleku' lüvkö-
dit kaskams iktegas szeretni fogjuk (szeressük) egymást örökre. — 
cietü' jilpsatti* kaskom segítenünk kell egymást (egymásnak). 

Mah tü ahcia kuotsnd (v. heimsn) otthonn van-e az atyád ? 
mqnnie kuotsen qrrd milyen házban van ? — monna ciehtam aine-
kan arri kuotsne mindig otthonn kell lennem. — mejje liepu talie 
kuotsen (kuotien sisnie) most a házban (szobában, sátorban) va-
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gyünk. — kiéi Hitek Hevies tasnia kinek a szülei vannak itt? — 
totna kuhkiem qlqkqnq sittijV te sokáig künn maradtál. — tej ja 
Hetére sisnie, tuh Heves qlqkona ti bent vagytok, ők kunt vannak. 
— mejja conksne (v. coqnksne) mi együtt vagyunk. — accén viera-
dim munná (Y. monna liem vieradqmq v. orroma) Müvulisne a mi
nap Valbóban voltam. — tann siámma tierum ián mahtie' vieradet 
(v. arri') koqppakinid sVsen ugyanazon időben nem lehetünk két 
helyen. — kie tasnia ki van itt ? kidk tasnia lejja valaki volt itt. 
ml akt (v. kuhte akt) tasnie valaki van itt. i kieke' (v. I mi kV v. i 
kuhti ki') tasnie arra1 senki sincs itt. — kuh (v. kidh) tusnid v. mah 
Heves tusnie kik vannak ott ? mejja liepü' pijjene, tuhte lie wuíl'nid 
mi fent vagyunk, ő lent van. — mejja tappulun (tuppulun) pérjem 
a hegyen innen (túl) vagyunk. — mqnnie pielisne léd* melyik olda
lon vagy ? kusnie lie'' v. kulPe' tqtna hol vagy ? jidrshnene sVsine 
mindenütt. — monna kuhkená arrdmienie; tatná kuhkiebisnie arrd
mienie dn mqnná ; tuhte kuhkiemusnie arrdmienie én messze lakom ; 
ie messzebb lakol mint én; ő legmesszebb lakik. — tuhti sijje 
kuhkie az a hely messze van. — munnd' arrdmienie lihka (v. kaht-
Men), tatnak arrdmienie kahtiebisnie (v. lihkubisnie) idn munná', 
tah kahtemus arrdmienie mi ketten közel lakunk, ti ketten köze
lebb laltok mint mi ketten, ők legközelebb laknak. — monná arrd
mienie nuortend (örjend, lutfend, jillend) én éjszakon (délen, kele
ten, nyugaton) lakom. — monná mahtam viáset (v. arri') tasnie 
én lakhatom itt. — mü kranna arramine mihti muéite monnom 
szomszédom velem épen szemközt lakik. 

Kiéinie (kiéi kuimie) Heh talowuma kivel (kikkel) jöttél? ic tuji 
kö°ppaki kuimie velük kettejükkel; monna talowum dhcend atyám
mal jövök. — mqttie (v. kuppilte) talow', nuortstie hell orjiste 
melyik irányból jösz, éjszakról vagy délről? monna talowum wou-
luse perjiste lejövök a hegyről. — monna talld talowum azonnal 
jövök. — monna talow' kV nem jövök ; im monna mahtie' talovui'; 
im föjjan mdtie' talovui' nem bírok jönni; alig bírok jönni. — 

jiehta muntfen, monna kum tahka talovui'; monna tahka talowum, 
tlje eci (ecci) lih kuotsne kanna; monnum nérrije mondja nekem, 
jöjjek ide; ide jövök, hát nem volt otthonn; engemet elbolondí-
tott. — tatna talow' orjilta te délről jösz. i/ic minnie talovui ütan 
láttend (u. lattije kuimie) ne jöjj madár (madarak) nélkül! — 
monna förböurum, i/ic tiekie talovui' men talovuje' Uek (v. tauk) 
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megtiltottam, ne jöjj ide, mégis eljöttél. — mann auúte ih (ietra) 
Heh talovuma mért nem jöttél (jöttetek) ? — kustie talowa ? kusties 
taldvie' honnan jön? honnan jönnek? kuhkiemustie táléivá leg
messzebbiről jön; Uihte talowa kamciemistie autln hátulról előre 
jön; tuhte tustie porhta talowa onnan eljön; jiehtie' tussá (Y. sgg-
nan), ijjic [mü] minnelte talovui' mondd neki, ne jöjjön utánam.— 
timun mangán ka [satnaj kö°tsen arrV egy óra múlva otthonn 
legyen. — tihte taloiva tallak palta monnom (Y. mü palts) azonnal 
mellém jön; talova hajekqn futva jön; taloiva kalien aikien tiekie 
gyakran (többször) ide jön; tuhta taloiva pueremus tieresa (sainiá, 
vqrqkq v. vqrokq) legjobbkor (későn, korán) jön. — kuhtena taloiva 
kivel jön? mgttie kuotste talowa glgks melyik (milyen) házból jön 
ki? — piejistie l míkV talow' jörtse a napból senki sem jön a 
földre. — mejja talovuijíi' joktan ih manan wacéeju tahka (vielie); 
mifinemus tűje talovuijju' Örese tegnap jöttünk és aztán tovább 
mentünk; végre Are-ba értünk. — kuktie tdlevu' kanakan koqiká, 
ciehtíC pulovo-jélkién cóctiH (v. pulovgje cahkanet mikor a királyhoz 
j övünk, térdet kell hajtanunk (tkp. térd-lábon kell állnunk, térdre 
ülnünk). — tejja talovora (Y. talevera kuhkélte (luiltá) messziről 
(keletről) jöttök. — tuh talevie' (Y. talevie') tiipte mije autse, kuhbie-
bistie cin monna; tdtna kuoppok talevera (Y. tálevetn) jilliltá ők 
onnan jönnek elénk, messzebbről mint én; ti ketten nyugatról 
jöttök. — tatncC ai cuónkan talovujetn ti ketten is összejöttök. — 
min jen' alamuc talevie' hány ember jön? kaWe (ains) alamuc' 
talevie' néhány ember jön. 

Mqstie (Y. mgstie) poatd' honnan jösz ? im monna tistie vielie 
muitajahti' kih nem emlékszem többé, monna muitie' kih tistie nem 
emlékszem többre, monna poatam kahtste (Y. lihkste, lihkuste) közel
ről jövök. — puotie' tiekie (Y. taase) jöjj ide! poqtie' mqnnend via-
nan Igose jöjj velem a baráthoz. — tihte poate munnená ő kettőnk
kel jön. :— kossie lie' poatama? mikor jöttél ? joktse ie'kecln teg
nap este. 

Tuhte jeahta, monna kum wacci' (waccie) cirrd (Y. rasta) viél-
mam (pejjése perjem) azt mondja, menjek a folyón keresztül (föl a 
hegyre). — monna lüünom v. luwnöm, v. lüwnum (totncV lüVnetn v. lüV-
niitn lüünütn) ivaccema,jis lüünom (lüunütn) ástam atnama elmentem 
(ketten elmentetek) volna, ha ráértem (ráértetek) volna. — monna 
miehcse waccam; monna cicihtom (Y. borúm) ivacci' tuhkq, messze 
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megyek ; oda (v. el) kell mennem. — monna toaccam söurie sise-
(v. kaskse v. kaskán); tüune viakse (v. viákkan rqjan); piri-jarkan 
birkák közé; egész a falig; körül megyek. — monna waccam aktena 
lattena porta, men talawlm ütan lattien (v. Iqttet) elmentem (tkp. 
elmegyek) egy madárral és madár nélkül jövök meg. — waccieh 
tqtnd; waccies tihte menj te ! menjen ő! — kossiá wacca? heimiste 
(y. kuótste) mikor mész el hazulról? kqk' ivaccie pöstln tuhkóZ 
menj oda vissza! — kussq (v. kukká v. kukkus) ivacca? hová mész? 
koqppá tatná waccá', laulose helle jdllose merre mész, keletre vagy 
nyugotra? — mainie alamuciniá 8Í*t' ivacci' skeakan melyik ember
rel akarsz az erdőbe menni ? — iyic minnie ivacci' kaská viélmam 
ne menj a folyó közepére! — tihte ivaccá autsukse; orjisa, orja-
biinie ; minneln v. kamciemasa ; miehciebasa, kuhkiemasa ; ümorota 
előre; délre, jobban délre; hátra; messzebb, legmesszebb; lassan 
megy. — káka kuhkiebása toaccü! án munna messzebb fog menni 
mint én. — tuhta (,Y. tuhte) ivacca porta tuhka monneste v. monitort 
paltste; mü luitie ; autstle • mü tuwkste v. kamciemistie elmegy mel
lőlem ; tőlem; előlem; megőlem. — tuhta waccá tuhka ih tiekie 
ide-oda megy. 

