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SVÉD-LAPP NYELVTAN.
A lapp nyelvnek négy fődialectusa van: a finnmarki, a svéd, 

az Enaretó-melléki és az orosz. E négy nyelvjárás mind hang-, 
mind alaktanilag annyira külömbözik egymástól, hogy egyik nyelv
járásbeli egyáltalában nem érti meg a másikát. A nyelvjárások ily 
nagy külömbözése mellett tehát mindegyiknek terén külön kuta
tásokat szükséges tennünk. Legtöbb gondot fordítottak eddig a 
legelterjedtebb dialectusra, a finnmarkira. Ezen van számos fordí
tott és némi eredeti szövegünk is (Friis: Lappiske sprogpröver. 
Christiania 1856), Friis és Hunfalvy pedig az ezekben nyújtott 
anyagot teljesen föl is dolgozták.1) Az Enare-lapp dialectusról az 
első dolgozat jelent meg Lönnrottól,2) az orosz lappok nyelvét 
azonban alig ismertük és csak a lefolyt évben jelent meg egy 
csomó fordítás és eredeti szöveg ezen a nyelvjáráson is Genetz 
Arvidtól a Nyelvtudományi Közleményekben. — A svéd-lappal 
nem bántak olyan mostohán mint az utóbb említett két dialectus- 
sal. A svéd kormány már rég gondoskodott róla, hogy missiona- 
riusai által a kóbor lappokat a keresztény hitre téríttesse. A térí
téssel aztán együtt járt, hogy itt is különféle szentirásbeli könyve
ket adtak a nép kezébe és így lassankint kis irodalom keletkezett. 
Közvetetlenűl a nép ajkáról vett szövegeket azonban csak a leg
újabb időben kaptunk. 1873-ban Malii vidéki lappok mutogatták 
itt magukat nálunk Budapesten és akkor Budenznek alkalma nyílt

*) Lappisk Grammatik, af J. A. Friis. Christiania 1S5G. — Hunfalvy 
P á l : A lapp nyelv. Nyelvt. Közi. V. k.

2) Ueber den Enare-lappischen Dialekt, von Elias Lönnrot. Helsing
fors Í8c4
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tőlük egy pár eredeti, meseszerű elbeszélést leírni. 1876-ban Don
ner 0. Helsingforsban egy kötet lapp dalt adott ki, melyek közt 
számos költemény, köztük a legértékesebbek, svéd-lapp nyelven 
van közölve. — A nyelvi anyag földolgozásában már nem buzgól- 
kodtak anynyira. Összes svéd-lapp nyelvi tudományunkat abból a 
kis nyelvtani vázlatból kell merítenünk, mely Lindahl és Ohrling- 
nek a múlt században, 1780-ban megjelent svéd-lapp szótárát 
megelőzi. Az azóta megjelent szövegek több új alakot tártak föl 
előttünk, melyeket Lindáidnál hiába keresünk ; maga ez a vázlat 
is olyan hozzáférhetetlen, hogy a svéd-lapp nyelvnek újabb, még 
pedig példákkal megvilágított, földolgozása elkerülhetetlenné lett.

1875-ben a tudományos egyetem pályadíjat tűzött ki azon 
föladat megoldására, hogy Budenznek a Nyelvt. Közleményekben 
közölt svéd-lapp szövegeiből a nyelvtani alakok kikerestessenek. 
A pályadíjat Sonnenfeld (Szilasi) Móricz barátommal közösen 
dolgozott munkával el is nyertük. E munka vázlatban szintén 
kis nyelvtan volt, de természetesen nagyon hiányos és tökéletlen, 
mert egyedül azon pár lapnyi szövegre támaszkodott, melyet Bu- 
denz közölt. Ez a kis munka azonban ösztönzött, hogy további 
kutatásokat tegyek és számos újabb szöveget olvastam el, részint 
hogy Lindahl adatainak hitelességét saját tapasztalatommal is 
megállapítsam, részint hogy az e vázlatban talált nyelvalakokat, a 
hol kellett, megigazítsam, a hol lehetett, pótoljam, bővítsem.

Az átolvasott szövegek közt különösen fontosak Budenz 
svéd-lapp nyelvmutatványai a Nyelvt. Közlemények XII. köteté
ben és Donnernak «Lieder der Lappen» művében közölt elbeszélő 
és lantos költeményei. Mind a kettő a mai élő kiejtést tükrözteti 
vissza és mind a kettőnél több olyan alakot találunk, melyeket 
Lindáidnál vagy a többi irodalmi szövegekben nem találunk. 
A nyelvtanban Budenz szövegéből idézve B., Donner gyűjtemé
nyéből vett példáknál pedig D. rövidítést használtam. A nyelvtan
nak alapúi szolgáló egyéb olvasmányok ezek: 1. Dokt. Mart. 
Lutherusen ucceb katekes aktén cidgestemin dokt. 01. Svebiliusest. 
Samekiäleipuoktetum G. E. Khenest (dokt. Luther M.kisebb kátéja 
dokt. Svebilius 01. magyarázatával együtt. Lapp nyelvre fordítva 
Ehen G. E.-töl) Hernösand, 1847. 128 lap =K. — 2. Kyrko-káta- 
kirje, juosne piejetove, kokte jubmelteudnestem taro coggolvasisne 
kalka adnetovet (Egyházi kézi könyv, melyben előadatik [tp. tété-
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tik], hogyan tartassák az isteni tisztelet a svéd községekben) 
Hernösand 1850. 157 \wp = Kk. — 3. Same coggolvasen psalm- 
kirje (Lapp községnek zsoltár könyve) Hernösand 1849.400 lap = 
Ps. — 4. Ailekes-ja passe-peivi evangeliumeh ja episteleh (Vasár- 
és ünnepnapi evangéliumok és episztolák) Hernösand 1849. 303 
lap =  E.

A nyelvtanban fölvilágosításúl vagy összehasonlításúl néha 
a IpF., IpE. és olykor a lpK. (oroszországi, Kola félszigeti lappok) 
nyelvjárásra is hivatkozom. Az ide vonatkozó források 1. a lpF.-ra 
nézve: Friis: Lappisk grammatik, Christiania 1856 ésFriis:Lap- 
piske sprogpróver, Christiania 1856; 2. a IpE-ra nézve Lönnrot ér
tekezése «Ueber den Enarelappischen Dialekt» Helsingfors 1854; 
az orosz lappok nyelvéből pedig, mint említettem, Genetz Arvid 
adott mutatványokat a NyK. XY. kötetében.

I. Hangtan.

1. §. A svéd-lapp nyelv a nyelvhangok, különösen a magán
hangzók gazdagságát tekintve, nem igen marad el a többi lapp 
dialectustól. Hangzórendszere a következő:

a) magánhangzók:
а, о, и
ä, e, é (i felé közeledő e. B.), ö, i

b) ikermagánhangzók:
ai, oi, ui, äi, ei, öi
la, 'e, ie (te, ié), ue | au, ou, äu, eu, öu 
uo (úo, uó), uó (uo)

c) triphthongusok:
'ei, uei, uoi (uói), u'ói, 'äu, iäu, иои, иди 

cl) hosszú magánhangzók: 
а, и, а, ё, г 

е) mássalhangzók: 
к , g , h  ( у ) ,  j ,  п  
с, 3> s 
с, 3
t, d, s, п

1*



4

ß, д
p, h, f, V, m 
r, I 
п, L

А з, з, п, ő, I hangok csak szó közepén fordulnak elő. — 
Az 'ii, 'e, öli, nő diphthongusok és az ‘Hu, 'ei triphthongusok csak 
Budenz és Donner szövegeiben találhatók. Az i felé közeledő é 
szintén nem általános, hanem csak Budenz textusainak sajátja. — 
A ß csak Donnernál, a ő leginkább nála (de Budenznél is egy pár
szor) kerül elő, Lindáidnál és az irodalomi szövegekben azonban 
e két hang egyáltalában nincs meg.

A finnmarki lappság öt jésített hangjából (H, y, t, n, i)  csak 
kettő van meg a IpS.-ban, ezek közt is az t  csak Donnernél talál
ható. A lpF. és IpE.-ban oly nagyon elterjedt lágy gutt. spirans 
■f hangot a svéd-lappság szintén nem ismeri.

3. §. A hangzók változása.

1. Á l t a l á n o s  h a n g v á l t o z á s o k .
A IpS. nyelvjárás maga is több tájszólásra oszlik. Más nyel

vet tüntet föl Lindahl szótára, melylyel az irodalmi szövegek 
majdnem egészen megegyeznek, mást Budenz és ismét mást Don
ner közleményei. A hangtani eltérések, melyek az egyes tájszólá
sok közt vannak, nem valami lényegesek ugyan, de elég nagyok, 
hogy meglehetős választó falat vonjanak köztük.

Budenz és Lindahl közt, a magánhangzók hosszúságának 
és rövidségének jelölését nem tekintve, a főbb eltérések ezek:
a) Lindahl és az irodalmi szövegek egyszerű magánhangzója 
helyett Budenznél gyakran ikerhangzókkal találkozunk és viszont; 
pl. 'äno V. 'ädno folyam, L. cino ; k'eres drága, szeretett, L. keres ; 
klece vég, extremitas, L. kece ; fiiirro habarófa, L. f  cirro; caute ujj, 
L. cute; ceuke madárfi, L. cuk; cuovo- követni, L. covo-; kuorestak 
fonál, L. korestak \ mcilgat sok, L. miiilkat; coßßele- fölállni, L. 
сиоззеЛе-; colde- elválasztani, L. cuolde-; cobb béka, L. cuobbo; 
tohkai mögé, L. tuokai. — b) Lind, о-ja helyett B.-nél többször гб-t 
találunk és viszont; pl. kukte hogyan, L. kokte; tűbak dohány, L. 
tobak; suliké- evezni, L. sokke-; pudno test dereka, L. pocin ; muh- 
care elmúlni, L. moccare- ; rucos hátnak fölső része, marj, L.
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rocos; luhpede- megengedni, odaígérni, L. loppete- | oks ajtó, L. 
uks; olkos ki, L. ulkos; kőim -val, -vel, L. ka im köne  hamu, L. 
кипа; sidot akarat, L. situd. — Ezekhez hasonló kisebb eltérés, 
mint az a-пак némelykor ü-re, az e-nek i-re, az г-nek e-re, az uo- 
nak ite-re változása, több is van, de minthogy nem rendszeres, 
hanem csak esetleges változások, nem is szükséges velők bővebben 
foglalkoznunk.

Sokkal élesebben megkülömböztetik Budenz szövegeinek 
nyelvét a Lindáidétól a következő hangtani tünemények : a)  hogy 
Lind, kk, tt, cc, pp-je helyett mindig hk, ht, he, hp-1 találunk;
b) hogy a b és d erősítő hangokon kívül itt még egy harmadik erő
sítő hangra is akadunk, t. i. a h-ra, mely a k, t, p, c és c mással
hangzó előtt foglal helyet. Példák : ahka asszony, feleség, L. akka ; 
ahee atya, L. acce; ahte hogy, úgy hogy, L. atte ; ohpe- tanulni, L. 
oppe I calikane férni, L. с а капе-; kaihko- szaggatni, L. kaiko-; 
spaihte- gyors, sebes, L. spaite; nauhte így, úgy, L. naute; ccihce 
(így is : cäce) víz, L. cace; kahcem nyakszirt, L. kacem; mehee 
erdő, L. mece; mehee messze, L. mece.

Donner szövegeiben ez utóbbi eltéréseket, bár nem oly rend
szeresen, szintén megtaláljuk, m int: cahke ember vagy állat feje, 
L . cakke; rohtu, L. rótta; kahpahahtet ugrándozni, L. kappet 
(kappahattet) kaheatet leejteni, L. kaccetet \ pahka forróság, meleg
ség, L .pak(a); olico- keresni, L. oce-; cehcer ujj, L. cecer.

Ezeken kívül azonban több olyan hangtani tüneményt is 
találunk, mely mind Lind, mind Búd. szövegeinek nyelvétől na
gyon elütő színt áde tájszólásnak. Mindenek előtt yelv-
hangokra akadunk, milyenek a (a és ii közt levő hang), «mélyen 
ejtett u), uó uöu (Budenznél is megtaláljuk, de csak ezekben a szók
ban: vu'ólte alól, feitöttteiereközepeit, közepén), uöi; továbbá fr (kemény 
angol th, új-görög ß) és d.(lágy angol th. — Budenznél is előfordul, 
de csak néhány szóban, mint коде- [kodé- is] szőni; lodkote- leere
getni, legombolyítni, L. luotko-). — -Jellemző továbbá e tájszólásra, 
hogy a szóvégző о kevés kivétellel м-ra változik, az uo ikerhangzó 
meg «о-re, pl. pdru hab, hullám, L. paro; mami hold, L. manó ; 
stäla óriás, L. stalo; poMus szétszórt, L. poddos; valduk nőt
len, L. valdok \ vuotne szerencse, L. vuodna; vudssta, L. vuoste ellen, 
contra; cuofáetalite- constituere, L. cuojgedalte-; c nőim a csomó, L. 
.cuolma; cuoppe- vágni, metszeni, L. cuoppe-. — A szóközépi d, dd
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majdnem általánosan keményebb d, ?M-ra, a t pedig gyakran 
lágyabb d, d-re változik, pl. tguda hím, hímnemű, L. teudo ; edne 
anya, L. edne; iudno tonna, L. tudno; püdu závár, zárt hely, L. 
puodo I sadde- lenni (fieri), L. sadde■; dűdde- lenyomni, L. tűddé-; 
madder eredet, törzsök, L. madder \ vellede- lefeküdni, L. vellete- ; 
stuorude- nagyobbítani, L. stuorete- | kedkam bölcső, L. kűtkem, 
kätka.— Megtörténik azonban az is, hogy a d t-re vagy d-re, a dd 
tt-re, a t pedig d-та, változik, mint válté- venni, L. valde-; vuotne 
szerencse, L. vuodna \ hedge kő, L. kedke ; múode nyugtalanság, L. 
muode \ kuotte- hordani, elleni, szülni, L. kuedde- | dón te, L. ton, 
todn ; ólmaid es embereit, L. olmaites ; dätte-, L. tűddé-; meide mit, 
L. maite.

Nevezetesebb hangtani változások, melyek nem alkotnak 
tájszólásbelikülömbséget, hanem a külömböző szövegekben hol itt, 
hol ott csak esetleg fordulnak elő, még a következők:

к helyett g és viszont: kalke■: kalge- fogni, akarni; raike : 
raige lyuk; krühto, L. gruto fazék ; kedke: hedge kő | koll'e D .: 
golle, guile L. arany; cegus I ) . : cäkos L. re jte tt; velggd I ) . : veiket 
L. fehér; selge D .: selke L. hát (dorsum).

d h. r : hedge: kerge B. kő; piedegnes: piergnes B. lapoczka 
(L. pedges, pergnes). — A d-ből az átmenet r-be a d révén történt 
(v. ö. Donner jegyzetét, mely szerint a d-t, ha utána g, к követ
kezik, majdnem r-nek ejtik Sorseleben és Jokmokban is).

s h. s : seudnet: seudnet sötétség; sűlbmi, L. sűlma küszöb; 
orjas délnek, D. orjas.

к, c h. c : kHignel B .: cűgnel L. mély | uce: ucce kicsiny.

2. B a g o z á s b e l i  h a n g v á l t o z á s o k .
A IpS.-ban a ragoknak a né .-szóhoz vagy igéhez járulása 

folytán keletkezett olyan hangváltozásról, mint a lpF. vagy a 
lpE.-ban nem lehet szó. A mi változás van, az is csak esetleges 
és nem köthető biztos törvényhez. Még legrendszeresebb változást 
tüntet föl az e magánhangzó. Ez ugyanis a név- és igeragozásnál 
számos esetben vagy а-rá változik, vagy pedig ha i következik 
utána (az egyes számú allativust kivéve), az г-be olvad. Ilyen i-be 
olvadást az a, о magánhangzóknál is tapasztalunk, de csak kivé
telesen. Példákat itt fölösleges fölsorolnom, mert az egyes változá
sokat az illető helyen mindig megjelölöm.
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Az igeragozásban az e-nek a-ra változásán kivűl még más hang
változást is találunk, nevezetesen a praeteritumban az a néha «'-re, 
az uo diplithongus pedig t/e-re változik vagy ö, w-ba vonódik össze, 
pl. alge- kezdeni, praet. (sing. 3.) cilgi ; vage- járni: rcigi; lahpe- 
bagyni, elveszteni: lähpi; vadcle- adui: vcicldi; kalke- (kalge-): 
praet. (plur.) külgen (de van algi, lahpi, vaddi, kalgen is) | kuohce- v. 
kuoce- futni: kdei; cuoce- hozzáfogni: caeci; puokte- (pu'ókte-)  vinni, 
hozni: puekti v.pukti (de így is van: kuohci v. kuoci; cuoci, puokti). 
■— Mind ez alakok Budenz szövegeiben fordúlnak elő.

Megemlítendő még az n genitivusragnak elejtése a birtokos 
ragozásban, mint accen (ered. accenem, accenen, accenn) atyámé; 
accat (er. acce-n-t) atyádé; acces (er. accens) atyjáé. Elesik ezen
kívül még a b accusativusi rag is az első birtokos személyrag előtt, 
mint accam (er. acce-b-m) atyámat. A ő-nek kiesését itt még ere
detibb acce-me-m, accemm alakból is magyarázhatjuk.

3. §. Mássalhangzók erősbülése és gyöngülése.

Erősbiilésről és gyöngülésről olyan értelemben mint a lpF. 
vagy lpE.-ban, a IpS.-ban nem szólhatni. Ott az erősbiilésnek és 
gyöngülésnek ugyanis nagy szerepe van a név- és igeragozásban 
és abból áll, hogy a szerint, a mint a szótag nyílt vagy zárt, az 
egyszerű hangok kettősekké, a gyengék erősekké lesznek és vi
szont. A IpS.-ban a szótag nyíltságának vagy zártságának semmi 
befolyása sincs az erősbülésre vagy gyengülésre és nem is más, 
mint hogy az m elé gyakran b, az n elé d, a k, t, с, c hangok elé 
pedig h járul, továbbá hogy az egyszerű hangok gyakran kettő
sekké lesznek. Az így erősített szavak legnagyobb része ragozva 
vagy nem ragozva egyképen használatos erősítéssel vagy a nél
kül, pl. olbma v. ólma ember, kolbma v. kolma három; albme v. 
ahne ég; ilbme v. elme regio, terra | pärdne v. pariié gyermek, 
legény; adno- v. ano- követelni; kaidno v. kaino kötél | cahkane- 
v. cakane- férni; kaihko- v. kaiko- szaggatni; kihte- v. kite- kö
szönni I kiesne, L. kese nyár; pivve-, L. pive- melegen lenni, nem 
fázni; pirre, birre, L. bire medve ; valló-, L. való- jajgatni, sírni; 
коте D. kép, L. köve, kov; veikke D. réz (messing), L. veike. —- 
Az utóbbi két erosbülés csak Budenz és Donner szövegeiben for- 
dúl elő.
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II. Alaktan.

Névszó.

4. §. N é v r a g o z á s .

A IpS. nyelvjárás viszonyragokban gazdagabb és teljesebb 
mint a lpF., lpE. vagy a lpK. dialectus. A lpF. lpE. és a lpK. az 
egyes szám genitivusában és aceusativusában már csak a tiszta töt, 
illetőleg annak erősbült vagy gyöngült alakját tüntetik föl. Ezek 
ellenében a IpS. e két eset megkülömböztetésére külön ragokat 
használ. A többi három nyelvjárásnak az inessivus és elativusra 
közös ragja van, a IpS. ezeket is külön ragokkal jelöli meg.

A IpS-ban a minden ragozható névszóhoz járuló viszony
esetek a következők:

1. N o m i n a t i v u s .  Az egyes számban megegyezik a név- 
szótővel, ha a szó magánhangzóval végződik; a mássalhangzón 
végződő szóknál a tőt egy vocalissal ki kell egészítni: mclna gyer
mek, jägfia jég, acce atya, cáce víz, po.fóo betegség, manu hold, 
jiunt hullám I jerbmc y.jerme velő (cerebrum), ész; fabmo v.famo 
erő ; olbma v. ólma ember, férfi; lebma, liebma, L. lema leves | ve- 
holac ellenség (tő veholace); csípőt nyak (tő c'äpote); oks, L. uks 
ajtó (tő okse, ukse; ez utóbbi meg is van még mint nőm. Búd. 
szövegében); nahkar, nakkar álom (tő nahkare.) — A nominativus 
többesszámi alakja megegyezik a h képzős többesi névszótővel, 
melyhez más esetragok nem járulnak. Ez a /1 a népnyelvi szöve
gekben ma már nem hallható és meglevését vagy nyomát cs ik 
a végmagánhangzó megnyújtása jelöli: alma céh; calmeh: calme 
szem; peiveh: peive nap; kaikah (B. kaiké') viesatejeh : kaik omnis, 
viesateje lakó | same’: sabmc lapp; veholace’, типа’, s'älo’: stale 
óriás В. I n eidae a ': neidac leányka; par паса’: pärdnac, párnáé 
gyermek; ólma’; vänesa’: vänes hiányzó; päru’ D.

J e g y z e t .  Az lpE. szintén A-val jelöli a többes nominati- 
vust, a lpK. semmi raggal, a lpF. azonban eredetibb к ragot őri
zett meg.

2. G e n i t i v u s .  Bagja az egyes számban egy a tőalakhoz 
járuló n, pl. lodden: löddé madár; saijen: saije hely; hugson : hugso 
gond; ädna món: üdnam föld | nalmen: ríalbme száj; ahnen ég:
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albine, alme; jnbniden: juh it el isten; hauchten: kaudne, kaum 
liolini; hűimen: kuibme társ. — Budenznél néhány olyan szót is 
találunk, a hol a tő vég r-je az egyes-sz. genitivusban i-xé gyen
gült, mint varin : varé hegy; jaurin: jaure tó; kötin : köte ház (így 
is: varén, jauren, köten).

Donner szövegeiben az egyes-számi genitivust ugyancsak n 
raggal találjuk; de ugyanitt több példa van arra is, hogy ageniti- 
vusi n rag el is maradhat, pl. cace vuolai víz alá (e h. cacen vuo- 
lai) 85. 1. I nubbe sita ölve (e h. sít au oive) a másik falunak feje 
84. 1. I oive koika fejhez (te le nubbe sita oive tai sitai oive koiku 
pötam: most a másik falunak feje ezen falvak fejéhez jött) 84. 1. | 
aijataka nalne a medvebőrön (e h. aijatakan n.) 83., possu nalmai 
a lapp sátor szájához (e li. pnssun n.) 83., piiive neita a nap leá
nya (e b. pit ivén n.) 103., köte dägamisne a ház csinálásában v, csi- 
nálása közben (e h. köten d.) 104. Úgy látszik az n elhagyása 
mind nagyobb és nagyobb tért kezd foglalni és valószínűleg a IpS. 
is odajut majd idővel, a hová a többi lapp nyelvjárás, hogy az 
egyessz. gén. jelölésére nem fog külön ragot használni. — Az iro
dalmi szövegekben is találkozunk már az n gén. rag elhagyásával, 
mint: jamem' vaivesne a halál bajában v. kínjában (e h. janié- 
men v.).

A többes-számi genitivusnak ragja tőhöz járuló i, pl. vicljai: 
vielja frater; staloi: stdlo óriás; veholaci: veholac B .; sitai: sita falu; 
luotui: luotu (L. luotoli csak többesben használatos) sivatag; kedkai: 
kedke, L. Icedke kő; sabbeki: sabbek D. hóczipő; pakoi: pako szó; 
välkogesmotai: välkogesvuot tartozás, adósság; rokkolvasi: rokkolvas 
L. könyörgés. — Az e véghangzó majd mindig, az a és о pedig néha 
beleolvad az i-be, pl. pärdni: párduc; peivi: peive ; vaivi: vaive b a j; 
iobdesteji: tobdesteje megvalló, gyónó ; viilji (v. ö. vieljai); kedki 
(v. ö. kedkai); siti (v. ö. sitai), skiiilbmi: skiálbma gazember; poci : 
pöcorénszarvas; hangváltozással: sdmi: sabme lappság (pl. same’ 
lappok, lapp emberek) B. — Donnernél az i-t megnyújtva is talál
juk : pessi: pesse külső nyirfahéj; juolgaki: jttolgak lábra való, ha
risnya 122; neiti olke-virti nalne (virte nincs meg a szótárban, de 
alighanem ugyanaz mint a finn várté : szár, nyél; — a kifejezés 
fordítása : «a leányoknak vállára [tkp. válla szárára]») 113.

J e g y z e t .  A többes gén. i ragja nem egyéb mint azon plu
ralis képző, melyhez a többi esetek is járulnak ; a tulajdonképeni
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gen. rag pedig elkopott. Ha tekintetbe veszszük az egyes-sz. ge- 
nitivusának n ragját, bízvást föltehetjük, bogy IpS. gén. pl. ragja 
in volt. Ha nem sajtóhiba, a többes gén. e teljesebb alakját mégis 
találjuk egy helyen Donner szövegében: airuin: airu evező (jó 
kulit’ airuin spohkasa’: már hallatszanak az evezők csapkodásai) 
65. —• A teljesebb alak a többi dialectusban sincs már meg, ott is 
csak i-t, illetőleg ij-t találunk.

3. A c c u s a t i  vu s. — Egyes-számi ragja a svéd-lappság 
legnagyobb részében egy a tőalakhoz járuló b, pl. k'edkeb: kiedke 
kő; pardneb: pardne; mehceb : melice erdő ; okseb: oks (ukse) ajtó ; 
toll ob: tollo tűz; karvob : karvo ruha B. || laipcb: laipe kenyér; 
kätab : kdta (kiäta) kéz; nuolah : nuola nyíl D. || jerbnieb : jerbme ; 
nammab : патта név; nisuneb: nisun asszony; torvob: torvo 
remény.

J e g y z e t .  Az egyes-számi accus, jelölése eltér a többi lapp 
nyelvjárásétól. A lpF. egy.-sz. accusativusa vagy olyan mint a tő
alak, vagy pedig, ha hanggyengülés vagy erősbülés lehetséges, az 
accusativust ezzel találjuk megjelölve, mint jókká folyo, acc. joya ; 
gietta kéz, acc. gieőa \ rumas test, acc. rubmas; nayer álom, acc. 
nakkar. — A lpE. vagy megnyújtja a tő véghangzóját, vagy pedig 
szintén gyöngülés vagy erősbülés történik, pl. okko hét (hebdo
mas), acc. oho; soate háború, acc. soade \juolge láb, acc.juölge \ 
vahe tartozás, bűn, schuld, acc. vaye; panu kutya, acc. padnu. — 
Az accusativus eredetibb alakja valamennyi lapp dialectusban m 
volt. Ez a IpS-ban b re változott, a többi lappságban pedig eltűnt; 
a gyöngülés, erősbülés, hangnyújtás azonban élénken tanúskodnak 
a megvolt, de most már elkopott tárgyrag hatásáról. Ennek az el
kopott m accusativusi ragnak nyoma a lpF.-ban csak a dat 
mutató névmásnak dam, a lpE.-ban pedig a tot, tat névmásnak 
tóm, tani accusativusi alakjában maradt fönn.

A IpS. nyelvjárásban azonban nem csak a b, hanem az ere
detibb ni alakot is bőven találjuk. Donner gyűjteményében számos 
m-es accusativusra akadunk, pl. laivem: laive hajó; aija-röuflem 
(aja-röudim): aija-röude vashorog; cuolbmam: cuolbma csomó; 
ragum: ragu, L. rajo lakodalmi ajándék a lappoknál; virum: viru, 
L. viro vihar, szélvész ; morbmim : morbmi csikó; vadnasam : vadnas 
csónak, hajó; mellasem: mellas, L. mele kormány, gubernaculum; 
cautakam: cautak kulcs (Páiven pärne’) ; pardnem: párduc; dra-liau-
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tem: ärahaute kőgödör, kincses gödör; stainam: staina,stainakmeddő 
nőstény rénszarvas; mállásán: mallas lakoma (Pissa-Passan 
pardne). -— A h-n kivűl az eredeti í)!-nek még egy v, sőt n válto
zatát is találjuk mint accusativusi ragot, pl. Slav : älu, L. älo ba
romnyáj 83.; mallasav : mallas (ceggebet mallasav állítsatok lakodal
mat, richtet eine mahlzeit an) 85.; vuordnusav: vuordnus eskü 90.; 
stainav : staina rénszarvasborju 92; mänav: типа gyermek (keseh 
manav jaurai: húzd a gyermeket a tóba) 120. | mänun: manu 
(így is mänum)  62., skerrun (így is skerrum) : skerru korong, tro
chus, orbiculus 62; tahin: tűin major ház, finntalo 62; vuördnusan 
(így7 is: vuordnusav) 83; keresvuoten: keresvuot szeretet 128.; lak- 
kamusen: lakkamus legközelebbi (luode érit valda so lakkamusen 
vänab: a golyó elveszi legközelebbi barátját) 128. — Búd. szöve
gében ered. m-nek v, illetőleg ?/,-ra változását szintén megtaláljuk, 
de csak ez egy példában: mubbeu calmev másik szemet (mubbe(b) 
calme(b). — Donner megjegyzése szerint a b-s accusativus a her- 
jedali, az m-es a többi déli, az n-es pedig az éjszaki svéd-lappság- 
ban használatos.

Az accusativus ragja előtt gyakran elváltozik a tő vég e-je, 
mint podnab: podne férj ; lagab : läge törvény; kicilab : Meile nyelv. 
— Megemlítésre méltó még, hogy Donner szövegeiben olyan ac
cusativusi alakra is akadunk, mely mellől a tárgyrag hiányzik, 
mint porjus, e. h. porjusab vitorla (porjus porri fölhúzta a vitor
lát) 65.

A többes-számi accusativus ragja általában i t ez is a tőhöz 
járúl és az e véghangzót magába olvasztja, pl. corvit: corve szarv; 
ceukit: ceuke madárfi; treplit: trepie folt; aihtikit (v. aitigit): aih- 
tike’ szülék; peljit: pelje fül | olbmait: olbma ; künait: кипа hamu; 
piürgoit: picirge hús ; laikoit,: laiko adósság; p'esutakit: plesutak 
fűzfa; teudnarit: teudnar szolga; c'cipotit: c'dpot nyak. — Donner- 
nél a többes-sz. accusativus számos esetben hosszú г-vel is van, 
mint podnit: podne férj, férfi 61; aulolkit: aulolk, L. anleolg kereszt- 
rúd lapp sátor fölött, melyen a szoknyák lógnak, vitorlarúd; juo- 
ksit: juokse íj; saitit: saite dárda; spaggakit: spaggak, L. spaggok 
lándsa 85.

ABudenz közlötte népnyelvi szövegben ésDonnernél is egy- 
kétszer a többes tárgyragnak még egy teljesebb alakja is előkerül, 
t. i. ite, ide B. | ite, ite, ita D., pl. Medkite : Idedlce (kedge, kedke) :
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t äktit e : takte csont; juoksitc: juoks (juokse) ; herkite : herke hím 
rénszarvas; puocite: pnoco (pöco) rénszarvas.; vadnemite: vadnem 
hód, biber; cobbite : cobb béka; luddite : löddé madár | kuilide : 
kuele hal |j muonasite : muones halott (Donner fordítása szerint; 
L-nál nincs meg; — leji okteb töjam, muonasite laskalam akti: er 
hatte den sturm gebrochen, die todten mit einander versöhnet) 
88.; varrekite: varrek czipők, melyekkel jól lehet futni 84.; krap- 
pukite: krappuk, L. krappok bőrkeztyű 84.; peipárite csapda, 
medvefogó (D. fordítása sz.; L.-níl nincs meg); porjasita : porjes 
vitorla; (porjasita pohtannahta: a vitorlákat földuzzasztja) 66.

J e g y z e t .  A többes-sz. aecusativusának teljes alakja az 
egyes-száméval összehasonlítva -itam, -item volt. A m tkpeni ac- 
cusativusi rag elkopásával -ita, ite, még tovább kopással -it maradt 
fönn. Ennek első tagját, az г-t mint plur. képzőt említettük már a 
többes-sz. genitivus tárgyalásánál. A t szintén nem egyéb mint a 
majd valamennyi ugor nyelvben ilyen alakban előforduló többes
számi képző, mely a lappban к (h’)-vá változott (1. nőm. pl.). — 
Az összetett it többes-sz. képzőt még az allativusban is találjuk. 
— A többes-sz. accusat, a többi nyelvjárásban kis hangalaki elté
réssel ugyanaz mint a IpS.-ban (IpE. -id ; IpE. -id; lpK. -ijt).

4. C o m i t a t i v u s .  — Ragja az egyes-számban egy a tőalak
hoz járuló in, melybe .az e véghangzó ritka kivétellel beleolvad, 
pl. saihtin : saihte kopj a ; puvvin: puvve marha; nipin: nipe kés ; 
gollin: golle arany; kroppin: kroppc test; haddoin: haddo bosszú; 
dióin: ellő nyáj; ahkain: ahka asszony; silbain: silba ezüst; 
jetanasin: jetanas óriás; piktasin : piktas ruha ; autanemin: auta- 
nem haladás, siker | jasketusein: jaslcetus vigasztalás Kk. 122; 
vuollekesvuotein és vuollekesvuotain: vuollekesmiot alázatosság, hu
militas Kk. 37 és 7.

Lindahl csak ezt az in ragot ismeri; előfordul azonban az 
irodalmi szövegekben egy teljesebb ina alakja is, melyet Donner 
gyűjteményében iné, ijn' változatban is találunk, pl. torvoina: torvo 
remény K. 13.; pakoina : pako szó K. 16.; hudnina : kudne tiszte
let, gyönyörűség Ps. 77; nalmina : nalme száj Ps. 77 ; armoina : 
armo kegyelem Ps. 77 ; varresvu-otina: varresvuot ép egészség 
Ps. 23. I spiggakine : spaggak dárda D. 86.; vuobtalabcijii (ucjoki 
nyelvjárásban : vuoktalciucin: mit haar-zügeln, D. ford, szerint; L. 
labee habena) D. 120.
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J e g y z e t .  Az egyes-sz. comitativus a lpF. és lpE.-ban is 
in, a lpK.-ban ijn. Az oroszlappban azonban ezen ijn-en kívül még 
egymás com. rag is fordul elő, t. i. -I; pl. vanzel: vans csónak 
(jüivre milte viilki vanzel: a tavon elindult a sajkával NyK. XV. 
139.); nieskemel: nieskem husoló kés (nieskemel kovta iece cafiki : 
egy busoló késsel keresztülvágta a homlokát) NyK. XV. 141. — 
Lehet, hogy ebben az Z-ben megmaradt az eredetibb In finn -Ilii, 
-lla, (ered. l-nii, l-па) első része ép úgy mint sne iness. alpS.-ban; 
de az is meglehet, hogy ez Z-ben a finn nyelv hatásának egyik 
nyoma van meg.

A többes-számi comitativus ragja i, pl. vuovdnai: vuovdn 
félelem Ps. 87; törnei: törne tövis Ps. 87 (vuovdnai leh ton albeio- 
vum, tass ai törnei kronetum: félelmekkel rágalmaztattál, azon 
fölül tövisekkel megkoronáztattál); almaci: almac Ps. 92 (tasne 
mije aktetovch jubmelin ja  almuci: ebben mi egyesülünk istennel 
és az emberekkel); judari: judar zsidó E. 197; tmdnari: teudnar 
szolga E. 197 (te túobhelin toro-kniktah aktén oiveolminesa ja  judari 
teiulnari Jesuseb: ekkor megfogták a katonák vezérükkel és a 
zsidó szolgákkal Jézust); kadneli: kadtíel könny K. 126 (mon verteb 
kunait porret ко laipeb,ja jukkemasam kadneli siikotet: nekem hamut 
(hamukat) kell ennem mint kenyeret és italomat könnyekkel vegyí
tenem). -— A com.-nak ezen alakja azonban nagyon ritka. Leg
inkább összetétellel képeztetik a többes-sz. genitivus és a kaim, 
kuni viszonyszóval, mint pakol kam szavakkal; rokkolvasi kum 
imádságokkal; välkogesvuotai kum kötelességekkel | kcitij kinn ke
zekkel D. 132.

J e g y z e t .  A többi lappságban nincs a többes comitativus- 
nak ragja, ott is a kum, kujm, gujm-mai összekötött genitivussal 
fejezik ki. Ez okból hajlandó vagyok föltenni, hogy a IpS. többes-sz. 
comitativus nem egyéb mint eredetileg több. genitivus, mely kum 
nélkül használva is megtartotta comitativusi értékét.

5. E s s i v u s .  — Eagja az egyes-számban a tőalakokhoz 
járuló n, pl. rektotasen: rektotcs irány, richtschnur (rektotasen 
adna: irányúi bírja Kk. 132); skadan : skada kár (skadan orrot: 
kárúl lenni Kk. 108); savotaken: savotak, -es kívánni való, er
wünscht (savotaken le Kk. 87); pelikánén: pelikán (mon leb aktalakac 
pelikánén mecesne: én olyan vagyok mint a pelikán az erdőben 
K. 125.) I piiggan: piigga szél (pötns päggan päivcn pdrne: jöjj
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szélként napnak lia) D. 63.; v eh ken: vehke segítség D. 87. — Az 
essivusi alak időhatározóúl is szolgál, úgy mint a finnben, pl. 
aiken: aike idő (vuostes aiken először) B .; kolmad peiven : harmad 
nap В. I fürtén jaken minden évben Kk. 80. | kolman aiken három
szor; kuokten aiken kétszer D. 135.

