
Déli lapp szövegek. 

Az 1894. év márczius és április hónapjaiban körülbelül négy 
hétig néhány lapp család tartózkodott Budapesten. Valamennyi a 
lappok lakta legdélibb területről való volt és a kedvező alKalmat-
fölhasználva, néhány napra fölrándultam a fővárosba, hogy a déli 
lapp nyelvről való ismereteimet gyarapítsam. 

Tanulmányaimnál, melyek a rendelkezésemre levő rövid idft 
folytán, majdnem kizárólag alaktani kérdések kutatására szorítkoz
tak, főként a norvégiai Dovre-fjeld-ből való Morten Jakobsen 
Nordfjeld volt a mesterem, kívüle pedig néhány kérdésre nézve 
a svédországi Frostviken egyházkerületnek Orrnás hegységéből 
való Nils Andreas Anderson (lappul: Naielá Anta) tanítását is 
fölhasználtam. 

E tanulmányaimról nem szándékozom most beszámolni. 
Ezúttal csak néhány kisebb terjedelmű szöveget bocsátok közre az 
eddig közlöttek (Svéd-lapp nyelv II.) pótlására. 

Nem volt érkezésem, hogy részletes hangtani tanulmányokat, 
tegyek, de arról a lappjaimmal töltött rövid idő alatt is meggyő
ződtem, hogy első közleményeim hangalakján most sem kell sokat 
változtatnom. A hangsúlytalan szótagokban «-vel olyan hangot 
jelelek, melyet egyszer tökéletlen a (á), máskor e-nek hallottam 
ejteni; az d a német e ebben a szóban gabe; az 3-t egyszer tökélet
len o-nek, egyszer g (ií)-nak, máskor a (d)-nak is fogta föl a fülem, 
— A hangsúlytalan szótagokban levő hangok általában tökéletlen, 
ejtésűek, de én avval a rendes hanggal jelölöm, melyhez legköze
lebb állanak. 

I. 7 '- • . ;:'::; 
Költözködésnél a következő kis dalt mondják a rénszarvast 

gyorsabb menésre nógatva a raira (szánsor, költöző csapat) ólén 
haladó lappok: 
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Saltie, saltie mü alta 
. pöqtie\, ])ö°t alta. ,7 

Só, só, rénszarvas tehenem, 
jöjj, jöjj, rénszarvastehén. 

/. II. . 
Budapesten tartózkodásuk alatt Morten Jakobsen Nordfjeld 

(lappul: Murhte Jáhkd allékie) a következő dalt rögtönözte és da
lolta el : í 

Uhce waje wüálie. 
K i s b á n a t d a l . 

Mijje Vepv/ tiekie eajanama Mi ide tévedtünk 
pára kö (küh) caja kearanaca mint eltévedt hegyi fajdok 
tann* uhkans eátnamasá erre az ismeretlen földre, 
tanne stüvrarucnsta majin stfse..1) ebbe a nagy embertömegbe. \ 
éccém tamm jalikie', m&nne ka- Nem hittem, én fogom 

lakom j . 

jecen ^tnien kielom tásnie saját anyanyelvemet itt hasz-
" prö^ki^) '. nálni. 

öjen-jöjenf öjen-jgjen! 

III. 
Ugyancsak tőle jegyeztem le a lapp 1 e á n y k é r é s {söaya) 

szokásának következő töredékét: 

Sbayan ojjá 3) caya vuostak köatan, tállie kuit slienekte pwol°-
vuji nille, pudrastahtá, ih Ije warreste, pudrastahta nteite-kallám jeh 

ty stüwra ruwsta maje-t «stor mánniska-massa» ( = nagy 
embertömeg) svéd kifejezéssel fordította lappom. Szó szerint bajos 
fordítani, mosta déli lapp szótáromban «rozsda» jelentéssel szerepel 
és r.-jélkie ( = rozsda-láb) a parasztnak egyik neve. ruwsta ebben 
a versben valószínűleg olyan embert jelöl, a ki nem lapp. — maje 
déli lapp szótáromban maja alakban «ország, nagy távolság)) jelen
tésben fordul elő; ruwsta-máje tehát «idegen emberek földje». 

2) Ez a két sor arra vonatkozik, hogy velem ezen az idegen 
földön lappul beszélhetett. 