Kossie kakkien ivacci' koatan (v. heimusa) mikor megyünk 
majd ketten haza? monnah kién (v. kalkien v. kdkkien v. kakkien) 
akcn (== aktsn) ivaccie (waccV) nuppien (v. nappan) vuenese tunn 
muéitse együtt fogunk ketten menni a másik faluba ő eléje. — 
monna" ivaccien autse (autln), tuhte tahivá minnelte (v. minnesen) 
ketten előre megyünk, ő után[unk] jön. — ivaccien tuhka (v. tussá) 
viélman pielan mietie menjünk ketten oda a folyó partja mentében. 
— monná' ivaccien pijjilte ivouluse, tihte talova wuílte péjjise mi 
ketten felülről lemegyünk, ö alulról följön. — monná' tvaccien eite-
lien kqhkse wouluse jaurie-pielam messze lemegyünk ketten sétálni 
a tó partján. — ián kopce (w. kb°ppok) mátie' ulukse waccie, manna 
helle tatná ciet' kuotsen arrV ketten nem mehetünk ki, nekem vagy 
neked otthonn kell maradnod. — iepu' kqk minnle waccV tahká 
semmikép se menjünk oda! — táplte (v. tástie) tvaccü' porhta} 
mejjá (Y. mejja v. mejje) kákkü' wacci'' tüun kaiks perjen koaiká ; 
cirra pérjem innen elmegyünk; valamennyien a hegyhez megyünk; 
a hegyen át. — mejja ivacciü' sistie ulukse, tuh qlqkeltá tálevie' sisa 
mi belülről kimentünk, ők kivülről bejönnek. — mánn kuhkiem 
ciehtetn ivaccV milyen messze kell kettőtöknek mennetek ? monna 
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•éiehtam kuhkiem wacci\ tatná cieht' kuhkebm (v. kuhkebum) wacci, 
tihte kuhkemust nekem messze kell mennem, neked messzebb kell 
menned, neki legmesszebb. — waccetnporta menjetek el ketten! 
— tejjé kalekerá méjjéne icend (v. icemiend) wacci1 ti velünk (ma
gunkkal) fogtok menni. — tah waccié kuotien sisűe ők kimennek a 
sátorból. 

Paf munnum (mannám) koatere minnV hadd menjünk ketten 
(hadd menjek) haza! — tihte jiehta, atte ?nonna' kdkkien ivaccatti' 
(v. wacsattV ) azt mondja, hogy mi ketten menjünk sétálni. — tan 
pijjen jen kuossie' mü luinie; tah wuélkin monneste (v. mü luitie) 
manan kaska-pijen ; tah ivacien mü vidnán koaikö, ma sok vendég 
volt nálam; azok tőlem délután mentek el; barátomhoz mentek. 
— stuorra rvutie hirkend kalketn fulkV (v. falkit) a vasúttal (tkp. 
•a nagy vas lóval) fogtok utazni. — tihte nuortlte jahta orjisá; tuh 
Jcuqppok nuortse jahtie' ez éjszakról délre költözik; azok ketten 
éjszakra költöznek. — kussé lieterá tumm pahcemaí alovas kuhkiem 
Jcdtá (v. samkü) hová küldtetek őt ? nagyon sokáig odamarad (késik). 

Monna cuocam tasnie ütan jilpon (v. jüpon wand) itt állok 
segítség nélkül. — tihte mü autsn (v. autln) ahcége cuoccá (v. -cce) 
ü egy kissé előttem áll. — tuhte cuócco kuhkiem prmvien nalenie, 
tuhte nuppie mdnd waccd prmvien nille, tuhte kolmata talowd pru-
wien ndltie voulose ő messze a hidon áll, a másik gyermek a hídra 
megy, a harmadik a hidról lejön. — hirkid (\. sompa) cuocco 
tusnid a ló ott áll. — tuhte léekije tcemse mü teakdn (v. mü kam-
éiemasa) az mögém áll (stellt sich). 

kdrtn autsn koungse stahkie, mejjd kalekü' cahkanit tussá 
a ház előtt pad van, oda (arra) fogunk ülni. — tatná caks' palta 
monnom (Y. monnon paltsn) te mellettem ülsz. — kie cahksa mu 
kamciemisnie ki ül mögöttem ? — tatna cahkas' puwlkom monneste 
{v. mü luihtie) te félre ülsz tőlem (tkp. egy darabot tőlem). 

kiese v. kuhtse v. kuhtese (kieitie) élt' wotti ndgon kinek 
(kiknek) akarsz valamit adni? munna ivattam lattan fv. lattesa 
v. lottse) mátadet adok a madárnak enni. — tatna kqk' ivotti' titie 
láttete mdtadet adj azoknak a madaraknak enni! wottie' muntfen 
tqmmq add nekem ezt! — tustie kakf woíí*' munnlen lahkiem, nlelje-
tasum, koalmatasum abból add nekem a felét, a negyedrészét, har
madrészét ! — mam sitf wotti* munnwsá mit akarsz kettőnknek 
adni? mam akt valamit. 
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Monna tutnien (taanum) sitqm pörrV kérni akarlak (kérésem 

van hozzád). — monna Ivikarim tusse kúota tdV; kuktie tolna síH\ 
tilje tutnlen ai matam luéikdrit annak hat tallért adok kölcsön; ha. 
akarod, neked is kölcsönözhetek. — im monná naiks' (rtdiks) tuq 
autste nem hajlom meg előtted. — wuéretie' jirretse várj holnapig! 

Monna waltam moard! purtien noaléste fölveszem a csontokat 
az asztal alól. — i/ic mintfe porta ivaltie'; tihte miía ne vedd el! ez 
az enyém. — kienn kuotie liekele kinek a háza [ez] ? utnete cerekd 
kidtan sién^e erősen tartja a kezében. 

Pieje pejjése kaláka (v. clcceld) a nap fölkel, pijje rattemienie 
v. pejjise ciccelimienie virrad, a nap felkelőben van. pieje tapd vué~ 
cera a nap lenyugvóban van. —jijje sattd pijjend az éjtszaka nap
pallá lesz. —piejjend jUikü1 alovas jiks nappal igen meleget kapunk. 
kuktie íiV pijje, i nan jiks mikor nincs nap, nincs oly meleg. — 
jijje tdhpd jamíkelta sitteminie az éjtszaka kezd sötét lenni. — 
jámíkdlts jijje sötét éjtszaka (? v. az éjtszakák sötétednek?) — 
kossie lie tdnn jdmikeltd tasnid, kuktie mam ki' luuínie'' mikor van 
itt olyan sötét, hogy semmit se lát az ember ? koass akt ai jemíkelta 
arrie valamikor sötét is lesz. — i orjena nagen kih (v. kossie kih) 
tdnn cielkot jijj'e kounos1 délen soha sincsenek ilyen világos éjtsza
kák. — tan pijen (v. piejjen) cappies puoradahka (v. vidraltahka) 
ma szép idő van.—pijjen lamca' alovas jiks a nap sugarai nagyon 
forrók. — ihkie mai manniesfJnid (v. cdppies) vidraltahka (v.puo-
raltahka), tlje höllste pqr stuopien sisnie ámbár olyan szép idő van, 
mégis csak a szobában tartózkodik. — alovas muWen katd nagyon 
poros az utcza. — munnd aprie-rissiem tamtom (v. tamátom) nuo~ 
nisnie esőcseppet érzek az orromon, talie aliksta apari' (v. tdlie 
apardjdhcd) most esni kezd. aprie-cacie vuqéd thdcste vouluse jör-
tan az esővíz lecsöpög a tetőről a földre. — alemien sattd, alikste 
tumportiH zivatar lesz, kezd dörögni, alemid talowd kuoppokon pie-
liste (v. kuektielistie) a zivatar két oldalról (két felől) jön. cuvnek* 
kohóié' villámlik. Hüren orjd reirse v. ivaccd v. Hür suoktije v. Hür 
skucce dörög az ég (égi háború van). — tuhtd waccd pgqccds oijjan 
ih poqccas jiWen cirékemus (v. stuoremus) dprien ő hajadon főtt é& 
mezítláb megy a legerősebb (legnagyobb) esőben. — [pidkka] 
possomienie szél fú. kuktie pidkka pussa, jaurien tlje stuora pára* 
suttije, mikor szél fuj, a tavon akkor nagy hullámok keletkeznek. 
vidraltahka aheiepidkkqmienie; tüun alamucy mintfé jaurien koaikd, 
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kuktie kes fihkV prükie (Y. nuhcii) vincem ; tah ma-htié' jen kuUié1 

JHikV az idő kissé szeles; minden ember a tóhoz megy, hogy a 
csónakot használhassa; ők sok halat kaphatnak. — ic (? eccie) 
piákká (pidkko) pqssuje a szél nem fuj (tkp. fujt). — talie cuoekema 
álikstá sittih (v. cöckiemahcá) kezd hideg lenni. tüune pidjesn skiá-
lupsum cöckemistie egész nap reszketek a hidegségtől, auvas (= alo-
vas) cuockeme, ciáhtijem monnd tullum piefa nagyon hideg [volt], 
tüzet kellett raknom. 