A többes-szám essivusának ragja in, Donnernél így is : iné, 
pl. kocejin : koceje virrasztó, éber (juoit herra kocejin kaudna: a ki
ket az úr ébren talál Kk. 132); arholacin: arbolac örökös (arh. 
orrot: örökösöknek lenni K. 16); Hkkokasin : likkokes szerencsés 
(l. viesoh: szerencsésen [szerencsésekül] élnek Kk. 121) | karva- 
sin: karves kész (karvasin leih: készen vannak D. 85); коddine: 
köddé, L. köddé erdei rénszarvas D. 104; keőkine: kedke kő 
D. 104.

Az essivusnak gyakran olyan értéke van mint a finn trans- 
lativusnak, pl. akkan valdet feleségül venni Kk. 97.; osalacin sad- 
det részesekké lenni Kk. 18.; takka mijét) . . .  tűni muotogasin ja 
likkokasin: tégy minket . . hozzád (tkp. neked) hasonlókká és 
[előtted] kedvesekké Kk. 40; takket kai kit almacit mu oppetesma- 
nain: tegyetek minden embert tanítványaimmá. Kk. 131. | koddine 
sádda: vad rénszarvasokká lesz D. 104.

J e g y z e t .  A lpF., lpK. és lpE. nyelvjárásokban az essivus 
ragja az egyes számban olyan mint a IpS.-ban, a többes számban, 
a lpK. kivételével, hol szintén n, in a ragja, azonban hiányzik.

6. I n e s s i v u s .  -— Bagja általában sne, D-nél és az E. szö
vegben többször rövidült sn is, pl. meheesne: mehee erdő; kir- 
jesne: kirje könyv, levél; ahkasne : alika ásszony, feleség;färosne: 
faro  költözés, társaság; váraldesne : váraid világ; coggolvasesne : 
coggolvas gyülekezet | surgosn : sürgő szomorúság D. 128 .;/an- 
gakotesn: fangakote börtön E. 9; algosn : algo kezdet E. 14; ra- 
desn : rade tanács E. 18; nammasn: патта név E. 21 ; heimam : 
heima ház, otthon E. 37. — A sne-n kivűl még egy inessivusi rag 
van, n, pl. saijen: saije hely Ps. 3.; ahnen: alme ég Ps. 35. ; 
ädnamen: ädnam föld ; tempelen: tempel templom Kk. 2. | okten : 
okte eső D. 62.; Ruohten: Ruohte Svédország D. 67.; kuokten 
pelen két oldalon D. 85.; kiätan : kiäta D .85.; vaiven: vaive baj D. 
63.—-Különös egy.-számi inessivus alakok : vadnasin: vadnas hajó ; 
(läkus vadnasin vielan váré: van-e a hajóban még hely) D. 64;
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mietalahkin: mietalahke jó szerencse D. 63. viiosstalahkin balsors 
D. 63.

A többes-számban az inessivusi rag a többes ?-hez járúl, 
alakja tehát is ne, isn, isn, in, in, pl. aikisne: aike ; pargoisne: pargu 
dolog; vaimoisne: vaimo szív; grnopleisne Kk. 109, L. gruopta 
s ír ; ussolmisne : ussolm vélemény ; | dägamisne : dcigam, L. lak
it em cselekvés, esinálás; duörkastemisne: duörkastem ágakkal be- 
hintés (L. turgestet ramulis sternere) D. 104. | poddusisn: poddvs 
szétszórt, ritka D. 61.; muodisn: mu ode, L. muode nyugtalanság; 
sälahaisn : salaha fogás, különösen halfogás D. 63. — karjelpelm: 
karjelpele karjeli rész D. 67.; pánin: pane fog D. 86.; vaimupak- 
cgsin : vaimupakcgs, L. pakces szívfájdalom D. 63. — Lehet, hogy 
a föntebb említett mietalahkin, viiosstalahkin alakok szintén többes 
számban vannak. — Különösen figyelemre méltó az s-nek н-hez 
hasonulása ebben a szóban supmaisime D. 63. (D. «in der ent- 
zíickung#-nak fordítja; L.-nál nincs meg), melynek sopmaisisne 
változatát is találjuk D. 70. — Ezen alak kulcsúi szolgál az и-es 
inessivus megmagyarázására; a sne-böl lett nne, aztán a vége 
elkopásával nn, n.

J e g y z e t .  A most fölsorolt inessivusi ragokat a többi lapp 
dialectus nem ismeri. Az iness. jelölésére külön alakjuk nincs is, 
és az elativusi sí-vei jelzik az inessivust is; csak a lpK.-ban talá
lunk a több.-számban -ijn ragot.

7. E l a t i v u s .  Legközönségesebben sí raggal találjuk, mely 
mindig a tőhöz járúl, pl. melkest: melke tej; laddost: laddo mo
csár; pinost: pino kín B. | ednest: edne; ahcest: ahce; alust: 
alu I). I peivest: peive; vadast: vada veszedelem (B. vada, L. 
vahda); arcost: arvo érték; seudríedest: seudnet sötétség; jabme- 
m est: jabmem halál; allakasest: allakas magasság. — Budenz és 
Donner szövegeiben ezenkívül az sf-nek teljesebb ste, sta, sti alak
jait is találjuk, igaz, hogy csak egy-két példában, mint röuteste 
vas : route, route В.; hankahiste (D. így fordítja «von der rennthier- 
vveide»; L. nem ismeri): hankahi(?) I). 83. | akkunasti: akkuna ablak, 
L. ikkon D. 85; ikkunasta: ikkuna, L. ikkon D. 86. (finn ikkuna).

A több.-számi elativus ragja isi, melyet Donnernél még ist, 
Bud.-nél pedig iste alakban is találunk; pl. pahatahkejist: paha- 
tahkeje gonosztevő; könist liamú : kuna, L. кипа B. | textaist: 
texta szöveg; suddoist: suddo bűn; almacist: almac; ängelist:
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ängel angyal | keögist : hedge, L. kedke ; muorist: L. muor, maora 
f a ; juovaist: juova kőteher D. | calmist: calme szem D. 65.; küa- 
sist: küase, L. kuosa fényű D. 64. | olmaiste: ólma, olbma B.

Említésre méltó még ezen elativus alak : siggasisten, melyet D. 
«aus der backenhöhle»-nek fordít (L. szótárában nincs meg) D. 61.

8. A l l a t i v u s ,  i l l a t i v u s .  — Bagja az egyes számban 
i, mely előtt a tő e véghangzója majd mindig a-ba megy át; pl. 
podnai: podne fenék, raikai: raike lyuk; jaurai: jaure tó ; kaddai : 
kadde p art; lodnestejai: lodnesteje megváltó ; peivai : peive ; -hal
mai: halni e ; oivai: oive fej; párnái: pár ne (pardne) | óouteteb- 
mai: couteteme föloldás, fölszabadítás; kudnetemai: kudneteme 
tisztelet; coggolvasai: coggolvase; oivemusai legfölső, legfőbb : 
oivemuse | hciggai lélek: hág да; arjai: aija nagyatya; maddui ; 
maddu D., L. maddo eredet, származás; ustoi: usto kívánság; 
karvoi: кап о ruha; seudhedi: seudhed; jahmenii: jabmem; rai- 
nesvuoti: raiuesvuot tisztaság | heihinai v. hermái v. heibmi haza; 
olbmai V. ólmai: olbma; kühcelebniai v. kähcelemai: kdhcelem ki
sértés. — Budenz népnyelvi szövegeiben az г-пек teljesebb je 
alakja is előkerül, pl. merraje: merra tenger; kieccaje : kiecce, L. 
kece vég, extremitas. — Ezeken kivűl még egy allativus raggal ta 
lálkozunk, t. i. s-sel. Magánosán csak elvétve fordúl elő, pl. vaggin 
hajas solus: fölmentek a szigetre. Friis, Lappiske sprogpröver 
107 (egy vefseni mesében — Budenznél suoloi). Ugyanezen s van 
meg némely névmási alakon, mint monoi, tó női, só női mellett mou- 
nos, todnos, sodnos, továbbá több illativus-alakú névutónal és ha
tározónál, pl. kuhkes v. kuhkas messzire : kuliké hosszú; olkos ki; 
tuos oda; paijas-föl, fölfelé; pinnos hátra; vuoles le, alá; mangas 
hátra, hátra felé; mehces messzire stb. — Hozzájárult személy
ragok előtt mind az egyes mind a többes -számban csak az s illa- 
tivusi rag használatos, pl. ilcasan bőrömbe : ilce ; accasat atyád
nak : acce; accasane atyánkak; гmimosas szivének: vaimo (v. ö. 
ilcai bőrnek; accai atyának stb.) Ugyanígy használatosak a sze
mélyragokat fölvevő illativus-alakú névutók is, mint koikasan 
hozzám: kőik -hoz; paijelasas maga fölé : paijel fölött stb. (L. bő
vebben a birt. ragozásnál.) — Az s és г-t együtt, vagyis a teljesebb 
si ragot is megtaláljuk néhány comparativus képzővel ellátott 
határozó alakon, mint paijebusi fölebb, fölebbre : paije (paijeh) ; 
lakkabesi közelébb, közelebbre: lakka (lakkab); kukkebesi tovább
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( kukké kukkebesi magis magisque): kukké (kukkeb); autebcsi 
előbbre: aute (auteb) \ ruoptolesi hátrafelé. (Ezeknél csak az a 
kérdés, vájjon az s nem a comparativus képzőhöz hozzájárult ki
csinyítő képző-e?) — Az s (si?) a hajdani teljesebb sen illativusi 
ragnak maradéka (v. ö. f. h-n, ered. s-n).

A többes-számban az allativus ragja it, iti, pl. kaikit minden, 
mindenki: kaiké ; álmáéit: alm ai; nuorabit: nuorab fiatalabb ; 
vuorasubit: vuorasub öregebb | kaikiti Kk. 9, kaikeiti Kk. 142 
(v. ö. kaikit)-, olmaiti: ólma ; pahaiti: paha; välkolaciti: vcilkolac 
adós. — Lindahlnál nem találjuk, de az irodalmi szövegekben 
gyakran előkerül az allativusnak egy ita alakja i s ; pl. almacita 
Tik. 150; velkolacita Kk. 54., prästaita: prästa pap E. 196.; cuofáo- 
tejita: cuoßßoteje kezelő, administrator E. 196.; vuorasubmusita; 
vuorasubmus legöregebb. E. 196.; (te iiska jätti Jesus oivemus 
prästaita, tempelen cuojjotejita ja  vuorasubmusita, kuteh . . . =  
ekkor aztán monda Jézus a főpapoknak, a templom kezelőinek és 
a  legvénebbeknek, a kik . .  .). — Különös alak: vassolacitai: vas- 
iolac ellenség (tokum sitab vaitet ai armob vassolacitai: veled az 
ellenségeknek is kegyelmet akarok kérni) Ps. 81. Nem sajtóhiba. 
E szóban a több.-sz. allativusnak teljesebb alakját láthatjuk, mint
hogy az it, ita mint már föntebb említettük, nem egyéb mint a 
4öbbes-sz. ragja.

9. A b e s s i v u s. Külön abessi vus a lappban mint a finnben 
tulajdonképen nincs is. A mit ma abessivusnak nevezünk, az ere
detileg nem volt egyéb mint a névszó génitivusának összetétele a 
taka viszonyszóval, mely az idő folyamával tak, sőt í-vé rövidült. 
Világosan látjuk ezt még a névmásoknál: muta nélkülem, gén. 
mu ; mijatak, mijat nélkülünk, gén. mijan, mija monotak, monot 
kettőnk nélkül, gén. monon, mono. — Ezen kívül van még egy 
másik abbessivusi rag is : tta, pta. A különbség a kettő közt csak 
az, hogy a taka, tak, ta, t ragokat csak magánhangzón végződő 
szók után használják, a pta, tta-Ь pedig mássalhangzón végződök 
után; pl. accetak v. aécet: acce; akkataka v. akkatak, v. akkat: 
akka; nuoratak v. nuorat: nuor fiatal | kabmakatta: kabmak 
csizma; stuoresatta v. stuoresapta: stuores nagy; puorakatta; puo- 
rak jó; alma catta: almac ember. — Az abessivusi rag használata 
különben ritka, helyette inkább a név-szó genitivusát találjuk a

T'gok füzetek 2
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vana ((nélkül» viszonyszóval összekötve. — A többes-számnak nincs 
abessivusa.

10. T r a n s l a t i v u s .  — Ragja ksi. Összesen csak ekét  
szón találjuk puorebaksi: puore jó D. 87. és andegaksi (a. háta : 
megbocsát) 1). 87. — Vájjon a hajdani translativus nyoma ma
radt-e meg e két szóban, vagy mindenestül finn kölcsönvétel-e, 
eldöntetlenül hagyom. Nagyon valószinű, hogy az utóbbi föltétel 
a helyes. (V. ö. finn paremmaksi, anteeksi).

5. §. A névragok
Egyes-szám :

Nőm. —
gén. n,’
acc. b, m, V, n '
com. in, ina, iné, ijn’]
ess. n
iness. sne, sn\ n, nne, [iri\ 
elat. st, sie, sta, sti 
allat.-illat. i, je, s, [si] 
abess. taka, tak, ta, t, tta, pta 
transl. ksi

táblázatos áttekintése.
Többes-szám

h, ’
i, i
it, it, ite, ide 
i, 'i кипи 
in, in
isne, isn, in, in 
ist, iste, ist, [isten] 
it, iti, ita, itai

6. §. Paradigmák a névragozásról.

A) E g y e s - s z á m .
Nom. peive pärdne V. pärne
gen . peiven pärdnen V. pärnen
acc. peiveh, -m, -n pärdneb, pärdnem v. par rieh, 

pärnem
com. peivin, -ina pärdnin, pärdnina v. pärnin, 

pärnina
ess. peiven pärdnen v. pärnen
in e ss . peiv es ne pärdnesne v. pärnesne
el. peivest pärdnest v. pärnest
all. \ 
ill. J

peiväi pärdnai V. párnái

abess. peivetak, peiv et pärdnetak v. pärdnet v. pärne- 
tak, pärnet.
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Nom. vaimo 
gen. vaimon 
acc. vaimoh, -от, -on 
com. vaimon, -oina 
ess. vaimon 
iness. vaimosne, -on 
el. vaimost
all. \ 
ill. /  
abess.

vaimoi 

vaimotak, -ot

almac
almacen
almaceb, -em, -en, 
almacin, -ina 
almacen 
almacesnc, -en 
almacest

almaci

almacatta, -apta.

Nőm. jukkcm: ivás 
- gén. jukkemen 

acc. jnkkemeb, -mem, -men 
com. jukkemin 
ess. jukkemen 
iness. jnhkemesne, -men 
el. jukkemest
all. \  
ill. J jukkemi, jukkemai

abess. jukematta

piktes, piktas 
piktasen
piktaseb, -em, -en 
piktasin 
piktasen 
piktasesne, -sen 
piktasest

piktasai, piktasi

piktasatta, -sapta.

B) T ö b b e s - s z á m .
Nőm. peive’, peiveh 
gén. peivi
acc. peivit
com. peivi, peivi kuni
ess.
iness.
el.
all. 1 
ill. /

peivin
peivisne
peivist

peivit, -iti, -ita

abess. —

olbmah, olbma’ v. olmah, ólma’ 
olbmai v. ólmai 
olbmait v. ólmait 
olbmi Y.  ólmi (-i kuni) 
olbmain v. ólmain 
olbmaisne, olmaisne 
olbmaist, olmaist

olbmait, -iti, -ita.

2 '
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Nőm. almaceh (-e'J jukkemah
gén. almaci jukkemi
acc. almacit jukkemit
com. álmáéi (a. kam) jukkemi (j. кит )
ess. álmáéin jukkemin
iness. almaéisne jukkemisne
el. almacist jukkemist
all. ) 
ill. j álmáéit, -iti, -ita jukkemit, -iti, -ita.

7. §. Névutók (postpositiók).
A lappban is nóvutók szerepelnek a névszók különösebb 

viszonyainak megjelölésére. A viszonyított névszónak genitivusá- 
val, egy kétszer pedig accusativus, allativus vagy elativus és 
comitativusával összekötve használatosak és nagyobbára utána 
állnak. Általános helyviszonyjelölő ragokúi a névutókon a 1 о c a- 
t i v u s ,  a b l a t i v u s  és l a t i v u s  (illativus), ezek mellett 
'aztán még a többi külső és belső helyviszonyt jelölő casusragok 
( i n e s s i v u s ,  e l a t i v u s ,  i l l a t i v u s )  is szerepelnek. Némely 
névutók egyszersmind adverbiumok is; pl. mangelt után; utóiról 
(mit m. utánam; mangelt juokset utolérni); neik -nek (pöhti mű 
neik egyenesen nekem jött; íieika mannet rátámadni, vkinek neki 
menni).

a)  Ge n i t i v u s s a l j á r ó  n é v u t ó k .
1. vitalen, vuolan, vuole, vuolesne v. vuelesne alatt; vuolest, 

vauidé, B. vu'ólte alól; vuolai, B. vuollai, I). vuuíai alá | vuole al, 
alatt való-tói.

2. paijel, paijela fölött | paije föl, fölött való-tói.
3. auten, autesne előtt; -ért; autest elől; -ért; auti elé; 

autelt elé {ma autelt páti elém jö tt); autelacen dim. kissé előtt 
(mu au. kevéssel előttem) | auta, aut el, előtt való-tói.

4. sisne, sinne -ben; siste -bői; sisa, sis -be.
5. mangen, mangesne, mannesne, mangel, mangelen után; 

mangelt után; mangai után j mange utó-tói.
6. ludne, lnne, lunne -nál; luste, lute, luhte -tői; lussa 

lusa -hoz.
7. naldue, naldn (noldn), L. nalne, naltne -n, rajta; nalde, 

nalte -ról; nulla, L. nala, nal -ra.
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8. palda, paláén, paldan, D. haláén 108., paláesne mellett, 
-nál; paldelen, paláéin mellett el; nélkül; paláest -tői el; palái, 
B. palái -hoz, mellé.

9. 'kuövtelen, kuöutelen, L. lcuoutelen közepett, közepén; kuou- 
teli, L. Jcuouto -nek, -ra.

10. tuokkesne, tuoken mögött, -n túl, -nál; tuohkai, tohkai, L. 
tuokai mögé, által, -ért, miatt.

11. me célén, me cél, mecelesne, mecen -tői el, -tői félre, mö
gött I mece messze-től.

12. metán, vietast, mete, met hosszában, mentében, -n el, 
szerint; melt, melte szerint; melde -vei, -nál.

13. kaskan, I). kasken között; kasko közepett, közepén; 
kaski közé B.

14. kuektel, kuektelen, kuektelest két felől | kuekte kettő-töl.
15. koiko, kőik, D. koiku, koika -hoz, -hez.
16. lakk, L. lakk -hoz közel.
17. kam, kueim, kőim, kuim -val, -vei.
18. ka utói, kautai, kauto -ra nézve | kuettai -ra nézve.
19. kuoloi -ra nézve.
20. cagge szerint, mellett; caggek mellett, egészen mellett.
21. ősnél -hoz, -hez, -ben, -he, -ra.
22. mosta, most, D. vuóstai, vuoste ellen.
23. vana, vane, van nélkül.
24. pakto által.
25. tét, L. tiet, Heti, diet, Ps. teli -ért, végett.
26. neilc -nek (pöhti mű n. nekem jött).
27. acol, L. acolen, D. 107. áculn reá, -nek (mű a. pöti).
28. kuoren -nál.
29. jár a, pir, I). bira -ról, körül.
30. tahhelen, tabbel -n innen, D. tgvvelen, áábbeln mögött.
31. ódán, I). caáa, cgááa által, -nál fogva; -n által, ke

resztül.
32. pigftoles, L. pignolen -tői el, töl félre, mögött.
33. puohta, L. puott szemközt, átellenben.

b) A c c u s a t i v u s s a l  j á r ó  n é v u t ó k .
34. rasta -n keresztül, -n át | caáa -n keresztül értelemben, 

ha a viszonyított névszó előtt áll, mint caáa vindekeb az ablakon



át; cada ädnamab a földön keresztül (így is: cidnamen, vindeken 
cada) I Egyszer pira-t is találjuk acc.-sal, mint bira (pira) vuomen, 
varan erdő és hegy körül D. 122. | kasko közepére, pl. kas ко vad- 
naseb: a hajó közepére B.

c) I l l a t i v u s -  és e l a t i v u s s a l .
35. kitta, kitt -ig (usque), -tői fogva, pl. kitta tan rajai: 

eddig, idáig; kitta kossas: meddig; kitta mäna palest: gyermek
ségtől fogva (v. ö. finn asti).

d) C o m i t a t i v u s s a l .
36. aktén -vei, -vei együtt, pl. aktén tollin: a tűzzel együtt.

8. §. Igehatározók (adverbiumok).

A) H e l y r e  vonatkozók. Ezeknél ugyanazon ragokat talál- 
juk, mint a névutóknál, a melyek közül több egyszersmind hely- 
határozóúl is szolgál. Azon kívül a hajdani prolativusnak is 
nyoma maradt a tuoggo, taggo szavakban.

1. ко (kérdő névmástő): kusne, kusnes, könne, konnes, D. 
каппе, kunnes hol; kollel, kollc, koll, I). kolle bol; koggo, I). kuggus 
hol, merre; kuste, kustes, kuiste, D. kustis honnan; kosso, kassa, 
kuss, Ps. kusas, D. köss hová (hol) | kusneken valahol; i kussneken 
sehol; kuss-ikkenes bárhová | kobbelen, köbbel melyik félen, merre; 
kobbelt melyik félről, lionnét (kobbelt todn potah, átlát jalla lulde 
honnét jössz, nyugatról vagy keletről); kobbo, D. kobbu, kobbos, 
koppas hová, merre felé.

2. tuo, to (mutató névmástő): tuosne o t t ; tuoste onnan; 
tuos oda; tuoko, tuok, tohko, tokko oda; tuoggo azon el, arra el | 
tuobbe, tuobben, B. tuöbben, többe, többen, D. több, B. tomen, turnén 
amott, jó távol; tuobbelt, többéit onnan, amonnan.

3. ta (mutató névmástő): tasne, tanne itt; taste, tast innen; 
tdsa, tassa, tassan, tass ide, idáig; tassak azon helyt: taggo erre, 
erre el, e helyen | tabben, tabbe emitt (többen ja  többen) ; tabbelt, 
innen I tabbebukt, tabbebut, B. tabebbuk idébb.

4. te (elavúit mutató névmástő): tehke, L. teke, tek ide; test 
itt D. 127., telle itt (most) D. 132., tel itt D. 127.
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5. ma (kérdő névmástő): masne, masnes ho l; maste, mastes 
honnan, miből.

6. vuolle alsó, al, alatt levő: vuolesne, vuolen, vuoldne, vuolle- 
len, D. vuölin lent, alant, alu l; vuolde, B. vuölte alulról; vuolos, 
B. vuoles le, alá | comp. vuolebun, vuólebut alantabb, lejebb.

7. paije föl, fölső, fönt való: paijen fönt; paijelt, paijet 
fölülről; paijas föl, fölfelé | comp. paijebun, paijebon, paijebukt, 
paijebut föntebb; paijebusi fölebb (paijebun le fölebb van; paije- 
busi vaggi fölebb ment); sup. paijemusne, paijemusen legfönt; 
paijemnsi legföljebb, legmagasabbra.

8. sisne benn; siste belől; sisa, sis be | sisnelen bent, belül; 
sisneld V. sisnelt belülről (ulkold ja  sisneld) ; sisríelest, sisnelist 
belülről.

9. ulko külső, kíil: ulkon künt; ulkot kívülről; ulkos B. 
olkos, D. alkus k i; ulkolen, ulkolisn k ü n t; ulkolest, ulkolist, B. 
olkolist és ulkold kívülről | comp. ulkobut, ulkobit kiljebb.

10. mange utó (mög): mari gén, marig esne, mannesne, D. min- 
gesne, minnesne 127., 104. és mangelesne, mangelen után; mangelt, 
В. minnelte, mindéit, minneliste, minnelist 103. hátúi, hátúiról, 
utóiról (mangelt juokset utolérni); mangas hátra.

11. pigfiolen hátúi, mögött; pigiios, B. pinnos hátra | comp. 
pignoben, B. pinnoben, pignobesne hátrább j sup. pignomusne.

12. ruopto visszás, fordított: ruoptot, B. roptot vissza; ruop- 
tolesi hátrafelé.

13. kukké, B. kuliké hosszú: kukkén messze; kukkét, B. kuli
két messziről; kukkas, B. kuhkas, kuhkes messzire | comp. kukke- 
besne, kukkebun, kukkebon messzibb, távolabb; kukkebest messzebb
ről; kukkebui, kukkebut, B. kukkebi messzibbre; sup. kukkemust 
legmesszebb.

14. mece messze, távol: mecen messze, mögött, hátúi; mecos, 
B. mehces messzire, messzire el | comp. mecebut, mecebesne mesz- 
szebb ; mecebus messzebbre; sup. mecemusne.

15. lakk közel | comp. lakkabesne, lakkabut közelebb; lakka- 
bcsi közelébb, közelebbre; sup. lakkamust, lakkamusta.

16. heirna, heime ház, otthon: keimen otthon, honn ; heimi, 
B. heibmai, lieimai, heibmi haza.

17. lulle, В. lide keleti, orientalis: lullelen, buliéi, luldne 
keleten, keleti részen; lulat, lulad, lidlat (adverbialis raggal mint
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melléknév használatos) keleti, keletről való, pl. lullat pidgga 
keleti szél; lulde, lullde keletről; Inks, B. luksa keletre, kelet felé.

18. alle nyugati: allen, alléién, alléi nyugaton; allest, allét, 
D. 66. allatak nyugatról; alas nyugatra, nyugat felé | comp. allé
ban jobban nyugatra; sup. allemusen.

19. orjel, orjela, or jeli déli, délre eső (ma már csak mellék
névként használatos); orjat, orjak délről, dél felől; orjas, I). orjas 
délnek, dél felé | comp. orjebisne, orjebun.

20. nuorta, nuort éjszak: nuorten, nuortelen éjszakon; nourtet 
éjszakról; nuortas éjszakra, éjszak felé.

21. akta, akt egy: aktén együtt; akti egybe, együvé.
22. plra körűi (p. vagget körűi járni).
23. erin el, külön, távol (erin le távol van, abest); érit el 

(érit vuolgi elment).
24. kuonto, kuoutot ketté, két részre, két felé.
B) I d ő r e  v o n a t k o z ó k .  Nagyobbára helyviszonyragok- 

kal vannak ellátva, de más ragokkal, sőt rag nélkül is találjuk.
1. kösse, ко, D. ka mikor; kössek, kosseken valamikor, valaha; 

i-kossek, i-kosseken soha (kossac cujus temporis -— jelzőként hasz
nálatos, pl. kossac kirjeh leli tah milyen időbeli könyvek ezek).

2. talle most, D. tdle, tál, tail, däl; talloi akkor; tala, talla, 
talak, tallak mindjárt, azonnal; tainak, tainask egy időben, ugyan
akkor.

3. tuole nem rég, minap; B. tollen, D. tűién egykor, hajdan; 
tűié ja  tide hébe-hóba, dann und wann D. 113.

4. te, die, D. tije, tie, da akkor (aztán, tehát).
5. auten, autel előbb, azelőtt | comp. autebut, autebit azelőtt, 

hajdan | autsukt előre, im voraus.
6. mangelen, mangel, D. mamiéit 89. azután, arra; mingellen 

D. 133. végre, zuletzt; dim. mangelacen kevéssel azután; manget 
későn; mannjucäsi, mangecäsi D. 62. végre, gegen das ende, 
schliesslich | kuktel mingelin milyen sokáig, meddig D. 133.

7. kukké, kukkeb soká | comp. kukkéba, kukkebut, kukkebesne 
később, tovább; sup. kukkemust legtovább; dim. kukkeguc kissé 
tovább I man kukké, D. man kukkeb meddig.

8. iddiet reggel, holnap; iddietest korán; idten holnap; 
idtas holnapig | jiko, iko éjjel; jukt, ikto, B. ékto, {ekto (e/to)  teg
nap I ekkeden este; ekkedest estétől fogva v. este (ikto ekkedestjami
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mu mana tegnap este meghalt gyermekem); ekkedi estére, ad 
vesperum | udne m a; udnek még ma, még | kiddan, kiddek tavasz- 
szal; éakcek öszszel | arret (L. aret) korán, reggel, D. ariden na
gyon korán.

9. akest, akeu mindig | aktelist egyre, mindig D. 88. | int a, 
enta mindig | aló mindig | poddalok mindenkor, mindig | i-alter B. 
soha sem | ikkat folyton, örökké.

10. moddi, m odd és tabdai, taivai (tabdok sűrű) gyakran | 
muttemin (muttem, valamely, némely) közbe, néha.

11. juo,jö, B. ja, D. jó már, dim. juokokac \ jura, jura, jur 
éppen (gerade, just) | jess és vast, B. vi st, E. vitt, D. vaste ismét, 
megint I äskan, ciska még, aztán, végre | vielan, viele, vél még (csak 
Donnernél 64., 67.); ane, D. an még | vímak végre | tast, tist többé.

12. a j jele a minap, az imént, nuper | eski, iske a minap | 
kcicket, B. käsket a minap | ftän ti: tai fiänti a minap, nem rég | 
lang, juo lang már régen.

13. hiikket, Iliikké test, häkkest, tüstént | tattamit tüstént, 
azonnal | fant, fauten, fautenak, fautek mindjárt, azonnal, szün
telen. (Ez utóbbi módhatározóúl is szolgál «inkább, mindenképen, 
teljesen» értelemben.)

14. leste, lest későn, nagyon későn | varga vargi, vargoi 
majdnem.

C) M ód h a t á r o z ó k .  Eredet szerint kétfélék: 1. névmás
ból -kte, illetőleg -te, -ía-val; 2. melléknévből -st,-n, -i, -t, -kt, -ikt, 
-it, laka-Yal képzettek. (Az utóbbi képzők bővebb tárgyalását lásd 
a S z ó k é p z é s  alatt.) Ezen kivül vannak képzővesztett módad- 
verbiumok is és olyanak, melyeknek alapszava ma már nincs meg.

1. kokte, В. kukte (kukt'e, kuyje), D. kuktis miképen, hogyan, 
mint I makte, maktes hogyan; maim, manien hogyan; massas 
mire, mi végett; manne, mannes minek, miért | паи, 1). 127., 128. 
пап (sic!), E. «ом így, úgy; naute, B. nauhte, E. noute, D. 127. 
nimte (sic!) így, úgy; núov úgy; nuovta, E. nuovte azon módon, 
úgy, amúgy; nauk, nauta amúgy, ingyen, ugyancsak, igen | i-encek 
V. incek semmiképen; i-lodnok sehogysem, korántsem.

2. smaivai, smaivet finoman: smaives, smaivok finom; sad- 
nan, sadnast, sadnasit igazán: sadnes igaz, sadna igazság; kicigne- 
likt, kiägnelit mélyen: kiägnel mély; jalosilct, jalost, jaloslaka



merészen: jalos, jalok, jalo merész, bátor stb. | kaddebukt közelebb 
a parthoz : kadde part.

3. Képzetlen vagy alapszó vesztett módhatározók : apca- egé
szen, nagyon; näkce nagyon, igen; aive, aiva nagyon, igen; aimo 
szerfölött, nagyon | spaita, spait, B. spaihte gyorsan, comp. spai- 
tebi, sup. spaitemust: spaites gyors | varg, varga, vargi, vargoi 
gyorsan, majdnem; dim. vargakuci valamivel gyorsabban | сап к 
erősen, firmiter, comp, caukebit: caukes, caukok, сайка, cauges 
firmus I sóik könnyen | julka nyilván, palam, manifeste | ruma, 
L. ruovo, rua, ruoi gyorsan, hamar, comp, ru-tbi, ruobut, ruabit, 
sup. mamust | appar, appari nagyon, szerfölött | loitoi lassan | 
loipoi leniter, minus arcte, gyöngén, kevésbbé szorosan | sagg, 
sagga, saggi nagyon, comp. saggabi, saggabut jobban, inkább, sup. 
saggaimust, saggamust | kaikat, kaikét nagyon, igen | tosso hiába | 
torna igazan, csakugyan | subma hiába | massak körülbelül, majd
nem I marje, marja, marjel talán.

9. §. Birtokos személyragok.

A birtokosragok, úgy mint a finnben, a birtokkifejező név
szónak kész casusalakjaihoz járúlnak, tehát a magyarral ellenke
zőleg a casusragok után foglalnak helyet. Sok névutó is elfogadja 
a birtokos személyragokat, ha szemólynévmásokat viszonyítanak. 
A easusragokhoz járuló birtokos személyragok ezek:

Egyes-szám : Többes-szám:

1. szem. -m, -n, D. -mma 1. szem. -ne, -nne, -me
2. » -t 2. i) -te, -tte
3. » -s (se) 3. » -se, -sa, -s.

Kettős-szám:
1. szem. -men
2. i» -ten
3. i) -sken, -skan, -ska.

Az első személynek egy birtokost jelölő m ragja csak az 
egyes szám nominativusában és accusativusában használatos, a 
többi esetekben n-1 találunk; Donner szövegeiben azonban, a 
többi szövegektől eltérőleg, ott is akadunk m, illetőleg mma-ra, a 
hol különben n használatos; pl. egy.-sz. allat. ednasam anyámnak,

2G
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anyámhoz : ebne (rendesen volna edncsan); ahcasasam púorrasasam 
atyámnak, a jónak: puore ahce (r. v. accasanpuorasany. puore acca- 
san) Iahcasamma atyámnak(v.ö. ahcasäsan ésL.accasan)\allasamma 
magamnak (r. volna állásán) | több. sz. allat. velljaidämma test
véreimnek: velja frater (r. v. velljaitan); makaitam sógoraimnak: 
так, така (r. v. mäkaitan) | többes-sz. accus, sävuitam vágyaimat: 
■sävu (r. v. sävuitan). — Ilyen szokatlan /м-es alakok egyéb szöve
gekben: egy. gén. vaimom cada: szivemen keresztül, Ps. 173. 
{lehet különben, hogy ez acc., mert cada azt is kíván); több. acc. 
suddintam bűneimet Ps., rokkolvasitam könyörgéseimet Ps., cal- 
mitam szemeimet Ps. — A 3, szem. birt. ragozásnál az s előtt D. 
szövegeiben a b tárgyrag helyett néhány példában eredetibb wi-t 
találunk mint msonems feleségét: nison, L. nisun; kedkamems böl
csőjét: kedkain, L. kekkem ; laivenis: hive hajó; va&nasems: vad- 
nas, L. vadnas hajó; püdoms: püdo, L. pnodo závár, csapda. — 
A több birtokost jelölő ne, te, se ragok, mint a paradigmából 
láthatjuk, csak egynéhány esetben használatosak. A többi ese
tekben a személynévmás genitivusát kötik össze az illető szó 
megfelelő esetével, pl. nőm. mijen acce atyánk; comit, tijan 
veljain testvéretekkel; nőm. sijan loddeh madaraik. — Az egy 
birtokost jelölő szemólyragoknál is van több eset, a hol a sze
mélyragot nem használják, ilyen az első személy több. nom.-a 
és a 2. szem. több. nőm. és gen.-a, mint mű pärdneh gyermekeim, 
tű puolvah térdeid; gén. tü peivi. — Emlőmben a személyragos 
alakok mellett egyképen használatos mindenütt a személyrag 
nélküli, vagyis a szem.-névmás birtokos esetével szerkesztett alak, 
mint accam v. mű acce; sdlosnan lelkemben v. mű scilosne; vai- 
moitene v. mijen vaimoit szíveinket; vaimostat v. tü vaimost szíved
ből; assite tét v. tijen assi tét bűneitekért; jabmemines v. sü jab- 
memin halálával; peivisnase v. sijen peivisne napjaikban stb. — 
Megjegyzendő még, hogy az egyes-sz. genitivusában mind a három 
személynél, továbbá az első személy egyes accusativusában a bir- 
tokos személyrag előtt elmarad az n és b casusrag; pl. accan kőik 
atyámhoz (e h. acca-n-m, accann); nammat tét nevedért (e h. 
патта-n-t); sdlosas pír lelke felől (e h. sälosa-n-s); kueibmam tár
samat (e h. kueibma-b-m).

Föltűnő a vaimo szónak ezen egy. gén. alakja vaimonan E. 
278 és E. 282. (vaimonan aktakerdesacvuotesne : szívemnek egy-
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íigyüsógében; ja  cuorvob tűni vaimonan vuodost: én kiáltok hoz
zád szívemnek mélyéből). Itt az első n a gén., a második a bírt. 
személy ragja. — Ilyen föltűnő még a több birtoknál található 
-ita genitivusi rag, melyet Lind, nem ismer: pakkoitat met' szavaid 
szerint Ps. 200: puoretakkoitat autest jótéteidért KK. suddoitanne 
paijel bűneink fölött E. 267. — Ebben a példában pedig taveri- 
stame kincseinkből E. 103. a több. 1. sz. birt. rag teljesebb alakját 
látjuk.

A birtokos ragozásban a dualist Lindahl nem ismeri. Az első 
személyt csak Donner szövegeiben találjuk és itt is csak az accu- 
sativusban, mint varrastemen kettőnk vérét; vaimuifíemcn kettőnk 
szíveit; vúoluidemen kettőnk v. egymás örömeit; vaiveidemen egy
más bajait; ketaitemen egymás kezeit. A dual. 2. személye nincs 
meg a kezemnél levő szövegekben, de az igeragozás dual, ragjait 
tekintve, valószínűleg nem más, mint ten. Lind, szótárában meg 
is találjuk a kaska viszonyszót evvel a dual. 2. sz. ragjával ellátva 
kaskabten kettőtök közt. A dual. 3. szem. ragja már gyakrabban 
előfordúl a külömböző szövegekben: D.-nél skan, B.-nél sken, 
egyébütt pedig ska alakban, mint mälidaskan a kettő véreit: male; 
obbabsken a kettő nőtestvérét: óbba; salogvuotebska üdvösségüket: 
salogvunt; karvoiteska ruháikat: karvo.