8) söayan ojja szószerint: leánykérés feje. 
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nieit-ahkam4:) (tfeitn cicciem). tukka löapan sisnie. tállie kuit kue-
rékü, mainie lie fueíemienie. söapan ojja vi'Hehte, mah tfeiete lie 
köatsn ; söaya-parénie,5) mi lie alakaná, tihte kuit ivárjise, mah 
nleitum alakaná wuéiná. I mam ívuinie alakaná. cáná kuit köatán, 
slienekte puol°wuji nille, pudrastahta, warréste, n^ite-kallám kietste 
pudrastahta, nleit-áhkám pudrastahta, takkace löapan sisnie. tallie 
kuit kuoraka~, mainie lie parenie fuelemienie. 

skuohtie plaukte. nöq lie1 kuit Welekef. tallie kuit cáysállie 
tüunákáik köatien silse jah ai slieneká tállie. — tfeite-kallá puo-
restd6) : «cahkánettete sájjann. — ekáitám utnh» svöruh. — tallie 
vuit cahkdnettie, mán akta kuit par uksdn tuwlhkisnie cahkse, l tistie 
wácci' kenná.7) 

parenie sikkste fiáskum, süwpm (v. jaukám) 8) ku'rékste nleite-
kállase, plánkom9) karién silse pedja (v. piája), kallá waltá jeh 
vurhkije tam plánkom fásé punkon stfse. sáma-lakan tfeit-áhká tosstu 
jüukste. plankece 9) kahca suntere nalemiem. tlle kuit hárepa: ami táte 
jÍ8 ?» — nö kallápd narratálá : nulümuce jis». — táWe kuit parenie 

4) n^ite-kallá szósz.: leány-ember, tfeit-ahká: leány-asszony. 
kallá házas ember, férj, áhká feleség, asszony. 

5) éóaná parenie kérő, szószerint: leánykérés legénye, leány
kérő legény. 

6 p oreita a p orih (déli lapp szótár: puörih) meghívni szónak 
diminutiv továbbképzése. Az o hangzása ebben a szóban olyan 
mint a franczia eu a veuve szóban. A szöveg átnézése alkalmával 
lappom a puoresta'alakot a puürástahtá «üdvözöl» szóval pótolta. 

7) Az eddigi leírásból láthatjuk, hogy a leányos sátorhoz nem
csak a kérő és násznagy, hanem többen jönnek. Ezek addig, míg a 
násznagy és a legény körülnéznek, nincs-e a leány a sátorban, 
kiint várakoznak. Puskát sütnek el s csak úgy mennek be, de egyik 
az ajtónál marad őrül. — Ezek a jelenségek arra a régi szokásra 
utalnak, midőn a lányt úgy rabolták el a szülei háztól. Sajnos, hogy 
az egész leánykérés eljárását nem tudtam már végig leirni. Az egyes 
vonásokat megtaláljuk a legészakibb lappoknál, az úgynevezett 
Skolte-lappoknál is (vö. FRIIS : En sommer i Finmarken, russisk 
Lapland og Nordkarelen, 153. lap). 

8) süupe v. jauká egy korty pálinka, szeszes ital . H a ezt és a 
bagót meg a pénzdarabot elfogadják a leány szülei, akkor rendben 
van a kérés dolga. 

9) plánka, dim. plankece nagyobb pénzdarab, ma rendesen egy 
svéd korona. 
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kihceld: amah rieitom oáécamh) — ü so üdalla» svoru tiwuérétie', 
wuéretie' annece, kossie memne ussetemv. — kurekste parnie muppiem 
$üupm. 

A násznagy belép először (elsőnek) a sátorba, aztán hát térdre 
ereszkedik, köszön s aztán (egy kicsit) fölkel, üdvözli a leány atyját 
és a leány anyját. Bagó a markában. Ekkor mégis megértik, mi 
járatban van. A násznagy (körül) tekint, vájjon a leány a sátorban 
van-e; a kérő, a ki kint van, az meg nézi, vájjon a leányt kint 
látja-e. Nem lát kint senkit. Belép hát a sátorba, térdre ereszkedik, 
köszön, fölkel, a leány atyjával kezet fog (tkp. kéztől üdvözli), a 
leány anyját üdvözli, kis bagódarab a markában. Ekkor hát meg
értik, mi járatban van a legény. 

Lövés csattan (dördül el). No biz ők megijednek. Ekkor mind
nyájan bebújnak a sátorba és szintén [térdre] ereszkednek. — 
A leány atyja kinálja [őket]: «üljetek le helyre». — «Köszönjük 
(szósz.: köszönetet birj)», felelik. — Aztán mégis leülnek, de egyik 
biz csak az ajtófélfánál áll, nem megy el onnét (v. többé). 

A leány megfogja a palaczkot, italt önt a leány atyjának, 
pénzdarabot (tallért?) tesz az edénybe. Az ember elveszi és elteszi 
ezt a pénzdarabot az [saját] erszényébe. Szintigy elfogadja a leány 
anyja [az italt], iszik egy kicsit. A pénzdarabocska a szájának esik. 
Ekkor biz megijed: «ugyan mi ez ?» — no, a férj [oldalba] bök-
dösi: «hát ember». — Aztán a legény kérdezi: «vájjon meg
kapom-e alányt?» — «Nem oly rögtöni), feleli, «várj, várj egy 
kicsit, míg meggondolom)). — Önti a legény a második i t a l t . . . . 

HALÁSZ IGNÁCZ. 