Mejja kü' ivaccie sköuse murjie' pihkV, kiákan lattdkum az 
erdőbe fogunk menni bogyókat szedni, kakukbogyót (rubus Cha-
maemorus). — tje tuhtd muora nanfruktum (v. sattom) kuttie' nem 
hoz az a fa semmi gyümölcsöt sem. —plumman touftd cirrekd lujv-
kqldkq a virág illata nagyon kellemes. — cakceka ülje laste' ske-
jdld' őszszel a levelek sárgulnak (elhervadnak). — perje-kasksn 
kassá (v. talie v. leikie) a hegy között völgy van. — juhko (viélma) 
kiánwls a folyó mély. uhci juhka kaláka viélmose a kis patak a 
folyamba folyik. — pájim cáciem kajéktit (vuoéatahtih) jöretsá 
hagytam vizet csöpögtetni a földre, kuhtie liettd cáciem jöretse 
{\J. joqrtse) kurekie\ tlje toqvá ciccela pejjise ha meleg vizet önte
nek a földre, akkor a gőz fölszáll (fölemelkedik). 

Tihte rente lédras ez nagyon nehéz, liulus core az úr nehéz. 
— autepa aikien monna jecleine (v. jedcldine v. jéáclikke) utnien 
(v. uunien) azelőtt máskép volt nekünk, tan titn (v. tilje) liem 
monnd nuora akkor én fiatal voltam, mie ka manneste sivttV mi 
lesz én belőlem ? tihte lie porta az (v. ő) oda van. — monna kum 
icema jqrksit (v. jarkelit), tah ai járaks"1 iéems én megváltozom 
•(átváltoztatom magamat), ők is átváltoznak. — stálan liewo nqh-
kama aktn tgllona az óriás élete elfogyott a tűzzel együtt. 

B) M e s e t ö r e d é k . 

Kanakan dlekie toite talie, kuktie tréank' perra1 (berrijeh); 
mennejeja autse mqn kahkse mahtiejejje, ih eccie aldrigi jidca fiáiba1 

utitfeh kih (uurieh kih), dn kuh kous' ih vitte muorjie, jihti sattá 
skuwksin. kuh tilje luáccá autse, poatá aktn perjin koqiká ih perjen 
nálrfe cöcce akté jalld suórvie (sodrvie), ih tilje funterije icsese: 
•((monna sitim ku°kkordit pejjese pieciem ih wuinih, moh monna 
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nan polkám kaunam». kuli tHje jlehtiejeje, cicceleje pejjese muorum. 
kuli tilje talovuja pejjese suórviem ih warjase piri-jarkan, tilje fihkije 
wuinih stuora kqnqgan kuotiem kuhkená, jihte skaineda pijjen 
wuíkie. tHje suöseda tan cérréke ih jdrrákqlq pöstln ici (icse) kief. 
vidken (palkan) nálnie roukse aktem tridnkum, jihte waccai ih tai-
rij; ih pirrijejjd, mah ka (Y. kaláka) fihkih malosih warja1 ih fih
kije malosi warja''. ih nümtie tolotqmq talowa jallan kanagan kuqtdn 
ih waciejejá kuotien sise ih vátnam kihcije, ih satta (sittije) kanakan 
roinsejd (roinesejjá). ih menná vuimien sisne varaki (varaka) ih 
seinte (seintej ih tunn stiintn tiete (eccie kuhkie) förán vájaltahtie 
icse sarakam ih satta (sittije) stuorie, hievie, ij miké (mikih) komis' 
tan plidrsn (pliáresn). 

tilje kakkü' supcstit tann kanakan pira, jihte cörre pijjeln kana
kan kuotiem. tihte prüres lej ja ih utnejejja icse trohniki fv. trötniki) 
kiimie aktám tdkterum (-ram), tihte lanka hievies (hieviesappa), 
ün ku' feé* n*éiV (jlece nteita), ih tihte, jihte ka aktn aikien fihkV 
tqmmq sienend, tihte kakka mahti unni icemse luhkilige. kuh tilje 
prinsessa (kanakan tdkterd) satta luhki vitn japien, fihkije jen pare-
neje\ men i (eccie) rieita kiemke sit\ ih kuh tah pareneje' talevié' 
jenup, jenup, kanaka satta rente beite (beitem?), i mieV ki*, maitie 
kaláka teitie svöruje (svörih). vaccai icse tdkteren koaika ih perrá, 
kaka ivarjáéit, mam lüjokü (lüjekua), men i siH' ke\ tilje satta 
muorka (moaratiewq) ih jiehta : ukuktfe ih ice sit* tareje' tqmm 
wuéljem, tilje kakkam monna wuélje\v> ih tilje seita icse káinqm 
minnie. men fraucd (nleita) utnetd póqstln ih jeahta: umonna máh-
tam vuinie, atta tihte ciehta (ceahta) sittie, mam icet vaimose piejiji; 
iyic minnle jahkie\ atta monna waltam mam tarhk, ütan tuhta kq-
Iqkd (kqlká) mqnnqm fihki', jihte mahtd rierie pijjeln tqmm ktdse-
perjem. tam lüjokéjejja kanaka, mam taktera jiehtijejja ih lüjokojejja 
icse taktdrn kihéemam ih pajá (pajije) aktum süves&m jühfí' pira 
viérdam, ih tihte kakka fUikV icse taktarum, jihte mahtd rierie pij
jeln klasi-perjem. 

kuh tihte pieje talowa, kuktie kanaka jiehtemq (jeahtemq), tilje 
prinsessan lierlkejjá (v. lierlkievij) uluksa klasi-perjen péjjise. tilje 
cahkqlkejjá pejjise perjém kulPa krauna ojjisn ih kullla dpulum (eah-
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pela) Hetén ih tihte tánn cdpies, at tüu'fi kaik éijtin icsi llwum vuo-
kadet tann autste. perjen náalan conkurí tüun parerte' hievies hirkiái 
kuimie ih skeinatimie svidritiei kijimie ih tüun alamuc* tdlevie' tüuni 
hdreji luitie, kuktie kdkkies tvuini' tejjd stdjdrem. kuktie tüunu kaik 
fdrtiga (karevies) sittijin, tilje pqssajin coarevede ih trumpesa 
(trumpeda) ih talld ruihtijin tüun pdrenejé' lese maktste akti nüp-
pien marian pijjeln jqllq perjém. men perje Ujja sldipe (sujju'ka), 
kuh jíena ih tilje dnnu prara. tü1ln kaik talowujin ahci^e pejjise, 
men uhce bulökq tüun kaik kahcijin vouluse ih sittijejja pott, att 
akté ih nüppie cápkijij kidtem ihjilkiem (moqram). tdstie ciceld 
stuora tompora, kuktie küluje kuhkies palkede. 

miadan tüunu kaik sdtta, manna kanakan alekiepíra icse roncai 
(vuéksai) kuimie kahkse kidnols vuemdn (vuemisn). kuh Jiihkije külui 
tuntorom, tilje pliehkije sidrmose (kietem pieji sidrmosd) ih muitolq 
kuhkiem. tihte ai seitd tdsnla arri\ kusnie tah nüppie' rieremienle. 

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

Most fogunk beszélni arról a királyról, a ki úr volt a királyi 
kastély fölött. Ez házas volt és a maga királynéjával egy leánya volt. 
Ez sokkal szebb (kedvesebb) volt, mint a többi lányok s az, aki őt 
egyszer meg fogja kapni feleségül, az magát boldognak fogja tartani. 
Mikor a király kisasszony 15 éves lett, hát sok kérőket kapott, de a 
leány senkit sem akar s mikor a kérők jöttek mind többen és többen, 
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a király egészen fej ét vesztette (tkp. tanács nélkül lesz) és nem tudja, 
mit feleljen ezeknek. Elmegy a maga leányához és kéri, nézze meg, 
kit szeret (ki tetszik neki); de ő nem akar. Ekkor haragos lesz 
•(megharagszik) és mondja: Minthogy nem akarod megtenni a 
választást, hát én fogok választani. És ezzel a maga útjának akar 
menni. De a kisasszony (leány), visszatartja és mondja: Én lát
hatom, hogy annak kell megtörténni, a mit föltettél magadban 
{tkp. a szivedbe tettél). Ne hidd azonban semmikép, hogy én 
bárkit elveszek; hanem az fog engemet megkapni, a ki föl tud 
nyargalni az üveghegyre. Ez tetszett a királynak, mit a leánya 
mondott. Beleegyezett leánya kérésébe és egy követet küldött körül 
az országban, hogy az fogja megkapni az ő leányát, a ki föl bír 
nyargalni az üveg hegyre. 

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

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

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

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XX. 
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C) E l b e s z é l é s e k . 

1. 
Mü kallá kuvlémienie aleketia akiien (akisen) cdcie-jaurisn vir-

mie kiime, vincene, cakemienie Kassk-cüvulkan jaurésn, i lle (= ih 
Üje) tujoki raunose (rauönose) kuoPe' luhkie jV vitn kraunan autstie. 
tlje cakceka karra titn jen kuelie'. 