Paradigma a birtokos ragokkal való névragozásról (vaimo
szív):

A) E g y e s - s z á m i  b i r t o k o s r a g o k k a l .
1. Egyes-számi I. személyre:

Egy. (szívem) Több. (szíveim)
Nőm. vaimo m mu vaimoli
gén. vaimon 1 Ps. 173. vaimom, 

E. 278. vaimonan
vaimoin, vaimoine

acc. vaimom vaimoitan | Ps. suddoitam, cal-
mitam, mäidoitam vétkeimet

com. vaimoinan vaimoinan
ess. vaimonan vaimoinan
iness. vaimosnan vaimoisnan
elat. vaimostan vaimoistan
allat. \ 
illat. / vaimosan vaimoitan, Ps. 311. aitigitam 

szüleimnek



2. Egyes-számi II. személyre :

Egy. (szíved) Több. (szíveid)
Nőm. vaimot tu vaimoh
gén. vaimot (L. nincs) 1 pakoitat Ps., puorre- 

takkoitat KK., bu laitat most 
parancsaid ellen Ps.

ÍICC. vaimobt vaimoitat
com. vaimoinat vaimoinat
ess. vaimonat vaimoinat
iness. vaimosiiut vaimoisnat
elat. vaimostat vaimoistat
allat. 1 vainiosat vaimoitit, vaimoitat.illat, i

3. Egyes-számi III. személyre:
Egy. (szíve) Több. (szivei)

Nőm. vaimos vaimohs, vaimohse (L. szerint)
gén. vaimos vaimois
acc. vaimobs vaimoitas, vaimoites
com. vaimoines, vaimoinis vaimoinas
ess. vaimones vaimoines
iness. vaimos nes vaimoisnes
elat. vaimostes, vaimostas vaimoistes
allat. \ vaimoitis, vaimoitas, -tes.illat. 1 vaimosas

B) T ö b b e s - s z á m i b i r t o k o s r a g o k k a l .
1. Többes-számi I. személyre :

Egy. (szívünk) Több. (szíveink)
gén. L. — 1 D. 104. accenne, L.— 1E. 267. suddoitannepaijel;

ednenne calmit: atyánk
nak, anyánknak szemeit

Ps. 156. suddoine

acc. L. — 1 herrame urunkat L. — 1 E. 134. kueibmeh kueib-
Ps. 377. meteme, Ps. 321. oivxtanne fe

jeinket, E. 168. lampoitame 
lámpáinkat.

ess. vairnonane vaimoinane
iness. vairnosnane \ Ps. vaimos■ vaimoisnane

nanne



30

elat. vaimostane vaimoistane | Ps. 318. assistanne
bűneinktől; E. 103. taveri-
stame

allat. 1 
illat, j

vaimomne | E. 154.
: kueibmaseni felebarátunk

nak
vaimoitane.

2. Többes-számi IT. személyre :
Egy. (szívetek) Több. (szíveitek)

gén. vaimote vaimoite | manaitete pni jel g y er-
mekteiteken E. 210.

acc. vaimobte vaimoitete, vaimoitattc, E. vai-
moiteti, Kk. 125. vaimotete

com. vaimoinate vaimoinete
iness. vaimosnate vaimoisnete
elat. vaimostate vaimoistete
allat. 
illat. .j vaimosate vaimoitete, vaimoitattc.

3. Többes-számi III . személyre:
Egy. (szívük) Több. (szíveik)

gén. vaimose \ situdesa melt vaimoise | E. 115. arodejasi nala
E. 209. avczukra

acc. vaimobse vaimoitesa, vaimoitase 
vaimoinesc | E. 136. liugsoinisa

com. vaimoinesa, vaimoina.se gondjaikkal
iness. vaimosnase, vaimosnese vaimoisnese \ E. 182. kätisnase
elat. vaimostase vaimoistase
allat. 1... , í vaimosase illat. J

vaimoitase | E. 120. köti fisa há
zaikba; E. 176. vaimoitisa.

C) K e t t ő s - s z á m i  b i r t о к о s r ag о к к а 1.

1. Első személyre:
Egy. (kettőnk szíve) Több. (kettőnk szívei)

acc. V aimomen vaimuidemen D.
2. Második személyre:

Egy. (kettőtök szíve) Több. (kettőtök szívei)

acc. vaimobten vaimoiteten
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3. Harmadik személyre :
Egy. (kettőjök szive) Több. (kettőjök szívei)

acc. vaimobskan, -sken, -ska vaimoiteska.

A viszonyszók közűi, mint említettük, több alkalmas a bir
tokosragok fölvételére. Ezeknél legföltűnőbb a többes-sz. első sze
mélyre vonatkozó birtokosrag, melynek itt többnyire teljesebb me 
alakja fordúl elő; azonkivűl a kaska szón a dualis ragok is fön- 
maradtak. Csak a Lindahlnál található alakokat vettem föl.

1. paijel: paijelam fölöttem; paijelat, paijelasat ■ pajelasas ; 
paijelame ; paijelat e ; paijelasas, K. 111. paijelasase | 2 . auti elé: 
auteses ; autaseme ; autesnan | 3. mangen : mangenat v. mangesnat 
utánad; mangenas, mangesnas | 4. ludnc: ludnes nála; Ima: lusan, 
lusasan hozzám; Imát; lusas; lusaine ; lusate ; lusasas | 5. naldan 
rólam; naldat; nalasat rád | 6. palden: paldenan, paldesnan mel
lettem ; paldenat, paldesnat; paldesnas ; paldenanne, paldesnanne; 
paldesnate ; paldenese, paldesnese | 7. tuokenan mögöttem, nálam; 
tuokenat; tuokenes | 8. kaskan: kas käme köztünk; kaskanette, E. 34. 
kaskanete; kaskebsa, kaskabse, E. 81. kaskanesa; dual, kaskenan 
(v. ö. vaimuiäemen) kettőnk között; kaskabten, E. 82. kaskabte; 
kaskebska \ 9. kőik: koikosan hozzám; koikosat; koikosas | 10. pira: 
piram körűiéin ; pirat; piras ; pirame ; pirate ; pirasas.

10. §. Névmások.

A) S z e m é l y - n é v m á s o k .
A személy-névmásoknak a lapp nyelvben duálisuk is van. 

Bagózásuk a következő:

Egyes-sz.
Első személy.

Többes-sz.

Nőm. mon mije
gén. m űJ) mijein, mi jen, mi ja
acc. mű mijei, KK. 9. mijib
com. muina, műin mijin, mijain
ess. munen (L.) mijen, mijein (L.)
iness. musne, vinne mijesne, mijasne, mijein

1 A szövegben mo-nak írva.
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elat. musté, must mijest, mijast
allat. muni, minién miji
abess. muta, mota mijatak, mijat

Kettős-sz.

Nőm. moi ess. monon, mono (L.)
gén. monon, mono \ D. mon- mess. mönosne, mönosn, monon

non, monnen elat. mönost, monnost
acc. mönob, monnoh allat. monoi, monnoi, monoit
com. monoin, monnoin abess. monotok, monot.

Második személy.
Egyes-sz. Többes-sz.

Nom. todn, ton ti je
gen. tü tijen, tijan, tija
асе. tü iijeb, E. 54. tijab
com. tuina, tűin tijin, tijain
ess. tunen (L.) ■ tijen, tijan
iness. tusne tijesne, tijasne, tijan
elat. tuste, tust tijest, tijeste, tijast
allat. tuíii, tuiien tiji, tijit
abess. tuta, Ps. 141. tute, tota tijatak, tijat

Kettős-sz.
Nőm. toi iness. tönosne, tönosn, tönon
gén. tónon, töno elat. ionost, tonnost
acc. tönob, tonnob allat. tönoi, E. 4. tonnoi, tönoit
com. tönoin abess. tönotak, tönot.
ess. tönon, töno

Egyes-sz.
Harmadik személy.

Többes-sz.
Nőm. sodne, sodn, son síje, sine, D. 88. sij
gén. sü sijan, síjén, sija, D. síje
acc. sü sijeb, sijab
com. suina, sitin sijin, sijain
ess. sünén (L.) sijen, sijan
iness. susne sijesne, sijasne, sijan
elat. suste, sust sijest, sijast
allat. süni, sünén siji
abess. suta, sota sijatak, sijat.
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Kettős-sz.

Nőm. sói, B. sönoi iness. sönosne, B. sönesne
gén. sönon, sonnon, sönen elat. sönost, sonnost
acc. sönob allat. sönoi, sonnoi, sönoit
com. sönoin, sonnoin abess. sönotak, sönot.
ess. sönon

J e g y z e t .  A személy-névmások egyes esetei többféle 
változatban fordúlnak elő a különféle szövegekben, különösen 
Donnernél. így a mon-1 mun D. 123., manna D. 124., monno D. 
127., a ton-i dön D. 125., todno D. 87., Ps. 170., tono Ps. 12., 87., 
a moi-t monno D. 132., a soi-t sönoi B., a mum-1 munin D. 133., a 
tűni-1 dudne D. 122. és dudnen D. 124. alakban találjuk. Mindezek 
érdekes és figyelemre méltó változások, mert nagyobbára a telje
sebb alakot tűntetik föl. Különösen föltűnök a mon mellett a 
monna, monno, a todn mellett a todno, tono alakok, mert meg
magyarázhatjuk belőlük a dualist, melynek nominativusa nem 
egyéb mint ezeknek i többes-képzővel ellátott alakja: monno-i, 
todno-i, sodno-i. D.-nek duálist jelölő monwo-ja mellől elkopott a 
többes rag, de fönmaradt B. sönoi alakjában. A munin, dudne és 
dudnen alakok a lpE. murién, tunen (Lönnrot), mariin, tunin (Friis: 
Lappisk Gramm. 60) allativusi alakokkal egyeznek meg. — A dé
libb lappságban Lind, szerint a mű, tű, sü egy. gén. helyett telje
sebb mun, tun, sün; a mű, tű, sü accus, helyett monnoh, todnoh, 
sodnoh vagy még eredetibb monnorn, todnom, sodnom; a muríi, tűni, 
suríi egyes- sz. allat.-illativ. alakok helyett pedig monnos, todnos, 
sodnos használatosak. — A személy-névmások abessivusa nem 
egyéb mint genitivusuknak összekapcsolása a tak, ta, fe-vé rövi
dült taka (lpF. taya) viszonyszóval. — A személynévmások ige 
után kiemelés kedvéért használva az egyes-sz. nominativusában 
ma, tä V. tiih és sá-vé rövidülnek (tetab-ma tudom bizony; matta-tü 
(v. tök) tabb takltet ezt bizonyára meg bírod tenni; pota sä bizo
nyára jön, majd jön).

В) B e f 1 e X i v n é v m á s :  ec, B. ec, ic, D. jes, jec, jic, jica, 
a mondatbeli alanynak megfelelő személyragokkal. A nominati- 
vusban nem veszi föl a birtokosragokat, a többi esetekbe azon
ban egészen olyan ragozást követ mint a birtokos ragozásnál 
lá ttuk :

U gor füzetek 3. 3
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Első személy.
Egyes-sz.

Nőm. mon ec
gén. ecen, L. ecenne, B. jeh-

can, D. ecen, ecenn
acc. ecem, D. eceni, Ps. 196.

ecebm
com. eceinan, ecinan, Ps. 178.

E. 8. ecenin
ess. ecenan
iness. ecesnan, ecenan
elat. ecestan
allat. ecesan, B. icasan

Többes-sz.
mije eceh
eceni, ecene, B. ecenne, KK. eсе

те
eceme, E. ecame

ecinane, E. ecinanne

eceneme, ecinane 
ecisnane, ecinane 
ecestane, E. ecestanne 
eceseni

Egyes-sz.
Második személy.

Többes-sz.

Nőm. todn ec tije eceh
gén. ecet, B. lecat, ecat ecete \ E. 149. eceite nala
acc. eceht ecebte | E. 132. eceite
com. ecinat ecinat e
ess. e cenat ecenete, ecenate
iness. ecesnat, ecenat eceisnate, ecinate
elat. ecestat ecestate \ E. 7. ecestatte
allat. ecesat ecesate

Egyes-sz.
Harmadik személy.

Többes-sz.
Nőm. sodn ec síje eceh v. Kk. ecali
gén. eces, B. ecas v. icas v. ecesi, K. 44. ecese, B. ica.

г ces
acc. ecebs, B. icebs ecebse | E. 117. eőeitesa,

ecebska
com. eceinas, ecines, eceinis, ecinase, ecinese

Ps. ecinas, B. ecenes, E.
e cenis, 53.; E. 120,e deines

ess. ecenes ecinese
iness. ecesnas, ecenes, K. eces nes eceisnase, ecinese
elat. ecestas, ecestes ecestase
allat. ecesas, B. leases ecesase



Az ёс ezen kívül, bár nagyon ritkán, előkerül személyragok 
nélkül is ; ilyenkor a személy-névmás genitivusa szokta meg
előzni ; pl. tu e céh tu pacetin a te sajátjaid (tieid) elhagytak 
Ps. 96.; tu e ci haskan a tieid között Ps. 97. — Találjuk azonban 
magában is, mint varaid lei apca suddosne ja  e c e s t  vekketaka a 
világ egészen bűnben volt és magával (tkp. magából) tehetetlen 
(tkp. segítség nélkül). Ps. 152.; e c in  (eomit. vagy iness.?) 
harbmat luojatab magamban szerfölött sajnálom. Ps. 202.; vaiveb 
adna ecesne bajjal bír magában Ps. 317. — A reflexiv névmásnak 
néha olyan alakjaival is találkozunk, a hol a személyragokhoz 
járóinak hozzá a casusragok; pl. mon tobdob ecen saucit, ja  tah 
e c e n e h  tobdeh mu én ismerem a saját juhaimat és ezen saját
jaim ismernek engemet E. 79., sodn poti tai ecesi kőik ja  aide 
e ce seh  ijjin  su tuosto ő jött az övéihez (sajátjaihoz) és övéi (saját
jai) nem fogadták el öt E. 14.; e c e s i t  tobda az övéit ismeri 
Ps. 125.; i mik’ must’ mu e c e s i t  kaik’ rablét senki sem fogja 
tőlem enyéimet elvenni Ps. 126.; ecesest Jubmelest magától isten
től, L .; aide ecesist sajátjaitól, tulajdon övéitől, L.

Az ec-nek fc-val nyomósított alakja, ecek, megfelel a magyar 
«önnönmaga»-nak; pl. ecek  todn tab tietah tenmagad tudod ezt; 
tabb e c e k e s n a t  adnak ezt tenmagadban bírod. — Az ecek 
használata azonban sokszor inkább adverbiumszerű és önkényt 
szóval fordítható, pl. ece к tokko vuolgi önkényt ment oda.

Bellexiv névmás gyanánt szolgál még az aide, melyet 
Budenznél áldás alakban találunk, pl. acce ja a i de  pardne az 
atya és az ő fia; á l d á s  ahceb a saját (az ő) atyját. Az aide, 
áldás csak a 3. személyre vonatkozhatik és genitivus. A többi sze
mélyragokkal is ellátva csak allativusi alakjában használatos. 
Ilyenkor az Id ll-vé assimilálódik.

Egyes-sz. Többes-sz.

1. szem. állásán, I). állásúmmá allasene minmagunknak 
enmagamnak

■2. » állását allasete, E. allasate
3. » allasas, B. allasis allasese, Kk. allasase.

J e g y z e t .  A lpP.-ban az aide szónak, mely valószínűleg 
már d ablativusi raggal való alakja egy al alapszónak, ablativusa 
illetőleg locativusa is van, mint 1. aldam v. altam tőlem, nálam;
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2. aldad v. altad; 3. aides v. altes; többes-sz. 1. aldamek ; 2. al- 
dadek; 3. aldesek; kettős-sz. 1. a Idámé kettőnknél; 2. aldade ;
3. aldesga. —  A IpS. aide, áldás ugyanezen ablativusi alak, tehát 
aide v. áldás pardne = tőle (való) fiú.

C) M u t a t ó  n é v m á s .
1. tat, B. Ps. E. taté; Ps. Kk. E. tat, täte, D. taht, Ps. tatt ez, 

az; tuot ez, emez; az, amaz. Casusbeli tövek ta, tä; tuo (to), 
Bagózásuk:

Egyes-sz. Többes-sz.
Nőm. tat, taté; tat, täte, tatt, 

taht
tah, ta', täli, D. 88. tä

gén. tan, tárni, tän, E. 74. 
tané

tai

acc. tab, täb, tabb, tabma take, täite, tait, täit
com. taina, tain tai (L.)
ess. tan, tann, Kk. tané, tatne —
iness. tasne, täsne, tassa, tän, 

tané, tanne, tatne, tätne
taisne, täisne, taidne, taine

elat. taste, tast, taste, täte, täte, taiste, taist
tatt e

allat. tassa, fass, tas tait, taiti, take
abess. tabta, tabbta (L.) —

Nőm. tuot tuoh, B. to', to
gén. tuon tuoi
aec. tuob tuoite, tuoit
com. tuoina —
ess. tuon —
iness. tuosne, tuone tuoisne, tuoine
elat. tuoste, tuost tuoiste, tuoist
allat. tuossa, tuoss i tuoit, tuoiti, tuoite
abess. tuobta —

A tat és tat, tatt közt nincs különbség, legfölebb az, hogy a 
tat inkább «ez»-vei, a tat, tatt pedig «az»-val fordítható; legalább 
Lindahl ilyenféle különbséget tesz a kétféle tat között. De ezt 
nem igen lehet szabályúl fölállítni, mert mind a kettő ép úgy
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mutat közeire, mint távolabbra; pl. tat ekeve avost az örök öröm
ből Kk. 127.; tat arbest ezen örökségből Kk. 127., porret täte 
laipest ja  jukkei täte kalkest enni ezen kenyérből és inni ezen 
kehelyből Kk. 13.; kusne le tat rägatum j udari konoges hol van a 
zsidóknak azon született királya. E. 28.; kösse Herodes konoges tab 
kidiai mikor Herodes király ezt hallotta E. 28. stb. — A tat mu
tató névmás a IpS.-ban, valamint a lpF.-ban, a névelő szerepét 
vállalta magára, pl. tat olbma varresti toliko az ember oda szaladt 
B .; te len pöhtam skielma’, juhko' kcihtejejen tan kirhkon pír a jöt
tek gazemberek, a kik szemmel tartottak (vigyáztak, leskelődtek) 
a templom körül B., sodn leggasti tan tollon paldesne ő hevert a 
tűz mellett B. stb.

A mutató névmások, ha jelzőkként használatosak, gyakran 
változatlanúl maradnak; pl. tat ekeve avost (e h. taste); tat 
arbest; taté kapitelesne (e h. tasne) ezen fejezetben Kk. 60.

Donnernál a íaf-nak következő eltérő alakjai fordulnak elő : 
egyes-sz. nőm. dat 107; gén. dánná 122; com. daine 124; iness. 
datne 122; többes-sz. gén. dai 124.

2. Nyomatékosított mutató névmások: tat, tatt mellett tatek, 
tätek, tattek, D. 109. tahtak éppen ez, éppen az, ugyanez, ugyanaz, 
gen. tanka, acc. tabke; com. tainak; ess. tanka; iness. nyom. к 
nélkül tasna (de v. ö. täsnak itt E. 193 és B. tadnak); elat. tastak; 
allat. tasak; több.-sz. nőm. talikak v. takah; gén. taika ; acc. taitak, 
taitek; com. taika; iness. tainak; elat. taistak; allat. taitak. — 
tuot mellett tuotek, B. túohtek éppen az, ugyanaz.

3. taggar, taggarac ilyen, olyan (gen. taggaren, acc. taggareb, 
com. taggarin; több. gén. taggari, acc. taggarita, taggarit stb.) 
I tuoggar ilyen, olyan (ragozása mint taggar-é).

D) K é r d ő  és r e l a t i v  n é v m á s o k .

1. kä, D. kä, B. léd, Ide ki, a ki (gen. kein, acc. kdb, com. 
kdina, kain, ess. känen, iness. käsne, käne, elat. käste, käst, allat. 
käsa, käs, В. k'dsa, D. kesa; több. nőm. käh, gen. käi, B. kei, acc. 
käita, käit, ess. käinen, iness. käisne, käine, elat. käiste, allat. 
käita, käit, abess. käita).

2. mi, D. 87. mi mi, a mi (casusokbeli tő ma : gen. man, acc. 
mdb, B. mab, essiv. mannen, massan, all. massa, masa, elat. maste,

»
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matte, D. masti stb .; több. nom. mah, D. 88. та, gen. mai, acc. 
maita, maite, iness. maisne, maine stb).

3. kutte, Kk. hüte, B. kuhte, kuhti, I). kutti, kuht ki, a ki 
(casusokbeli tő kutte, kute és k u : gen. kutten, acc. kutteb, kuteh, 
com. kuttin, ess. kutten, iness. kutesne, Kk. 132. (Lind, nem is
meri), kusne, elat. kuste, kuttest; több. nom. kutteh, gen. kutti, 
acc. kuttit stb.)

4. Csak relativumként használatos jukka, juok, В. juhko a ki, 
a mely (casusokbeli tő ju o : gén. juon, acc. juob, ess. juon, com. 
juoina, juoin, iness. juosne, juone, elat. juoste, juost, all. juosa, jtios; 
több. nom. jukkoh, juoli, gén. juoi, acc. juoite, juoita, juoit stb).

5. kobba, D. 124. gobbice melyik (a kettő közöl), gén. kobban, 
D. G3. koppan, acc. kobbab, D. 87. kobbarn stb.

G. maggar, maggarac milyen? — Bagózása mint taggar-é. 
Jelzőként használva nagyobbára változatlan marad.

7. koktemus milyen?
A kei, mi, kutte ugyanazon értelemben nyomósító ragokkal 

is használatosak; még pedig kei és mi -tas, -tes vagy s-vel, kutte 
pedig csak s-vel. A ragozásnál a -tas, -tes többnyire mással
hangzón végződő esetekhez, a s pedig magánhangzón végződők- 
höz járul; pl. kütas, gen. käntas, D. 65. kéinnes, acc. käbtas, D. 62. 
kännes, 70. käms, com. käinas, ess. känenes, iness. käsnes, keines, 
elat. kästes, aliat. käsas, käses; több. nom. krihtas, gen. —, acc. 
käitas, iness. käisnes stb. Ugyanígy találjuk ragozva miteis v. mites 
és kuttes-t is.

E) H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k .

A kérdő és relativ névmások hozzájárult ken, ke v. к nyorna- 
tékosító szócskával mint határozatlan névmások is szerepelnek: 
k'ä-he v. küké valaki (gen. känke, all. kiäsak stb.); mike, B. mige 
valaki, valami (acc. mabke, mabken, gén. mánkén v. тапке, com. 
mainak stb.); kuttek valaki (acc. kuttebke, gen. kutteken, all. kut- 
teki V. kuttekesi). — tattее kutte . . . taita kutte az egyik . . .  a 
másik D. 87. (Icagge’ póte, tatta kutte mardin, tatta kutte meresin, 
tatta kutte aimin a szolgák jönnek, az egyik (tkp. az, aki) a vágófá
val, a másik fejszével, a harmadik tűvel). — Tagadó mondatok
ban : г к ei v. kä senki (i käbken v. -ke senkit, i kiäsak senkinek 
stb.); i mike senki, semmi; i kuttek senki (ib mem tobde kuh-

9
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telke: nem ismerek senkit) \juoke, juokahac mindenki, minden 
(juoken sajen minden helyen; juokahac tijest mindenki közű
letek). — Fürt a v. fiára és ikkenes v. ikke elébe tételével szár
maznak : farta  v. fiára lcuhti v. leülitek mindegyik, mindenik; 
hűlte ikkenes bárki; mi ikkenes v. mi ikke bármi; ikke maggar bár
milyen, akármilyen | aktek valaki, i aktele senki.

А ко és juo fokozásából keletkeznek juobba kobha (v. ö. finn 
jompi kumpi) egyik a kettő közűi {juobba kobbab kalkah todn tak- 
két egyiket a kettő közűi fogod tenni); akta kobba egyik a kettő 
közűi. — Magánosán is használatos, mint juobba sä licca egyik a 
kettő közül lesz; i kobbak egyik sem (acc. i kobbabke) ; kobbacak, 
I). 67. koppas mind a kettő {kobbacak acce ja  erlne uterque pater 
et mater).

Névmásszerű fő- és melléknevek: 1. äca, äcas más, egyéb, 
a többi (ib äcaseb tiete mást nem tudok); 2. mubbe, mubbad, D. 
nubbe (v. ö. lpF. nubbe) másik második; mubbe mubbe v. mubbe 
mubbad egyik másik {mubbe mubbadest egyik a másiktól; mubbe 
mubbadin egyik a másikkal stb.); 3. kueime kueime egyik másik 
(k. kueimeb; gén. kueibmeh kueibmeite egyiktek a másiktoknak; 
acc. kueibmeh kueibmeteme egyikünk a másikunkat); 4. muttem, В. 
mulitem valamely, némely; 5. sömes valamely, némely (több. 
sobmase' B.); 6. kalle, halles és man kaüe hány; kallckaceli, E. 148. 
kallók egynéhány; 7. kaika, kaihk, kaik mind, omnis (kaiké 
alma cell)  ; 8. fa r t, fiärhte, L . färt, färta  minden {f'ärhten saijesne 
minden helyen); 9. modde, moddes sok (pl. moddase’. —■ v. ö. lpF. 
moadde némely); 10. adna, ’-adna, 'adnak sok {‘adnak olmug sok 
nép); man ‘adnak mennyi | man mähte mennyi; tan mahte annyi.

11. §. Számnevek.

A) A l a p  s z á m n e v e k :  1. akté, akt; 2. kuekte, kuikte, D.
130 gvekt; 3. kolbma, kolbrne, D. 130. kőim; 4. nelje (nélje); 
5. vihta, vita, L. vit, vita; 6. kukta, lcüta, L. kot, kota; 7. cihca, 
cica, L. ceca, kieca ; 8. kakce, kakci; 9. okce, okci; 10. lolike, L. 
lökké, lukke; 100. cuehte, cuete, cueti, L. cuote; 1000. tüsan, tusén.

Szerkesztett tőszámnevek: 11. akté lökké naln (tip. egy a 
tízen); 12. kuekte lökké naln; 13. kolbrne lolcke naln; 18. okce lökké 
naln stb_; 20. kuekte lökké; 21. akta kolmad lokkai (tkp. egy a
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harmadik tízre); 30. kolbma lökké ; 34. nelje neljad lokkai; 40. 
nelje lolcke; 89. okce okcad lokkai; 200. kuekte cuote; 4000. nelje 
tusom.

B) S o r s z á m  n e v e k  az 1. és 2.-n kivűl az alapszámne
vekből d képzővel alakúinak : 3-dik kolmad; 4-dik neljad; 5-dik 
vitád; 6'dik kütad; 7-dik cicád, kiecad ; 8-dik kakcad,- 9-dik 
okcad; 10-dik lókká d ; 100-dik cuotad ; 1000-dik tüsenad, tusand, 
tuséiul. — Az «első» vuostes, vuostas; a «második» mubhe, D. 
miibe, nuppi (a lpF.-ban is úgy van nubbe; — a mubbe nem egyéb 
mint a mu, finn muu más szónak comparativusa. — Y. ö. lat. 
alter). — Donnernél előfordúl ezen alak is kuoktane második.
(Linis kuoktanem cuölmam cub'll a vásznának második csomóját 
eloldja D. GG).

Szerkesztett sorszámnevek: 11-dik akta ja  lokkad v. akt- 
lokkad; 12-dik kuekte ja  lokkad v. kuekt lokkad; 13-dik kolmad 
lökké naln (harmadik a tízen); 15-dik vitád lökké naln v. lokkad ja  
vitád; 20-dik kuekte lokkad; 23-dik kolmad kolmad lokkai (har-• 
inadik a harmadik tízre); 30-dik kolbme lokkad; 39-dik okcad 
neljad lokkai; 90-dik okce lokkad; 96-dik kütad lokkad lokkai; 
1000-dik lokkad cuotad v. lökké cuotad (v. ö. tüsenad).

C) C o l l e c t i v  s z á m n e v e k .  Ezek több együvé tartozó, 
egységes csoportot alkotó egyesekre vonatkoznak. Képzésükre 
nézve kétfélék :

1. -s, -os képzővel: kuektes ketten (kuektes lan ketten vagyunk ; 
aicei sono kuektaseb: észrevette v. megpillantotta kettőjüket; 
kuektes mijast: ketten közülünk); kólmas, holmes, kolmos hárman 
és kolmasace, mely a kolmas-nak diminutivuma (kösse holebe kol
mos jcilla kuektaseh : midőn hárman vagy ketten beszéllünk); nel- 
jes négyen (neljes lepe négyen vagyunk); vitas öten; kötés, kotas 
hatan (kotasi faron sodn poti: hatnak kíséretében jött); ceces 
heten.

2. -ok, -uk, -k képzővel: kuektak v. kuekt a csak kettő, egye
dül ketten [nwi kuekta leime tanne csak mi ketten voltunk itt; tói 
kuekta csak ti ketten); kolmuk, B. kolmok csak hárman (vaggob 
mije kolmuk tokko menjünk oda mi hárman); neljok csak négyen 
(mije neljok csak mi négyen). — A többi számneveknél ezen col
lectiv képzés nincs használatban.

D) A «hányszor» kérdésre megfelelő számnevek: kuekti két
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ezer; holmi háromszor. — Az i rágós alak csak e két számnévnél 
fordúl elő a IpS.-ban. Sokkal szokottabb az ismétlés kifejezésére 
az alapszámnévnek a pale, aike és kerde szavakkal összekapcso
lása, mint kuekten aiken vagy kuekte palen kétszer; kőimen aiken 
vagy kolma palen v. kerden háromszor; neljen aiken négyszer ; 
kakce pale nyolczszor; cuoten aiken százszor.

Az ismételt cselekvés sorhelyét a sorszámnév elativusa 
jelöli: kolmadist harmadszor; neljadest negyedszer; vitadest ötöd
ször ; lokkadest tizedszer | mubbadest, mubbadist másodszor | vuos- 
teken, vuostaken, vuostek először. — A sorszámnévhez hozzájáruló 
s képző törtszámneveket alkot, mint neljades, neljates negyed, 
negyedrész; vitades ötödrész; kotades hatod; kakcates nyolczad, 
nyolczadrész; kolmades, kolmodes, kolmoc harmad, harmadrész.

I g e .

12. §. Igeragozás.
A IpS.-ban négy m ó d o t  külömböztetiink meg, úgymint:

1. i n d i  c a t i vu  s , 2. i m p e r a t i v u s ,  3. i n d e f i n i t i v u  s, 
és 4. c o n d i t i o n a l i s ,  illetőleg o p t a t i v u s - t ;  — három 
s z á m o t ,  t. i. az e g y e s  és t ö b b e s e n  kívül még a dua l i s t  ’) 
és két egyszerű i dő t ,  a p r a e s e n s t  és p r a e t e r i t u m o t .

A) I n d i c a t i v u s  (jelentő mód). Külön módképzője nin
csen. — A p r a e s e n s b e n  a tiszta tőt látjuk és ehhez járulnak 
a személyragok. Az egyes-sz. első személyében b, mint vallob: 
vallo- jajgatni; cerrob: cerro- sírni; viesob: vieso élni; torjob: 
torjo- kormányozni; berrib: bem-tartozni, debeo.— Olyan igéknél, 
melyeknek töve e-re végződik, az e a b hozzájárultával a-ra válto
zik ; pl. covorab: covore- kényszerülni, debere ; adnab : adne- bírni; 
vuolgab: vuolcje- menni; jakkab: jakke- hinni; kitab : kite- köszönni; 
vaddab: vadde- adni stb. Csak nagy ritkán találunk e szabály 
alól kivételt, mint a milyen virteb: virte-, 13. virde- nekem kell, 
— A Ze-nek eredetibb alakja m, mely megvan valamennyi többi

J) A többi lapp dialectusok közül csak a IpF. és lpE.-ben találjuk még 
a  dualist, de már ezekben is kopottabb alakban ; a IpK.-ban, a mennyire a 
Genetz közlötte szövegekből láthattam , nincs meg.
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lapp dialectusban (IpF. gitam, lpE. láttam köszönök; lpK. ierpnam 
aggódom), de megvan még magában a svéd lappságban is, mint 
Donner szövegeiből láthatjuk. Ilyen m-es alakok : ohcom : ohco-, 
L. oce- keresni; sarnum: särnu, L. sardno- mondani; hajúm: 
häju-, L. hajó- D. 63. segíteni; juoigam : juöige-, L. juoike- da
lolni; gahpadam: gahpade-, L. kappete-, D. 125. ugrálni, tán- 
czolni.

A többes-szám 1. személyének ragja he, pl. adnehe: adué- ; 
meddebe : medde- vétkezni; adnobe : adno- követelni; sitebe: site- 
akarni; kitebe : kite- | moljertebe: moljerte- D. 130. a tagokat kés
sel elválasztani. — A többi három lapp nyelvjárásban keményebb 
p-t találunk több. 1. szem. ragul vég e nélkül: IpF. gittep; lpE. 
láttep; lpK. porrep eszünk.

A praesensbeli dualis 1. személyének ragja -n ; pl. moi 
eeen : ece- szeretni; vieson : vieso-; pöten: pöte- ; rokkolen : rok- 
kole- könyörögni; kuedden: kuedde- vinni. Eag nélkül találjuk 
Donnernél az igét ebben a példában : monno kalka aktain saddet 
mi ketten együvé leszünk (egyesíttetünk) 132. —• A lpF.-ban már 
elkopott a ragja (gitté), a lpE.-ban pedig szintén -n (kitten).

A praes. 2. személyében h járul a tőhöz és a végső e előtte 
szintén n-га változik. A népnyelvi szövegekben a h ’ végliehe- 
zetté gyöngült, mely már alig hallható : viesoh, vieso’ : vieso-; 0330h, 
0 3 3 0 ':  0 330- kapni | tietah v. tieta’: tiete- tudni; kalka’ : kalke-; 
kül a ': kule- hallani; D .váljál: valje- választani; kuora’: kuore-, 
L. koré- fölmászni, föllépni, ascendere; tana:: tana-, L. teudnalie- 
szolgálni. — Az egy. 2. sz. ragja a lpE-ban is h, a másik kettőben 
azonban eredetibb k-1 látunk (lpE. kitah; IpF. gitak; lpK. sárnak 
beszélsz).

A többes 2. szem. ragja bet, melynek Budenznél egy telje
sebb -behte, -bete, az E. szövegben pedig még teljesebb -betet alak
ját is találjuk: viesobet: vieso-; porrobet: porro-, L. porre- enni; 
caggebet: cagge- kinyújtani; nädastebet: ndiaste- szükségben 
lenni; vuoidnebet: vuoidne- lá tn i; tobdebet: tobde- megismerni |[ 
pajabehte: paje- engedni, hagyni; kalkabete : kalke- В. | E. 206. 
sitebete: site- akarni; kierdebete : kierde- tűrni, E. 106; lev Habete : 
kulié-E. 130; adnebete: adne- E. 136; teuvobete: teuvo- E. 138. 
megtelni; viggebete: vigge- E. 140. iparkodni || cuojjobctet: 
CU0 330- E. 44. állni; mattebetet: matte- posse E. 215.; ocebetet: осе-



43

keresni E. 220.; sittebetet: sitté- akarni E. 206.; oggobetet. oggo- 
E. 42. kapni; kattebetet: hatte- E. 80. őrizni; kalhabetet: kalkc- 
E. 81.; —лЕ. 82. ezt is találjuk kalkebeta; E. 224. oggobetit: oggo-,
E. 136. jättebetit: jatté---- Mind a lpF.-ban, .mind a lpE.-ban
meg van ez utóbb említett teljesebb alak, amabban -baettet, 
emebben -vetted (lpF. gittebaettet; lpE. kinevetted. — A lpK.-ban 
is -bitted, -beitted, -hitte’, -epped és -vettet, mint ielbitted éltek; kovn- 
bejted és kqvnbitte- találtok ; pa(zyepped böjtöltök ; sirvettet játsz- 
tok (tő sirre-).

A duális 2. személyében -beten a rag : kullebeten: kulié- hal
lani; vuoidnebeten : vuoidne-; adnebeten: adne-: mannebeten : 
manne- menni; kalkebeten : kalke-; potebeten : pote-; vaggebeten: 
vagge- járni. — A lpE.-ban és lpE.-ban már kopottabb -betette és 
-vette ragokat találunk (lpF. gittehaette ; lpE. kitevette).

A praes, egy. 3-dik személyének nincs ragja; de nyomát 
találjuk abban, hogy a tő e véghangzója a-ra változik: valló: 
valló- ja jgat; cerro: cerro- sírni; kocco : kocco- hívni, parancsolni; 
kolka: kolke- folyni; pohta : pöhte-; aita: aite- fenyegetni; ralda : 
valde- venni; takka: takke- tenni; toivota: toivote- Ígérni; cogga : 
cogge- tömni; ajeta: ajete- akadályozni. —■ Figyelemre méltó, 
hogy Donner szövegeiben az egy. sz. 3. személyben a véghangzót 
majd mindig megnyújtva találjuk, mint luotä: luote-, L. luite- 
elereszt, elold; valtä: valtc-, L. valde- venni; pessä: pessa-, L. 
passa- mosni; vuojä: viioje- hajtani; cdlacd : cälace- karczolni; 
laipü: laipu-, L. laipo- kenyeret sütni; karffu : karffu- czirógatni, 
simogatni, L. nincs; kertü: kertu-, L. kierde- tűrni; aigü: aigu-, 
L. aiko- szándékozni stb. — A 3 , személyben a véghangzó el is 
szokott maradni, pl. jostist: jostiste-, L. joste- D. 87. rúgni; 
täddal: täddele-, L. teddele- nyomni, lenyomni, D. 86.; snolat: 
suolate- ellopni, D. 83.; laulot: laulote- dalolni, D. 128 ; losskqll: 
losskqlle-, L. loskele-, D. 108. vágni, ütni. — Az egy. 3. személynek 
ragját a többi nyelvjárás sem őrizte meg.