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

2. 
Moh tatnd kaik' orjela ivareste ruóncam uóstet ih tuhkd nurrtse 

juélih, tdinie orjil ruoncind fuéli ? —nürte qlqma' ívuéinije' (ívuíjnie') 
orjil ruóncá' (rodncam), stearp' (stearpa, stiarba) orjigasi ruóncá' 
(roqncam), stearp' dn kuh nurtogasi ruóncá'. uhcep' tappl (tapp°l) 
orjiltd sarrova' occd', kuktie kaláka stearp' püc' sitti'. nuorht' qlq,-
muc' orroma tappene kakée japié (japie'), tlje stearp' püc' sittemd. 
tunn jdpien jqhtajijjen postln, kire-japien lese (icse) ivarejja (mariéig 
warij) koaika. jü purhvie sittdma icse lantse. men jénd pőaca' postln 
talovoma. rauünan hun' (hunná) tolvot' (tolvota), kakcie' tüun püuc' 
(v. püucte, püucete). uhcebu talova postln, tute járna (v. ruutie) 
veaka tostote uhce püuc', tüufi' tunn juhkse (juhkon sisa) hun' 
tédntePe' (tedntdllie'). akta pealla-ronca (ruóncá, roánca) uktuk 
talova postln taitie orjil ivarete. ajitra (ajitára) kuolie (v. külujey 

külujejja), tlje möratüövie, sitié alamuci püc' kattalattie'. — tah 
püc', jah pijjeln sittijin, kuhtie pien' lie' (fid') poirqmq (spríntah-
toma) jianibide poacete (jidnap püucéte), leagale stüovodomma (stüo-
vodomma) icse lantse, edh (ieh) tistie (tihtíe) vielle rihe orjil wdrete^ 
Alejü tdl. 

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

D) D a l o k . 

1. 

Uhee mána stoukatimienie (stwukatimienie). 
«mana poqtie' (pö°tie') koatan, 
aleh (atíeh) qlkena (alokona) karovon', 
kiát' karovon'. 
pöHie', mudttam cakie', 
ih kalak (v. kok) karavonlH, 
kamuc' cakie' kiátsén, 
qktuk (uktuk) pijevuje vuicattij qllakqne. 
aV'e' tihtfe (v. tiste) allakenna varra', 
tlje juárra ivalta, 
jis kuhkiem qlqkq,ne arra'.» 

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

15* 
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Jöjj, vedd rád a bundát (a bundás kabátot), 
nem fogsz megfázni, 
kesztyűket húzz a kezedre, 
[úgy hogy] egyedül meleged lesz künn hótalpon futni. 
Ne szaladgálj künn tovább (többé), 
[mert] hát elvisz az ördög (gonosz), 
ha soká maradsz künn». 

2. 
« Wqttie' (wgttie'') lavie muntfen tam kuksiem, 
tiWe monna kalkum, (v. kakkum) ívuáítok' wotti', 
heaván löjvie niüa. 
manna kalkum ai heaván vearádit tüt?iien.» 
— aim tiltfe monna tatnum sit'' henna, 
kuktie mumten kuksiem Ití' wqttV. 
manna kqlkqm tilVe jecebm waltV. 
im munna tatnum sit' kenna (kena)». 

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

3. 
Áhcie, iétnle, viHla, óqppá, 
aika—óqrbole, aika-jielpile 
pö°tie' akiben. 
waci' séttien tujje sitié mietie 
püc' keáhcidít, warjasit, 
— mán jen püc' utnien — 
tujönie sitsen, ahciái, iéttfái háimosen. 

apö^ie' villa, 
kalelfen pöstln koatere juelie. 
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alemie, kéalta aima sátta, 
idn Wtiem kennd kauari. 

skuttien tvarka, wuélkien, 

Ülje alemie suttá, 
eán kö°tiem kenna kanári1, 

ih jámikelta sattá. 

(ipö0tie' kuine, 

kalekien ruóncam monnátiet (Y. -tiHJ, 

kalekien vuéhpon (wuihpon) vudnon hdimose Juelih, 

éibijigh, mák'' r°öki', 

meddan leaká kö°tsén, 

aueen (autsen J ku vuendre wuélkie'. 

kaleJfen skutté' varraka (Y. varrakfs / skutti'J, 

kierecem kárhki', 

aueen tle püueu wuélkie', 

ruónca' peasá' 

tairie wuélká 

püwc' noarastahti'j* 

óqppa ruóncam occi (óqccij), 

tlje párenebq (-bo) talowá, 

véáhkHe ruóncam óqMV. 

tlje: uaktsen kalekien vuoji' vuonse, 

kalekien r°öki' áhciái, iétriái muoitse, 

kalekien toarerit mü siHsen (Y. slHseJ, 

qrrih tasniá keekte vudhká (vuóhka'J 

viáhketit kámok' muátta' kuori' (koarV), 

alekiebás (Y. -bq,saj plls muáttam, 

ih kalak, kuktie kaláka pijeivujV 

kirec-sisnie (klrecen sisriej pijjeln wárie'•. 
auen (autsnj kuh iváran alemie sattá, 

pudrdbu skuttV varraka, 

autsen wáran alemie sattá, 

alovas alemies wárie', 

alovas kuhkiem fueli' kqmdta wárie', 

pijjeln kdutln juhtV kíerkas (Y. kirkiesj lantse. 
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autsn ku püuó karovon. 

alemie satta, puelV éuóíhkV kenna\ 

líekkere tüun luottum (luwttom), 

puélV küorih kenná, 

tlje karovona, 

kaWem lahkiem luotte wuóin' kenna. 

alovas kahkse wuélka jellose 

piakkan mietie, 

tlje wuélka alovas kqhkse jellqse, 

jillie rattien sijitse, 

tlje karvond tastie kautelás, 

tlje puéllh (puéljj kaunih kenna, 

husksif cuóikV ennan kaunih, 

kossie poata kuoríli, 

áhéiá talowa sárni' (sarnéne), 

atte püc' tiaukoma. 

v.puotié' ra&ki' (rarhkV) 

autsen kuh kárvona (karqvona), 

tlje kahkse wuélka, 

ih kounus kenna fihkih uhcV, 

ennan puélV kauni kenna. 

puotie\ kalekien koatere cuÖikV (cuéikV), 

kossie pueradahte. 

tlje kalekien testié"1 léiki (leikie), 

kqhkse kalekien puéli' éuói'kV 

káutln mietie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) M e s e t ö r e d é k . 

Tan siámma aikien fihkii kiiluV sállvste', jeh kuh tuatrese páj-
jise, tlje wuáiniji aktum ville alamucum icse autóm. «kumtie tatne 
riómtie cahks' tásnie pára aktok jé' tánn sq hujénisn?» — tlje tihte 
kanakan alekie jeahta: nciehtd pott manna hujinisn arrV,jéh ikke 
nan trujjem ütni', tü autste liem manna jahtajamma icen dhcien 
élemiste, jeh ém téstle talie mamkih utni\ im tisfe jid'lliem kanna 
ütni1, sqtq növum vuojV tann stuorre pirjise. 

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

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

B) E l b e s z é l é s . 

Aktn aikien monna akté karre roinisemene mieskin. tle viá'lle 
(viallopa) ih oqppqpq poata, kaka monnum l'óüsadit. tle supcsta, 
atte rievum wuacema, sán lie (= tilje, tlje) ívuaina, tihte riávo 
nalmiem gehpij. tlje vuantá (ivánta), atte lid jamomq. tástie tlje 
ívuainije cácie-lqtiije pruncsn vuojetemen, tle lahpá tamm riávum 
téssá ih hualkd, kakka teitie cacie-lottete wueci\ tástie tlje wa.cca, 
pöqstete tan riávun koaika, kaka tlje waltih. poata tisse, tlje riávo 
lie kallesemene (uőriemene) coajan nállniá. tlje tihte poikq kaka 
sipste cokstit. tlje tihte riávo cüoccele pejjise ih hahtije kgh u'ce 
piene : va, va, va! jeh tlje tvualJá hajiken (varren). tlje tihte poika 
páca tann pahkse ih oijja,'' ruopa tiitie ih jeahta: «mi tihte u'ée 
pienen oijjit, jihte (ikke) wudíká manneste pdhkanen ?» 
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Egyszer mi ketten együtt legeltettünk borjazó időben. Hát a 
bátyám és húgom jönnek, [hogy] kettőnket fölváltsanak (tkp. jön, 
[hogy] fölváltson). Hát elbeszéli, hogy egy rókát lőtt, aztán pedig 
látja, az a róka a száját föltátotta. Azt hiszi, hogy meghalt. Onnan 
meglátott vízi madarakat egy tócsában úszni, ott hagyja a rókát és 
elmegy, hogy majd azokat a vízi madarakat lövi. Onnan aztán 
visszamegy a rókához, hogy majd elviszi. Oda jön, hát a róka ott 
feküdt (aludt) a hasán. A fiú farkánál fogva meg akarja fogni. Ekkor 
a róka fölugrik és ugatott mint egy kis kutya: va, va, va! és aztán 
megy szaladva. Hát az a fiú ott marad a dombon és a fejét vakarja 
ezekre és mondja: Mi az a kis kutya fejű, a mi én tőlem szökve 
elmegy ? 