A több. 3. személy ragja h, a népies szövegekben ’. — A rag, 
mint látjuk, hangra nézve ugyanaz, mint az egy. sz. 2. személyéé. 
De némi különbség mégis van. Ott a h előtt az igető vég e-je a-ra 
változott, itt ez nem történik: palle’ : palle-, В. félni | vúoce’: 
váoce- lőni; polte’ : polte-, L. polde- égetni; er ike’ : svike- kísértei
ként ijeszteni; kähee’: kähee- látni, nézni; kühl’ : külu-, L. küllő
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hallatszani, D. | vassoteh: vassote- gyűlölni; tetetek: tetete- 
tudatni; albcteh: albete- csúfolni; likoh: liko- tetszeni; mordnak: 
vuordno- esküdni; óbmoh: obmo- avulni. — A IpE.-ban szintén h, 
a: lpK.-ban semmi, vagy b, v, a IpF.-ban pedig eredetibb к jelöli a 
több.-sz. 3. személyt (IpE. kittek ; lpF. gittek; lpK. korro varrnak; 
cieilke mondanak; vigneb futnak, manniv mennek).

A dualis 3. személyének ragja -ha: hävaneba: hcivane- el
pusztulni ; eceba: ece- szeretni; kalkaba v. kaikéba: kalke-; jabmeba 
jabme- meghalni; adneteba: adnete- tartani; cuorvoteba: cuorvote- 
fölhívni, segítségül hívni; berriba : berri-; auteteba: autete- meg
előzni. — A -ba-nak ezen kívül megtaláljuk teljesebb -ban alakját 
is, melyet Lind, nem ismer : adnoban : adno- követelni, Kk. 102.; 
kalkaban: kalke- Kk. 99. | magúban: maga-, L. mogo- fölforgatni, 
D. 108.; jorruhtüban: jorruhte-, L. jorrete- forgatni, földönteni, 
D. 108.; móptestapan : vuőptestc-, L. vuopteste- ébredni, észre
venni, megérteni, D. 104. — A IpF.-ban ugyancsak -ba, a IpE.-ban 
pedig -v a 3. sz. dualis ragja.

Az i n d i c a t i v u s  p r a e t e r i t u m  jele i, melybe a tő e 
véghangzója nagyobhára beleolvad. Lind, csak ezt ismeri. Az 
i-nek azonban a különféle szövegekben teljesebb -je, -ije, -ie, i 
alakját is találjuk, másutt ismét azt látjuk, hogy a praeteritum 
jele egészen elenyészett. A hozzá járuló személyragok, az egyes
száméit kivéve, külömböznek a praesenséitől és így a kiilömbségek 
vagy megegyezések föltüntetésére szükséges, hogy itt is külön 
tárgyaljuk az egyes, kettős és többes-szám kiilömböző személyeit.

A praet. egy. sz. 1. személye -ib: viesoib: vieso-; jä ttib: 
jätte- mondani; cuorvib: cuorve- kiáltani; valjib: valje- válasz
tani; jorrib: jorre- elesni; paijanib: paijane- följönni, emelkedni. 
Az eredetibb alak itt isim- volt. Ez meg is van még a le ige Ildim, 
lim alakjaiban. — Ps. 342. teljesebb -ijeb ragot találunk: viilla- 
liijeb: vällahe- feküdni; Iciggestijeb: Uiggeste- nyugodni. ■—• A többi 
három dialectusban -im ragot látunk (lpF. gittim; IpE. kittim; 
lpK. iellim éltem).

A több. 1. sz. ragja ime: jakkime : jakke- hinni; vuoidnime : 
vuoidne-; кullime: kulié- hallani; vertime: verte-, E. 21., L. 
virte- müssen; vaddime: vadde- adni; kalkime és kalkaime:
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kalke-; jukkáimé: jukke- inni; por reime: porro-, porre- enni; 
toivoime: toivo- vélni | Ps. 338. mannim: marine-. — A IpE. és 
lpK.-ban kopottabb im, im, a lpF.-ban pedig teljesebb -imek ragot 
találunk (lpF. gitimek; IpE. kittim ; lpK. mamim mentünk).

A praet. dual. 1. szem. ragja -imen. Itt csak Lindahlra 
támaszkodhatom, mert az átolvasott szövegekben nem találkoz
tam ez alakkal; az egy esetben pedig, a hol találtam, más alak
ban fordúl elő: kalkin, L. szerint volna kalkimen (albrnai mon 
vainotab, ките monno kalkin kaudnotet, az égbe kívánkozom, hol 
mind a ketten találkozni fogunk tk. fogtunk]). D. 128. — A lpF.- 
ban -ime, a IpE.-ban -im ragot találunk (lpF. g i t i m e lpE. 
kittim).

A praet. egy. 2. személye -ili, a népies szövegekben -V, D. 
-г’ : vaddih: vadde-; takkih: takke-; jahmih: jabme-; saldih: 
salde- kiválasztani; kattih: hatte- őrizni, megóvni | pönnui’: 
ponnu-, L. puono- D. 109. belemártani | E. 202. teljesebb ijah ragot 
találunk : vuoinijah : vuoidne-. — A lpE'-ban is -ili, a lpK.-ban г/, ik, 
a lpF.-ban is ered. -ik ragot találunk (lpE. kittili; lpK. vaját/ 
vettél; о pitik adtál; lpF. gittik).

A több.-sz. 2. személyében -ite a rag: ecite: ece-; vaddite : 
vadde- ,- tuostotite : tuostote- elfogadni, venni; júktastite : piktaste- 
ruházni; oppite: oppe- meglátogatni, tanulni; potite: pote-; 
viesoite : vieso-.— Lind, csak ezt a ragot ismeri. Az E. szövegben 
azonban egy teljesebb -iten ragot is találunk; ti je kodditen: kodde- 
megöltetek, E. 20.; eciten: ece- E. 87.; jakkiten: jakke- E. 87.; 
avotalliten: avotalle- örülni, E. 95.; vaggiten: vagge- E. 121.— 
A lpF.-ban -idek, a lpK.-ban -ijt, in, a IpE.-ban -id a ragja (lpF. 
gitidek; vqrdijt mentetek; püdin jöttetek ; lpE. kittid).

A duab 2. személye iten : eciten: ece-; vaggiten: vagge- já rn i; 
ociten: oce- keresni, E. 9. 32. — Több példára nem akadtam (v. ö. 
a több. 2. személyt). — A lpF.-ban -de, a IpE.-ban -id a dual.
2. sz. ragja (lpF. gitide ; lpE. kittid).

A praet. egy. 3. személye maga a praet. töve, vagyis ragja 
egy az igetöhöz járuló i, D. i, melybe az e véghangzó nagyobbára 
beleolvad, néha megmarad, máskor ismét a-ra változik: kdtoi: 
kato- eltűnni, abesse; sardnoi: sardno- mondani; coggoi: coggo- 
állni; vuojoi: vuojo- elmerülni | jehti; jelite- mondani; tahpesti: 
tahpeste- bezárni; cuinidi: cuinide- sötétülni; vanti: vante- meg
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akadni | pijaijei: giijaije- odatenni, rakni vhová, B .; saddei : 
sadde- lenni, fieri; hnlei: hole- beszélni; rampei: rampe- di
csérni ; tojei: tője- bízni vmiben E. | ohcai: ohce- (de van oíici is) 
keresni; kaccai: кассе- esni; vleihkai: v'eihke- alámerülni; hab- 
kai: habke- megfúlni; takkai: takke-; kalkai: kalke-. — Hangzó
változást szenvednek, de сзак Budenz szövegeiben: vcildi: valde- 
venni; lühpi : lahpe- elveszteni; väddi: vadde- ; läsi : läse- be
zárni ; vuerdi : vuorde- várni; puekti (pukti) : puokte- hozni, vinni ; 
járni: jabme- (v. ö. D. járni); vuini: vuoidne- látni, (v. ö. vuoidni). 
— Egy eltűnt rag nyomát jelöli Donner szövegeiben a hosszú г : 
váldi: valije-, L. valde-,- hódit: köddé-; potkl: potke- széttépni; 
masti: maste- keverni; vuórkki: vilinkké- elrejteni, eltenni; 
turgi: turge-, L. turgete- гоззг idő lesz; — ezen eltűnt rag nem 
egyéb mint -je, mely még fönmaradt ebben az alakban veidnije: 
vuoidne- D. 103 (veidnije päive neitem cahkan látta a nap leányát 
ülve: ülni). — A lpF.-ban -i, a lpE. és lpK.-ban -ij rag van (lpF. 
giti; lpE. kittij; lpK. rnonij ment).

A több. 3. sz. ragja Lind.-nál -in. A különféle szövegek 
azonban ennél mást is ismernek. Az -in mellett ott találjuk telje
sebb -ijen, jen, E. -len, D. -геи, -in és kopottabb -n alakját: húg-sóin : 
hugso- gondot fordítani vmire; küllőin : kalló- tartozni vhová ; 
pöhtin: pöhtv-; ädnanin: ädnane- szaporodni; kierdin : kierde- 
eltűrni; puodgestin: puodge-ste- hirdetni |j sardnotijen: sardnote- 
mondani; alvetijen: alvete- megijedni; jorgetijen: jorgete- vissza
térni; sorganijen: sorgane- megijedni; koddelijen: koddele- meg
ölni; ussotijen: ussotc- vélni, hinni, szándékozni; v'ähketijen: 
v'ähkete- В. futni | rokkolijen: rokkole-; poddijen : podde- elosztani; 
cokketijen : cokkete- leülni, E. 55. 61. || ollanien : ollane- elvégződni, 
E. 16.; tetetien: tetete- tudatni, E. 17.; autóidén: autohe- csudál- 
kozni; heveden: hevete- dicsérni, E. 17.; holetien: holete- rábe
szélni; tuobbelien : tuobbele- megfogni; cokkahien: cokkahe- ülni, 
E. 19.; torretien: torrete- követni, üldözni, E. 39. | jaukasien: 
jaukase-, L. jauke- hótól ellepetni, oda lenni; moddusien: mod- 
duse-, L. mogo- fölforgatni; kgljedien: kgljede-, L. kaljete- kiszéle
sedni, kitágulni: kobdgdien: kobdgde-, L. kobdete- kiszélesítni; stiio- 
rudien : stúorude-, L. stuorete- nagyobbítani, D. \\jollartahtelejen: jol- 
lartahtele- gördíteni; pahterejen: pahtere- megszaladni; kaunete- 
jen : kaunete- találkozni vkivél; rappasejen: rappase- megnyílni, B. ||



47

■Valiin: válté-, L. valde-; pacin: pace- maradni; kgrrin: karre- 
megkeménykedni, megdermedni; ceggin: céggé- fölállítni; kagin: 
kage- kanállal inni; säcin : sáce- hátulról taszítni, t o l ni ; едткадгп: 
camkate-, L. camke- erősen megkötni D. || koheon: koheo- hívni, 
parancsolni; vieson : vieso-; tolvon : tolvo- vezetni; vaggen : vagge-; 
piajen : paje- hagyni, engedni; karvetacen : karvetace- készíteni; 
casken : caske- vetni, dobni; póten : pote-; mannen: manne- ; 
piäbmost allen: piäbmostalle- megenni, étkezni; mähten: mahte- 
tudni, b írn i; nohken : nohke- odaveszni; pollejehten : pollejehte- 
meggyújtani; keiig en : kalke-В. — A IpF.-ban eltűnt a személy
rag, a lpE.-ban is csak a praet. jele, az i maradt meg és csak a 
lpK.-ban találunk -in-1. Ez utóbbi dialectusban sem általános 
azonban az -ín, mert egyik tájszólásában, a notozeroiban, csak 
az igetö véghangzójának megnyújtását látjuk minden személyrag 
nélkül (lpF. gitté; lpE. kitti; lpK. jiellin v. illin éltek; cilhkin 
mondták | tierlé elszöktek ; sij vuejjile ők hajtani kezdtek).

A duál. 3. személye Lind.-nál -ika. A szövegekben ennek is 
többféle alakjára akadunk, mint -ikan, -iken, -ike: valdika : 
valde- ; jehtika : jehte-; kaccika: кассе-esni; pajika: paje-; mas- 
silca: masse- elveszteni \pineteika: pinete- kínozni; varresteika: 
varreste- szaladni; hohketeika: hohkete- elveszteni, megölni, B .; 
kauclneika: kaudne- találni, E. 31. || manneike : manne- В. || vieso- 
ikan: vieso-; kulloikan : küllő- hallatszani: vaggikan: vagge- ; 
puoktikan: puokte- vinni, hozni; cokkedattikan: cokkeelatte- leültetni | 
skuolateikan: skuolate- csörgetni; kaheateikan: kaheate- kérdezni; 
tobbeleikan: tobbele• megfogni B .; piüjeikan: picije- odatenni, 
rakni vhová; holeikan: hole-; takkaikan: takke- E. |j kalkiken : 
kalke- ; vuociken: vaoce- lőni; kuoriken: kuore- nyomozni (va
dat) ; pétiken : pote-; porriken: porre-; caniken : сапе- bemenni ; 
kdeiken : kuoce- fölmászni; siigiken: suliké- evezni; välcligen: 
valde-; läpiken: lahpe- elereszteni В. — Az -iken, -ike ragban az 
c-nek (i-ból gyengülése csakis Budenz népnyelvi közleményeinek 
sajátja. — A IpF.-ban -iga, a lpE.-ban -in a dual. 3. szem. ragja 
(lpF. gitiga ; lpE. kittin).
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Az i g é k h e z  j á r u l ó  s z e m é l y r a g o k  á t t e k i n t é s e ,

1. Praesens.
Egyes-sz. Többes-sz.

1. szem. -b, -m. -be
2. » -h, -’ -betet, -bellte, bete, beta, bet
3. я (a véghangzó elváltó- -h, -’

zása és megnyúlása).
Kettős-sz.

1. szem. -n
2. e -beten
3. i) -ban, Ъа.

2. Praeteritum.

1. szem.
2. »
3. »

Egyes-sz.
-b [ni] (i-b, ije-b) 
-h, ’ (i-h, i', ija-h)
— (i, i, ije)

Többes-sz.

■me (i-me, i-m)
-ten, -te (i-ten, i-te)
-n (-ije-n, ie-n, ie-n; je-n, i-n, 

i-n)
Kettős-sz.

1. szem. -men [-n?] (i-men, i-n)
2. )> -ten, (i-ten)
3. i) -kan, -ken, -ka, -ke (i-kan, i-ken sth.̂ )

P a r a d i g m á k  az indicativus praesens és praeteritumbelí 
ragozásról (ece- szeretni; jukke- inni; kalke- fogni, akarni, wer
den ; lökké- olvasni; vieso- élni):

P r a e s e n s :
I. ece- :

P r

1. szem. ecab
Egyes-sz.

ecib
2. » ecah, eca’ ecili, eci’
3. » eca eci

Többes-sz.
1. szem. ecebe, ecime
2- » ecebet stb. ecite, -ten
3. » eceh, ece’ ecin stb.
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Kettős-sz.
1. szem. ecen
2. » ecebeten
3. * eceba, -ban

P r a e s e n s :

1. szem. jukkab
» jukkah, jukka’

3. и jukka

1. szem. jukkabe, jukkebe
2. и jukkabet, jukkebet stb.
3. к jukkeh, jukke’

1. szem. jukken
2. и jukkebeten
3. i) jukkeba, -ban

P r a e s e n s :

1. szem. kalkab
2. e kalkah, kalka’
3. e kalka

1. szem. kalkabe, kalkebe
2. i) halkakét, kalltebet stb.
3. и kalkeh, kalke’

1. szem. kaikén
kalkabeten, kalkebeten 
kalkaba, kaikéba, -ba?i

P r a e s e n s :

1. szem. lokkob, lokkab
2. i» lokkoh, lokkah
3 и lókká

ecimen
eciten
ecika, -kan.

II . jukke- :
P r a e t e r i t u m

Egyes-sz,
jukkib
jukkih
jukkái, jukki 

Többes-sz.
jukkáimé, jukkime 
jukkaite, jukkite, -ten 
jukkin stb.

Kettős-sz.

jukkáimén, jukki men 
jukkaiten, jukkiten 
jukkaika, jukkika, -kan.

III .  kalke-:
P r a e t e r i t u m :

Egyes-sz.
kalkib
kalkih, kalki’ 
kalkai, kalki 

Többes-sz.
kalkaime, kalkime 
kalkaite, kalkite 
kalkin stb.

Kettős-sz.
kalkaimen, kalkimen 
kalkaiten, kalkiten 
kalkaika, kalkika, -kan.

IV. lökké-:
P r a e t e r i t u m .

Egyes-sz.
lokkib,
lokkih, lokki’ 
lokkoi, lokkai.

Ugor füzetek 3. 4
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Tobbes-sz.
1. szem. lokliobe, lokkebe lokkoime, lolckinie, lokkaime
2. i) lokkobet, lokkebet stb. lokkoite, lokkite, lokkaitc
3. e lokkeh, lokke’ lokkin.

Kettös-sz.
1. szem. lokken lokkoimen, lokkimen, lokkaimert
2. i) lokkobeten, lokkebeten lokkoiten, lokkiten, lokkaiten
3. » lokkoba, lakkéba, -ban lokkoika, lokkika, lokkaika.

V. vieso-:
P r a e s e n s : P r a e t e r i t u m :

Egyes-sz.
1. szem. viesob viesoib (L. így is viesob)
2. » viesoli, vieso’ viesoih, vicsoi’ (L. így is viesoh)
3. » vieso viesoi

Többes-sz.
1. szem. viesobe viesoime
2. » viesobet viesoite
3. » viesoli, vieso’ vie sóin, vieson

Kettős-sz.
1. szem. vieson viesoimen
2. » viesobeten viesoiten
3. i» viesoba, -ban viesoika, -kan '.

J e g y z e t .  A tőlem fölállított paradigmák eltérnek a
Lindahléitól. L. ugyanis szabályként állítja föl, hogy azon kéttagú 
igék, melyeknek első tagjukban egyszerű и van á praet. egy. 
3-dik, a több. 1., 2. és a dualis mind a három személyében az e 
véghangzót nem olvasztják bele az г-be, hanem a-ra változtatják. 
Ugyanezt teszi számos olyan kéttagú ige is, mint takke-, parge-, 
dolgozni, cadne- kötni, kalke- stb., melyeknek első tagjában a van 
(lásd a paradigmákat); azon kéttagú igék legtöbbje pedig, me
lyeknek első szótagában о van, a praes, egy. 1., 2., a több. 1., 2., 
a dual, mind a három személyében, továbbá a praet. egy. 3., a 
több. 1., 2. és a dual, mind a három személyében az e véghangzót 
o-ra változtatják (1. lokke- ragozását). Ez igaz ugyan, de nem így 
kimondva, mert mint paradigmáimban is föltüntettem, ugyanazon 
igéknél az e bele is olvadhat az г-be, a-ra is változhatik, a lokke-, 
rokke-íéle igéknél pedig egyképen találjuk a rokkah, lokkah mint a
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rokkoh, lokkoh stb. alakokat. — Még egy megjegyzést tesz L., 
melynek a tapasztalás ellentmond. Szerinte az o-ra végződő igék, 
mint cuovo- követni, nyomozni; coggo- állni; vieso- élni stb. a 
praet. egy. 1. és több. 3. személyében nem kapják meg a praet. i 
jelét, az egy. 2. személyben pedig г-vel vagy a nélkül használato
sak. Ez is egyoldalú, mert én csakis oggoin, toivoin, viesoib, cnor- 
voih alakokat találtam a szövegekben és csak a többes harmadik 
személyében akadtam i nélküli alakokra; de itt sem az о végűek 
kizárólagos sajátja volt (lásd a praet. több. 3. szem. tárgyalását). 
— Azt különben megengedhetjük, hogy a praet. egyes-sz. l . és
2. személyében г nélkül is használatosak.

B) I m p e r a t i v u s  (fölszólító mód). — A IpS.-ban kétféle 
imperativus van. A egyiknek alapjául az igető szolgál (I), a má
sikban pedig о (и) a módképző (II). Még a személyragok is 
külömböznek némileg a kétféle imperativusban, tehát külön is 
kell őket tárgyalnunk.

I. I m p e r a t i v u s .  Személyragja : egy. 2. —- (vagy néha a 
tő vég e-jének o-ra változása); 3. -s; több. 2. -t, E. Ps. -te, 3. -.s, 
Kk. -se; dual. 2. -n. — A több. 1. sz. -h, a dual. 1. sz. -m és 3. 
szem. -ska ebben az imperativusban csak nagy ritkán fordúlhat 
elő. Lindahl nem ismeri, magam se találtam, és nem is fordúl elő 
másutt mint Lönnrot (és utána Hunfalvynak) paradigmáiban. — 
Példák az I. imperativusra: egy. 2. valde: valde-; косе: косе- 
őrködni; pakkat e : pakkal e- büntetni; arka laste : arkalaste- könyö
rülni ; arja: arjo- kímélni, sajnálni | India: kulié-; kcica: kdce- 
nézni; takka: takkc-; niddota: niddote- gyűlölni; sita: site- akarni ||
3. valdes: valdc-; jdttes : jätte-; rokkoles: vokkalc- könyörögni: 
vakotes : vakotc- inteni; potes : pöte-; saddcs: sadde- || több. 2 .lognct:

lepne- fölemelni; vaggct: vagge-; hitet: kite- köszönni; rastetet : 
rastete- felelni | ollctete: ollete- teljesítni, E. 134.; anetete: anete- 
tartani, E. 33.; juoketcte: jvokete- elosztani; tvostote: tnosto- föl
venni, elfogadni E. 33—34. || 3. sz. cccs: L. ece- | luitadesc: 
luitade- leereszkedni, Kk. 121.; mannese: manne, Kk. 157. j| dual.
2. sz. vaggen : vagge-; nuolen: nuole- föloldani; Iáidén: Iáidé- menni 
vkihez ; jütten : jötte- ; tuostoten : tuostote- ; jöttén : jötte-.

Donnernél a több. 2. szem. -t ragja mellett egy teljesebb 
-hete, -bet ragot találunk, mint kocéubete: косей-, L. Icocco- hívni, 
I). 85.; pötebet I). 80.; vaggebet: vaggc-; jöttebet: jötte- D. 84.;
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ceggebet: ссуде- fölállítni; puoktebet: paukte-, L. puokte- elhozni, 
D. 85. Mindezek a praesens több.-sz. 2. személyével egyező ala
kok. Az E. szövegben '33. lapon az orrú- imp. több. 2. személye 
megegyezik a dual. 2. személyével: orroten. — Ugyancsak Don- 
nernél az I. imperat, dual. 1. személyét is megtaláljuk -men raggal 
ebben a szóban: mgstg.de men: mantate- keverni, D. G3.— Budenz- 
nél az imperat, egy. 2. személye csak ebben az egy szóban van 
meg: tauhkest: tauhkeste- rejteni. Hasonló Donnernól vuojeht: 
vuojehte-, L. vuojete- hajtani, 103.

II. I m p e r a t i v u s .  Személyragja: egy. 1. -m ; 2. -h ,■
3. s ;  több. 1. -b; 2. -te; 3. -se, -s; dual. 1. -л ; 2. -ten; 3. -skan, 
-ska. A ragokat, minthogy minden személyre nem találtam 
példát a szövegekben, Lind, szerint állítottam össze. — Példák 
a II. imperativusra: egy. 1. sz. ecom: ece-, L. || 2. ecoh, L., 
vaddoh: vadde-, Ps. 245. || 3. ecos; tcudnahos: teudnahe- szol
gálni I jorgelas: 'orgele- megfordítni; vaddus: vadde-; puoresu- 
gnadus: puoresagnade- megáldani; varjelus: tarjele- oltalmazni, 
K k.: potus: pöte-; valdus: valde- D., valde- L. || több. 1. lognob: 
logne- fölemelni; maitajob: muitaje- emlékezni; kitub: kite-; 
rokkolob: rokkole-; kullob: kulié-; mannob ; manne- |j 2. ecote, L- 
kocajote: kacajé- ébredni, Ps. 382. || 3. luitaduse: luitade-; cuojjo- 
tuse cuoggote- állni hagyni.: vagguse: vagge- ,- kocuse: косе- vir- 
rasztani; oggotuse: oggote- szerezni; ünetuse : dnete- szaporítani | 
vaggusa: vagg :- Kk. 139. j| dual. 1. econ L. | kasacgttwn, így is 
käsähcättou huzzunk ketten, D. G3. : kasgegtte-, L. kese- || 2. ecoten, 
L .; Vaggoten : vugge-, E. 185. jj 3. ecoska, -kan, L.

C) I n d e f i n i t u s .  Friis és utána Hunfalvy conjunctivus- 
nak nevezik ezen módot. Én Lönnrot elnevezését fogadtam el, 
mert legjobban megjelöli. Nem tiszta conjunctivus, értéke határo
zatlan. Gyakran fordul elő föltételes mondatokban, néha pedig 
olyan szerepe van, mint az imperativusnak, máskor ismét mint a 
finn concessivusnak és azért Lönnrot a finn kiittänen alakkal is 
fordítja. — Módjegye -ic vagy c. Csak c-t az о végű és azon e 
végű kéttagú igék kapnak, melyeknek első szótagjukban и van. 
Az utóbbiakhoz sorakozik több olyan kéttagú ige is, melyeknek 
első tagjukban a van, n rn t kalke-, takke-, purge■ stb. Ezek közül 
azonban csak kalke- veszi föl majd mindig az egyszerű c-t, a
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többiek inkább ic-vel használatosak. — Az indefinitusban a sze 
mélyragok ugyanazok mint a praesensben.

Példák az indefmitusra:

1 . prote-:
Egy. 1. poticab

2. poticah 
B. potic

Több. 1. poticebe
2. poticebet
3. póticéh 

Kettős 1. poticen
2. poticebeten
3. poticeba

3. kalke-:
Egy. 1. kalkacab (v. ö. 1a1,Id

ea b)
2. kalkacah
3. kalkac

Több. I. kalkacebe
2. kalkacebet
3. kalkaceh 

Kettős 1. kalkacen
2. kalkacebeten
3. kalkaceba

2. vieso-:
viesocah, Ps. 120. viesocam
viesocah
viesoc
viesocebe
viesocebet
viesocch
viesocen
viesocebeten
viesoceba

4 . jukke-:
jukka cab

jukka cah 
jukka 6 

jukka cebe 
jukka cebet 
jukka céh 
jukkacen 
jukkaceb'ten 
jukkaceba.

Az egy. 3. személyre teljesebb -ica, -ca alakot is találunk a 
külömböző szövegekben: berrica: berri- müssen; saddica: sadde- 
Kk. 7.; teudnahica: teudnahe-; ollica: olle- teljesítni, véghez 
vinni, Kk. 41.; astica: aste- ráérni; luitadica : luitade-; rokkoli- 
ca: rokkole- Kk. 3.; aicica: aice- észrevenni, Ps. 179.; potica : 
pote- Ps. 132.; mattica: matte- Ps. 190. stb.

Az indefinitus használatát a következő mondatok legjobban 
föltüntethetik: vadde, abmam scirretiéab vaimom vei tu likoviest 
add, hogy ne válaszszam el szivemet többé a te tetszésedtől, Ps. 
220. I te puore pargoh saddiceh akkor jó tettek legyenek Ps. 150. | 
tat lärra, kokte kalkab suddostan cuoijelet, vai viesocam ez meg
tanít, hogyan fogok bűnömből fölkelni (kitisztulni), hogy éljek,
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Ps. 120. I rokkolab 1u, vai luiticah mind kaikit ma suddoit andagas, 
ja ma tan peiven (ijan) armosikt varjelicah suddost kérlek téged, 
hogy bocsásd meg nekem minden bűnömet és ezen napon (éjjel) 
oltalmazz a bűntől, Kk. 27. | jas inon vassotovocab, oppet’ ma, vai 
inon takkicab, ко ton ba én gyűlöltetném, taníts meg engemet, 
bogy úgy tegyek, mint te, Ps. 133. | mi, jubmel, saddalali, jas ton 
ih luitic minii mi történnék, istenem, ba te nem bocsátnál meg 
nekem, Ps. 195. | lokkic jdlla laaloc priista olvasson vagy éne
keljen a pap, Ivk.. 15. | fadderlako vastetic a keresztapa feleljen, 
Kk. 56. I kei aicica, man taivai son mddda ki veszi (veheti) észre, 
hányszor vétkezik, Ps. 179. | jus ton sit’ suddoit lokketet . . . .  kä 
mattica te staiket ba te a bűnöket meg akarod számlálni . . . ki áll
hatna meg akkor, Ps. 190.

D) O p t a t i v u s  vagy c o n d i t i o n a l i s  (óhajtó vagy 
föltétes mód). Módjegye az igetőhöz (a vég e-nek a-ra változása 
mellett) járuló U. A hozzájáruló személyragok ugyanazok, mint 
az indic, praeteritumban. — Pl. vieso-, pote- igéktől:
Egy. 1. viesolim v. viesolib

2. viesolih
3. vicsoíi

Több. 1. viesolime
2. viesolite
3. viesolin, -Ildiin v. -lulin 

Kettős 1. viesolimen
2. viesoliten
3. viesolika

potalim v. poialib
potalili
potali
pot a lime
potalite
potalulun, -lulin, -Un 
potali men 
potaliten 
potalika

A több. 3. személyre Lindáidnál csak ecalulun alakot talá
lunk, de a szövegekben fölös számmal találunk ecalin féle alako
kat is, mint ojjo lin: ojjo-, E. 42.; tuostolin: taosto-, Kk. 42.; 
oppalin: oppe-, Kk. 44. stb. — A több. 2. személyre a Ute mellett 
liten-ve is akadunk: jakkaliten: jakke-, E. 95 (v. ö. a praet. több. 
2. sz.). — Az optativus li képzője nem egyéb, mint a le- segéd
igének optativusa, melynek teljes alakja luli-, lain , liiblu-. Az op
tativus képzésénél ezt is megtaláljuk, még pedig vagy az ige 
tövéhez függesztve, vagy pedig segédigeként használva az infini
tivus mellett: 1. тон potalulib, potalulim v. lulib jiotet ■ 2. tori o- 
talulih v. lulili jiotet stb. (Az összetett igealakok szerkesztését lásd
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az ige névszói alakjai alatt.) — Példák az optat, vagy conditio
n a l  használatára: vaip’ väraldeh te niktalim, vai almeb mang’- 
must ojfolim  bár a világot most fölhasználnám (élvezném), hogy 
az eget végre megkapnám, Ps. 39.; vaipe te saddalulin nannosin 
ja staikokin sijan kristelac jakkon tobdestemesne vajha erősekké és 
állhatatosokká lennének keresztény hitüknek vallástételében (val
lásában), Kk. 44.; о vaipe lime mattet (így is lehetne : mattalime
V. mattalulime) väraldeh ojaldattet oh, bár a világot elfelejthetnők, 
Ps. 61. I jus potalim ha jönnék; jus mon holalulib ha én beszélnék, 
E. 49. I kutte jakka mu nal, kalka viesot, ikka sodn jabmali a ki 
hisz bennem (tkp. rám), élni fog, habár meghal (meghalna) is, 
Kk. 109. — Donnernél: vaiba gaihka neida viesulien, ja vaiba 
gailika pardne jabmalicen vajha minden leány élne (es mögen alle 
mädchen leben) és vajha minden legény meghalna, 126.

J e g y z e t .  A lpF.-ban és lpE.-ban külön conditionalis v. 
optativus képző van, a lpF.-ban si (fői, ksi), a lpE.-ban ci (pci, fi)  
(lpF. addasi: adde-; bagadifői: bagade- tanítni, fenyítni; lpE. 
kitaci: kite-. — A le- igétől lpF. lifci-, likci-; lpE. lipci-, dual. 
lift-). — Budenz szerint ezen conditionalis képzés valószínűleg 
kölcsönvétel a finnből (Ueber die Verzweigung der ugrischen 
Sprachen 64—65. 1.).

13. §. Létigék.

A lpS.-han két létige van : le- és orro-. Ezek közül a le- mint 
segédige használatos többféle összetett időalak kifejezésére; a 
mellett ragozásában is többé-kevésbhé eltér a többi igéktől, tehát 
külön is kell tárgyalnunk. Az orro- ragozása egészen olyan mint 
a többi о végű igéké.

Le-:
1. I n d i c a t i v u s .

Praesens :
Egy. 1. leb, В. leb, D. 122. 

läm
2. leh, В. Ге', D. 87. le’
3. le, B. le, I). 64. Ui

Praeteritum:
lijeb, lejib, lijib, lib

lijih, Uh, E. 122. lejih, lijeh 
lei, B. lei ; li, D. li, leji
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Több. 1. lepe leime, lime
2. lepet, B. lehpet leite, lite, E. 57., 121. leiten
3. leih, B. le’, D. la lejen, lijen, lejin, B. így is lien, 

len, D. 61. lien, Un
Kettős 1. len, lön, B. len leimen, limen

2. lepen leiten, Uten
3. lepa, D. lapa, leipan leika, В. és E. leikan, В. így is

leiba (?).
2. I m p e r a t i v u s .

Egy. 3. lekes v. lekus, B. lelikes 
Több. 2. leket

3. lekiise, Kk. 151.
Dual. 3. lekuskan, lekuska L.

A le- imperativusában olyan módjegyet látunk, melyet a 
többi igéknél nem találtunk, t. i. ke-1. Ez a ke imperat, képző 
megvan azonban a IpF. és lpK.-ban a le-n kivűl még számos más 
igén is (1. Hunfalvy: A lapp nyelv. NyK. V, 359. és 370—71. 1. 
és NyK. XV. 123—139. lap.). A lpE.-ban csak a le igén maradt 
nyoma, de ezen is Л-vá gyöngült már (lack légy, laelion legyünk 
ketten stb. — Lönnrot: Über den Enare-lappischen dialect). Hogy 
mit tartsunk az imperativusnak magasabb és mélyebb hanggal 
való vocalisatiójáról (potes és potus; lekes és lekus), arra nézve 
szépen útbaigazít Budenz (Über die Verzw. der ugr. Spr. 65.1.).— 
Az imperativusban föl nem említett személyeknél, valamint a föl
említettek mellett is az orro■ ige imperativusa használatos.

Egy-
3. I n d e f i n i t u s .

1. licab, B. leccib v. léc- Több. 1. licebe, licabe, Ps. lic-
ceb, Ps. liccab cube

2. Исак, Ps. Recall 2. licabet, Kk. liccabet
3. lica, Ps. lie, licca 3. liceh

Kettős 1. licen
2. licabeten
3. licaba

J e g y z e t .  A vefseni tájszólásban, mely a IpS.-hoz nagyon 
közeledik, az indefinitusnak következő alakjai vannak: egy. 1.
lejeb, 2. legeli, 3. le);)a / több. 1. lejjep, 2. lejjebet, 3. leßje; dual.
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1. legen, 2. legebet, 3. le gebe. —  Ezeket csak azért említettem föl, 
mert B. lecceb, leccib alakjai inkább a vefseni, mint Lind, alakjai
hoz hasonlítnak.

4. O p t a t i v u s .
Egy. 1. lulib, lulim, (összev. Több. 1. lulime, liduime 

lib, lim), lublim, liflib, 
lublub, B. lülib

2. Ildik, lubluh 2. lulite, luluite, E. 6. tú
lit en

3. Juli, lublu, B. lüli, Ps. 3. lulin, lulun, lublun, B.
E. lului lulin

Kettős 1. lulimen, luluimen
2. luliten, luluiten
3. lulikan, luluikan.

J e g y z e t .  Á lulib (lulim), lulih stb. alakokat, mint az 
optativusi ragozásnál láttuk, összevontan is használják, még pedig 
nemcsak a főige után, hanem előtte is. Ez összevont alakok: egy.
1. lim, lib, 2. Uh, 3. l i ; több. 1. lime, 2. lite, 3. Un; kettős
1. limen, 2. Uten, 3. lika (1. az igék optativusát).

Az ige névszói alakjai.

14. §. Participiumok.
1. P a r t i c i p i u m  p r a e s e n t i s  képzőjéül a IpS.-ban -je 

szerepel; pl. vuohceje lövő (viigi taté vuohceje ólma ment ezen lövő 
ember); puolleje égő (puölleje mieran tuokkcsne le suolo az égő ten
geren túl van egy sziget); mdcüdeje sáska, szöcske (L. az alapúi 
szolgáló ige: nulcote- ugrálni, szökdelni), D. 125.; lodnesteje meg
váltó ; haddoteje boszuló; viesoje élő; nelgoje éhező (sodn kalleta 
negojit ő jóllakatja az éhezőket). -— Donnernél a part. praes.-t 
némileg változott alakban is találjuk, mint -ije, -ij, -ie, -i, -i ,■ pl. 
öijudeije megnyugtató: oijude-; L. ojote-; aknaiéi je visszatartó, 
föltartóztató : aknaié-, L. adnele- ; vuörggleije: vuörgale-, L. vuorke 
elrejtő, eltevő | körij varró: кого- | porrie evő: porre- | tuolgi 
ajándékkal megvesztegető : tuulgo- \ balastglli einer der mithält 1).: 
balastglle-, L. pelostalle- vkinek pártján lenni, valakivel tartani



58

(ohcom oktcn öijudeijem . . . mietalahkin gtdngleijem, vuossta- 
lahkin vuörgaleijetii, vaimupakcasin tu/dgim, vaiven muoSisn 
öijadeijem, sülahaisn, júokuitn nalmebälastgllim keresek esőben meg
nyugtatót . . . szerencsében megtartóztatót, balsorsban oltalma- 
zót [elrejtőt], szívfájdalmakban jutalmazót, bajban, aggodalmak
ban megnyugtatót [etetőt?], halfogásoknál, osztásoknál velem-, 
szólót [szájjal tartót], D. 62—63; — calmetes aijan aine körij, 
svaiterin piktasit pessä a vak öregnek egyetlen varrója, fáklyánál 
ruhákat mos, D. 62.; — aijacis aigumims aid, porrien snölasit 
sgttuit az öreg (lapp ember) szándékát észrevette, az evőnek 
(emberevőnek) titkos hálóit, D. 107.).