III. 

Herjedal-lappmarki nyelvjárás. 

Tannes hegység (Teánnesn warie). 

A) B e s z é l g e t é s e k . 

Manna kiheim, manna situm mieW, kiestie taane tamfikkiji' 
(fthkijijjV') ? kérdezem, akarom tudni, kitől kaptad ezt? manna, 
fíhkim tam taanéstfe én ezt tőled kaptam. — manna küHitjim tü 
hötadimlem (v. hoa-tadimtem); manna pillijijim cirreke hallottam a 
fenyegetését; erősen megijedtem. — monna lugunstum ainik soha
sem hazudom. 

Mqn kampl led'? milyen idős vagy ? luhki vite japie' tizenöt 
éves. taana lagomu stuor te meglehetős nagy vagy. — manna alksti-
mieni puéitke sittimini; ih taana puéitka sít' kanna én kezdek kövé-
redni (kövér lenni); te nem kövéredéi. — mejja cühtaci (v. -tdcce) 
sittimieni: ietrq puaV cuhtaci sittV kanna mi soványodunk; ti nem 
soványodhattok. — manna stierhk, munna tüno jdpie frisk (friskie); 
munna stievun voinum én erős vagyok; mindig egészséges vagyok; 
jól nézek ki. — i le? vilién kanna nem bolond. — akté cerka aktum 
kaim uunijejja egy asszonynak volt egy ura. 

Tihte marhkaltahksn ez el van törve, tattá' sein csináld meg 
lassan, jü lie tállá toituma már meg van csinálva. — stejjedi tam 
puoka tartsd ezt a könyvet! — taane koaivaje'' cacem te vizet merí
tesz. — mejja ástam uunuh mi ráérünk. — manna jenim tan pijen 
arbetijim; tünu piejje arbetijim ma sokat dolgoztam; egész nap 
dolgoztam, tan pijen lem tam cönkum(a); jenim foqtijim leen ma 
szereztem ezt; sokat szerzek magamnak. 
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Manna kahtsin ; kahfebasan talowum közel vagyok; közelebb 
jövök. — poat1^ taan ai jöjj te is ! munna puatam tallak azonnal 
jövök, munna poatam jallet'e ; manna ivacam orjis(e), jalluse nyu
gatról jövök; délre, nyugatra megyek. — autn(u) ívuélkijjim előre 
mentem. — tan pijjem ívuélkam fariigelaka köatre ma nehezen me
gyek haza. tuhte (tute) jeahta, att immuc aldre (v. aldru) koatan 
talowih ő azt mondja, hogy sohase jöjjek haza. — im manna ivacie 
(v. waccie v. ivac') oanV nem megyek kérni (kéregetni). 

Skuokie kahtsin az erdő közel van. —perje jallot voinu a hegy 
nyugatról látszik. — juhka kaláka a folyó folyik; cacie pijjeln ka-
laka a víz kiömlik (öfverrinna). — tam kuoVem, am taane wuéina\ 
cöhpok az a ház, a melyet látsz, fekete. — aclen kupm ívuéinijijim, 
ih tihte karvunejja az imént egy embert láttam és az eltűnt. 

piákká ainign egyre (folyvást) fuj a szél. álemie satta rossz idő 
(zivatar) támad, juniineda villámlik, alikst abbarih, monna tvuéi-
nam, abramien kezd esni [az eső], látom, esik. i máVe' abari' nem 
bir esni. dbrie poata mü pijjelist' (pijjelisV'e) az eső utóiért (tkp. 
rám jön). — pijjevula satta meleg lesz. 

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

jegyezhettem le: 
Kuste led' tatne v. kupprte leh hová való vagy? wareste a hegy

ségből [való]. — manna kahka ka ivaccV (wacV ) messze fogok 
menni, munna waccam pűc' uhcV rénszarvasokat megyek keresnL 
tuhte ulumuce poata lülia rattst az az ember délről jön. — munna 
wuáinam (mejja tun kaiki ívuáinam, tatna? ívuéinit v. huéinit) urru' 
koapem (v. kuotem) én látom (mi mindnyájan látjuk, ti ketten 
látjátok) a lakósátrat. 

Inpma waresne hó van a hegységben. — vuösts meassa li tan 
japien joktan első mise volt ez évben tegnap. — tihte puoitie (cuhks) 
piarka ez kövér (sovány) hús. — pijjuls piejje meleg nap [van]. 
jammikelta sötétedik. — manna ivaccam tan jijjen n^ican pealsn 
oarram megyek, az éjjel egy lányka mellett hálok.— mah le' saju-
lum fáradt vagy ? sajlam fáradt vagyok, munna kl'ein beteg vagyok. 
munna cahksam leülök. 
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B) Mesék. 

1. Stalán liewa. 

Aktn aiiéen kálle ih cerka (ceréka v. kujjind). kdlle toqrajejja 

<iice jdpie* aktne kdllne (kdllene). stdld (stuorra stierka ulumuce) tam 

kupm seita laki', kuktie tihte jama (hauk laki' v.püivih). tan kupn 

cerkum seita fiepV cerkijinie. koassie jü tah cicie japie' nahkqmq, 

lahkadejja hauk laki' tam kaim (kdllem). manna aktem dlelfem uune-

jijji. tánne alekie ai seita Idkih tam stalam (stierka qlamucgm), at 

kalekies ströffV tan autstfe, at tihte pamvtimd tdnnd a'cidm, kumtie 

puéllih tü ieriem 0pi- cerkijinie. 

tilPe alekie jlehtijejja i&d eandn: «mah mieV, kustfe tan 

qlqmucén (stalan) liewg, at im manna mdhtie' püwV tam í kihci 

kaik'1 (kalak,)} kusníe tan liewq.» — tilPe kihcijejja ien{e tam 

ulumucum (stalam): «kukká tü liewa h) — tilPe svöruijejjd : 

«kumfe lldh tdl kuortallamienie ?» tiWe svöruijejjd tan kuppse: 

«almie manna talowum nödsa, tiWe manna lakastallam tü liewuse 

(lieuse).» — tiWe tihte stdld supcstallijejja (sdrnajejja) sü liewun 

plre (piere): «kancemen púellemen jawfen akté sö°lo ih tiWe 

tann*e sö°lusn akta karié, tdnnle kdrésn akté söude, tdntfe söudm 

akta hdna, iánttfe hanesn munrte, tanrte murinisn mü liewoa. tillle 

tan éerkdn (cerekén) dlekie poqtama sü ienlen koqika ih jldhta: 

«mah Veh talle fihkima küHluma, kusnle stalan liewq t» — tilVe 

svöruijejja ienle dlekan: <y'w Pem fihkima küHlumá, mü alekie I 

púdllemen jaurlen kancemen, timte (timetie) supcstalléjejja tihte 

stdld, sü liewo, ih tdstfd sö°lg ih sö°lusn (soulusn) kdfe ih idnnle 

karién akta söude ih söudsn akta hdna ih hdnesn akta muntfe, tannle 

munnisn tan stalan liewq.» tlje dlekie jedhtijejja sü eanan: ctiWe 

clehtem noude trednklejjij (treanklejjih) kihctallih, mainie kalkum 

mahtih wdcci' tan puelije (puelema) jawf-en toarestv. — tiWe kihei

jejja aktum piernum ih snölköm ih isnláttem ih taktdkum, tilPe timtle 

wdciejejja. Tce wdcciejejja mihtie vinneum ruoufe riehpenen noqVem 

(nuoliem) ih tipie isnldttiem ih taktdkum icie koaika riehpenen nea-

lan, kuhtie edydc tah kuékte púelih ; piérnum ih snölkem kahcejejja 
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süuki\ tan autstle piérne reps ih ceeps kuolkh aana, ih snölke ai aana 

vdlks ih ceeps ih reps jliáhk' sü kuolksne, koassie Peka wuélkama toa-

rest púelije (púelema) jauriem. tilPe puqPe' tan sö°lgse. tasnid tanná 

ulumucen liewq lejja, tilPe tanná sö°luse pejjise tváciejijjin, tillje 

talowujijjin tan karán. tilPe pierrna lakijejja itfe auts feltfei (fele-

lééi) kijirrfe, kuktie karié marhkanejja (piérna murhkiejejja körien 

pqariem) ih söude ruohtijejja ulukse, ih snölke ruohtijejja minnle-

UsPe ih típie söudum fást ih reivajejja. soudste hdnd háPehtejjá ih 

hánan minn^lisfe isn-l'átPá haPehtejjd, tipijejja ih poqrhkqjejja* 

hánésn munrie lejja ih munnle kahcijejja cácien sPsfe] ih paanenejja 

(v. sahkadejja, vuojoi) böhnesa. tilPe takteka catamudejja tann mun-

nlen mietfe. vuosts ailfen takteka catamudejja munnten miePe ih kuh-

klem samgdjejja. kuhPe eccie tistie viePe kuhkebm puelV jielih caclen 

sisnle (voulu&tfe), at ijjic ívueíntiH, tilPe pejjese talowa ih kaláka 

wueíntiH. kuhPe jü Pega luuéintamma, tilPe nuppien ailfen (v. nup-

pist) voulse (y. voulose) catamadejja; tilPe dandan kuhkebm sitti-

iejja dn kuh tun vuosts ailfen, men Üje eccie kaunh kanná. tilPe viePe 

talowuéjejja pejjesa, kukPe kaláka wuéintit, ih tilPe kukPe jü (du) 

liega wuéintamma (v. wuíntámma), tilPe catamadejja koalmatn 

ailfen ih dandan kuhkebm samgdjejja, kuh tah keaktie aikie\ tilPe 

munnlem kaunijejja jaurlen bqqniste ih talowa pejjise cáciem. tilPe 

wuéinijejja tihte pdhce, att munnte takteken ndlmisne, tilPe takteka 

kuoWejejja munnlem pahcen koqika (Y. kuoika). tihte p>ahce tipijejja, 

munnlem, tullum poaldajahtejejja sö°luse ih piejema munnlem tan 

tulluse, at kalga (kaláka) püeli' (puellemen tulluse). kuhPe alksta 

(allfsta) fúellejáhti' (puellajáhtV), tilPe tah síiukujijjin poqstln 

(süukijejja tihte pqhee poqstln), kuhtie jü Pega tüwná toitumq, mánn 

diet tihte wácie (iváccie). tilPe tanná stidllesa (v. -sá) talowujejja, 

astie tvuélkijejja, tilPe tqllqk wuélkijejja tahkd tan ulumucen koaika, 

kumtie (kumePe) lantse talpioujejja, Üje ívuéinéjejja tihte ulumuce 

püePejejja slamma lajin, ámmtie kuh tihte munnle, mam tullusi pieji-

jejja jaurlen souluse. 

tihte pdhce wácéejejja icie lenben koaiká ih tü ietPe süösidejja, 

kukPe wuéinijejja, sü álekie friskie pöqtoma poqstln ih cirrki (cir-

reki) süösidejja, att sü álekie (álekie) viinima ih att tihte tan nuh-
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tegq (puéllijejja) tam stálam lakih. tiWe ceréka (cerka) dldlesstéjja 
icle aleWem ih fehtiejejja: ((stuorra áWes taanum, mü álekie, att 
taand tann stuorra ulumucen (stálan) lieivum viinima». — tiWe 
céreka dnn%d lakcajejja táinlá l&e alekitfá, ánnld uhce liewq tdnnlá 
ulumufíésne jih tihte qlqmuce (stdld) svörujejja tann cerkasan : 
«kumtle manna supcstamma (supcjstallama) túlnan unde cerkasan í» 
— juh (jáh) tille náhpiHdejja ulumuce tullu-cittem ih küonum icsis. 
tann ulumucen nalmien küomie púetfejejja, kuktie musksejja jah tiWe 
nahkdjejja tann kröhp tullustfe, tihte mi matiejejja (mah mátie1) 
púelih, tlje tullu jamkajejja ih tan liewo jamkajejja (nahkijejja) 

tullune. 
• ( ( • ' • • 

% Kan a kan álekie ih uhce ulumuce. 

Aktn aikien akté kanaga. tihte t'imtie sü°sidejja at vuocih, at 

eccle jeácebm mieV kanna, cin kó* ville püci minffelstie (-llstie). 

oadlejejja qllqkne (-kene) sküoksne éhkeden ih drdn (áredn) gierk-

cená ih pienená. lahkam uurtejejja. aktn piejjen heántadejja, att eccie 

nágen ville-püc puaV vuoei', kumte tihte uhcedejja karm klukkum 

dredistie. tiWe ehkede sittijejja, tiWe sitijejja köqtse (kuotre) ridi'. 

tillle huéinije uhcu ulumucum ciéikd (giéiká, ciéikd) autelistie 

sküeksne. kanaga bditd icie hierWem, raidd tdnna uhcu ulumucen 

minnlelistie ih tipijejja, ih undort' tüwn kaik, kumte tihte wuéinlejejja. 

tihte alavas (v. auvas) uhce ih stükken, cin (£in) kuh troli ih tanna 

vuopt' vuoksén kissega kuh pursevie. men tüufi, maitie kanaga smdrle-

dejja, tiWe eccie sif svörih kanna. tiWe kanaga moarra'tieva ih 

kahclejejja ice treánkide tipi' tam ville kupm ih paani' vele, att 

ejjec (v. ijjic) talovuih (taloivih) káunan autstie. tiWe kanaga tvuél-

kijejja (tüuélkija) icie gárdienasan. 

tille tdnnid titén kqmbl sédé, at kanaga ih tan cednar' jüku-

jijjin kahksi jijjim. tlje jükujijjin ih supcstallijijin jenum. kossie 

cahkasamma aktn aikien ih jükuma ih rárá vuóinuma, tillie kanaga 

lipijejja stuorra, jürn coqrviem ih jéhtijejja: «kumtle tejja tuhcedd 

mü vüocémum tan piejjen ? tan mieran eccie ánne (v. dnne) siehti-

jejja, at talqvujijjimu' kuatan tamta viWe-jnrni>. tah ulumuc' svörujij-

jin: «tihte saanan, mam taane jléhta'. lepuh tan nuhtega vuocim 
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alder kaurí, kuh taana tüunne lantsn.» — taptema supcse kanagam 
lüjjökü tan jenum nuhtigum ih kihcie ice folk, maitfe kaláka tan uhce 
idumucasan (ulumuőinie) tditih. tah sü folk' feJitie': «kaW uuni 
karltahksn tam leit koqtsn^r). kuh kanaga tam küHujejja, tlje sievut 
arrejejja stundum. tann minnelistfe coqrviem loonlejejja ih jlehtije 
(fehtijejja) : «manna sitim taitV, ámmetie tejja jiehtere. ijjic tihte 
mü fiéilie sittie, kíiktie tihte ville kuppq p>^dsa. timtfe luhperem 
manna, ihkihu kiess (Y. kljjes v. ihkibu kuhte; — v. tihte, ihte) tam 
lueita luous, tihte kalka jamih, ihkibu mü egén (leen) alekien. — 
kuktie kanaga timtie fehtijejja, tilie tah karmanejjá1 kackums ivarja-
sijjin. eáh lie' alder küHuma timtie supcstalluma ih tah riheijin, at 
vüolga tanná oqijjan cahkse talovuma. 

nuppien árdn, kumtfe kanaga vuéptste, tillie maitajejja, kumtie 
liega jléhtemq (toqivatqmq) éhkedn. tiltfe tqllqk c'éhta kahcV (skih-
kih) Mappái miet'ie ih taitejejja (paja taitih) uhce kuotfem kanagan 
koqtfen lihka. uhce koqtfem taitajijjin taistie stuora klappuistfe ih 
paanájijjin stierhka las^i kijimie, kuktfe eccie ml kanna puciT rarhkV, 
mihtie palkam taitajijjin uhce klukkum, kuktie Jeadám nahketit. 
kuktfe jü tüun taitaltahksn, tiWe kanaga paja vuólktlt aats villuc 
ulumucum, piejejja koatfen sls ih cieuterí Ijice tlpijejja. tiWe trísne 
ciehta tihte uhce ulumuce cahkaslt karltahksn jijjim ih piejjem, ih 
ivaccije ihfuelije ulmmuc' puqtije', ah kalekes wuéinih tam. men 
eah kuht kuoV (küuV) tam pielkV, eáh kutlV kanna aldr at tihte supc-
stalla. 

tiltfe nahkqmq prá puwlk. tiU*e hmntatejja, at toará satta 
lantse ih kanaga ciehta kiesi' toarose. kumfe (kuktfe) kaláka wuélkV', 
tiltfe Ijice fruose sq,rnno (sdrünuo): utiltfe lahpam landum ih folkum 
(v. folkde v. ulumvé') tü kiátlj sls. men aktum kaik toaivatlt mun-
nan, at vele paana? ville ulumucum, kuktfe ijjic piásih ulukse, 
meádan manna tfem porrta«. früu toivatejja puerrumusum táitV, tiltfe 
kanaga ivattijejja tüunan uh&e koatfen cieuten. tiltfe waciijejja stuora 
vinnese, pejjisi kiessijejja liertum ih kahksu wuélkijejja nuppieje 
lanctfje. kukká talovujejja, tlje viinijejja. früw landsn coaccamienie ih 
varisimienie tan minnlelstie, mqn kahkse (man kuhkiem) puallija 
(v.puallijejja) wuéinih tann skihpm. tiWe jarrkajejja poastln kana-
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gan koatan icie taktrij (nleitij) kijimie. koqtsen vuértemienie, kuqssie 