2. A p a r t i c i p i u m  p r a e t e r i t i  képzője -m. Az то 
képzős nőm. actionistól annyiban külömbözik, hogy míg ez utóbbi 
előtt a tő vég e-je mindig megmarad, a partié, praet. то-je előtt 
kevés kivétellel a-ra változik, mint: vagam járt: vage- • kalbmam 
megfagyott: kalbme-; vuolgatam: vuolgate- elvinni; ollanam: 
ollane- elvégződni; lód netam : lodnete- kicserélni; koddam : kodde- 
megölni; oibmatam: oibmate- megbírni vmit; tossanam: tossane- 
enyészni; torrom: torro- hadakozni; viesom : vieso- élni; koccom : 
kocco- hívni I cajanem : cajane- eltévedt; vidnem: vidne- legyőzött; 
suolatem: suolate- ellopni; puöllem elégett; (de így is: cajanam, 
vidnam, suolatam). — A le- és orro- létigék partié, praet.: lám, 
orrom. — A szenvedő és reflexiv igéktől származó part. praet. 
-um képzővel van; megjegyzendő azonban, hogy az и vocalis még 
a passiv V. refl. tőhöz tartozik; pl. ecetovum, összevonva ecetum 
szerettetni: ecetove- (a vég e, o-ból gyöngült. — Y. ö. ecetovocab 
indef., ecetovolim optat., ecetovomen gerund.); loőkotovvum: lod- 
kotovve- legombolyíttatni, B .; rägatovum: rägatove- születni; jor- 
gelovum: jorgelove- fordíttatni; varjelovum: varjelove- oltalmaz- 
tatni I sudnetum: sudnetove-, sudnetue- teremtetni; vaivetum: 
vaivetove-, vaivetue- kínoztatni; audetum: audetove-, audetue- 
elpusztíttatni.

A le segédigének praesensével és praeteritumával összekap
csolva kapjuk a perfectumot és plusquamperfectumot: somes le 
vagam sü mafigesne valaki ment utána; stälo’ le’ suina manóit 
lodnetam az óriások vele a gyermekeket kicserélték; ma vaimo 
sisnelestan le heikalam szivem belsőmben megrettent; mu peiveh 
läh паи ко suovan tossanam napjaim füstként enyésztek el | te
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hallották volt; te li taté palilces Saddam hát ez izzó lett volt; tat 
kiedke lei mannam podnai ez a kő fenékre ment volt || obho varaid 
le sudnetum az egész világ teremtetett; suddosne leb rägatovum 
bűnben születtem; kaikah sijan suddoh lük siji andagas luitetovum 
minden bűneik megbocsáttattak nekik | li tat laike lodkotovvum ez 
íi fonál legombolyíttatott volt; lei siscaletum beleiratott volt; 
leime mje ikkat eritlappetovam örökre elvesztünk volt. — A le- ige 
partié, praet.-a, lám csak a tagadó igeragozásnál használatos: 
ib lám nem voltam, ib lám ecarn nem szerettem vala stb. A nem 
tagadó mondatoknál a le- perfectuma jnon leb orrom voltam; 
plusquperf.-a mon lijeb orrom voltam vala. — Van a Ze-nek a 
lam-on kivűl egy másik partié, praet.-a i s : Штаб, В. lemae. 
Ez azonban participiumi jelentését már majdnem egészen elvesz
hette. Használatára példát csak Lind, szótárában találtam : die 
lämac naute hát így volt; jus le lämac keimen ha ő otthon volna. 
-Gyakran mint igenlő, erősítő szót használják, mint ebben a pél
dában is : die le lämac sodn taggar hát bizony ilyen ő.

Megjegyzendő, hogy a szenvedő igéknél jelzőként csak a 
rövidebb alakú part. praet. használatos, mint paijascouketum 
■olmak felvilágosult emberek (nem paijascouketovum) ; tat toivotum 
jjoddo le potam az ígért idő eljött (nem toivotovum); takkum pargo 
megtett dolog; vuocatum nuola ellőtt nyíl.

15. §. Gerundiumok.

Gerundiumi tövekül a IpS.-ban első sorban az infinitivus, 
ovábbá az -m képzős nőm. actionis szolgálnak.

AJ I n f i n i t i v u s .  Képzője a IpS.-ban -t (v. ö. lpF. -f, 
IpE. és lpK. -d (d)): mannet: manne- menni; pöhtet: pölite-; 

Jakket: jakke- hinni; viesot: vieso-; tolvot: tolvo- vezetni; 03got: 
ojjo- kapni; palhkit: palhki- bérelni. — Találunk rá példát, hogy 
az igető vég e-je a t előtt a-ra, Donnernél pedig néha i-re is válto
zik : pivvat: pivve- melegen lenni, B .; pallat: j)alle- félni, K .; 
jukkát: jukke- K. E. D. | tolvofJit: tolvo de-, L. tolvote- üldözni, 
J). 65.; tóredit: törede-, L. torrete- követni, üldözni, D. 65.; 
mahegtit: mahegte- hazavinni, L. mace- visszatérni, D. 65.

A főigének infinitivusát a kalke- segédigének praesensóvel
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és praeteritumával összekötve, kapjuk a futurumot és futurum 
exaetumot. A kalke-nak ugyanolyan szerepe van a lappban, mint a 
skall-mik a svédben, a shall- vagy will-пек az angolban, a soll-nak 
több esetben a németben, azért a kalke- nem is mindig csak a jövő 
időt fejezi ki, hanem ép oly gyakran eredeti «sollen» jelentése is 
megmaradt. Példák : kutteh kalkeh herran ekkedes mallasi mannet a 
kik az úr vacsorájára fognak menni, Kk. 8.; tali kuekte kalkahan 
saddet akt ofáen ezek ketten egy testté fognak lenni (legyenek), 
Kk. 99.; mah kalkab tűni maksón vadáét mit fogok neked fizetésül 
adni (v. mit adjak), B .; te kalka' todn sardnot akkor fogod mon
dani (mondjad), B. || sispieji jubmel-teudncstcmcb, jukko laitateke 
kalkai muitajattet siji jubmelen jatob behozta (setzte ein) az isteni 
tiszteletet, mely szakadatlanul emlékezetükbe hozandja isten ígé
retét, K .; te lijen lidna same’, juhko’ lijen küllőin: pahatehkeje’ 
kalken pöhtet síjén hohketemen tét hát voltak sok lapp emberek, a 
kik hallották volt: gonosztevők jövendenek az ő megölésük 
végett, B. — Az infinitivust a le- ige optativusával összekötve 
kapjuk a főige optativusát, mint vai tori lulih adnet hogy te bír
nál, Ps.; vai lulime potet hogy jönnénk, Ps.; vai luliten rampet 
hogy dicsérnétek, E. 6. (V. ö. az ige optativusát 12. §.)

A czélhatározó mondatoknál az infmitivusnak egy más 
alakja lép föl: -cet, melynek ugyanolyan szerepe van a IpS.-ban, 
mint a -maan végű illativus-gerundiumnak a finnben. A -cet-ben 
a c úgy látszik nem más, mint a szokott c inchoativ képző, mely 
az infinitivusi í-vel összekötve gyakran a most említett lünctiót is 
fölveszi. — Példák: mije tétébe tu situdeb, valla takkacet tab lepe 
mije famotebmeh mi tudjuk a te akaratodat, de azt megtenni 
(annak megtevésére) erőtlenek vagyunk. E. 143. — tolnákon 
Jesuseb Jerusalemi, puolctacet su herran auti vezették ketten Jézust 
Jerzsálembe, hogy őt az úr elé vigyék (szó szerint: vinni őt az úr 
elé). E. 170. — laudneje cuoukes pota allakasest mijeb oppacet, 
cuoukacet tait, knteh cokkaheh seunedesne ja jabmemen suoivenesne, 
ja  torjocet mijan juolkit ra fen kiiinon na,la fölkelő világosság jön a 
magasból minket meglátogatni, világítani azoknak, kik sötétség
ben és a halál árnyékában ülnek és igazgatni (tkp. támogatni) 
a mi lábainkat a béke útjára, E. 177. *) — sói vaggikan ulkos 1

1) Az Új-Testamentom finn forJításában ez a hely igy hangzik:
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vuolgacet gruoptan kőik ők ketten kimentek, hogy a sírhoz men
jenek (szósz.: a sírhoz menni) E. 221.

Az infinitivus nem csak így pusztán, hanem -n locativus 
(essivus) raggal ellátva is használatos :

a) -ten. Lindahl az ecc- ige paradigmájában fölemlíti és az 
eceten alaknak ezt a jelentést adja „in amando“. Az átolvasott 
szövegekben alig egy-kétszer találkoztam vele, alkalmazása tehát 
ifgy látszik, nagyon ritka. Magánosán, mint gerundiumot, Lindahl 
értelmezésének megfelelően, csak ebben a két példában talál
tam: mon leb iidna vaiveb tohdam tulne odete' n su tét én sok 
bajt éreztem ma aludva (alvás v. álom közben) miatta, E. 209; 
tákkai ai Jesus modde cica autóit nppetesolmais v u o i d n e t e n  
tett Jézus sok más csodákat is tanítványainak láttára E. 77. 
A többi három példában, melyekben ráakadtam, a segédigével 
összekötve fordul elé, mint: tat le mu vuolos tedteten ez alá nyo
mott engemet, Ps. 201.; le mind vastes käcceten csúnyán nézett 
rám (azaz : van rám énekem] csúnyán nézésben v. nézve) Ps. 201.; 
leb hiijon uksab cabmeten a szegénynek ajtaját megkopogtattam. 
Ps. 164. — Vájjon ez utóbbi példákban nem azonos alak-e ez a 
cselekvő igék part. praeteritumával m : n változással ? (v. ö. az 
egy.-sz: accusativusánál a Don.-nél található и-es acc.-t és az
1 . szem. birt. ragozásnál az m-nek a legtöbb casusban n-re vál
tozását).

b) -tin. Lindáidnál nem fordúl elő. Magam is csak két pél
dában találtam, még pedig 3. szem. birt. raggal ellátva, tehát 
-tines alakban, ügy hiszem, nem kell benne valami külön alakot 
fölfedeznünk, hanem egynek tarthatjuk a most említett -ten végű 
gerundiummal. Az e-nek i-re változása, mint a hangtanban emlí
tettük, a IpS.-ban nem tartozik a ritkaságok közé. A finnben 
jelentésre nézve a -dessa (-dessansa) végű időhatározó gerundium 
felel meg neki: v no l о s v a j  5  e t i  n e s k.indnetien sain aide svai- 
nesah lefelé mentében találkoztak vele az ő szolgái, E. 150.J)

m e itü  on e ts in y t Jcoitto y lh ä ä l tä : v a la isem a a n  n iille , jo tk a  p im e is sä  ja  
ku o lo n  varjo ssa  is tu v a t , j a  o jen ta m a a n  m eicliin ja lk a m m e  ra u h a n  tielle . 
Luk. I. 78—79.

l) A finn Üj-Testamentomban a megfelelő hely így hangzik: h ím en  
m ennessíinsíi, k o h ta s iv a t h ím en  p a lv e lia n sa  h ím en. Joh. IV. 51.
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— fiírt kutt kalka ojjot tan mete, ко sodn le takkain v i c s o t i n e s  
mindenki a szerint fog kapni (t. i. jutalmat v. büntetést), a mint 
tett éltében (finn elä’essänsä) E. 164.

c) -titen. Ezt az alakot is csak két szón találtam a kővetkező 
példákban: sodn valdi tab ja  porroi taste sija v u o i d n e  t i t e n  
ö vette azt és evett abból az ö láttukra (úgy hogy ők látták), E . 
228.J) — kösse sodn, sija aktén o r r o t i t e n ,  lei sija ludne, koccoi 
sodn sijab atte äh halkam (sic!) vuolget Jerusalemest midőn ö, az 
ö együtt létükkor (t. i. midőn az apostolok mind együtt voltak), 
náluk volt, megparancsolta nekik, hogy ne menjenek ki] Jeru
zsálemből. E. 234. — Ez a geruudiumalak tehát megfelel a finn 
-den, -rfessa-félének.

d) -re. Módhatározó gerundiumul szolgál: ceron sírva: cero-; 
jiiiten mondva; téten tudva; häppanen szégyenkezve; tobden híve, 
ismerve; rampon dicsérve; heveten dicsérve; rokkolen könyö
rögve ; vuojeten hajtva (tu famo ja  rade kalka tétén saddet a te 
hatalmad és gazdagságod tüdva fog lenni, Ps. 252.; ceron jätlab 
sírva mondom, E. 154.; tantet sitclu: mije takket mab kristelac 
keresvuut mijest rauka . . . r o k k o l e n  kaikest vaimost azért tenni 
akarjuk, a mit a keresztényi szeretet tőlünk követel. . . könyö
rögve egész szivünkből, Kk. 51.; veidnije piiive neitem cahkan 
látta a nap leányát ülve, D. 102.). — Az -n-es gerundiumalak 
összehasonlítva a lpF. -din, a finn -den gerundiumokkal már 
összevont alaknak mutatkozik és teljesebi) alakja az a) pont alatt 
tárgyalt -ten volt. — Ezt az alakot is találjuk participiumként 
használva a le- igével összekötve: suddar tab le s a n g  é r t é n  
a bűnös ezt megbánta. Magyarázata ugyanaz, mint a -ten-в, azaz 
ez utóbbi példában nem gerundiumi alak, hanem az m képzős 
part. praet.-nak változata van előttünk.

J e g y z e t .  A IpS. -ten, -tin, -re végű gerundiumokat a lpF.- 
ban -din, a -titen-1 pedig -dedin alakban találjuk meg, mint vaste- 
dedin: vastede- felelve; cierodedin: ciero- sírva. — A -titen, lpF. 
-dedin-nek első í-je, illetőleg d-je frequentativ képző és csak a 
-ten, -din a gerundiumképző. — A lpF.-ban is találjuk személy-

M E helv finn fordítása,: hűn  o tt i  sen, ja  síit he id ü n  n iihdensa . 
Luc. XXIV. 43.
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raggal, m int: bacim löddé g i r d e d e d i n e  s meglőttem a mada
rat röpültében; alededines éltében (v. ö. viesotines).

B) Az -m képzős nőm. actionis minden ragot fölvesz, de 
gerundiumként csak az essivus és comitativus szerepelnek:

a) -men; pl. vuolgemen (lepet vuoidnam sn paxjasvuolgemen 
almai láttátok őt fölmenni (midőn fölment) az égbe, E. 235. — 
cokkahemen, potemen (tcite kecest kalkabet vuoidnet almacen 
pardneb cokkahemen kaik vejelesvuotan rektes kiitan nal ja  potemen 
ahnen palvai nála ezután látni fogjátok az ember fiát ülni (midőn 
ül) egész erejének jobb kezén és jönni (midőn jön) az égnek fel
hőin, E. 200. [Máté ev. XXVI. 64.]); — cuojjómén (kösse tál Jesus 
vuoidnaji ednehs ja oppetesolmah, jnob eci, paldan cuojjómén, jätti 
sodn ednasas midőn most Jézus látta az anyját és tanítványát, a 
kit szeretett, mellette állni (állva, állóban), mondá anyjának, E. 
212. [János ev. XIX. 26'. — A le- segédigével összekötve: te lejen 
mannemen tassako kaunetejen Hinabi skidlmi kaim hát voltak menő
ben (mentek), míg találkoztak több gazemberekkel, B .; li meliceb 
vág  j e n i e n  ja luddite v и oh сетей  volt az erdőt járóban (az 
erdőt járta) és madarakat lövőben (lőtt), B.; mab le’ síje mäle-  
s t e m  en mit vannak ők étkezőben (mit esznek), B .; kösse fari- 
seah a ne lijen coken o r r o mé n  midőn a farizeusok még voltak 
összegyűlekezve levésben (össze voltak gyűlve), E. 143.; hokka-  
n e me n  dank sije Uili ők mégis elveszőben vannak (elvesznek), Ps. 
254.; mon lijib ne l k o m é n  éhes (éhezőben) voltam, E. 163.; 
mon lijib к ó ik  einen szomjas (szomjazóban) voltam, E. 163.; 
mon lijib p и о c e men  beteg (betegeskedőben) voltam, E. 163.

b) -min. Ez már nem olyan szoros gerundium mint az 
előbbi. A legtöbbször csaij egyszerű comitativusa a nőm. actionis- 
nak. A hol gerundiumi szerepe van, ott megfelel az eccn alaknak, 
vagyis módhatározói gerundium; pl. pettahkus todn almacen 
pardneb c u l e s t  e m i n megcsalod-e az ember fiát csókolva (csók
kal, csókolással), E. 196. — rarnpot’ herrab I á u l  о m i n  dicsér
jétek az urat dalolva (dalolással), Ps. 278. — tat, j uokpe t t e -  
m i n  ja  suollet i sit’ peistet az, a ki csalva (csalással) és titkon 
nem akar elrontani, Ps. 284. -— sije macin Jerusalemi к e r j  о - 
t á l  lem  in  taté rarest ők visszatértek Jeruzsálembe örvendezve 
(örömmel) ezen hegyről, E. 235.

c) Van az m képzős nőm. actionisnak még egy esete, mely
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gerundiumként szolgál: -man. Ebben az n szintén essivusi rag
nak mutatkozik. Szerepe egészen olyan, mint a finn -miau-féle 
illat.-gerundiumnak; pl. corgestatteman (ton sitik varrabt vaddet 
corgestatteman jurr ma, atte halkak orrot tu te akartad véredet 
adni biztosítni (hogy biztosíts) éppen engemet, hogy tied fogok 
lenni, Ps. 265. -— Ъгикотап, takkeman (vadd’ armob taite bruko- 
man . . .  fa viljob ciljokt takkeman add a kegyelmet ezeket föl
használni (hogy ezeket fölhasználjam) . . .  a te akaratodat seré
nyen megtenni (hogy megtegyem), Ps. 334. -— Ezen kérdésre: 
massa berri almac brukot jerbmebs mire kell az embernek eszét 
használni? — a következő feleletet kapjuk a kátéban: oc e m an  
ja о j  j  о in a n sadnes tobdestemeb jubmelen pira, a j a t a l l e  m a n 
su puoretakkoit, t obde  m a n vülkokesvuotaites ja  r a dem a n ustois 
paijel keresni és kapni igaz ismeretet istenről, meggondolni 
jótetteit, ismerni kötelességeit és parancsolni vágyai fölött (hogy 
keressen, kapjon stb. vagy keresésre, kapásra stb.), K. 54. — 
Magában a IpS.-ban e gerundiumnak aequivalense a föntebb tár
gyalt -cet infinitivus.

Ezen -n (an) rag a -inas képzős nőm. verbale-nél is előfor
dul, mint puoktemasan (mab kueddob adnebet tije autipuoktemasan 
tán ólmán vuoste micsoda vádatok van nektek előhozni való (elő- 
hozásra) ezen ember ellen, E. 203. Jan. ev. XVIII, 29.]. — adnebet 
kus täsne műitek p o rr  о in as a n  van-e nektek itt valami enni 
való (evésre), E. 227. Luk. XXIV, 41. .

16. §. Tagadó ige.
A IpS.-ban a többi lapp dialectusok közt legteljesebben ma

radt fönn a tagadó ige. Itt megtaláljuk még a praeteritumot is,
mely a többiekben hiányzik; a 
tozatosabb alakokra akadunk.

P r a e s e n s :
Egy.-sz. 1. ib

2. ih, B. i \  D. i
3. i, D. i 

Több.-sz. 1. epe
2. epet
3. äh, D. a’, ä, В.

'e' (eh)

mellett az imperativusban is vál- 
Ragozása:

P r a e t e r i t u m :
ißßib, В. iccib 
ißjih, В. ic 

В. icci
eime, В. einte 
eite
ijßin, В. гсеп
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líettős-sz. 1 . älm eimen
eiten
eika, E. eikan.

2 . epen
3. äpah

I m p e r a t i v u s  II. 
Egy.-sz. 1. elom

I m p e r a t i v u s .  I.

2. (eloh), D. 109. allu
3. ellus, cillus

eie, ale, B. ali is
eles, cilles, E. 194. (L. nincs)

Több.-sz. 1. cilloh
2 . (allot e) eiet, alet
3. ellus, cillus, E. 202. 

all us a
Kettős-sz. 1. ällon

2 . älloten
3. älluskan

J e g y z e t .  Az eloh, cillote imperativusi alakok csak Lönnrot 
•összehasonlító paradigmáiban és utána Hunfalvynál találhatók, 
de ott is zárójel a la tt; Lindahl nem is ismeri. E szerint alkal
masint csak nagyon ritkán használatosak.

A tagadó igével a ragozás a IpS.-ban (valamint a többi 
lapp dialectusokban is) ép úgy történik, mint a finnben; t. i. a 
személyragos tagadó ige után mindig a főige módalakjának töve 
járul. Pl. ece- szeretni: praes. 1. ib ece nem ézeretek, 2. ih ece 
nem szeretsz stb. | praet. 1. ifáib ece nem szereték, i$$ih ece nem 
szerétéi stb. | Indef. ib ecica ne szeressek, nem szeretnék, ih 
■ecica stb. | Imperat. I. Egy. ele v. ale ece ne szeress; több. 2. elet 
v. akt ece ne szeressetek | Imp. II. 1. elom eco ne szeressek, 
-3. üllus v. ellus eco ne szeressen; dual. 2. ällon eco ne szeressünk 
ketten stb. Csak a több.-sz. 1. személyeben van a II. imper.-ban 
is ece eco helyett: üllob ece ne szeressünk | Az optativusban nem 
li hanem a teljesebb lulu járúi az igetőhöz; a mellett a tagadást 
a többes- és kettős-számban a tagadó ige praesensével és praete- 
ritumával egyképen kifejezhetjük; az egyesszámban azonban csak 
a tagadó ige praesense használatos, tehát: 1 . ib ecalulu v. ib lulu 
■ecet nem szeretnék, 2 . ih ecalulu v. lulu ecet nem szeretnél stb.

17. §. Tagadó igeragozás.

5Ugor f ü z e t e k  3.
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több. 1. epe V. eime ecalulu v. luki ecet stb., dual. 1. ährt т. elmeit 
ecalulu v. lulu ecet nem szeretnénk ketten stb.

A le- igének tagadó ragozása annyiban tér el, hogy a, 
praeteritum egyes-számában a tagadó ige praesense van a le- 
part. praeteritumával, az imperativusban pedig csak orro- létige 
használatos. Praesens: 1. ih le nem vagyok stb. | Praet. egy. 1. ib 
lám nem valék stb., de a többes-számban: 1 . eime lám nem 
valánk stb. | indef. ib lica stb. | optat, ib luki v. lul nem vol
nék stb.

Az összetett igealakok a tagadó ragozásban következőleg- 
készülnek: perfectum 1. ib le ecam nem szerettem, 3. ih le ecam. 
stb.; plusquamperfect. egy. 1 . ib lám ecam nem szerettem vala; de- 
a többesben: 1 . eime lam ecam stb., a dual.-ban 1 . elmen lam 
ecam stb. — A le- igénél: perf. 1. ib le orrom stb. (plusquperf.
1. ib lám orrom stb.). —- Az optativust már föntebb említettük.

Találunk arra is példát, hogy a tagadó ige után nem a föige 
módalakjának töve, hanem rágós alakja áll. Ezen esetek azonban 
igen ritkák; ilyenek : tah äh be r r  eh orrot Ha moddaseh ezeknek 
nem kell szerfölött soknak lenni Kk. 25.; tah äh k a u d n  esov eh 
ezek nem találtatnak Kk. 120.; tije eite t u o s t i t e n  mu kotitete 
ti nem fogadtatok be házaitokba, E. 164.; vai mon i kössek 
he i t  ab ja  o j a l d a t t a b  tu hogy én soha se hagyjalak és felejt
selek el tégedet, E. 295.

Még egy pár hangtani jelenséget kell megemlítenünk, me
lyeket a tagadó ragozásnál tapasztalunk; ilyen, hogy nagyon sok 
ige az igető vég e-jét a-ra változtatja, az indefinitusban pedig az 
ica vég u-ja a többesben és duálisban e vé gyöngül. A szenvedő
igéknél a vég e a praesensben a-ra, a praeteritumban pedig o-ra 
változik (i matta nem bír, ib sita nem akarok, ih hulla nem hal
lasz stb., — de így is van: i matte, i site | ib ecica, több. 1 . epe- 
ecice stb.; dual. 1 . ähn ecice stb. | ib ecetova nem szerettetem stb.; 
ijjib  ecetovo nem szerettettem stb.).

Példák a tagadó igeragozásra: kaik mu aikesne ib kössek 
ojaldatta, jatt' ton leh mu, ja  mon leb tu ; i mike monnob ratka 
egész időmben soha sem felejtem el, hogy te az enyém vagy és 
én a tied; semmi sem választ el kettőnket, Ps. 131. — ih heite 
manait moivesne nem hagyod a gyermekeket a porban, Ps. 7. — 
epe taste suorgane ettől nem ijedünk meg. — äh mijast matte
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tajetovet nem értethetnek meg tőlünk Kk. 43. — e’ kalke puöllet 
nem fognak elégni, В. | mon ißjib käceste vaimoht nem néztem 
meg szívedet, Ps. 145. — tast eceht Í3 3 H1 katte ettől magadat nem 
óvtad, Ps. 59. — ко ic todn arhmalaste ohho almugen paijcl, te i’ 
todn kémia 0330  viesot a mint te nem könyörültél az egész népen, 
hát te sem élhetsz (tkp. kapsz élni), B. — паи eite veje muina 
kocet poddaceb kenna így nem bírtatok velem virrasztani egy kis 
időt (ideig) sem, E. 193. -— Joseph ja aide edne eika tab tete 
József és az ő anyja ezt nem tudták, E. 31. — eiten kus tete, jutte 
mon berrib orrot mu accen vidnoisn nem tudtátok-e ketten, hogy 
nekem kellett lennem atyámnak ügyeiben, E. 32. | alet aide hugsoit 
tossen takke ne tegyétek az ő gondjait hiábavalóvá, Kk. 155.— eles 
(v. álles) mu sitiül sadda ne legyen meg (történjék) az én akara
tom, E. 194. — állob ojaldatte tait toivotesit ne felejtsük el azon 
ígéreteket, Kk. 58. — ülloten kössek ojaldatto ne felejtsétek el ketten 
sohasem, Kk. 99. — állítsa tah piejetoro várokistoi ne tétessenek ezek 
az adóládába, E. 202. | kuttes Í3 3 Í te kalkica manalac vuollekes- 
vuotein kueddet tab krusseb ki ne viselné (fogná viselni) gyermeki 
alázatossággal a keresztet, Kk. 10. | ib le ecam tu kaik paijel nem 
szerettelek téged mindenek fölött, Kk. 3. — epe le teudnaham tu 
nem szolgáltunk tégedet, E. 64. — epet kus le lokkam nem olvas
tátok-e? Kk. 89. — síje äh lám jakkam siji ők nem hittek vala 
nekik, E. 99. — ane tat vuostes i lám potam még az első nem jött 
vala, Kk. 37. | jus ib analuli keresvuoteb, te i lului tat muhi auken 
ha nem bírnék szeretetet, hát nem volna az nekem haszonra, 
E. 49. — vai epet kössek lulu kesatet . . . taiste deuras toivotasist 
bár soha se vonnátok ki (magatokat) . . . ezen drága ígéretektől 
(alól), Kk. 80. — jus ih todn lulu, herra, maite mije luluime tu 
vana ha te nem volnál, uram, mik volnánk nélküled, Ps. 17.

18. §. Mondatszerkesztő segédszók (kötőszók, nyomatékosító
particulák.)

A) E n c l i t i c u s  conjunctiók és nyomatékosító particulák:
1 . -kenna, -ken, -ke, -k «is» tagadó mondatokban; példáúl: 

V todn kenna 0330 viesot te sem élhetsz, B .; i sodn, i-ken todn sem 
ő, sem te ; ale kátéit ilabradai pieja kánken nala: aleken scbre- 
stalla ácasi suddoisne ne tedd kezedet nagyon hirtelen senkire se:



G 8

és ne légy részes mások bűneiben, Kk. 132. [Tim. V. 22.]; i kiiike 
senki (kiä ki), i kiäsek senkinek; i tódnak te sem.

2 . -ke, -ka, -k (nyomat.) a határozatlan névmásoknál mint 
képző, a mutató névmásoknál és néhány határozónál mint nyo- 
matékosító; pl. m i: mike valami; tat ez, a z : tatek, tattek éppen 
ez; tuot a z : tuotelc, B. tuohtek éppen az ; udne m a: udnek még ma; 
talc most: tallak mindjárt; kössek valamikor.

3. -tas, -tes, -s (nyom.) a kérdő névmásoknál és az ezekből 
lett határozóknál, mint kcitas, mites, kutes (1. kérdő névmás); hus
it es hol, kustis honnan, masnes, mastes stb. (1. 8 . §.)

4. -pe (nyomat.): tustepe mon kullib ugyancsak tőled (te 
magadtól) hallottam, B. — hullám pe lepet tab sakab hallottátok 
(bizony) azon hírt, E. 72. •—- tat, juon ose tu sisn' le, hagnob, hcilseb 
adnape az, a kinek része benned (nálad) van, (bizony) oltalommal 
egészséggel bír, Ps. — kűsnepe mon leb, ton orrot kalkah a hol 
(ugyanott, a hol) én vagyok, te fogsz lenni, Ps. 126.

5. -kas kérdő szócska.
B) Ö n á l l ó  k ö t ő s z ó k .  Nagyon különös, de egyszer

smind érdekes a lapp nyelvnek azon tulajdonsága, hogy ragoz
ható kötőszavai is vannak. Ilyenek аса v. acca (B. aci is) «hogy» 
(ííí finale) és alma (abmamis) «nehogy, hogy ne», melyek részint 
birtokos, részint igéhez járuló személyragokat vesznek föl. Rago
zásuk :

1 . аса v. acca hogy 
Egy.-sz. 1. acabv.aéam hogy én

2 . acah v. acat hogy te
3. acas (аса sodn) 

Több. 1. acabe
2. acabete, Ps. accabet
3. acase, Kk. 120. aca- 

seh, v. аса síje
Kett. 1. acan moi

2 . acebeten
3. acaba

2 . abma hogy ne 
abmam hogy én ne 
abmah v. ammata hogy te ne 
abmas v. ammasa 
abmame, атташе 
abmabet, ammabet 
abma v. ama síje, E. 48. abmasah, 

B. abmase 
amman moi 
abmabet en 
abmaba

Az аса, «txVt-nak van ezen kivűl egy mellékalakja is uggu, 
melynek a szövegekben ezen személyragos alakjait találtam: 
egy. 3. MJJMS hogy ő. E. 4.; több. 1. ußßube hogy mi. Lindahl
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még a következő alakokat em líti: egy. 1 . ujjub hogy én, több. 
2. ujjubet. — A vai «hogy, vaj, vajha» kötőszóhoz szintén járul
nak személyragok, de csak az optativusban, melyeken a névmás 
kopott alakjait még könnyű fölismerni: egy. 1 . vaima vajha én, 
2. vaita, 3. vaise ; több. 2. vaiteli. — A vai személyragos alakjai
val a szövegekben nem találkoztam, csak Lind, említi. — Ugyan- 
ily személyragos alak a vaipc «vajha» szóhoz járuló -mä (vaipemii 
viesot lulib паи vajha így élnék, Ps. 379).

Egyéb kötőszók: ja  és, ai is, kaik is | anc, B. ciné még; ain 
még I Valia de, hanem; ainat, annat de, hanem; men de (svéd 
men); mutto de ; nakka, vakk, nah de, pedig | kolla mégis (i holla 
még sem); dank mégis (i dank éppen nem); likan, lika mégis | 
atte, B. ahte hogy, úgy hogy; juklio, B. jiihko mert, azért hogy; 
jutte, jukte, B. julite, juhti mert, hogy | jiilla, jcilli, elli, jalla vagy 
(oder); jogo, juógo vagy (jogo—jiilla vagy—vagy) | jiilla pin, jiillpin, 
jalapin ámbár, mégis; ikkan, Иска ámbár; ikkabe ámbár, talán | 
jus ha; satta, B. sahta hacsak | nappo tehát | ко, ku mint, a mint; 
iin-ko mint I sikké — sikké mind-mind | matte — tatte mennél-annál.

Szóképzés.

19. §. Névszóképzés.
I. N é v s z ó t ő t ö l  n é v s z ó t ő  (nomen denominale). — 

A IpS.-ban épp úgy, mint a többi nyelvjárásban a névszótőnek tel
jes alakja magánhangzón végződik. Ez a rövid magánhangzó csak 
az egyes-szám nominativusában kopott el sok szónál; pl. acce 
atya, sniirra egér, poddo idő, kor; manu, mano hold | sopt hab 
(gen. sopte-n); uks (így is ukse, gen. ukse-n) ajtó; kadnel könny, 
(acc. kadiiele-k); ciipot nyak (gen. cäpote-n). — A tőalak kéttagú, 
egytagúval csak nagy ritkán találkozunk ; pl. albme ég; ijja é j ; 
korro bal; unna kicsiny, kevés; jägna jég; cabbe szép; corbmo 
oköl. Egytagú magánhangzón végződő tők csak a névmástők, 
mint kié, kii k i; mi mi (casustő ma, gen. man, acc. mab szárma
zékok : ma-ggur milyen); ко, ku (inessiv. ku-sne hol, szárai, ku-ggo, 
ko-ggo hol, merre); jo,juo  pron. relat. (gén. jo-n, juo-n) ; tat (cas. 
tő fa-, gén. tan, iness. tasne); to, tuo (több. nőm. to’, tuoh; ad
verb. to-hko oda).
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A névszótőtől következő névszók származnak:
a) K i c s i n y í t ő  n é v s z ó  (nőm. diminutivum). Képzője

k, ke; pl. udke új (v. ö. oddo, f. uute); puorak: puore jó; puocak, 
és puoca, puoces beteg; vuorjak: vuorjes ritka; adnak : adna sok ; 
cabbak: cabbe szép; hassak: hassa vastag; allak: alia magas; 
piádnak (lpF. baena, baednag, f. penikka) kutya; muottek: muotta, 
muott hó (nix); maddek: máddá, madd törzsök, gyökér; vajek, 
vajeg: vaj, vajé gond, szomorúság.

Egy másik kicsinyítő képző -c, mely Donnernál g alakban 
is előfordul; pl. kedkac: kedke kövecs; jaurac: janre tavacska; 
lóddác: löddé madárka; manae: mdna gyermek; neitac: neita 
leány; olmac: ólma ember, férfi; viiljac: vilije frater; peljac: 
pelje fül; akkac: akka feleség; vuorbac: vuorbe sors, szerencse | 
edkic: edke pillanat [ D. e&nag: ebne, L. edne anyácska; miálag: 
micila ész, értelem.

Van ezen kivűl egy harmadik kicsinyítő képző is : -s ; péld.
oddos: oddo új; uhces: иксе kicsiny; teavas: teuva teli, teljes; 
Jauros: fauro szép; puoces: puoca beteg; palias: paha rossz; 
lasses: lasse sovány; oames: oabme ócska, régi; «tuores: stuorra 
nagy; nuoskes: nuoska nyers, főtlen | aldekes: aldek villám; 
hapses: kaps szag, illat; peljes fúl (edényen): pelje ; vaimos fabél : 
vaimo szív | D. püivesa’ : pitivé napok; manusa’ : manu holdak ; 
all. sing.: aheasasgm púorrasasgm atyámnak a jónak: ahee (ahees); 
puorre, -s.

А к és c kicsinyítők összetételéből keletkeznek: -kuc, -kac, 
D. кассе v. kuce és кассе ; pl. pardnekuc (v. ö. pardnac): pardne; 
neitakuc: neita ; akkakuc: akka vén asszony (v. ö. akkac feleség); 
acekuc, aceguc: аса menydörgés; acceguc: acce atyácska; iinakuc 
(iinakucek): adna sokan, elég sokan; kukkeguc: kukké kissé 
sokáig I keggokac: kegge, kegges, keggok vékony, szűk; vuollekac 
(v. ö. vuoUekes) alacsony: vuoUe alsó, inferior; ucckac és unnekac 
kicsike: ucc, mine (itt említhetjük föl ezen szót is unnanac, adv. 
raggal unnanaci és ucanaci egy kissé, melyekben egy n dim. 
képző nyoma maradt fönn) | Don.-nél: kalleskucce- (acc. kalles- 
kuccam) férj, öreg ember; jämeskuce halott (acc. pl. jameskuceit): 

james ; unnekacce (ess. pl. unnekaccain).
А к és s összetétele: -kés, -ges, mint vuollekes (v. ö. vuolle

kac) : vuolle alacsony; sdttoges: sattes, süttök illő, alkalmas; lib-
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boges: libbes szelíd; onckes: one rövid. Tisztán kicsinyítőnek csak 
ezekben s talán még egy pár szón maradt fönn. Módosúlt jelen
tésével alább még találkozunk. — c és s kicsinyítők összetétele 
maradt fönn e Donnernél található szón: aijacis: aija öregecske, 
avus paternus- v. maternus.