i&e kálle talova. 
Cl l 

kannage ihfrüu uurtejijjin pra aktám mánam. tihte lej ja dnnle 

nuorra. mannán ku kannaga vuélkqmq, tiWe hedntatejja, at dlekie 

juelte kanaga-kuqPei pierá ih puofejejja vilde ulumucen kuqtan. tillle 

tassa cihkinejja stuokadit kuWe muorjinle. kumPe tihte stuokadejja, 

tilVe tann kidVe muorjle jdrrija (járrijejja) villle ulumucen kuoPen 

klukkun citt. tollak vilPe ulumuce talovujejja uluks (lihka, autse) ih 

scnhestejja tam kidlle muorjem uluks. tani sitija (sitijejja) mána 

jenem, till'e vaéstora stuhcstejja muorjem ih vilfre kuppa vuóstora 

seHtije, ih timPe stoakedejja kuhkiem stundum. tilPe mannán (min-

nemusen) íimurrdd sittijejja, meádan tihte ville kuppq kuWe muorjem 

uunejejja ih ecciji itt wattV poqstln. tihte uhce pdhce pittéjejja 

tamma, tan minnelistie hoqtadijejja, tqivatijejja, men eccie nahteP 

kanna, ih alkste clarih (cárrih). tiWe ville koppq jlehtijejja: awuón-

tum taitejejja tu ahclá munnan, at karradejja mannám, taane vuéstre 

fihk' tam icit muorjem, ammie mannám vieihkéP luous». — pdhce 

svöruja (svörujejja): «kumfe manna kalakum puallih taanum luous 

taiti? para munnan tam muorjem wattá'.f» — ((manna wottam tam 

tu muorjem poqstln, ammie taitd\ mam manna jlehtam. vdccieh icit 

ienlen koika ih pidd?, at kaláka kampstit taanum. pudssih ih sealedc 

ciuden ednet báltstie (budltstie), poaPe' tiekie ih uksum rihpesf. tiWe 

mannán mát a' ciudn' ivattV poqstln, kuktie ijjic kie kanna mielih». 

kumPe tihte ville ulumuce sitijejja, timPe táitajejje minnemusen 

mdna. tihte vácijejja l&e ien%en koaika, pittijejja, at kaláka kám-

pustit ih sealadie ciuden1 tann budltsPe. tan mannán ruohtijejja vou-

lusá (-se) tan uhcu, koatan ih rihpstejja tan koatien uksum, kuktie 

tihte vilPe ulumuce ulukse tqlora. kuktie kalekes joukotit, tihte idu-

muce jlehtijejja : «tillle wattam tam tü kulPe muorjem, ámmetie liem 

tóaivahtamma. tilPe kalak' aldles uunV, ihte Heh mannám luous toi-

tum. nuppien aikien, ammie pdhöv\ tillle sitem vieihklehtilt ai taa

num,)). — Plle tárnia wuélkd. men pdhce poqstln ivácejejja icle ietfen 

koaika ih keattá cieudn' sammá lajin, amPe llega tipmq (tipema). 

kukPe kanagan kuofen mielijijjin, at villle ulumuce wuélkqmq, 

tiWe tdsnid stuorra rüöüünid sittijejja ih früu skihkie fol¥ kuortallih 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XX. 16 
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/ minWelistie] palkai mietie. menn tihte porrta, ih porrta sittijejja* 
tiWe früw fenem sarkam uunlejejja (uunejejja), kaktie liega vuertie-
mienie karm piejjem, at icle kálle koatan taloivih. tillle ívuéiná, at 
skihpe (skihp') toarest jaurlem talova (talevie') ih jena ulumuce 
cóqnkana janién kattan at puerástahti'. kumfe kanaga landse talova, 
tan udumus supcste (kihcie) : «mah lietre vele puunum[a] tan vilidé 
ulumucum h) tilliefrüu káta supcstiH, kumfe liega kuoratamfa]. kanaga 
sittije pö°de (tüune) kiápok ih jehtijejja, at kaláka stroffi', ihte tam 
toituma, ihkubq kijjás. kanaga uhcijejja tüwn ic'á koatfem ih kedre 
mána' ih t/üwne sittimq ulumuc' kálekles talovui' (taloivi) kanagan 
auts, men ecciákie kdnd miel'. tiWe kaláka kanagan álekie frámma (x. 
autse ) talovui'. kuhtie kanagan autstie talova, tillle jehtijejja: «manna 
mielum,att manna icen dhcidn (v. ácián) moqrne (moqrrie), tiWe im 
liek puelV saaniem jiaanih; manna tihte lueitqmq luous (v. marina 
tam l. luous)». — tiWe früw sattd viHkqkq (viHökqgq) ordejjam ih 
tüune nuppie ai, kukte tüune lüjükie kanagan dlekiem. minnemusn 
kanaga jehtijejja: «e/ác kóqssid [kaligies] ulumuc'jiehti' (aldre kaik' 
)iehti'), atte mqnnq coapkama icen toivgtassdm. taana kaik' (kalak') 
járni', dmtie Heh ceanádam, kumfe Heh mü icen piárga ih málie».— 
tilPe kahcejja iclá ceanarife, att kalékles vuólktit [tam] skeakan ih 
jámietahtih. tan páhcen sárdiem (sárédiem) kuottíh kalékles tamm 
kanakse, at kanaga kaláka vuínih, at jü üevles toitqmq tann kah-
cemum. 

tiWe ulmuc' ángrdijjén ih tüun kaik pittijijjin kanagan álekien 
autsfe, men kanagan smárég eccle tistie puel' tipih kanna (kanaga 
eccie pueV tistfe (viele) tiepih léi páka' poastln). treánk' ciehtie' 
Hüdietit, váltie' páhcem kaskumse ih váccie' lélá veagum. kuhtie 
kahkse skeakan talovuma, tilVe táidijim wuéinije', ihte snurrk' tái-
diemienie. tillle jehtie akta nappan: «eccie tihte vuéinije nuhtigq, at 
kanagan dlekiem jámiehtiH; iepuc tam tditih kanna, paf hellste 
óqcci' aktum snurrkum (snurrukum) ih tan sárdlem tipih, tillle kdle-
Ifes kaik jáhkih (trüih), at kanagan álekien sáredie». tihte nuppie 
tuhcü, at nuhtiga lákan supcstalluma. oaccajijjin aktum snurrekum 
tahtie taidlejistie ih kuéttijijjin skeakan (tah Heves kedttumq snurr
kum skeakan), ih ?íüowgjijjin ih sárédiem üpijijjin. tahtie minne-
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listie kahcajijjin kanagan álekiem, ai kaláka ívuélkih, ih fehtién (jleh-
tijijjin), ijjic (eccid) kossia (aldr) koatan (koatre) taloivih. tah 
knappok járkajlevles kanagan koatan ih tásniá stuorra sarraga sit-
táma, kuktie tah kanagan álekien jümietahtama (jamamum) supc-
stijjin. 

A k i r á l y f i a és a k i s e m b e r . 

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

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

16* 
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Sohasem hallották így beszélni és észrevették, hogy sör szállt a 
fejébe (tkp. jött a feje tetejébe). 

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

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

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

Aztán (végre) bánat támadt, mert a vad ember megtartotta 
az arany almát ós nem akarta viszsza adni. A kis fiú kérte őt, az
után fenyegette, ígérgetett, de nem használt és elkezd sírni. Ekkor 
a vadember mondta: «Rosszat tett nekem a te atyád, hogy elfogott 
(megkötözött ?) engemet. Te visszakapod az almádat, ha engemet 



JEMTLANDI LAPP NYELV. 245 

kiszabadítsz (tkp. segítesz).» A fiú felelt:«hogyan bírjalak én té
ged kiszabadítani (tkp. szabaddá csinálni) ? Csak add nekem az al
mát !» — «Én visszaadom az almát, ha megteszed, a mit mondok. 
Menj a te anyádhoz és kérd, hogy fésüljön meg tégedet. Vigyázd 
meg és lopd ki a kulcsokat anyádnak övéből, jöjj ide és nyisd 
ki az ajtót. Aztán visszaadhatod a kulcsokat, úgy hogy senki se 
tudja meg. 

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

Midőn a király házában megtudták, hogy a vad ember elment, 
nagy sürgés-forgás támadt és az asszony embereket küldött 
[utána], nyomozni az úton. De ez oda volt és oda maradt. 
Ekkor az asszonynak sok gondja volt (nagyon búsult), mivel 
minden nap várta, hogy a férje hazajön. Hát látja, hogy sok 
hajó jön a tavon (tengeren) át és sok ember gyűl össze a tó 
partján, hogy üdvözölje. A mint a király a száraz földre jönT 

ennek legelső szólása (kérdése) az volt, vájjon jól megőriztétek-e 
a vad embert? Ekkor az asszonynak el kellett beszélnie, hogyan 
történt. A király egészen mérges lett és mondta, hogy meg fogja 
büntetni, a ki azt tette, bárki is. A király kikereste ez egész 
házát s minden gyermeknek és minden felnőtt embernek a király 
elé kellett jönnie; de nem tudta senki. Ekkor a király fiának kel
lett előjönnie. Mikor a király elé jön, hát mondta: «én tudom, hogy 
atyám haragjában vagyok (azaz én okoztam atyám haragját), hát 
nem bírom az igazságot eltitkolni (elrejteni). Én vagyok az, a ki azt 
szabadon eresztette.)) Ekkor az asszony elhalaványodott (tkp. fehér 
arczú lett) és valamennyi többi szintén, mivel mindnyájan szeret
ték a király fiát. Végre azt mondta a király: «sohse mondják azt 
az emberek, hogy én megszegtem a magam igéretét. Te meg fogsz 
halni, a mint megérdemelted, ámbár a saját húsom és vérem vagy.* 



246 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I I . 