Van még egy -j dim. képző is, melyet a következő szókon 
láthatunk; ednoi, enoi (így is jenoi) anyai nagybátya (f. eno); 
ólmai B .: olbma ember, férfi.

b) N o m e n  p o s s e s s o r i s t  jelentő képzőkul eredetileg 
kicsinyítő képzők szolgálnak, mint

1 . -я; pl. aucos (v. aucok) éles: auco él, acies; abres esős: 
obre eső; almes esős, havas: dime ég, coelum; jägnas (v. jägfios) 
jeges: jägna; palvas: palves, palva felhős; skabmos szégyenlős: 
skabmo szégyen; avos víg: avo öröm ; piäggas (v. piäggos) szeles, 
ventosus : picigga. ■— Ugyané képzés, de más, a valahová tartozás 
értékével van meg ezekben: lakkas, lakkes közeli: lakk, lakka 
közel; antes első, elülső: ante; mangeltes után való, következő: 
mangelt mögül, hátulról; ulkoldes kívülről való, külső: vlkold 
kívülről; vuoleltes alulról való, alsó: vuolelt,- aretes korai: aret 
korán, jókor; ekkedes estéli: ekked este; iddietes reggeli: iddiet 
reggel I suormas, suormes gyűrű: suorm ú jj; naulas szegre való 
anyag: naule szeg. (A lpF.-ban az utóbbi két szóhoz hasonlók : 
nitolas nyílra való anyag: nuola nyíl; ajros evező rúdra való: 
ajro evező; gamas csizmára való bő r: дата, gabmag csizma).

-. -kés, ges; pl. jakkokes hűséges: jakko hit; suddokes bű
nös: suddo bűn, vétek; armokes kegyelmes: armo kegyelem; 
famokes erős: farno,- välkokes, välkoges adós: válko adósság ; 
laikokes, laikoges adós: laiko adósság; skabmokes (skabmos) szé
gyenlős : skabmo ; muotoges hasonló (v. ö. muotok id .): muoto arcz, 
külső; kitokes hálás: kito hála, hálaadás; pettoges, pettokes csa
lárd, ham is: petto csalás, ravaszság. (A lpF.-ban ugyanezen kép
zőt -gas alakban találjuk: armogas kegyelmes, suddogas bűnös, de 
csak nagyon ritkán fordul elő.)

3. -j, -jes; pl. olkaj, olkajes vállas: olke váll; grasaj, gra- 
sajes füves: grase fü ; oivaj, oivajes nyakas, önfejű: oive fej; 
taktaj, taktajes csontos: takte csont; paroj, parojes hullámos: 
paro; holaj. holajes bőbeszédű: hole beszéd; juovaj, juovajes 
köves : juova kőrakás, moles lapidum | kuelajes halas : к a ele (-la)

/
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hal; öacajes vizes, aquosus: cace; tollajes tüzes: tolla ; muottajes 
havas : muotta hó ; saijajes térés, spatiosus : mije hely; kedkajes: 
köves : kedke ; hugsojes aggódó : h идя о gond. (A lpP.-ban j- t  talá
lunk, mely néha i-re változik, mint fjädgaj köves : gädge ; gifsaj 
fájdalmas: gifse k ín ; suovi és suovvaj füstös: suovva ; lasti és- 
lastaj leveles: last a levél; a Jes-nek megfelelő alak összevontan, 
pl. gädgas =  kedkajes).

4. -k ; pl. panak fogas, dentatus : pane fog; peljak füles, jól 
halló (kukkas p. hosszú fülű): pelje ; raikak, reikek lyukas : raike ; 
puoitak kövér, hájas: puoite; morak haragos: mora; calmak jó 
szemű : calbme ; gollak aranyozott: golle ; keitek kezű (kukkes k. 
hosszú kezű); juolkak lábú (kohda j. széles lábú) : juolke ; linónak, 
nuonek jól szagló : nuone orr ; monnek tojó (madár): monne tojás; 
kuolgek (kuolgaj, -jes) szőrös: kuolga; coivek hasas, nagy hasú: 
coive; saipek, seipeg farkas, lupus: seipe fark; jerbmak eszes: 
jerbme; kuolak monyas: kuola mony; saddok termetes (uces s. 
kis termetű): saddo termet. — Módosult jelentést találunk a 
következő ugyanolyan képzős szavakban: mecek vad: mece erdő; 
kuelek liálász-sas: kuele hal; mesak borjubőr: mese borjú, vén 
borjú (de V. ö. mesek borjas, borjúi: m. ülő borjunyáj; m. aldo 
borjas nőstény rénszarvas, melynek hasában borjú van, vagy 
mely borját ellett).

5. < o k ; pl. jerbmok (jerbmak) eszes: jerbme; nirbmok hara
gos, irigy: nirbme gyűlölet, irigység; melkok tejelő (v. ö. melkos 
cibus lacteus): melke tej; härvok fényes, díszes: härv(a) dísz; 
rundok bölcs, jártas: rund mesterség, artificium; vuokok alkalmas, 
illő, méltó: vuoke, alak kép; aukok hasznos: auke haszon. — 
Néhány melléknéven ugyanezen képzőt találjuk; pl. karrok vad, 
kemény; karra, karr es; jalgok egyenes: jalg, jalges; lossok 
nehéz : losses ; velkok fehér: velkes, veiket ; cappok fekete: cap- 
pes, cappet; ciilgok józan (v. ö. ciilgos): calg(a), ccilges, cdlget; 
bradok hirtelen, gyors: brad, brades ; kaljok bő, tág : kaljes ; lau- 
kok sűrű: lauk.

6 . c o s ,  о; pl. kecos, keco egész (ered. «a minek vége van#): 
kece vég, finis; melkos tejes étel; (v. ö. melkok): melke ; juolkos 
gyors lábú (v. ö. juolkajes): juolke ; jägnos (jägnas) jeges, jéggel 
födött: jügna | őcilgos (cälgok) józan : ccilges.

c) " V a l a m i h e z  t a r t o z ó t #  jelentő névszó:



73

1 . -lac képzővel; pl. accelac atyai: acce; almelac égi: 
ahne; manalac gyermeki: mana; oggelac testi: ogge hús; oivalac 
elöljáró, hatóság: oive fej; sabmelaé lapp: sabme lapp nép; lad- 
delac földmives, paraszt: ladde falu (villa, rus); lagalac törvé
nyes, igazságos: laga törvény; jubmelac isteni: jubmel. — Nem 
valamihez tartozót, hanem valamivel birót jelentők: asselac 
bűnös: asse; jerbmalac eszes, okos: jerbme; muottalac havas: 
muotta hó; lilckolac szerencsés: likko; vuorbalac szerencsés, bol
dog : vnorbe sors, szerencse; vahdalac veszedelmes: tahda; jak- 
kolac, jakkoles hívő, hű (hittel bíró): jakko hit; pallolac (jub
mel p. istenfélő): palló félelem (a IpF.-ban las (lag) e képző 
alakja).

2 . -вас; pl. pirasac körűllevő: pira körűi; peivasac napi: 
peive; aikasac időbeli, temporalis: aike idő; ijasac éjjeli: ija ; 
kaikasac általános: kaiké minden; jebdasac egyenlő, egyenes: 
jebd; saijasac helyettes: saije hely. — A laka módadverbium- 
képzőhez járulva (lake ratio, mos főnévtől), lakasac v. rövidebb 
-lakac alakban lesz melléknévképzővé; pl. coskeslakasac v. -lakac 
hideges (hidegszerű): coskes,- kolkoslakasac v. -lakac késedelmes: 
kolkos késő, lusta; abrelakasac esős: obre; argeslakasac, -lakac 
szégyenlős: arges félénk, szemérmes; kaikalakasac mindennemű.

3. -c többnyire időt jelentő szók mellett; pl. udnac mai: 
udne ma; idtac holnapi: idten holnap; timac tavali: tima tavai; 
tolloc egykori, hajdani: tollen hajdan; tuolac nem régi, minapi: 
taale minap; ektac, iktac tegnapi: ikto tegnap.

d) « V a l a m i f é l e  á l l a p o t o t »  jelentő névszó képzője: 
-vuota, vuot, B. -vuohte; pl. ailesvuota, -vaot szentség, sancti
ta s : ailes szent; pahavuot rosszaság: páka; pnorevuot jóság: 
puore ; välkokesvuot adósság: vdlkokes ; abletisvuot lustaság, tunya
ság : abietis; salogvuot boldogság: salog; aktvuot v. aktokvuot 
magányosság: aktok egyedül. — Ugyanezen képzőt találjuk, csak
hogy igen megrövidült alakban, mint <ot, ut, t, о a következő 
szókban: puorot (v. ö. puorevuot) jóság: puore; cabbot szépség: 
cabbe, cabbes, cabbok; faurot, fauro szépség: fauro, fauros szép; 
kaljot, kaljo bőség, szélesség : kaljes ; jorbot gömbölyűség : jorba 
jorbes; kassut, kasso vastagság: kassa, kassok; jalget síkság, 
egyenesség: jalg, jalges; keggo, keggesvuot vékonyság, keskeny- 
ség: kegge, kegges (v. ö. f. -uade, -yyde képzőt).



74

e) « V a l a mi  n é l k ü l  va l ó t »  jelentő névszó (nomen 
caritivum). Számos képzője van. Az a b e s s i v u s ,  melyet a név
ragozás alatt tárgyaltunk, tulajdonképen szintén ide tartozik, 
képzői tehát toka, teke, tehme v. teme, apta, t, és az s melléknévi 
képző hozzájárultával aptes, attes, tes, tie; pl. sojetes, sojetebme 
szárnyatlan: soje; taktetes esontatlan: takte; peljetak, peljet 
fiiletlen; peljetebme, peljetes siket: pelje fü l; calmetebme, calmetes 
vak, világtalan: calbme szem ; abreteke esőtlen: abre ; algotaka, 
algoteke, algonapta, algotakes, algotes kezdet nélküli: algo; karge- 
teme, kargetis erőtlen, tehetetlen: karg erő ; jubmelattes, jubme, 
laptes istentelen: jubmel; nisunattes nőtlen: nisun; hugsoteke, 
hugsotébme, hugsot, hugsotes gondtalan: hugso; jcignates jegetlen- 
jég nélkül való. — Megjegyzendő, hogy jelzőkként csak az -s-es 
alakok szolgálhatnak, önállóan pedig csakis a többi -s nélküli 
fosztó képzők. — Különös negativ alak ez fuolkec néptelen, a 
kinek nincs szolgaszemélyzete (v. ö.fuolketis id.-.fuolke nép).

f )  G y ű j t ő  n é v s z ó .  Ide kell soroznunk először a többes
szám képzőjét, de erről már volt szó a névragozás alkalmával. 
Ott láttuk, hogy a nominativusban h, illet. ’, (lpF. k), a többi 
esetekben pedig i, ill. it szerepel mint a többes jelelője.

Ezen kivűl van egy másik gyűjtő képző : -ic, -c. Rendesen 
két szorosan rokonnak, mint atyának és fiának vagy leányának 
egybetartozását jelöli meg, tehát valóságos d u a l i s  képző, más
kor azonban többnek összetartozását is jelenti. Ezen -ic, -c-hez a 
rendes többes ragok járulnak; pl. acceceh v. accic atya és fia 
(gén. accici, allat. accicit stb.); edniceh v. ednic anya fiával vagy 
leányával; pardniceh v. pardnic fiú atyjával vagy anyjával; 
laviceh unokatestvérek (csak kettőről: l. moi len mi ketten unoka- 
testvérek vagyunk; lolliceh versenytársak (csak kettőről: l. sói 
lepa ők ketten versenytársak); nabniceli druszák: nabne (n. moi 
len)  ; lacavaceh nászok, a menyasszony és vőlegény szülei (l. sói 
lepa ők ketten nászok, ezeknek gyermekei keltek egybe): laca, 
lacau nász (nászúr, nászasszony) | väljeceh fratres; obbaceh soro
res; kradnaceh társak, czimborák. Ez utóbbi három már nem 
csupán mint dualis alak fordul elő.

g) H a s o n l í t á s t ,  f o k o z á s t  j e l e n t ő  névszók (nőm. 
comparationis v. augmentativum).

1. K ö z é p f o k  (comparativus). Képzője -b (-bu, -ub, ubbu).
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Ez vagy a melléknév tövéhez járúl, vagy pedig к vagy s kicsinyí
tővei bővült tőalakjához. Az utóbbi esetben a compar, képzőié 
-uh, ubbu; pl. nuorah, nuoreh fiatalabb: nuora; kukkeh hosszabb: 
kukké ; puoreh jobb: puore ; jalob merészebb: jalo ; keppeb köny- 
nyebb: képpé; alleb jobban nyugatra eső: alle; änab több: 
adna sok; meddab, medeb hitványabb, rosszabb: medde; auteb 
/előbbi, az előtt való: aute; ucceb kisebb: ucce; meceb, mehceb 
messzébb: mece, melice; — így is: kukkéba, nuorebu, puorebu stb. | 
allakub, alcb magasab : allak, ale; jerbmakub eszesebb : jerbmak ; 
hevokub pompásabb: hevok; fanrokub, faurob szebb: fauros, 
fauro; hevamb (hevokub) pompásabb: heves, hevok (így is: heveb 
jobb); kednasuh illetlen, aljas: kednes; kerasub kedvesebb: keres; 
coskasub hidegebb: coskes; vuorasub öregebb: vuoras; ccilgesub 
tisztább: ccilg(a), cdlges; ollesub teljesebb: olles egész, teljes; 
■oddosub újabb: oddo, oddos, oddes; — így is: hevokubbu, kera- 
suhbu, vuorasubbu stb.

Megemlítendők e Donnernél található comp. alakok: stuo- 
rap nagyobb: stuora; eiiap több: cidna sok; s oijelcppu hajlé
konyabb: soijeles; caugeseppu erősebb: cauges, L. caukes.

A eomparativusi ragok ezen kívül névmástőkhez is hozzá- 
j  árúinak, mint köbbe- (kobbelen, köbbel, kobbelt, kobbo, kobbos, kob- 
bacak): ko; tabbe-, többe-, tuobbe- (tabben, tabbel, tabbéit; többen, 
iuobben, többéit, tuobbelt stb. — Lásd 8 . §.): ta, to (tuo) «ez, az» 
mutató névmástők; mubbe más (v. ö. finn muu). Igéknek is alapúi 
szolgálnak: tabbane- propius huc accedere; tuobbane- longius 
recedere. — A compar, képző némelyikben mar annyira elhomá- 
lyosúlt, hogy újra fölveszik; pl. tabbebukt közelebb ide; tuobbe- 
bun messzebb amott; tuobbebusi messzebb amoda v. el.

2. F ö l s ő  fok (superlativus). Képzője -mus, -umus. Az 
utóbbit azon melléknevek veszik föl, melyek s vagy к kicsinyítő
vei végződnek; pl. nuoremus: nuora (comp. nuoreb); kukkemus 
{comp. kukkeb); puoremus, allemus; paijemus legfölső : paije; 
mangemus utolsó: mange | hevokumus (comp. hevokub); jerbma- 
knmus; kedtiasunius (comp. kednasuh); coskasumus (comp. coska
sub) I e celamus: eceles szeretett (comp. ecelub); vesselumui: ves
icles sereny (comp. vesselub); veijelumus: veijeles erős (comp. vei- 
jelub). — Találunk olyan mellékneveket is, melyek a superlati- 
vusban -imus képzőt vesznek fö l: példáúl stuoraimus legnagyobb
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(így is: stuoramus): stuora, stuores, Kk. 97; nuoraimus (nuore- 
mus)  legfiatalabb: nuor(a) ; nuorteimus (nuortemus) legéjszakibb r 
nuort(a); bondaimus leggazdagabb: bonda ; saggaimust leginkább: 
sagga nagyon (v. ö. f. -impa).

h) R i t k á b b  né  v s z ó к épz ő k :
1 . -v : saddev: sadde kicsiny, vékony; räkarv: räkar kó- 

borgó; vacev : vaca nőstény rénszarvas; vuodnav: vuodna napa, 
napaasszony; nuortelv : miortel éjszaki; lacau: laca nászúr, nász
asszony ; cecev testvérbátynak fia vagy leánya, neffe, nichte: cece 
fiatalabb atyai nagybátya (v. ö. f. setá); jekev, ekev a bátynak fia 
vagy leánya: jeke, eke idősb atyai nagybátya; aijov, D. aijuv : 
unoka : aija öregatya; akkov unoka : akku öreganya, asszony. —

2. -sk; pl. kermesk kígyó: kcirbma | hibmesk enyves: Jiibvie; 
piraslc határos ország: pira körűi. — Az sk kettős kicsinyítő 
(s + k), melynek functiója ép úgy módosúlt, mint föntebb a 
fc + s-nél láttuk.

3. -savak; pl. pirasavak (így is: plrak) ólomcsillagokkal 
kivert öv: pira körül.

4. -stak; pl. puorestak jó sok: puore jó | kuosestak, kuosest 
fenyves erdő: kuosa fenyőfa; colmestak tengerszoros-féle, a mi 
olyan mint a tengerszoros: colme (f. sahne) tengerszoros; kleve- 
stak hajlás, görbülés : kleve id.

5. - t; pl. jágnat jeges, ad glaciem pertinens (j. poddo tem
pus, quo solet glacies gelu concrescere; j. talve hiems glacialis): 
jägna.

6 . -m; pl. tollem tűzhely: toll, tolla tűz.
7. < o r /  pl. oivor legfelső ülés, Vorsitz: oive fej.
8 . -más; pl. kaikimas mindennemű: kaiké.
9. -ha ; pl. saijeha nyitott, födetlen (tkp. a hol hely van — 

v. ö. saijos id.): saije hely; mangeha posterior, következő (juo 
kus mangehah tassa jmtin ? már az utolsók jöttek ide?): mange.

1 0 . -I; pl. muethel filia sororis, neptis ex sorore: muetha 
fiatalabb anyai nagynéne.

J e g y z e t .  E ritkább képzőket csak a fölsorolt szavakban 
találtam.

11. I g e t ő t ő l  n é v s z ó t ő  (nomen deverbale).
a) C s e l e k v ő t  jelentő névszó (nőm. agentis v. actoris):
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1. -je képzővel: takkeje tevő: t cikke-; kolkeje folyó: kolke-; 
eceje szerető: ece- stb. (I. 14. §.).

2. -ne, -na (n+je). Az n még az igéhez tartozó mom. képző, 
de a partié, je-vel teljesen összeolvadt; pl. vaddane bőkező (v. ö. 
vaddajes): vadde- adni; vastanc a ki szeret felelni, feleselő : vaste- 
felelni; jorrane körűlforgó: jorre- forogni; luitane könnyen 
engedő: luite- elereszteni, engedni; ciipane rágcsáló, patkány: 
cäpe- rágni, rágcsálni; ciälane csöngető, ugató: cicile- csöngetni, 
ugatni; kesane teherhordó állat: kese- húzni, vonni | vuobdane, 
vuobdana készségesen eladó: vuobde- eladni; kesuna fogantyú, 
fibula sive ansa, qua prehensa quidquam trahimus: kese- húzni, 
vonni.

3. -jes, -ijes ; pl. racldejes liberalis, adakozó (v. ö. vaddane) : 
vadcle-; kierdejes, kierdies tolerans, türelmes: kiercle- tűrni.

4. -nes, <es (ered. n+jes, -jes): pl. pussones aura afflans, 
flamen: passe- fújni; парс/es szűk, szoros: nagge- szorítni; kisses 
készséges : kissé- akarni, késznek lenni; corges erős : corge- (alia
ses c. magában bízni); saves, B. suvis kész, készséges: save-, 
В. s'uvee- ereszteni, engedni (v. ö. suvvok id.); jaskes bizó, bizal
mas : jaske-; sluokes ravasz: sluokke- elcsalni.

5. -les, -l (ered. le-jes helyett, hol az -l még az igéhez tar
tozik. A tulajdonképeni nőm. agentis képző sok szónál el is 
kopott s most az l végzi ennek functióját); pl. par gales serény, 
munkás: parge- dolgozni; jukkales iszákos: jukke- inni; juokeles 
elválasztott, elkülönített: juoke- osztani; eceles Szeretett, kedves: 
ece-; teteles ismert, ismeretes: tete- tudni; sojeles hajlékony: 
soje- plecti; jorreles forgatható : jorre-; sacldeles termékeny: 
éadde- lenni, nőni; pälkales veszekedő, czivakodó: picike- cziva- 
kodni; kaddales gyanús: Icadde- gyanúsítni, vádolni; tóbdeles, 
tobdel könnyen fölismerő: tobde- ismerni; jotteles, jöttél könnyen 
haladó, előremenő : jötte- költözködni, előremenni; maiteles, mai
iéi jól emlékező : muite- emlékezni.

6 . <ec, -ic (ered. -jec); pl. holec mondott, nevezett, említett: 
hole- beszélni; jaulec dictus, commemoratus: jaule- mondani, 
említni I jabmiv, jamic elájuló; jabme- meghalni, elájúlni, elhalni; 
oclic álmos: oda- aludni; puolic gyúlékony, könnyen tüzet fogó: 
puole- égni (v. ö. lph. bnlis égős: bu'ólle- ; odis álmos: oadoe-; 
halié félős : balla- félni; dittis tudós : diette- tudni).
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7. -jassa képzővel; pl. viesojassa életre való : vieso-; pote- 
jassa jövendő : pote-; jahmeassa halandó : jabme- ;  koccojassa a ki 
parancsolni fog: kocco-; kattejassa a ki oltalmazni fog: hatte-; 
pettijassa a ki csalni fog: pette-; ecejassa a ki szeretni fog: cce-;  
pirastattejassa a ki körülvenni fog: pirastatte-; adnejassa (fos
áén a. a ki megvetni fog): adne-. — E képző mondatbeli szerepére 
nézve szolgáljanak föl világosi tásúl a következő mondatok : kösse 
leh p o t e j a s s a  almen palvasne midőn jövendő vagy (jönni fogsz) 
az ég felhőjében, E. 164. — sodn le mu p e t t e j a s s a  ő van 
engemet megcsalandó (fog megcsalni) E. 189. — sodn kalka holet 
siji kaik, mab mon leb su k o c é o j a s s a  ő meg fog nekik mon
dani mindent, a mit neki (tkp. őt) parancsolandó vagyok (pa
rancsolni fogok) K. 63. — todn leh mu k a t t e j a s s a  näda- 
stovomest ja  p i r a s t a t t e j a s s a  avo-kajanasin te vagy engemet 
óvandó a szorultságtól és körülveendő örömkiáltással (fogsz óvni, 
fogsz körülvenni) K. 123. (V. ö. finn jaise, ered. -jakse, f. -iaha- 
(-iasa) képzőt).

8 . -r (ar); pl. pcilkar veszekedő: piilke- (v. ö. pitik ales) ; 
huf/sar aggódó : húg se- aggódni, gondoskodni; kattar (katteje) őr, 
őrző: katte- őrizni; laitar gyalázó: laite- gyalázni; lebnar beöntőV 
lebne- beönteni; tulilar pazarló: tuhle- pazarolni; pivtar (löddé p . 
madarász; jaure p. halász): pivte■ fogni (halat, madarat); vidnar 
győző: vidne-. — ügy látszik, hogy ez a képző nem egyéb, mint 
a svéd -are (ném. -er) nőm. agentis képző, tehát idegen szárma
zású (v. ö. finn -ári).

b) A c s e l e k v é s t  vagy a c s e l e k v é s  t á r g y á t ,  e r e d 
m é n y é t  jelentő névszó (nőm. actionis v. acti).

1 . < o  nőm. actionis v. acti képzővel; pl. jakko hit: jakke- 
hinni; aito fenyegetés: aite- fenyegetni; kaddo gyanú: kadde- 
gyanúsítni, vádolni; makso, mafso fizetés: makse-; katto gondos
kodás, őrizet: katte-; k-ito hála: kite- köszönni; naggo kényszerí
tés : naggé- szorítni, kényszerítni; küllő h ír : kulié- hallani; 
multo emlékezet: muite-; nälo torok, rachen, schlund: i'iele- 
nyelni; takko tett, dolog: takke- tenni; saddo gyümölcs, gabona: 
sadde- nőni, lenni; spiejo romlás : spieje- rontani; kodo szövet: 
kodé- szőni. e

Ugyané képzőnek s vagy к dimin. (illetőleg nőm. possess.) 
jelentő képzőkkel bővült alakjai a következők is :
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a) <os, s, mint tobdos ismert: tobde- ismerni; tetős isme
retes : tete- tudni; jottos ingó, mobilis: jötte- cursum tendere, 
migrare, progredi; muitos emlékezetes, emlékezetre méltó : muite-; 
nomkos könnyen tapadó: nomo- tapadni, követni; pallos félős : 
jmlle- félni; vuoidnos látható: vuoidne-; kaudnos quod inveniri 
potest: kaudne- találni || arvos, arves víg, vidám: arvo-, arra- 
vigere, gedeihen; jabmes halo tt: jabme-; caggas kinyílt: cagge- 
kitárni, kitátani; cuoukes világosság: emuké- lucere.

ß) < ok; pl. tobdok ismert, notus: tobde-; arvok élénk, 
fürge: arva-, arvo- vigere; hapsok illatos: hapse- olfacere, odo
ra ri; kikok fénylő: kike- fényleni; sojok hajlott, flexus: soje- 
flecti; palok árok: pale- ásni; kaukok készséges: каике- akarni; 
süttök alkalmas, kellő: siitte- illeni, alkalmasnak lenni; tarok csa
lárd, betrügerisch, В .: tare- csalni.

2 . <«e, os, es; pl. mannos út: manne- menni; keretes, bera
tes akadály: kerete- akadályozni; liarjetes, harjetus szokás: kar- 
jete- szoktatni; ptkkates, pakkatus büntetés: pakkate- büntetni; 
vastetes, vastadus felelet: vastate- felelni; oppetes, oppetus tanítás, 
doctrina: oppete- tanítani, oktatni; arvates vélemény, sejtés: 
areate- érteni, gyanítni; loppatus Ígéret: loppete- megbocsátni 
kiteles, kitolás hála, hálaadás | likotes kellemes, tetszős: liko- tet
szeni ; kadddates gyanú : kadde- (v. ö. kaddo); juokatus külön
bözés, különbség: juoke- osztani (v. ö. lpF. bagadus fegyelem : 
bagade-; mujtalus elbeszélés: mujtale-; balvalus szolgálat; area- 
lussa gondolat: arvale-; vastadussa, -dús felelet : vasiadé- stb.).

3. Az < o  teljesebb alakja -v (<av, ev), mely a legtöbb 
esetben már <a, e-vé kopott; pl. kalav, hala gázló hely: kale- 
gázolni; ceggeu emelvény : céggé- emelni, erigere; kerrev, kerre 
tanács, tanácskozás: kerrete- tanácskozni; likta kiengesztelés 
(v. ö. liktem): likte- kiengesztelni; tilma a víz kavargása, zúgása: 
tilmo- kavarogni (vízről), agitari, commoveri, de aqua dicitur. — 
Valószínűleg ide tartozik m ég: piügga ventus: piägge- flare, 
spirare.

4. Az < us, es teljesebb alakjának tarthatjuk a -vas kép
zőt, mely az elébe járuló l frequ. képző után inkább megmarad
hatott, mint a -t után; pl. jukkelvas compotatio, trinkgelag: jukke- 
inn i; jorgelvas megtérés: jorgele- megfordítni, térítni; kaccalvas 
kérdés: кассе- kérdezni; kitolvas (v. ö. kitolus, kitoles) hálaadás:
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kite-; maksolvas pretium, quo quidquam solvitur aut em itur: 
makso- nem használt reti, igétől (makse- fizetni); saddelvas növés : 
sad de-; ocolvas vizsgálat, kutatás: осе- keresni; ojjolvas ajándék : 
ojjo- kapni, nyerni; passalvas fürdő: passa- mosni; rokkolvas 
imádság, könyörgés: rokkole-; coggolvas gyülekezet: coggo- ösz- 
szegyülni; takkalvas tributum : takke- tenni (takkalvaseb takket 
tributum solvere); puocelvas betegség: puoce betegeskedni, beteg
nek lenni. — Nagyon valószinű kiilömben az is, hogy a -vas nem 
nem egyéb mint az alább említendő -más képzőnek változása. — 
A lpF.-ban a vas -képző nincs használatban, Friis szerint nagyon 
gyéren kerül elő; helyette a föntebb említett rövidült <  ussa, us 
van meg.

5. -m nőm. actionis, néha nőm. acti is ; pl. tobdem ismeret, 
érzés: tobde-; vuohdem eladás : vuohde- eladni; kolkem folyás : 
kolke-; jabmen halál: jabme-; viesom élet: vieso-; ostem vétel, 
vevés : oste- venni, kaufen; odem álom: ode- aludni; kalem gázló 
hely (v. ö. kain v, kala) : kale-; kikem fény: kike- fényleni; likom 
tetszés: liko- ; lodnestem megváltás: lodneste-; sarjitem fájdalom : 
sarjite-; hapsem szag : hapse- olfacere, odorari.

Ugyanezen képzőt találjuk -s-vel tovább képezve a -más, 
-mes, -vés alakokban is ; pl. ece nas, ecemes szeretette méltó : ece- ; 
vuobdemas, vuobdemes eladni való, eladó: vuobde-; jukkemas ital 
(tkp. inni való): jukke-; pirrcmas, porromas étel, enni való: 
porre-, porro-; lodnestemas megváltandó: lodneste-; kattemas 
őrizendő, őrizni való : katte-; jdttemas mondandó, mondani való : 
jötte-; valdemas veendő, venni való: valde-; jakkemas hiendő, 
hinni való: jakke-; adnemas tartható, a mit tartani lehet: adué-1 
juokemes, juokeves osztható, osztandó: juoke-. — A lpF.-ban 
ugyanezt a functiót a most említett képzővel egynek tartható 
-mus végzi; pl. jukkám us ital, borramus étel; cillamus élelem; 
clakkamus tenni való; sardnomué szólni való stb. — A -inas, -mes, 
-res-nek e változatát a IpS.-ban is megtaláljuk néhány szón -mus, 
D. müsse- alakban; pl. takkamus foglalkozás, dolog, negotium: 
takke-; kueddemus teher, törvényszéki panasz: kuedde- vinni | 
Donnernál jukamasse ital, frisítő szer: jukke-; nammamusse 
szopni való: патте- szopni, 62. (ahcasamma jukamussain, állá
sommá nammamussain atyámnak italul, magamnak szopni valóúl).

6 . -k, g nőm. acti; pl. ablek szerzemény: able- szerezni;
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calek irat, írás (v. ö. calog): cede-; calog irat: calo- scribi, in
scribi ; játék Ígéret: jate- Ígérni: кодек vas eszköz, melylyel 
fakanalat és más edényt kivájnak: kage- szörpölni, kanállal 
inn i; hőség ütött, v e rt: hose- ütni, elverni.

Sokkal használatosabb а к más még az igéhez tartozó kép
zőkkel, -st, -t, -It, Z-vel összeforrva:

a) -stak; pl. jukkastak i ta l: jukke- (mom. jukkeste-); ctilc- 
cestak zsámoly, scabellum aut aliquid ad pedes positum fulcrum : 
ceikce- (mom. cákceste-) lépni, rúgni, kirúgni; ka gast ak korty, 
hörpentés: kage- szörpölni, hörpögetni, kortyintani; calastak 
karczolás, vésés késsel vagy más effélével: cede- (mom. caleste-) 
vésni, karczolni, írni.

/i) -tak; pl. jottatak via, qua sunt migrationes: jötte- mi
grare (jottete- promovere); riälatak nyeldeklő: Aale- nyelni; 
vagatak gyalogút: vage- menni; odatak ágyruha, ágynemű: 
ode- aludni; snoppetak, suppetak válaszút: suoppe- (käinost s. az 
útról letérni) I pussotak fújtató, blasbalg: pusse- (pussote- afflare); 
cadatak hasmenés: cadat e- penetrare (cada- keresztül, át); sknol- 
gatak hasmenés, B .: skuolgete- eltörni.

;-) -Itak ; pl. jorraltak kerék: jorre- forogni; nololtak valami, 
a mit a barmoknak adnak, hogy nyalják: iiolo- nyalni; cagneí- 
tak bemenet, introitus: cagne- intrare; potaltak megérkezés: pote- 
jönni; vaddaltak adomány: vadáé-; kuopaldak ráncz, redő: 
kuope- ránczolni; odaltak álom: ode-; koroltak varrat, sutura: 
кого- varrni; puokceltak alábukás, alámerülés: puokce- víz alá 
bukni.

ő) -lak, -nak; pl. mannolak ú t: manne- menni (v. ö. man
nos) I cuoldenak facile a ceteris dignoscibilis: cuolde- kiválasztani, 
megkülömböztetni.

Ugyanezen к nomen verbale képző, melyet e különféle kap
csolatban láttunk, van meg a -kés, takes képzőben is s nőm. 
denominale és előtte gyakran a még az igéhez tartozó -t frequ. 
képzővel; pl. arjokes, arjoks kímélő, kíméletes: arjo- kímélni; 
megbocsátni; likokes, likotakes kellemes: liko- tetszeni; ajetakes 
akadályos, akadályozó: ajete- akadályozni; anotakes koldus, kére- 
getö: anote- folyton kérni, kéregetni (ano-, adno-); cäkcetakes 
rugós, rugdalózó: cäkcete- (cäkce-) rugdalni; orrotakes lényeges:

U g o r  f ü z e t e k  3 .
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о г го- lenni (frequ. orrote- maradni, késni, lakni); hapsetakes sza
gos: hapse- olfacere; kikedakes fénylő, fényes: kike- fényleni.

7. -d, -t képzővel; pl. orrot lakás, lakóhely: orro- lenni, 
lakni; sovat, sovad záporeső: sove- bőven lefolyni, leömleni; tor- 
gad reszketés, remegés: torgeste- (mom.) reszketni; caket (dim. 
caketaé) nagy tért el nem foglaló, szerény: cake- helyt engedni; 
kiked fényes: kike- fényleni. — Ugyanezen képző van meg a 
következő melléknevekben is, habár az alapúi szolgáló ige ma 
már nem használatos: cappet (IpF. tappad, lpE. cepped, f. häpeä) 
fekete; veiket fehér (IpF. vielgad, f. valkea, ered. valgeda); cölget 
tiszta, világos (IpF. scilgad, í. selleeä); suoket sűrű, IpF. suokkad, 
f. sakea). — Ugyanezen képző az infinitivus -í-je is.

c) F o s z t ó  képzés igéktől:
Áz igetőhöz járuló fosztó képző -k, -ke ; pl. odek éber : ode- 

aludni; anek új, nem használt: adne- tartani, bírni, használni; 
tetek tudatlan : tete-; takkak meg nem tett: takke-; kueddek vise
letlen : kuedde- hordani, viselni; maksek fizetetten : makse-; lai- 
tek nem gyalázott: laite-; jukkák a ki még semmit sem ivott 
(mintegy: itlan) :jukke-; kaudnek találatlan, non inventus: kaudne-; 
holek mondattan, nem mondott: hole- | ajeteke háborítatlan, aka
dálytalan : ajete-. — Budenznél: korrohk varratlan: korro-; tah- 
kolik csinálatlan: tahke-; lolikok olvasatlan: lohke-. — Minden ige 
infinitivusi alakjához hozzájárulhat -henna, -ken; pl. ecetkenna, 
V. -ken szeretetlen, nem szerető; aicetkenna észrevétlen: aice- 
észrevenni: jättetkenna, sardnotkenna kimondhatatlan: jötte-, 
sardno- mondani stb. — Ezeken kivitt az infinitivusi alakhoz még 
apta, a tőhöz pedig -teke, -tok (-ke) fosztó képzők is járúlnak; 
pl. aicek, aicetak, aicetkenna észrevétlen, -ü l: aice-; anotapta, ano- 
teke. nem kért, kérés nélkül: ano-, adno- petere; jöttetek v. 
jättetkenna, sardnoteke, sardnotek v. sardnotkenna kimondhatatlan: 
jötte-, sardno-; pakkateke, pakkatkenna büntetlen : pakkate- bün
tetni; passah, passatek mosdatlan : passa- mosni; saddeteke termé
ketlen : sadde- nőni; liarjeteke szokatlan: harjete- szoktatni (har- 
jane- szokni) stb.
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20. §. Adverbiumképzés.

A legtöbb határozóképzőt láttuk már a határozók tárgyalá
sánál, azért itt leginkább csak a módhatározó képzőket említjük 
föl. Ezek:

- t ; pl. vastet csúnyán: vaste, vastes ; äljokt szorgalmasan: 
äljok ; suollet titkon: suolle ; smaivet finoman : smaives, smaivuk; 
sadnast igazán: sadnes; logget kényelmesen: logge, lodges nyu
godt, csöndes; kerast kedvesen : keres kedves, szeretett; jalost 
merészen: jalos, jalok, jalo ; cabbast szépen: cabbes, cabbak, cabbe ; 
cuolot, cuollot görbén: cuolo; losset nehezen : losses, lossok; albet 
olcsón: albes; sluinot vegyesen: sluinos; ollast egészen, telje
sen: olles ; ohmét régen, hajdan: ohmé vetustus; kéisket a minap.

-ikt (s-ikt) ; pl. céilgesikt, céilgost tisztán: célig, cälges tiszta, 
céilgos józan; logfíesikt hangosan : lognes magas; jalosikt (1. jalost): 
jalos, jalo; äljosikt (äljokt): äljok; vuollesikt kegyesen: vuolles ; 
kerasikt, kerasakt (kerast) : keres; accesikt, accesukt atyailag: 
acce; kiägnelikt mélyen: kiéig nel; armosikt (armos nem használt 
melléknévtől) kegyelmesen: anno kegyelem; ollasikt (ollast): 
olles; tarbesikt necessarie: tarbes ; valljasikt (valljast) bőségesen: 
vallje; ainesikt, ainesukt főleg, praesertim, imprimis: aines pecu
liaris, praecipuus.

■ist, (s-ist); pl. puorist jól: paore; oddesist, oddosist úján, 
ú jra : odd, oddo.

-it; pl. vasselit unverdriesslich: vassel, vasseles ; vejelit erő
sen : vejel, -es; cabbakit szépen: cabbak; puorakit jól: puorak; 
sadnasit igazán: sadnes; kiägnelit (kiägnelikt): kiägnel; valjasit 
(valljasikt) bőségesen: vallje.

-st, -test: valljast (valljasit): vallje; lilikké s t , Mikketest, 
klikket tüstént, gyorsan: Mikkes.

-laka minden melléknévhez hozzájárulhat; pl. argeslalca 
(argesikt) félénken, szemérmetesen: arges ; armokeslaka (armoka- 
sat, armosikt): armokes; aukoklaka hasznosan: aukok; heves
laka, hevoklaka pompásan: hevok, heves; keppeslaka könnyen: 
keppes ; raineslaka tisztán: raines.

Ezeken kívül illativusi és néha még essivusi ragot is hasz
nál a IpS. nyelv a módhatározás kifejezésére; pl. vidai szélesen, 
tágan: vid, vides; vuorjai ritkán: vuorjes, vuorjak; puori ön-

6*
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kényt: puore jó ; moddi gyakran: modde sok; taivai gyakran : 
taive frequens; tossai hiába: tosse, tosses vanus; vahri óvatosan: 
vahrok, vahrckes ; hradai hirtelen, gyorsan: brad, brades, bradok ; 
vargi, vargoi (így is : varg, varga) gyorsan: dim. vargakuci kissé 
gyorsabban; smaivai (smaivet) finoman: smaives, smaivok | sad- 
nan, (sadnast) igazán: sadnes; tolván (tolvai) ügetve: tolves 
ügető, traber.

A comparativusban csak -t, -i, -it, a superlativusban pedig 
csak -t a módhatározó képzője; pl. arebut, sup. aremust: aret 
korán, jókor (arebi citius); kukkebut, sup. kukké must: kukké diu, 
longe; caukebit: cauk erősen, szorosan; ruabut, ruabit v. ruabi, 
sup. ruamust: ruovo, rua, rum gyorsan; puorebut, sup. puoremust 
jobban, legjobban; spaitebi, sup. spaitemust: spait, spaita gyor
san; autebut, autebit azelőtt, hajdan, sup. autemust: ante ante, 
prae (auteb előbbi); sagga, saggi nagyon, comp. saggabi, saggebut, 
sup. saggaimust, saggamust.

21. §. Igeképzés.

I. I g e t ő t ő l  i ge t ő .

Az igető teljes alakja a IpS.-ban valamint a többi lapp 
nyelvjárásban is, ha nem képzéssel származott, mindig kéttagú, 
még pedig magánhangzón (e, a, o, i-n) végződő, mint valde- 
adni; kcicce- nézni; tobde- ismerni, érezni; jele- élni; manne- 
menni I porro-, porre- enni; sardno- mondani; cuovo- követni ; 
nolo- nyalni; luoddo-, luodde- hasítani | passa- mosni | berri- kel
leni, (debere). — Egytagú igetővel a IpS.-ban csak kettővel talál
kozunk : az i- v. e- tagadó igével, mely a személyragokat és a 
praeteritum jelét is fölveszi (egy. 1 . ib e helyett e-ib), 2 . ih (e-ih) ,  
3. i (e-i), több. 1. e-pe, 2. e-pet stb. — praet. pl. 1. e-ime, 
2 . e-ite stb. — 1. 16. §.) és a le-, le- létigével.

Az eredeti vagy továbbképzett igetötől következő igetök 
származnak:

a)  V i s s z a h a t ó  i g e t ő  (verbum reflexivum) •о, -ove- 
képzővel. A teljesebb -öve alakot mint tisztán refl. képzőt csak 
nagy ritkán találjuk és rendesen a szenvedő -t képzővel kapcso
latban fordúl elő. Befl. igetők: küllő- hallatszani: kulié- hallani;
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spiejo- elromlani: spieje- elrontani; luito- elereszkedni, eloldódni: 
luite- elereszteni; vuoidno- látszani: vuoidne- lá tn i; tobdo- sentiri, 
intelligi: tohde-; peisto- elromlani: peiste- elrontani; nuovo- 
nyúzatni: nuove- nyúzni; passo- sülni: passe- sütni; cadno- 
kötöztetni: cadne- kötni; juoko- osztatni, oszolni: juoke- osztani | 
kalbtno- és kalbme- befagyni | jamalkove- és jamalka- elájulni: 
jabme- meghalni.

b) S z e n v e d ő  i g e t ö  (verbum passivum) -töve, -tue, В. 
-tovve, -tuvve, -tuve, D. -tuore, -tuöve, -tűve képzővel; pl. vuobde- 
tove-, vuobdetue- eladatni: vuobde-; passatove-, passatue- mosatni: 
passa-; juoketove-: juoke- elosztani; koccotove-: kocco- hívni ; 
molsotove- cseréltetni: molso-; neitetove-: neite- elnyomni; spieje- 
tove-: spieje- \ adnetovve-: adne- bírni, tartani, használni; habke- 
tuvve-, liabketuve-: habke-, L. hauke- megfúlni, B. | juokatuve- ■' 
juoke- osztani, elválasztani, D. — A szenvedés kifejezésére az 
egyszerű -öve is elég; az előtte levő -t ilyenkor nem ugyanolyan 
természetű, mint az előbbi példákban láttuk; pl. sudnetove-: 
éudnete- teremteni; torjotove-: torjote- kormányozni; tolvotove- : 
tolvote- vezetni; puoktetove-: puoktete- vinni vmire; oppetove- : 
oppete- tanítani; paijetove-, paijetue-: paijete- fölemelni | liohke- 
tuvve-: hohkete- elveszteni, megölni; jämaltuve- elzsibbadni: ja- 
malte- apoplexia affici; nietastuve-: nietaste-, L. nädaste- szorult
ságban lenni, В. I olmaitnve megemberkedni; vastaituvve- meg- 
csúnyúlni; aktaitüve- egyesülni; cappaitüve- megfeketedni; nal- 
kituove-: nalkite-, L. nalgite- ízleni, D. — A -töve-ban, mint már 
említettük, a -t a tulajdonképpeni passiv, képző, de ma csak a 
refl. képzővel együtt van használatban, mely gyakran magánosán 
is elvégzi a passiv, képzés functióját.

Még egy reflexiv, illetőleg passiv képző van, de csak ritkán 
fordúl elő: -őse (o + se); pl. saggose- huzatai, vonatni: saggo■, 
sagge-; ceggose- erigi: céggé- erigere; nuolose-, nuollose-: nuole-, 
nuolle- föloldani (1. a -se mom. képzőt).

Itt említhetünk föl még egy harmadik, Lindahltól nem is 
ismert passiv (ill. refl.) képzőt, soré (osove) alakkal: kullosove- 
meghallgattatni: kulié-, küllő- (tat, jukko jakkoin rokkola, son jub- 
melest kullosova az, a ki hittel könyörög, istentől meghallgattatik, 
Ps. 270.); kaudnesove-: kaudne- találni (flirten aiken tané tokkesne 
kaudnesovebe mindenkor azon csoportban találtatunk, E. 92). —
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Y. ö. a vefseni dialectusban a vele kétségtelenül egy -sávvá alakot: 
lokasuvvu-: lókká- olvasni.

c) M í v e l t e t ő  i g e t ő  (verbum causativum):
1 . -te, -tte képzővel, még pedig -íe-vel a kéttagú, -tte-vel 

pedig a többtagú vagyis továbbképzett igéktől; pl. kaccete- elej
teni, ledönteni: кассе- esni, dőlni; cakkete- meggyújtani: cakke- 
égni; algete- elkezdetni: alge-; kargete- megfojtatni: karke-; 
vuojete- alámerítni, elsülyeszteni: vunjo- elmerülni, elsülyedni ; 
vasete- vorbei gehen lassen: vase- mellette elmenni; jukkate- 
itatni, megrészegítni: jukke-; jaksetc- ki v. eloltani: jakse- el
aludni, exstingui; lassote- soványítni: lassú- sovanyodni; кил - 
clete- facere ut reliquatur: kuode- hagyni; jollerte- hengerítni, 
wälzen: jollare- henteregni, sich wälzen; coskote- hűteni: cosko- 
hűlni; oppete- tan ítn i: oppe- tanúlni; vuolgate- elvinni: vuolge- 
menni, elmenni | muitajatte- emlékeztetni: muitaje- emlékezni; 
jelaskatte- fölóleszteni: jelaske- föléledni; cakkajatte- meggyúj
tani: cakkaje- meggyullad (cakke-); puolajatte- meggyújtani: 
puolaje-; torgestutte- tremefacere: torgeste- trem ere; peljetutte- 
megsiketítni: peljetue- megsiketűlni; tobdasmatte- sich mit jemand 
bekannt machen: tobdasmove- bekannt werden.— Budenznél és 
Donnernél a -tt helyett többnyire- bt-1 találunk, pl. pollejehte-, 
pollajahte- meggyújtani, B .; jaukesahte- távol tartan i: jauke- 
elveszni, távol lenni, D.

2. -tatte- képzővel. A vele ellátott igéknél a míveltetés jelen
tése mellett a l e h e t ő s é g é  is kifejlődött; pl. lokketatte- vizs
gálni (tkp. olvastatni) és olvashatónak lenni, posse legi: lökké- ; 
orrotatte-, orrodatte- lakhatónak lenni: orro- (orrote) ; adnetatte- 
sich brauchen lassen, brauchbar sein: adué-; luitetatte- posse 
dimitti: luite- elereszteni; jukketatte- posse bibi: jukke- (juk- 
kete-J; viesotatte- élhetni, vivi posse : vieso- (viesote- vivere per
mittere) : kierdetatte- tűrhetőnek lenni, posse tolerari: kierde- ; 
kaukeldatte- rábeszélhetnek lenni, persuaderi posse: kaukele- per- 
svadere; kesetatte- huzathatónak lenni, posse trahi: kese- \ jakse- 
datte- eloltatni, elolthatnak lenni: ja kse- exstingui (jaksete- exstin
guere) ; jollerdatte- hengeríttetni: jollare- (jollerte-) ; jorgeldatte- 
facere ut quis revertatur: jorgele- visszatérni | Don.-nél: pater 
takte-, L. patertatte-, paterdatte- subducere, removere: patere- 
futni, szökni; cuÖjjetahte- állítni, fölállítni: cuogje-, L. cuojjo- ;
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kuoddetahte, vitetni, L. kueddetatte- posse portari; cmldetahte- 
elválasztatni, letöretni: cuolde-, L. cuolde- segregare, eximere, 
excipere.

d) G y a k o r í t ó  (ismételt, elaprózott vagy folytonos cse
lekvést jelentő) igető (verbum frequentativum, continuativum):

1. -te képzővel; pl. ohcete-: ohce- keresni; nolote-: iiolo- 
nyalni; kaudnete-: kaudne- találni; kaukete-: каике- akarni, 
hajlandónak lenni; kofíjete-: kojge- huggyozni; kopcete-: kopce- 
elfödni, eltakarni; piciggate-, piöggete-: piiigge- fújni; anote- ■■ ano- 
kívánni, követelni; vuossete-; vuosse- főzni; kattete- szorgalma
san őrizni: katte- őrizni; porrote-: porro- enni; kcicete- con
templari : kdéé- nézni; orrote- maradni, tartózkodni, lakni: orro- 
lenni, maradni; mästete- összezavarni, összekeverni: maste- 
keverni, vegyítni; ojjote- szerezni: 0 330- kapni; holete- beszélni: 
hole-; lollote-: lolle- féltékenykedni; caskete- verni, habarni: 
caske- vetni, ledobni; cadnete- kötözni: cadne- kötni; puoktete- 
odavinni (a dolgot), boldogúlni vmivel: puokte- vinni, hozni.

2. -dde- képzővel, mely a -íe-vel egy eredetű. A -te kéttagú, 
a -dde pedig háromtagú, már továbbképzett igetőkhez já rú l; pl. 
autohadde-: autohe- csodálkozni; lossanadde-: lossane- nehezedni, 
aggravescere; autanadde-: autane- progredi, előre haladni; lak- 
kanadde-: lakkane- közeledni; vuokkahadde-: vuokahe- bonum et 
justum judicare; cokkahadde-: cokkahe- ülni; potkonadde-: p>ot- 
kone- szétrepedni, szétszakadni; puoranadde-: puorane- javúlnil 
nuokahatte-, nuokahadde-: nuokahe- megelégedni, megnyugodni 
(vmiben); nuoranadde- megsajnálni, megszánni: nuorane-; luita- 
tadde-: luitate- leszállni, descendere; lassanadde-: lassanc- növe
kedni, szaporodni; kallanadde-: kállaiié- jóllakni, saturari; töja- 
ladde- vivni, küzdeni, D. 8 6  : tője- törni, kényszerítni; inog je
lűddé- : cuojjele- fölállni.

3. -le képzővel; pl. rokkele-, rokko'e- könyörögni: rokke-; 
ritele- czivakodni: rite-; poldele- elégetni: p>olde-; podnele- csa
varni: podne-; loskele- vágni, ütni: loske-; kaikele-: kaikete- 
széttépni, szétszakítni; aisele- lángot szítani, inflammare: aise- 
meggyújtani; adnele- visszatartani, fékezni: adne- bírni, ta rtan i; 
muitele-: muite- emlékezni; ostele- venni akarni: oste-; kalkele- 
vmit véghez vinni (v. ö. kalkete- id.); luitele-: Juite- elereszteni; 
ruojele-: vuoje- agere, vehi.



4. -lie képzővel, melyet szintén nem tarthatunk más eredetű
nek, mint a le-1. Az ll úgy fordul elő az egyszerű l mellett, mint 
a dd a t mellett; pl. arvatalle- berechnen: arvate-; torretalle- 
követni, üldözni: torrete-; tohdatalle- tapogatni: tobde- érezni, 
ismerni; cäketalle- elrejtőzni: cäkete-; svikkatalle- mentegetőzni, 
excusare se : svikke-, svikkete- eltérni, mentegetőzni; rokkotalle- 
imádni: rokke- kérni; ritetalle- czivakodni, veszekedni: rite- 
(ritele-) ; loppatalle- megengedni: loppete-; lodnotalle- cserélni: 
lodno-; karvatalle- mellette elmenni, elkerülni: karve- circumire, 
praeterire; mastatalle- keverni: mastate-. Mindezekben kettős 
frequentativ van: t + ll. || pidbmostalle-13., L. pülbmotalle- étkezni 
piábme- táplálni; pahkastalle- D. forrónak lenni: L. pakeste-; 
ruobdastalle- eladni: vuobde- ; vastostalle- felelni, feleselni: ras
tete-; torvostalle-: torvo- bízni. — E fölsorolt példákban a frequ. 
ll mom. sí-vel van összekapcsolva. — A -falle képzőnek a frequ. 
jelentésen kivűl több szón még passivum jelentése is van, mint: 
tolvotalle- vitetni, führen lassen és geführt werden, duci, trah i: 
tolvote- vitetni; coutatalle- megszabadíttatni, liberari: cuute- föl
zárni, kinyitni; rcivatallc- vágni, ütni és vágatni, percuti, caedi : 
reivete-; pälkatalle- szidatni, corripi: pälke- czivakodni, szidni; 
kaddatalle- gyanusíttatni, gyanúba esni: kadde- gyanusítni, vá
dolni.

J e g y z e t .  Másféle kapcsolatban a í-t és l-i csak nagy rit
kán találjuk; •ld képző van ezekben: kikelde- fényleni: kike-; 
tranikelde- elsötétítni: tramke- schlummern, einnicken, liomályo- 
sodni; kolkerde- (e h. kolkelde-) kóborogni, circumvagari: kolke- 
folyni, kóborogni; cokkolde- csiklándani: cokko- fésülni; jab- 
malte- appoplexia affici: jabme-. — t + l pedig ezen szóban: 
kultele-, kuldele- audire, auscultare, obedire: kulié- hallani. — 
Egy -k frequentativ képzőnek is van nyoma a lappban, mely 
magánosán nincs használatban, hanem csak t- vagy Z-vel össze
kötve ; pl. nomkete- tapadni, függni, adhaerere: nomo- id., nom- 
kele- összeragasztani; jahmalke-, jamalke- elájulni: jabme-; fa
jaiké- (tojalkove-) laboribus se frangere: tője- frangere.

5. -c képzővel, melynek continuativ jelentése van, példáúl 
vagece- sétálni: vage- járn i; vaitace- flehentlich bitten, anflehen: 
vaite- kérni; calace-: cale- vésni. — A c tisztán frequentativnak 
tudtommal csak e három szón van meg; szélesebb functiója
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inchoativ (1. alább). — A c  frequ. (continuativ) képzőnek a 
lpF.-ban § az alakja; cuolase- vagdosni: cuolla- fejszével vágni; 
gaskase- rágni: gaske- harapni.

6 . -he képzővel, mely nem egyéb mint a ce- (se)-nek vál
tozata, mint cokkalie- ülni (v. ö. cokkete- leülni) ; jalkahe- heverni, 
feküdni: caus. jalkete- zur erde schlagen; taissohe- hóbortos- 
kodni, őrjöngni, В .: L. taiso-; snolkahe- kilátszani vízből vagy a 
földről: sndkete- introspicere, bekukkantani; kacahe- függni, 
lógni: kacoste-, kaco- fölakasztani; ceggahe- egyenesen álln i: 
céggé- erigere; vellahe- feküdni: veil etc- lefeküdni | tnbdahe- kez
deni vkit megismerni (inch.): tobcle- ismerni, megismerni.

7. -hokié képzővel, mely kicsinyített cselekvést fejez ki; pl. 
tobdahakse- aliquatenus agnoscere: tobde- (tobdahe-) ; muitahakse- 
kissé emlékezni: muffe-. | Ide sorozhatjuk ezt is : vuorahakse- 
vkit öregnek vélni v. tartani: (vuorahe- nem használt igetőtől) 
vuoras öreg. — A lpF.-ban több szón találjuk e képzőt névszóhoz 
járulva -savsa alakban és «vrninek tartani, mondani »-féle igéket 
alkot (v. ö. vuorahakse-), pl. cabbasavsa- szépnek mondani: cabba ; 
fastasavsa- utálatosnak találni v. mondani: fasta; unnasavse-, 
nccasavse- kicsinyleni: unna, uccu.

e) K e z d ő d ő  cselekvést jelentő igető (verbum incho
ativum) :

1. -gőte, Budenznél gőte, gute, köhte, köte, Donnernél is 
gőte, köte alakú képzővel, mely minden kéttagú igéhez hozzájárul ; 
pl. laikogote- kezdeni ellustulni: laiko-; jelegote- fölébredni: jele- 
élni; abrogote-: abro- esni, pluere; häjogote-: häjo- elszegény- 
kedni; nomogote-: riomo- tapadni; nologote-: nolo- nyalni \puol- 
legöte-: puolle- égni; vaggegöte-, vaggigüte-: vagge já rn i; manne- 
göte-, manneköhte-: manne- menni; jorragúte-: jorre- forogni, 
körüljárni, esni, elesni; podnagüte-: podne- csavarni; tahkaköte-: 
tahke- tenni, B. •—• stökagöte-: stöke- játszani; sollggote-: solle- 
fecsegni, csicseregni; jokseköte-: jokse- érni, utolérni, D.

2 . -je képzővel, mely előtt a tő vég e-je a-ra változik; péld. 
noloje-: nolo-; jellaje- föléledni: jele- élni; puocaje- megbete
gedni : puoce- betegnek lenni; mannaje- elindulni, incipere iter 
facere: manne-; pallaje- megijedni: palle- félni; muitaje- emlé
kezni : muite-; jottaje-: jötte- költözni, előrehaladni; puolaje-: 
puole- égni; kacajé- fölébredni: косе- ébren lenni, virrasztani;
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kaddaje-: kadde- gyanusitni; odaje- elaludni: ode- aludni; hap- 
saje-: hapse-; vuojaje-: vaoje- fahren; orroje- megszűnni: orro- 
manere; küllője-: kulié \ kähteje-: káhte- szemmel tartani, őrizni, 
B. — A lpF.-ban a je inch. képző már egészen eltűnt és csak a 
tövégző e-nek a-ra változása mutatja nyomát: góccá- ébredni: 
gocce- ébren lenni; oaőőa- elszunnyadni: oadde- alunni; (illa
éledni : cille- élni; huolla- gyulladni: buölle- égni stb.

3. -ce képzővel, mely előtt az igető vég e-je szintén a-ra 
változik. A ce csak háromtagú, már továbbképzett igetökbez 
járúlhat, ellenben a -gőte és -je többnyire csak kéttagúhoz. 
A négytagú igetőböz csak -gőte járul, de ez ritkán történik (aja- 
tallegote-: ajatalle- meggondolni); pl. katotace- elvinni kezdeni: 
katote-; luitatace-: luitate- leszállni; nakkahace-: nakkahe- erő
ben fölülmúlni; pakkatace-: pakkate- büntetni, oktatni; pate- 
race-: patere- futni, szökni; koikotace-; koikote- száradni, aszni; 
keppanace-: keppcme- könnyebbűlni; härvotace-: härvote- ékesítni; 
hokkanace-: hokkane- elveszni; rokkolace-: rokkole- kérni, könyö
rögni ; sudnetace-: sadnete- teremteni; cokenace-: cokene- össze
gyűlni ; vuosetace-: vuosete- mutatni. — Budenznél a c előtt 
hosszú a-t, Ps. szövegben pedig egy pár helyen c helyett cc-1 
találunk : ossotöce-: ossote- vélni, h inn i; caimctdce: caimete- ne
vetni I viletacce-: vilcte- pillantani; käcetacce-: kiicete- megnézni, 
megtekinteni Ps. 11; palletacce-: palle- félni; jasketacce-: jas- 
kete- vigasztalni, Ps. 120. — A c és gőte összetétele van ezen 
szóban: rokkolacgote- kezdeni kérni (v. ö. rokkolace-). — Ezen 
inch. c-nek egy különös mondatbeli szerepét fölemlítettük már 
az infinitivus tárgyalásánál (1. 15. §.).

4. -ske képzővel. Csak ezen szóban találjuk: jelaske- föl
éledni: jele- élni.

f )  H i r t e l e n  b e á l l ó  v. e g y s z e r i  cselekvést jelentő 
igető (verbum momentaneum, subitum):

1 . -le képzővel, mely a cselekvés gyorsan beálltát vagy vég- 
bemenését jelenti; pl. jukkele- celeriter combibere: jukke-; koi- 
kele- celeriter arescere: kolke-; kuocele- gyorsan futni: kuoce-; 
jöttéié- gyorsan előrehaladni: jötte-; tuorele- gyorsan, hirtelen 
húzni, vonni: tuore-; luitele-: luite- (luiteli su talla azonnal 
eleresztette); kuoulele- hirtelen tekinteni: kuoule-; cojjole- föl-
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állni: cofáo- állni; podnele- gyorsan fonni: podne-; joksde- hir
telen utolérni: jokse-; teutele- gyorsan megtölteni: tente-.

2. -te képzővel. Mint mom. képzőt alig egy-két szón találjuk 
és ezeken perfectiv, intensiv értékű; pl. sardnote- verkündigen, 
ankündigen : sardno- mondani; kaikete- széttépni (v. ö. kaikane-, 
kaikele ); cofáete- megállni; coggo-, cuoggo-; Icargete- kifolyni 
(v. ö. mom. kurgeste- id.).

3. -st rendes momentán, még pedig kicsinyítő értelmű kép
zővel, mely előtt a háromtagú továbbképzett igetők vég e-je a-ra 
változik, a kéttagúnké azonban megmarad; pl. cuojeste- kissé 
hangzani: cuoje-; coßßoste-: cojgo- állni;. teteste-: tete- tudni; 
tedteste-: tedte- nyomni, lenyomni; said este-: salde- kiválasztani; 
vuoidneste-: vuoidne- lá tn i; piveste- calere, nem fázni: pive- ; 
passaste-: passa- mosni; lopteste-: lopte- végezni; lopposte-: 
loppo- elveszni; keseste-: kese- húzni | jagkeldaste-: jagkelde- 
levágni; jaggaraste-: jaggare- eltörni; nakkelaste : nakkele- űzni, 
hajtani; pikotaste-: pikote- kinyilatkoztatni; piktestaste-: pik- 
teste- ruházni; potkonaste-: potkone- szétszakadni, szétrepedni; 
cökkaliaste-: cokkahe- ü ln i; vekketaste-: vekkete- segítni. — Don
ner szövegében -iste alakban találjuk e képzőt: suddgdiste-, L. 
suddetaste-: suddgde-, L. suddete- olvasztani; karradiste-: kar- 
rade-, L. karrete- megkernényíteni. — Az -st kettős mom. képző 
s+ t.

4. -se képzővel, melynél a reflexiv jelentést csak egy haj
dan megvolt, de most már elkopott refl. képző hatásából ma
gyarázhatjuk; pl. rappase- nyílni (v. ö. rappene- id.): rappe- 
nyitni, kinyitni; poccase- premi, comprimi: poceste- com
primere, exprimere; pottase- kifutni (túlságos forrás folytán), 
kibuggyanni: pottane- dagadni, megdagadni; potkese- minutatim 
decidere: potke- széttépni, szétszakítni; puodose- eldugúlni: 
jmodo- bedugni, betömni; leikese- ömleni, kiömleni: leike- ön
teni, kiönteni; kaikase- (kaikane- id.) scindi, disrumpi, celeriter 
disrumpi: kaikete- széttépni; pakkase- föl- v. kiszakadni, runcari, 
evelli: pakké- runcare, vellere; väddase- származni, eredni; ral
lies e- inogni, ingadozni: valkete- elmenni, szétmenni, szétszóródni 
(rénnyájról mondják); tuvose- javúlni: tuvo- javítni. — Ugyan
ezen s mom. képző részint caus., részint frequ. íí-vel kapcsolatban 
van meg a következő igékben is: vuoidne atte- egymást látni;
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cokkesadde- (cokkenadde id.) együtt leülni; tetesatte- tudni Tini
ről: tete-. — A reflexiv képzésnél fölsorolt -Qse igék szintén ide 
tartoznak. A ceggose-, saggose-, nuolose- igealakok azt bizonyítják, 
hogy mind e most fölsorolt -se képzős igéknél is volt még a -se 
előtt egy képző, mely nekik refl. jelentést adott; ez pedig, mint 
a föntebbi példák bizonyítják, nem más, mint a refl. < o  képző, 
mely aztán a legtöbb igénél eltűnt.

5. -ne képzővel, melynél a refl. jelentés szintén úgy fejlődött 
hogy a tulajdonképi <o refl. képző eltűnt előle. Megmaradt a 
< o  képző még ma is e szóban potkone- (így i s : potkane-, potkene-) 
szétszakadni, szétrepedni: potke-. Továbi példák: suorgane- meg
ijedni: caus. sunrgate- ijeszteni; torrene- összehuzódni, összezsu
gorodni : torre- nem használt igetőtől (caus. torrete- üldözni, kö
vetni) ; tabrane- adhaerere, odatapadni: caus. tabrete- figere, fest- 
machen; aisane- égni-: aise- meggyújtani; hokkanc- elveszni: bök
het e- elveszteni; ollane- elvégződni: alle- elvégezni (ollete-); 
halane- el- v. fölröpűlni: halete- röpülni; ceggane- fölépülni: 
céggé- fölemelni, emelni, erigere; pod dane■ szétszóródni: caus. 
poddete- szétszórni; ajane- akadályoztatni: caus. ajete- akadá
lyozni (v. ö. a se mom. képzőt).

II. N é v s z ó t ő t ő l  i g e t ő  (verbum denominativum).
a) V a l a m i t - t e v é s t ,  csinálást, v a l a m i v e l  t e v é s t ,  

bánást, ellátást, v a l a m i ü l  m ű k ö d é s t  jelentő igető:
1. -te, -de (lpF. -de) képzővel; pl. keleste- hazudni: keles 

hazugság; maleste- étkezni, enni: mallas étel; cuorbmeste- hageln: 
cuorbme hagel; piiivaste- izzadni: piavas izzadság; almosteJ 
koldulni: almos alamizsna; porjeste- vitorlázni: pórjas vitorla ; 
svaineste- szolgálni: svaines szolga; kanaláé- könnyezni: kadnel 
könny; vanalde- in obliquum ire : variul obliquus; karevte- meg
részegedni: karev részeg; piktaste- ruházni: piktas ruha | lop- 
pete megbocsátni: loppe- bocsánat; tuolvate-, tuolvete szennyezni: 
tuolve szenny; naulete- szegezni: naule szeg; gollete- aranyozni: 
golle arany; vaivte- szomorítni, busítani: vaive baj; jenatr- 
hangozni, vocem edere: jäna hang: suddote- vétkezni: suddo 
vétek, bűn ; karvote- ruházni: karvo ru h a : ijete- éjjelezni, per
noctare: ija éjj; suolate-, snolade- lopni, ellopni: suola tolvaj || 
nuorete magát fiatalítani: nuora fiatal; keppete- könnyíteni :
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keppes könnyű; .jalgete- kiegyenesíteni: jalge, -дег sík, egyenes; 
pakete- melegíteni: pakes; aktete- egyesíteni, összekötni: akta 
egy; lakkete- közel hozni: lakk, -a közel; tahhete- közelebb 
hozni V. vinni: table- i t t ; cadate- penetrare: cada á t , ke
resztül; nuortete- éjszak felé menni: nuorta éjszak | raigite B., 
L. ralkete- átlyukasztani: raige, raike lyuk.

2. i, e, (lpF. i) képzővel; pl. palid- B. bérelni, L. palke-: 
palka bér, díj | mnnne- (lpF. monni-) tojást szedni: monne 
tojás; cole- (lpF. colli-) exenterare, das eingeweide herausnebmen: 
cole dann ; naule- (lpF. navli-) szegezni: naule; lavke- (lpF. 
lavkki-) gradum facere, gradi: lavke lépés; hire- agyaggal be
kenni: hire- agyag; / atme- ölelni: fatme- öl; hapse- szagolni: 
haps szag; puoce- aegrotare: puoca-, -ce beteg; tabme- eny
vezni: tabme enyv; jaure- halászni: jaure tó; skoge- vadászni: 
skog erdő || fasto- bőjtölni: fasto böjt; Iaido- dalolni: laulc 
dal; maino- dicsérni: maino dicséret; puodo- dämmen, auf
halten: puodo operculum; sog fio- (sognote-) leányt kérni: sogho 
leánykérés; svasko- ostorozni: svasko ostor; toro- harczolni, küz
deni : toro pugna. — Az i, mely a most fölsorolt szavakban 
elveszett, meg van még a következő denom. képzésű igékben is : 
ijaitove- esteledni, éjjeledni (így is : ijatove-): ija; rakkaitove- 
öregedni: rakke öreg, élemedett; cappaitüve- B. feketedni: cap- 
pes fekete; vistaitove- mokosodni (a rén- v. izlandi mohról mond
ják, midőn nő): viste- rénmoh (v. ö. -ite).

3. -ite (id-te, lpF. -ide, ede) képzővel; pl. cacite- wasser
artig schmecken (ellenben: cace-, cacete- vízzel kiöblinteni): cace 
víz; coskite- frigidum esse: öoskes hideg; naoskite- nyers Ízűnek 
lenni: nuoska, nuoskes nyers, főtlen; cibgitc- keserű ízűnek lenni: 
cibga, cibges keserű, izetlen; cuoudite- bakként bűzleni: cuoud, 
cuoudes bakszagú; pakcite- fájni: pakces fájós; sagnite- viszketni: 
sagfias viszketés, kosz; nalgite-, nalgete- ízleni, grato esse sapore: 
lialge Ízletes, édes. — Mind ezekben ugyanazon képzés mutat
kozik mint a föntebb 1. alatt, || után tárgyalt vmivé tevést jelentő 
denom. igéknél.

4. -o képzővel; pl. laipo- kenyeret sü tni: laipe kenyér; 
sardno- beszélni, mondani: sardne beszéd; garda- bekerítni: 
garde kerítés; kaggo- szolgálni: kagge szolga; kaosso- vendégül 
lenni: kaosse vendég; noito- varázsolni: noite varázsló; lipso-
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legyezni: lip se legyező; cekko- bevágni, rovásolni: cekke, cekka 
rovás; abro- pluere: obre eső. — Az -o képző jelentése a vmivel 
ellátódás, a vmivé válásévá is módosult, mint suorgo- (v. ö. suor- 
gete- id.) ágazni: suorge ág; hapso- bűzleni: haps bűz, szag ; 
nelgo- éhezni: neige éhség; nirbmo- odio capi, irasci: nirbme gyű
lölet, irigység; jägno- glacie obduci: jägna jég ; coivo- teherbe 
esni: coive bas; kuopo- mucere, penészleni: kuop penész || cosko- 
hidegűlni, hű lni: coskes; laiko- ellustulni: laike, -s lusta; likko- 
sántítni: likkes sánta; jalgo- egyenesedni: jalg, -es egyenes, s ík ; 
haja- megszegénykedni: häjes, hcijo szegény; jorbo- gömbölyödni: 
jorba, jorbes gömbölyű ; viso- bölcscsé lenn i: vises bölcs.

5. -ohe, -he képzővel, pl. kaggohe- szolgálni (v. ö. kaggo-): 
kagge; radohe- tanácskozni: rade tanács; tuojohe- dolgozni: 
tuoje mesterség, dolog || vidnohe- dolgozni, foglalkozni: vidno 
foglalkozás, munka; kedkahe- megkövezni: kedke kő; silahe- 
izzani: sila parázs; staurahe- czövekként álln i: staura fustis ; 
avohe- örülni: avo öröm; visahe- oktatni: vises bölcs. — Ugyané 
képzővel készülnek a vminek tartást, vélést jelentő igék is, m in t: 
ucahe- kicsinynek tartani, kicsinyleni: uce, ucca kicsiny; autohe- 
csodállni: ante csoda; nuokahe- elégleni: nrnka elég; ädnahe- 
sokallani: cidna sok; vuokahe- helyeselni: vuokas illő, helyes; 
vastahi:- utálni vmit, borzadni vmtől: vasle, -s csúnya; kukkahe- 
hosszallani: kukké- hosszú; arahe- korániani, nimis, maturum 
aestimare: ara koránvaló, érett. — A -he-1 a lpF.-ban -se alakban 
találjuk meg.

6. -se képzővel, melyben úgy látszik a -he-nek ered. alakja 
maradt fönn, pl. avose- (v. ö. avohe-) örülni : avo öröm; ulkose- 
sich äussern: idko külső, das äussere.

7. -sie képzővel, pl. stiovaste- füstölni, fumigare: suova füst; 
palaste- söpörni: pal seprő; nddaste- szükségeim: mida szükség, 
szorúltság; pastaste- fogóval megragadni: past, -a forceps; fat
me, ste- (v. ö. fatrne-) ölelni: fatme ö l; lemaste- szűkén élni, victu 
tenui u t i : lema leves; vuoignastc-, vuoigneste- lélekzeni: vuoige- 
nes lélek; lapposte- mohot szedni: lappo moh; oddoste- újítani: 
oddo ú j; nannoste- erősitni: nanna, nannok erős; cekkeste- rová
solni : cekke, -kka; cälgeste- földerítni, magyarázni: cälg, -cs vilá
gos, tiszta; sohbeste- bottal járni; sobbe bot; vaivaste- aggódni, 
félni: vaive baj; nuorteste- éjszaki nyelven beszélni; nuort, -a
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éjszak; lulleste- kelet felé költözni: lulle kelet. — A -ste frequ. 
továbbképzéssel (-stalle)  is használatos «aliquem agere v. simu
lare »-féle jelentéssel; pl. saigastatte- fösvénykedni: saige fösvény; 
stuorastalle kevélykedni (mintegy: nagyolkodni): stuora nagy ; 
manastalle- félénknek lenni: mana gyermek.

J e g y z e t .  Az eddig tárgyalt denominativ képzők legna
gyobb részére nézve v. ö. Budenznek «Denominativ igék az ugor 
nyelvekben» czímű értekezését. NyK. X, 17—25. 1.

b) V a l a m i v é  v á l á s t  jelentő igetö:
1 . -ne képzővel melléknévi alapszótól, melynek vég e-je я-га 

változik, mint ädnane- szaporodni: cidna sok; ucane- m inui: 
uce, -s; keppane- könnyebbedni, kevesbedni: képpé, -s könnyű; 
nuorane- fiatalodni: nuor, -a fiatal; kaljane- kiszélesűlni, kitá- 
gúlni: kaljes, kaljok széles, bő, tág; pakane-, pakene- calefieri: 
pakes, pakas meleg; tossane- enyészni, semmisülni: tűssé, -s 
üres; häjane-, hcijone- szegénynyé lenni: häjes, hcijo szegény; 
arane- maturius venire, citius incidere: ara koránvaló, érett ; 
autane- progredi: ante elő; paijane- fölkelni, fölemelkedni: paije 
fölső, supernus; lakkane- közeledni: lakka közel; allane- fölebb, 
magasabbra menni: alia, ale magas; tabbane- közeledni: tabbe itt.

2. -move, -mue képzővel, melyben az -öve, -ue reflexiv, az m 
pedig a ne ered. alakjának tetszik; pl. vuorasmove, -mue (v. ö. 
vuorastove- id.) öregedni: vuoras öreg; arvosmue- fölvidúlni: arvos 
jucundus, laetus; porasmove- növekedni, öregbedni (gyermekek
ről) : pores öreg (csekélyebb fokú öregséget fejez ki mint vuoras); 
varrasmove- fölüdűlni, föllábadni, megegészségesedni: varres egész
séges, fris; keppasmove- megkönnyebbülni, convalescere : keppes 
könnyű I tobclasmove- ismeretessé lenni: tobdos ismeretes; oppas- 
move- megismerkedni: oppes ismerős, ismeretes. — Az m, n vál
tozásának ugyanilyen refl. továbbképzése van meg az oddonove-, 
oddanove- megújúlni szóban odd, oddo új melléknévtől.

Pótlások és javítások.