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

B. Kambul kai le ih Henc i e. 
• c < 

Aktite kardeúisnle kambul kalle. lienciem ívuarda tahka. till'e 
<( • • 

funderih, kumVe kaleMes jiehtih, kuktie liengie tqlowá. kakcHs pie-
nem uunije. tihte piene seita kakcih. liencie jiehtejejja: «ass tuhka 
Z)iene/» — tuhte svöruq (svöwruq): nahsen niddom taitamie-
ri'e». — liencie jeahta: «budrg/» — tuhte svörua : amihtie óqk-
Siem». — kihcije: nkuppinie kuinum aana'?» —svöruq: njaur^e-
pielm (pielesn))). — kihcije: (tmánn kuhkie tunn vúonesa?» — 
(tallakaln tunn bahkan. 

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

Egy tanyában volt egy öreg ember. A tisztviselőt várja oda. 
Hát gondolkodnak, mit (tkp. hogyan) mondjanak, mikor a tiszt
viselő jön. Harapós kutyája volt. A kutya meg akarja harapni [a 
tisztviselőt]. A tisztviselő mondta : «kusti, kutya !» — Amaz feleli: 
«Fejszenyelet csinálok». — A tisztviselő mondja: «jó napot!« — 
Amaz feleli: «az ág közepéig.*) — A tisztviselő kérdezi: ehol van 
a feleséged (tkp. bírod a feleségedet)?*) —Felel i : «a tó parton».— 
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Kérdezi: «milyen messze van abba a faluba?» «Ama dombon 
túl(tkp. kivül)». 

4. S ti erhke piarne. 

Keákté niáit\ ah kalekies taidiemásan wuélkih (wuelekih)i 

tiWe pejjese wá^em taidih. tiWe ceps wuéksam ívuíjnije''; mán kuktie 
kahtfebásan talowujijjin, tiWe wuéinijijjin, att ecci Uh wuéksa. 
piarne küsn ndlenie rVdémierie. tiWe akta tuuélka tahka ih ka 
(v. kaláka) warjasiH, mah lieka tihte. tiWe ívuainijijjin (wuainié'). 
a,t tihte piarne. wuelkie kúotre (koqtere) rúqhtn sarninie a'cebun 
koqika. tilPe ahceba tahka stiálukeúa, tiWe tihte piarne ju krevemie-
nle woulose tamm kauivam. kuktie cihcebq tahka talevie, tilPe piarne 
yur*vie farhmiem kuott%emienle küsn nille. tle pillijeávles (piell-), 
tilVe lüualkijé' (tvualkijijjin) jienebü mietie. tiWe kalélfes tahka 
kehtih. tülle aktn ehkedn piarne taloivajejja ih kalka (kaláka) küsum 
matadiH. tiWe wüecejedvies ih tievárdijijjin piarngm. tiWe piarne 
sikkie tam küsum ih trauwá, at per tihtá küse ívuocejejja. kuhte tah 
wuainijijjin, att piarne sáittijejja pe)jise küsum, tiWe tah p\llejátt%e' 
(pillijijjin) ih wiiiílkie'' (ruohtijijjin) köqtre supcstit, mann stierrhke 
tihte piarne. 

Az e r ő s m e d v e . 

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



248 SVÉD-LAPP SZÖVEGEK, I I . 

C) E l b e s z é l é s e k . 

1. 
Akta kálle cakcebi ivaisefs] sköuse wuélkijei (v. wuélkijejja) jih 

ka wuocí' (v. ivüecih), mdn tle aktén kaWen mihtle siehtijeja (tqla-
W'i). tiWe pienem viétta (karrgejja) coqrvit (coqrved'e) jih kaláka 
úüoivih, men tlle káttiá hajékla (-lejja). tlje kahta kuinubun koaika 
wuHki', tiWe kuinobbo (-nqbbq, -nqbq) puesatieiva. tiWe kahta'. fuelih 
p ü V phcediH (pjici koaika). 

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

2. 

Nielse aktn cakcen (cakcen) kuloma snölk' wüeclejejja, tlje hűi-
kie vlH rikstV fihkijejja ivüocemen aatstfe. 

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

3. 
Táiman manna hoqkkajim (-jijjim), tann jen küeVe' fihhijip 

jim, tiWe hoqkk-stauram tfápkijijjim. tiVe müutom (-tum) piljejijjim 
tuoltHijjim. tillle viele hoqkkajijjim, tiWe köatan ívuélkijijjim, tiWe 
püuci koaika (\. koaikas) ívuélkejijjim, tiWe pwV kaunijéjjim. 
manna eccem (écem) inqnna köatan (koatre) puélh puékt%eti%t 
[kanna], tillie kahtejijjim k/iotre fualih jielpih mietle. manna alavas 
kalgas süun', tiWe káhtum (kahtejijjim) akták ívuélkih. 

Tavai én horgásztam, nagyon sok halat fogtam, [úgy hogy] 
hát a horogvesszőmet eltörtem. Néhányat megsütöttem, megfőztem. 
Aztán újra horgásztam, aztán haza mentem, hát a rénszarvasokat 
megtaláltam. Azonban magam nem bírtam haza juttatni, hát haza 



JEMTLANDI LAPP NYELV. Í24£ 

kellett mennem segítségért. De nagyon lusta szolgálóim [vannak 
v. voltakj, hát egyedül kellett elmennem [a rénekért]. 

4. 

Mihtsen manna árrajijjim (\. -jijjum) nieljle jápie' ih Ije 

('= ih tiWe) wmlkim (-kijijjim) skaranai kuóika (v. skaranise 

Jahtajijjim,) jih le (= jih tiWe) tani kieslem tdsriá árrajijjim. miesieS 

óqecidijim ih alda' jéh le taidlejijjimjéh tillle wuűkijijjim kieutielá-
san, püc' uhcidijjim. 

aktn cakcn mejja rente pücét. káhtejijjimu' püc uhcidiH. tlj aktn 
kambl stoqp^se (stoqpse) ih tihti ju miekceltahksn (v. míekcema). 
tiWe eccuh tásniá puélh arrih kánná, tiltte jahtajijjimu' bawolqsa. 
tillle tasrte aktén jaurlen nimma Kraut'a (Krauca ?). tillle nahkqmq 
(nqhkuma). 

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

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

5. 

Mejje vV-t poika', ah kaleku jijji' piejjie' tajitV, tiWe nuppien 
ehkedásan táitih. tiWe viehkie poqVe. tiWe kuqtre kalikü' fuelih, tiWe 
ivaislen mihtie siehtejijjimu'. tiWe ívuelkijijjim kuqtre supcstiH. tassa 
tejjé áhcie' kaliWes tahka ívuocV', mcin tiWe eah nágen pienh uunie\ 
tiWe eah kuqppa talowh kanna. 

Mi öt fiú [voltunk], a kiknek éjjeleken, nappalokon át legel
tetnünk kellett [a rénszarvasokat], hát más [nap] estéig legeltet
nünk. Ekkor segítség érkezett. Haza akarunk menni, hát jávor
szarvassal találkoztunk (tkp. jávorszarvas közé jutottunk). 
Elmentünk haza megmondani. Erre ezeknek az atyái el akartak 
oda [menni] vadászni (lőni), de nem volt semmi kutyájuk, hát 
nem jöhettek eh 
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« 48, « 2 al . : fóa', jeallomá || Ze«, jealloma 
« 48, « 3 « mána || mand'' 
« 51, « 13 « tdWd || íá'̂ V/ 

«« 55, « 11 « wuánd || wuainá 
« 5G, « 10 föl.: hauald \\ kanala 
« 60, « 11 « enum || jenum 
« 69, « 11 al.: (skorwV) || skorwi 
« 69, « 3 « 2m®H{ata II pualkata 
« 70, « 6 föl.: jeahtá || jeahtd 
« 73, « 14 « jidllemd \\jiallema 
« 81, « 7 « (seállladijin) |j (seálladijin) 
« 82, « 3 « pidrnd || piarnci 
« 82, « 11 « aredn || áredn 
« 84, « 1 « oáksiem || odkslem 
« 90, « 10 a].: nommon || nommom 
-« 100 és 102, sor 7 és 4 al.: á/?ci« || őfe&a 
« 101, sor 15 föl.: cappies || cappies 
« 101, 
« 102, 
<« 107, 
•« 110, 
« 123, 
« 125, 
« 127, 
•« 127, 

18 al.: vidlman || vialman 
10 « fieliem \\Jieiliem 
15 « höllste || hölltste 
13 föl.: Jiihkije || filikije 

3 « cereka || cereka 
4 al.: lipijejja || tlpijejja 

14 föl.: t'qivatijejja || t°qivatijéjja 
15 « (cdrrihj || (carrih) 