30. lap, 20. so r: arodejasi nala hibásan van a többes-számi 
alak mellett, mert egyes-számban van.

35. 1. Az aide refl. névmásnak említést érdemel a következő,
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csak egyszer, önállóan előfordúló alakja: alden, hol az n inessivusi 
(locativ) rag : jut te suste ja  su, cadaja alden lak kaik отек mert ö 
tőle és ő általa és ő benne vannak minden dolgok E. 98 [Sz. Pál 
lev. a róm. XI. 36.].

61. lapon a h) pont hiányos. A -tin végű gerundium ugyanis 
Lindahl szótárában is előfordul a kállaiin igealakon (kulié- igétől), 
még pedig személyrag nélkül, pl. mu kullatin hallatomra; acces 
kullatin atyja hallatára; i lepuorak tait holet moddasi kullatin nem 
jó ezeket mondani sokak hallatára. — Azon kivűl a -tin nem csak 
3., hanem ugyancsak az E. szövegben egyszer még 2. személyű 
birtokosraggal ellátva is található, m in t: todn leli adnam puoritat 
viesotinat te használtad javaidat éltedben E. 102. [Luk. XVI. 25.].

62. lapon a c) ponthoz: Lindahl szótárában a -titen gerun
diumnak -tétén változatát (illetőleg eredetibb alakját) találjuk a 
vage- járni, menni igének ezen gerundiumi alakján : vageteten in 
eundo, járás, menés közben.

Lönnrotnak «Ueber den Euare-lappischen Dialect« czímű 
dolgozata nem jelent meg önállóan, hanem a finn tudós társaság
nak «Acta Soc. Scient. Fenn.» czímű kiadványában IV. k. 133— 
279.1.— Ugyanezen «Acta»-ban jelent meg az Enare-lappról; 
A. An d e l i n :  «Anteckningar i Lappska sprükets grammatik» 
(1858. Acta V, 343—437.) és «Enare-lappske sprákprof med ord- 
register» (1861. Acta VI, 385—508.).

H a l á sz  I g n á c z .



SVÉD-LAPP OLVASMÁNYOK.
Olyan svéd-lapp olvasmány, melyhez a nagy közönség is 

könnyen hozzáférhet, alig van más, mint az a néhány lap, melyet 
Budenz közölt a Nyelvt. Közi. XII. kötében (164—184. 1.) és az a 
csekély számú IpS. nyelven irt költemény, mely Donnernek «Lie
der der Lappen» müvében látott napvilágot. Az itt közlött szöve
geknek egy részt az a czéljuk, hogy a hozzáférhető olvasmányok 
kis számát gyarapítsák, más részt pedig, hogy a nyelvtanban fog
lalt szabályoknak alkalmas bemutatásáúl szolgáljanak. — Mint
hogy kezdőknek legkönnyebb gyakorlat a mesék egyszerű nyelve, 
Budenz szövegéből is vettem föl vagy négyet, köztük hármat 
magyar fordítással. Ugyancsak fordítással láttam el a Donner gyűj
teményéből vett és csak nagy nehezen érthető 5. és 6. számú, vala
mint egy zsoltáros könyvből kiszemelt 20. és 21. számú verses 
olvasmányokat is.! A 9—12. számú szövegeket, melyeket különö
sen a többes-szám és a dualis feltüntetésére szemeltem ki, össze 
lehet vetni az Uj-Testamentom megfelelő helyeivel.

Aszótárban csak az olvasmányokban előforduló szók vannak 
meg, kivéve a névmásokat, a számneveket, a viszonyszókat, 
továbbá a határozó- és kötőszókat, melyek a nyelvtanban rendsze
resen össze voltak állítva és melyeknek tudása nélkül olvasáshoz 
fogni alig lehet. Az 5—8. számú szövegekhez való szókat, mint
hogy hangalakjuk és sokszor jelentésük is nagyon eltér a rendes 
IpS. szókétól, külön pótlékban állítottam össze, melléjük téve a 
Lindahl szótárában található szóalakot is. E szók magyarázatánál 
első sorban Donner fordítása szerint indultam és csak ott, a hol 
sem Donnernél, sem Lindahlnál nem találtam fölvilágosítást, 
tettem oda csak úgy találomra az illető lapp szó mellé a mondat
ból kiokoskodható jelentését (?) jel mellett.

U G O R b Ű Z E T E K . 3 . /
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Végül összehasonlítás kedvéért és a négy lapp nyelvjárás 
hangalak- és szókincsbeli eltérésének főbüntetésére az Uj-Testa- 
mentom egy helyének fordítását is czélszerűnek láttam függelék
képen az olvasmányokhoz csatolni.

A )  Népnyelvi szövegek.
I. Budenz közleményéből, Nyelvt. Közi. ХП, 164—171. 1.

1. Te lijen adna same’, juhko’ lijen hullám: pahatahheje’ (ve- 
holace’) halben pahtet sijen holihetemen tét. te síje harvetacen adna 
hedhit aktén varén nulla, te hu síje cohketijen ollast, te hüllajen taite 
skicilmit. te akté olbma manni (vuelgi)  tai veholace hoih. te halben 
ta’ veholace’ tobbelet tab olmab, men te vasteti tat olbma (ólmai) : 
jus mu pajabehte viesot, te halhab tijeb ohpetet anabi almaci kőik. te 
síje pajen sü viesot. te sodn vaggigbti tan varén hoih ja  vaggen pai- 
jas tan varén met. hu pöhten síje haska laidoi tan varin, te ta’ adna’ 
same’ jollartahtelejen taite adna h'edhite tan varén met, vuoles, tai 
veholaci holihetemen tét, tassaho hohketejen haihhit.jate holbma (tai- 
ste paliatahkejist) pahterejen ruvva autest. te lejen mannemen tassa 
ко kaunatejen Tmabi shidlmi hűim. te sardnotijen siji ab mas e síje 
mannet tohko, te síje hohhetuvve’. te sije alvetijen (sorganijen) tan 
sagga ja jorgetijen vist merraje.

Hát voltak sok lapp emberek, a kik hallották volt: gonoszte
vők (ellenségek) akartak jönni az ő elvesztésük végett. Ekkor egy 
hegyre sok köveket kezdtek készíteni. A mint egészen [mind 
leültek, meghallották (tkp. kezdték hallani) azokat a gazembere
ket. Hát egy ember ment (elindúlt) az ellenségekhez. Az ellensé
gek meg akarták azon embert fogni, de ekkor megszólította az 
ember őket): ha engemet élni hagytok, hát el foglak titeket iga
zítani több emberekhez. Hát hagyták őt élni. Ekkor kezdett 
menni azon hegyhez és fölfelé mentek a hegy mentében. Midőn 
ezen hegynek közép útjára jöttek, azok a sok lapp emberek legör
dítették azokat a sok köveket a hegy mentében az ellenségek 
elvesztése végett, míg mind megölték. És ekkor hárman (azon 
gonosztevőkből) gyorsan elszaladtak. Hát mentek [voltak menő
ben], mig találkoztak a többi gazemberekkel. Ekkor mondták
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nekik, hogy oda ne menjenek, [mert] megöletnek. Ezen nagyon 
megijedtek és megint visszatértek a tengerhez.

9!)

2. Te li sömes palen akt olbma, juhko limehceb vág gémén ja lud
dite vuohcemen. te sodne cajani ja  icci tist sodne heibmai kanna, ко 
saddi seudnet (seudnet, v. Hja), te sodn pöti vist icas loddi (keinen 
nalla). te sodn vuini, ahte sömes lé vagam su mangesne. te sodn sor- 
geni, ku sodn i ville heibmai kaune. te sodn ussotaci аса tollob 
pollajalitet, te sodn ices karvob nuoli ja  pieji tab tollon päldi. ja te 
sodn icci tuosta tollon paldesne vällahet, ainat sodn vagesti tollon 
pigholes ja vuerdi tassa ku tat pöhta, juhko lei sü mangesne vagge- 
men. te tat pöhti ja  te vueci pirsoin tan karvoi, juhko le tollon pal
desne. te vägi taté ruehceje olbmaja ussoti, ahte sodn le hohketamtab 
vtillaheje olmab; i lám Ilkán tat álmáé, ainat tat karvo, mdb tat 
cajanem olbma lé piejem tollon päldi. te ciska tatolbma vueci pirsoin 
tab pahatahkojeb. te vist sodn leggasti tan tollon paldesne täsa ku 
peive saddi; te äskan manni icas heibmai.

Hát volt valamikor egy ember, a ki az erdőben járt (volt az 
erdőt járóban) és madarakat lőtt. Hát eltévedt és nem talált többé 
haza, a mint sötétség (éjjel) lett. Aztán ismét a maga nyomára 
(útjára) jött. Akkor látta, hogy valaki utána ment. Megijedt, a 
mint nem talált többé haza. Hát (úgy] vélekekedett (kezdett vélni), 
hogy tüzet gyújt. A [maga) ruháját levetette és a tűz mellé tette. 
Nem mert a tűz mellett feküdni, hanem egy kicsit félre ment a 
tűztől és várta, mig az jön, a ki ő utána ment .(menőben volt). 
Hát ez jött és a puskával azon ruhára lőtt, a mely a tűz mellett 
van. Aztán ment a lövő ember és gondolta, hogy megölte a fekvő 
embert. Pedig nem az ember volt, hanem a ruha, melyet az elté
vedt ember a tűz mellé tett. Akkor aztán az az ember a puskával 
meglőtte a gonosztevőt. Aztán ismét leheveredett a tűz mellett, 
míg nap (nappal) lett. Akkor végre haza (maga hazájába) ment.

3. Te li sömes olbma ja  ahka, ja  kolbma mana' lejen sönesne. 
te sömes palen sói kalkiken kuilide peutet. te sönoj väldiken färosne 
porrasumus pardneb, ja kuikte lapiken köten sisne ; tollon ai Uilqn- 
ken köten sisa, kukte ta kuikte mana' kalkiken pivvat. té ku sói lei-

7*
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kan kuilide peutam, te sügiken vist heibmi. te vuinigen ahte kohte li 
puóllemen. te tat olbma viügi spaihtemust mati,ja cohketi tai puöllem 
mänai täktite (rubmahit). te tat porrasumus pardne puti ja  sardnoi: 
„cicám varresti jaurai“, — ja te tat olbma varresti tohko su tolvot, 
abma sodn höhkanet (icebs hohkatet). naute ko sodnjoksi su, te sodn 
tobbeli sü ja jorgeli roptot jaurest.

Hát volt egy (valamely) ember meg egy asszony és három 
gyermekük volt (tkp. volt bennük). Hát egyszer ketten halat 
(halakat) akartak fogni. Társaságukba (társaságban) vették a leg
öregebb fiút, kettőt meg a házban hagytak; tüzet is hagytak a 
házban, hogy a két gyermek ne fázzék (tkp. fogott nem fázni v. 
melegen lenni). Hát a mint halat fogtak, ismét haza eveztek. 
Ekkor látták, hogy a ház égett. Hát az ember szaladt, a mily 
gyorsan (tkp. leggyorsabban) csak bírt és öszeszedte az elégett 
gyermekeknek csontjait (testeit). Ekkor a legöregebbik fiú jött 
es mondta: anyám a tóhoz szaladt, — és hát az ember oda sza
ladt őt követni, hogy el ne vesszen (meg ne ölje magát). A mint 
utolérte, megfogta és visszaforditotta a tótól.

4. Jetanasen hägga.

Te lei pöres ahkasne kalles (olbma), kuhti lei cica jäpe torrom 
jetanasinkujetanes olici koddet tan pöres ahkan podnab (kalleb), 
vai sodn kalka 03jót valdet tab pöres ahkab teases ahkan. ku cica 
jäpe (jaké) ollanam lien, te ciska puokteti koddet tab pöres olmab. 
mutto te lei tan pöres ahkasne ja  tan pöres kallasne (olmasne) akt 
pardne, kuhti ai ohei (oheeti) jetanaseb koddet, vai ojjo haddotet 
(makset haddoin v. vostallostet) tan töt kujetanes lei koddam áldás 
aheeb, vai kalki ojjot valdet áldás ciceb leases ahkan.

Ja tat pardne (alke) jetti teas ciccai : „tieta' todn, kusne jeta
nasen hägga le, ku mon ib mahte koddet sül todn kalka’ karatét 
jetanaseb, kusne su hägga le“, te kacati cicce jetanaseb: „kusne le, 
jetanes, tű hägga ?“ te vasteti jetanes: „manne (man-tet) todn kah- 
cata’ tan pira ?“ te vasteti pöres ahka jetanaseb: „jus mon nietastuv- 
vab, te mon ojjob torvostallet tű häggai.“ — Te sardnoi jetanes häg
gas pira ja  jetti : puölleje mieran tuokkesne le suolo, ja  tan suolosne 
le todno, ja tan todnon sisne le akta sauca, ja  tan saucan sisne le
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vuéncis, ja  tan voncan sisne le monne, ja tan vn.on.nen si-sne lenni 
hägga.“ te politi pores ahkan pardne cices kőik (lussa) ja  je tti: 
„juoko le’ todn ciccam 0 330m kuliét, kusne le jetanasen hägga ?“ te 
vasteti cicce icas (ecas) pardnai (alkai): ,,juo leb 0330m hüllet, parci - 
nam (alkam) ! puolleje mieran tuokkesne, supcesti jetanes, sii hägga 
le ; ja suolo le tovven (turnen), ja  tan suolosne le todno, ja  tan tod
non sisne le saucaja tan saucan sisne le monne, ja tan monnen sisne 
le jetanasen hägga.“ te jetti pardne ciecasas : „te mon covorab (virdeh) 
palhkit (palhkitet) icasan teudnarit, kei kőim mon mahtab mannet 
puolleje mieran cada.“ te sodn palkiti birreb ja seipekeb (gumpeb) 
ja  häpikeb ja divvekeb, ja  te sodn manneji (mannaji). ié manni 
kasko vadnaseb route-loutuken vuollai, ja valdi häpikeb ja  dv- 
vekeb icas kőik loutuken vuollai, vai ta’ kuikte e’ kalke puöllet 
(puellet), ja birreb ja  seipekeb pijajei sulikat (sühkamen). te le паи 
atte birre adna ruskis ja calipes kuolgit, ja  seipek adna ai vilkes 
ja calipes a ruskis treplit (fl'äkkait) kuolgaisne, ku puolleje mieran 
cada le mannam, te politin tan suolon kőik, kusne jetanasen hägga 
lei, ja te va336-1 paijas suoloi ja pölitin todnon kőik. te loski birre icas 
autcs-juelkin (rabmin)  todnon bodneb irit, ja  te vanekäti (vulgi) 
ulkos sauca, ja  seipek vanekäti mannesne (mangesne) ja  tobbeli tab 
saucab cauk ja kaihkoli. tan saucan sist halani vuencis, ja. tan von
can mannesne halani liäpik ja kremsi tab ja  kaihkoli. tan voncan 
sisne lei monne, ja  tat monne kaccai cacai ja vuojoi (vojoi) bodnai. 
te divvek v'eihkai tan mannesne; ja vuostas aiken vieihkai divvek 
monnen mannesne ja kuhkeb kötői, ja ku icci sodn killa kulikebu 
aktén aiken orrot cäcen vtiolesne voinenapta, te spohkiti sodn paijas 
voidnosis cäcen nail voinastemen tet, ja  ku sodn lei voinastam, te 
vleihki vist mubbadest ja kätoi ane (ville) kuhkebu ku vuostes aiken, 
mutto ieci kauna. te vist poti voidnosis cäcen nall voinastemen tet, ja 
ku voinastam lei, te v'eihki kolmaden aiken ja  ane ville (viliié) kuhkebu 
kätoi ku tan kuikten aiken (palen), te kaunai monneb mieran bodnest, 
ja pöti paijas cäcen nall. te voidni (voidnaji) pardne, monne lei di eve
ken nalmesne, ja te piiekti (pukti) divvek monneb pardnen koik.ja 
pardne väldi tab monneb ja puollajitti tollob tadnak suolusne, ja pi- 
jaijei tab monneb tolloi puöllemen (puöllejen tolloi). ku puöllegöti, te 
suhkaji roptot tat pardne, ku 0330m lei ullefet tab man-tet lei man
nam. te pöti sodn tan saijai, huste sodn lei mannaijam, ja  mannai 
talla к ku kaddai lei pötam, jetanasen koik, ja voidni: jetanes lei
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sammalahkai puöllemen ku monne, mab sodn mieran suolusne pijai- 
jei tolloi.ja pardne vaggi cices kőik, ja  cicce saddi staora avoin, ku 
voidni: sú pardne leipöhtam var rés roptot; ja  ainemust avosi,juhko 
síi pardne lei vidnam ja  atte sodn lei oihmatam koddet jetanaseb. 
tat pares ahka Inti pardnebs ja je tti: „stuorra kihto (kito) tani, 
mű pardnam, ku todn le’ vidnam jetanasen häggab.“ ja ku ane 
tat pores ahka supcestallemen lei ecas pardnai, te lei ane vill'e 
unna häggac jetanasesne, ja  jetanes vasteti tan pöres ahkai: 
„aj! manne leccib (leécéb) supcestam tan pahas ahkai mű häggan 
pira!“ ja te haukesti jetanes silait ja  künait teas sisa, ja te pueli 
jetanasen nőimen kuebme ja  habkai (habkatuvvi), ja  te nohld sü 
rabmaha tollost, tat mi mahti puöllet, ja te jamkai (\. jaksai) tolla, 
ja nohld sü hägga aktén tollin.

10 ±

II. Donner közleményeiből.

5. Päiven pariié’.
Jahtg leijähtam, säga li piéggam: 
tgvveleu núoratum nasten, 
alléién päiven ja  mänun, 
silpa koVi'e juova arek, 
aren hedge, aija hedge ; 
kelte kila, silpa sila, 
inära-kaise’ kovvaides kühce’, 
päivesa’, mänusa’, naste’ 
kika’, kilte’, múotoses moije’.

Päiven pcirne laivems láotd 
oivamus olmaides valtä. 
Piéggapa porjosit possuht, 
Jahnapa vadnasam vúojet,

parii’ podnit p>ötértahte’,

x) Tkp. leszegezett c állag.

A hír mondta, a monda fújta: 
az éjszakcsillag г) mögött, 
a naptól és holdtól nyugotra 
ezüst, arany kőhatárok [vannak], 
tűzhelykő, hálósülyesztő kő ; 
arany fénylik, ezüst ragyog, 
tengeri sziklák képeiket nézik; 
napocskák, holdacskák, csillagok 
fényiének, villognak, arezukra 

nevetnek.

A nap fia eloldja hajóját, 
legfőbb embereit veszi.
A szél a vitorlákat föl fújj a, 
a vizi szellem (Jahna) a hajót 

hajtja,
a habok a férfiakat [előre] hajt

ják,
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skerruska mellasem maca,

lülat laivem lajferdattä 
meddelen mdnun, meddelen

pniven paitejen skerrun.

Saftdai manu, sadd-ai päive 
nuórta-nasten unnekaccain; 
muhtatalld stuorap päivin,

cuóukasln jiica Idjin, 
ruópsahahtá, calmetahtd.
Jdpit pír a jaukasíen, 
te te vimak mannjucdsi 
jehtanan rgbdg rapasi, 
calmai saimahi allehahti.
Neita núora jelitanasen, 
calmetes aijan tánc. körij, 
svaiterin piktasit pessd, 
colkusahtii, cdpmacahtd, 
nönúitd korkuhtd korcims, 
nahbudalld cabbudalld, 
nammosítis nalkiitalld, 
vnoiimmitis vilutalld, 
cnougidis ceggesti párnái: 
„kustis pótahk ? kännes ohcahk ? 
tuonen tálun, Päive-parnac ? 
ahcasamma jükamussain, 
állásommá nammamussain, 
velljaidümma vaiven tuólgin, 
mäkaitam mállásén nrin ?“ 

Pdiven pdrne:
„Särakkam sári ahcastam 
suöpis súonait, faggai famuit

a kormánykulcs a kormányt for
gatja,

a keleti szél a hajót röpíti 
nem érintve a holdat, nem 

érintve
a napnak fénylő korongját.

Lett a hold, lett a nap 
kicsiny mint az éjszakcsillag; 
[ez] nagyobbra változik a nap

nál,
más féle fényességűvé, 
pirosán fénylik (piroslik), vakít. 
Evekig x) körül hajóztak, 
hát, hát végre, utoljára 
az óriásnak partja megnyilt, 
a szemek látásához2) emelkedett. 
Az óriás fiatal leánya, 
a vak aggnak egyetlen varrója, 
fáklyánál ruhákat mos, 
csapkodja, veregeti 
öblögeti, kifacsarja.
Szárogatja8), fehéríti4), 
emlőit édesíti, 
pillantásait gyorsan veti5), 
tekintetét6) irányzá a legényre : 
«honnan jössz ? kit keressz ? 
a halál lakát, nap fia ? 
atyámnak italul, 
magamnak nyalánkságul7) 
bátyáimnak fáradság jutalmáúl, 
sógoraimnak tűzhely ebédjéül ?» 

A nap fia:
Sárákká teremtett atyámtól 
hajlékony idegeket, szerzett erőt,

*) tkp. éveket. 2J tkp. pillájához. 3) tkp. megtöröli. 4) tkp. tisztogatja.
5) tkp. gyorsan ránéz. s) tkp. fényét. 7) szopni valónk
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nidce-ednest ahcest mqsti,

Uksa-Alikam mellein meidai, 
leikisti cahkasam mielait.
Ohcom okten öijudeijem, 
morrasam möcuit mielait, 
vuotnin jelem jämem kuóimem, 
mietalahkin gdnaleijem, 
vuosstalahkin vmrgaleijem, 
vaimupakéqsi n tuólgim, 
vaiven múoőisn öijadeijein,

sälahaisn, júokuisn nalmebiilas- 
tgllim,

supmaisinne aimun tied um, 
tuokaseinen puólvgn jutkum.“

Jehtan ncita :
,,Tie teil varrama’ vamee', 
neitan púonng’ pavjanahee', 
miälaßam mü moddasien. 
Mastgdemen varrastemen, 
mgstgdemen vaimuideinen, 
raiveidemen, vúoluidemen, 
vierasagan ednagen kilóddá ! 
ahcasäsqm púorrasasgm 
sugacqm saruid am sdrnum,

kqknelnm karmsam käjum 
ednasqm säddui pessi vúölin.

(Jehtan aigü süporrat; hal- 
peden:)

Potus päggan jiäive pdrnen 
su&pis súonqn súorma koukq, l

anyámtól, atyámtól összeke
verte,

Uks-Akkam a tejbe vegyítette, 
észt öntött a fejembe.
Keresek esőben megnyugtatót, 
haragomhoz fékező x) észt, 
a szerencsében élet-halál társat, 
jó sorsban megtartóztatót, 
balsorsban oltalmazót 2), 
szívfájdalmakban jutalmazót, 
bajban, aggodalmakban meg

nyugtatót,
halfogásoknál, osztalékoknál ve

lem szólót, 
elragadtatásban öntudatot'adót] 
méhében3) nemzetségnek foly

tatását».
A jehtan leánya :
«Hát íme vérem pezseg, 
a hajadon keble dagad, 
gondolataim kerengenék.4) 
Vegyítsük össze vérünket, 
vegyítsük össze szivünket, 
bajainkat, örömünket, 
idegen anyának gyermeke! 
atyámnak, a jónak, 
megmondom vágyamat, kíván

ságaimat,
keserű könnyemet lekiáltom 
anyámhoz homok [s] nyírfáké- 

reg alatt.
(Az óriás őt megenni szán

dékozik ; gúnyolódva:) 
Jöjjön szélként nap fia 
hajlékony idegének ujj kampója;

l) tkp. megtörő. 3) tkp. elrejtőt. s) tkp. kettőnknek ölébe.
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kdsąčąttun ketąitemen, 
koppan marma' soijeleppu’, 
koppan čūde' čąageseppu’ /

(Neitąp aija-rdudeni ątnelisti.) 
Jehtąn:
„kallepa karrasa’ oitu 
pdive-pelen suorma-sūona', 
pdive-parnen koura-kouka'

Vuoitas-tudno sūongo-miedain,

tdrve-tudno suongo-sūruin,

obbo-kągą kaskestahkin.

Vidini te i)ai vuolatuovač, 
karra skūre kavehtūvač,

muorąn, kuole n viioja vūoja, 
vaimui vieką, nubrenahta.

Aija-raudini rapmainis rakti,

pevastglla, pahkastalld.

C almėtas čuougątgs dča 
čiioįįetahtd, čahketahtd 
fdlan, čdceu lialtien, tuoljen

nalne, čehčerit cdlačd, 
mdlidaskan mąstątąlld, 
kietait keiti, vatmit vatmai,

eum mg-č u aini ait c uoliu ad.

húzogassuk egymás kezeit, 
kinek ujjai hajlékonyabbak, 
kinek ujjai erősebbek.

(A leány vas horgot nyúj
tott oda [az ifjúnak]

Az óriás:
«Elég keményei valóban 
napfélnek ujjidegei, 
nap fiának ujjkampói.»

Egy hordó zsírx) leánykérő mé
zül

egy hordó szurok2) leánykérő 
italul

egész-patás [= lój falatokúi.3)

0  jaj, hát ím megrészegszik, 
a kemény fej megnehezül [meg

keményedik ?] 
fának, halnak zsirja hajtja, 
szívhez szalad, megindúl (ellá- 

pyúl).
A vas horgot markával(?) meg

ragadta,
nagyon izzad, melege van.

A vak, világtalan atya 
odaállítja, odahelyezi [őket] 
a bálnának, a víz uralkodójának 

bőrére,
a kisujjukat fölkarczolja, 
vérüket összekeveri, 
a kezeket összefűzi (?), kehieket 

kebelhez, 
a csók-csomókat összeköti.

x) tkp. zsír-bordó. 2) tkp. szurok-lio.’dó. s) adatik a nap fiától az 
óriásnak leánykérő ajándékul.

I
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Polpit, polhturit pätertahtä, 

kietait cuoppa, cmlmait móddá. 

Hdja-kepmit ceggin, kagin.

Az akadályokat, a gátokat (?) 
eltávolítja,

a kezeket eloldja 1), a csomókat 
szétvágja.

Lakodalmi üstöket állítottak föl, 
ittak.

6 . Pissan Passan párduc.
Pissa, päivepelen sitai oive, 
Passa ijapelen sltai oive neita,

leikä valdumin vuordnusam
vuordnum.

aijataka nalne.
i kaik mubben elmen siele couket

tan hite vuordmsan tója.
Tallak stain ólmán häggam suo- 

lat,
ara haiitem, äluv valiä.
Nisun pitkgm path, patera,

patera awe vú'ólen.
Több son pardnem kilóddá. 
Parclne касса: „kolle mu acce?“ 
,,г pardnam tusne I’ acce“. 
Pardne kürdutalla:
,,snothin le harre, koppelen cukce,

fidnalan le riéksak, aldiin le 
sarva,

smalden le vibe, pridda le tavin,

ibkcn mon le kedgist, maorist 
saddan!“

Pissa a napfél falvainak feje, 
Passa az éjszaki falvak fejének 

leánya,
a házasságnál esküt esküdtek 

a medvebőrön.
a másik világnak szikrája nem 

fog fényleni
annak, a ki az esküt megszegi. 
Azonnal ellopja egy stálu az 

embernek életét, 
kincsét, 2) nyáját elveszi.
Az asszony egy részt3) kiszakít 

[a nyájból], elfut, 
elfut teherben.
Ott egy fiút szül 
A fiú kérdi: «hol az én atyám ?» 
«nincs neked, fiam, atyád.»
A fiú ismétli:
«a nyírfajdnak van hímje, a 

fajdtyúknak van hímje, 
a hófajdnak van hímje, a rénte- 

liénnek van bikája, 
a medvének van hímje, a jávor- 

szarvasnak van hímje, 
én sem lettem kövektől, fáktól.»

l). tkp. elvágja. 2) tkp. kincses gödrét. 3) tkp. sorozatot.
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Pardne jäpist jäpist sadda, 
olinaitüva, mecin vagga, 
ednebs tälssa : „kutte V mu acce?“

dska vastata :
„accat sarvah púokta possü Hal

mai,
te son ai púokta hankahiste, 
sarvab sabbeki nalne kés a. 
„Шпат, Шпат, sardnu mu accen 

nämab“.
„Accat púokta vuovde-vahgejeb, 
múoren, mären possü nalrnai“.

Kaptebs keäcadi, vuÖlgi kerrega 
kotai,

tasti vuolga, kielain volta luotui 
edneb,

mureten, märctenjorrelen, vieren;

murgestattä, piskastatta, 
púokta possun nalrnai, 
kotai сайда :
„Шпат,, Шпат, takka muni lai- 

peb.“
Ednes laipeb laipü, passa silai 

nalne.
„Ednam kwtainat vadde tab lai

peb,
nicce ednam vadde tali kiätabt!“

Ednes kiätabs kalgt. Pardne 
pahka laipin katab takcast :

„Шпат, Шпат, ka le mu acce?“

A fiú évről évre nő.
Emberkedik, vadászni jár,1) 
anyját faggatja: «ki az én 

atyám ? »
végre felel:
«atyád arénbikát [elevenen] hoz

za a hátajtóhoz, 
most a rénlegelőről is hozza, 
arénbikát hótalpakon húzza.» 
«Anyám, anyám, mondd meg 

atyámnak nevét.» 
«Atyád hozza az erdőjárót2) 
morogva, ordítva a sátor hátsó 

ajtajához.»
Ruháját rávette8), elment a ta

nács házba,
onnan elmegy, hurokkal meg

fogja 4) a pusztaságok anyját 
[t. i. nőstyén medvét] 

morogva, ordítva, forogva, hen
teregve ;

hagyja morogni, ordítani (?), 
behozza a sátor hátsó ajtajába, 
belép a házba:
«anyám, anyám , süss5) nekem 

kenyeret.»
Anyja kenyeret süt, süti pará

zson.
«Anyám kezeddel add a kenye

ret,
szoptató6) anyám add most ke

zedet !»
Anyja kezét kinyújtotta. A fiú 
a forró kenyérrel a kezet szo

rítja :
«anyám, anyám, ki az én atyám?»

*) tkp. erdőben jár. 2) t. i. a medvét. s) tkp. fölhúzta. *) veszi. 5) tkp. 
csinálj. 6) tkp. emlő.
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„Pisán Pássá, pardnam“. — 
„Kohlra sodn?“ — 

„Vappis äsin kalles súollet koddi,

valdi alume, valti ara hauteb.

Jü leb топ tü var utam, 
i kaik cappis ásít altait,

Baikkala pelit, kaddit.“

Ólma' lei’ со jutam kerrega 
koteb,

kietpels tiara, valtu tiara, 
jatan josteje la cogganaddam. 
„Edndm, altiam, 
vadde accan söte-sobbeb, 
köbeié accan söte-kapteb kalbuin,

varrekite, krappukite.“
„Te inon alctukporespäivenpäk- 

kalab,
i kuttek häggab morrete,
Ike pessi, saddui vuolan vuorkke.“

Pardne ednabs siunita, капа, 
vuolga,

cappis äse кёсе-kötai cänga, 

cänga, jä tta :
„vaggebet, jättebet ecete siti 

oivai :
te le rtubbe sita oive
tai sitai oive koiku pötatn.“ l

«Pissa Pissa, fiain.» — «Hol 
van ö ?» —

и A fekete halmoknak örege tit
kon megölte,

elvette nyájunkat, elvette kin
cses gödrünket.

Már intettelek tégedet, 
ne [menj] a fekete fénylő hal

mokra,
Baikkala oldalaira, partjaira.»

A férfiak tanácsot tartanak ])

a segéd2), a sírásó s) 
a hirdető összegyűltek.4) 
«Anyám, anyám, 
add atyámnak harczi botját, 
add atyámnak harczi ruháját 

a sisakkal,
gyorsan futó czipőit, kesztyűit.» 
«Most én öreg napjaimban egye

dül mászkálok,
senki sem gondoskodik rólam5) 
s nem temet el (rejt el) nyirfa- 

kéreg s homok alatt.» 
A fiú anyját megáldja, megöleli, 

elmegy,
a fekete halomnak utolsó (vég) 

gunyhójába belép, 
belép, mondja:
«menjetek, mondjátok a saját 

falvaitok fejének: 
most a másik falunak feje 
ezen falvak fejéhez jött.»

l) tkp. fölállították a tanácsházat. 2) tkp. az egyik kéz embere. 3) tkp. 
az elesett embere. *) tkp. a fogadás rugója. 5) tkp. életemről.
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Huren orje jucca,
Hüreskuce altagäsait kaska, 
Ilmaracca, váraidén accen oiva- 

mus orje,
obluit vuoca, kalgata cäce-käreb.

Kaggi vagga, aijai sardnu:

„te le nubbe siti oive potam.“
„Koccubete nubben sitan oiveb 
nubben sitan oiven kuóssai.
Man míiotok le son ?“ — 
„Kaikaist oiven alleb hartuist,

kaiba корса, рапе', скопе1 ceske,

söte-sobbe kiätan, krappuk, 
söte-kapte súojal, 
le harta', le takta’.
Keure strapa, jatan jostejejabma,

ketpels nara' tű ja  sű 
teávan kuökten pelen vagge'. 
Valtu nara' karvasin la’.“

„Ceggebet mállását, obbo tabstai- 
nam,

Puoktebet roude sarkkab, 
júokslt, nuolait, saitit, spaggakit.“

Pardne pöta, káhca óivesküreb 
caggi ke cin; 

soddi-kerbma’ cadnasin, *)

Hűre szolgája dörög,
Hűreskuce villámokat csihol, 
Ilmaracca, a világ atyjának leg

főbb szolgája,
nyilakat (?) lő, a vizes edényt 

ki önti1).

A szolga megy, az öregnek 
mondja:

«most a másik falvak feje jött.» 
Hívjátok a másik falunak fejét 
ezen2) falu fejének vendégéül. 
Milyen külsejű ő?» —• 
«Mindenkinél magasabb egy fej

jel vállaktól [fogvaj, 
a sisak befödi, a fogak, a tekin

tetek8) villognak (előtűnnek ?), 
a harczi bot kezében, a kesztyű, 
a harczi ruha védi, 
vállas, csontos.4)
A varázsdob pereg, a hirdető za- 

jong,
a te segédjeid és az övéi 
a dombnak két oldalán mennek. 
A sírásók készen vannak.»

Készítsétek el a lakomát, az 
egész réntehént, 

hozzátok a vas inget, 
az íjjakat, nyilakat, lándsákat, 

dárdákat.»
A fiú jő, látja a koponyát az osz

lopok végein; 
viperák csomóban 6),

10Í)

*) tkp. kinyújtja. 2) tkp. másik. 3) tkp. szikrák. 4) tkp. vannak vállak; 
csontok. 5) tkp. kötelékben.
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masti mária sälgait núolit tuós- 
tutalli.

Játab josta, hasta:
„Hastab, hastab cäce heärki!“— 

(г mietit).

„Hastab, hastab cacevúölaij“ — 
(i vastet).

„Hastab, hastab kiäta-kecit!“ —

„Hastab, hastab fai) inat aki!“ — 
(i vastet).

„Aijam, aijam, kán le oive- 
sküre ?“ — 

„Pissan Pissan oiveskűre!“ — 
„Hastab, hastab núolen nuón- 

nai!“ —
Alja akkunasti .vúoca núolab.

1  pastam.

Rohti, caska кёдкаг vuóstai: 
„aijam, aijam,
kusne le tát núola núosatüvum ?“ 
,,Pissan Pissan pánin !“
„Oitu pane' kárain.“

„Hastab, hastab saite-kecai!“ — 
Róiica-saiteb juoksin vuoca. 
Spaggakine spißßasta, valta, 
pastat sokai, soijoldatta:

„köss tát tű saite soijolam I“ —

„Pissan Pissan pánin !“ —

melyből egy gyermek mérget 
kapott a nyilakra.

A fogadást hirdeti, kihív: 
«Kihivok, kihívok víz színére 

[t. i. viz színén való küzde
lemre]» — nem felel [senki]. 

Hívok, hívok víz alá!» — nem 
felel [senki].

Hívok, hívok kézzel való bir
kózásra x)

hívok, hívok birkózásra!»2) — 
nem felel [senki].

Öregapám, öregapám, kié a ko
ponya?» —

«Pissa Pissa koponyája!» — 
«Hívok, hívok nyílhegyre!» —

Az öreg az ablakból egy nyilat 
lő.

Nem volt éles (azaz: nem ha
tott keresztül). 

Megragadta, kő ellen ü ti :
«öregapám, öregapám, 
hol tompúlt el ez a nyíl ?»
«Pissa Passa fogain!»
«Valóban a fogak repedéssel 

[voltak] !»
«Hívok, hívok kopj a hegyre!» 
Izzó kopját lő íjjal.
A lándsával félre üti, veszi, 
beleszórja a nyírfába, meggör

bíti :
«hol görbült meg ez a kop- 

jád?» —
«Pissa Passa fogain.» —

M tkp. kéz végekre. 2) tkp. ölelkezésre.
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„Hastab, has tab spaggaki spoli- 
hui!“

Juólgi-júoksin ikkunasta 
síiig at am spaggakeb luóita.
Sote - sobbin vúojeje spaggakeb 

spohki,
valtä, kedki kaski jostist, 
soijaltatta, cuópki, järä:
„Aijam, aijacis, kuss tat tu spag- 

gaka spohketi?“ — 
Pissan Passan pänin !“ — 
„Aha! pira le piiijun mosku- 

num.“ —
„Kuggus mon täll, aijuv, cuoce- 

lab,
uksa-raiken vai possu-raiken?“— 

„öpöte aijam täbkapossu-raikeb.“

Aija vakne kiäta pöta, 
pardne söte-sobbin tuóstu, 
kurhte maddekist roggosta, 
ruoude-sarkkan cängait 
raddait tahijai, soijoldatta.
Aija: „pötebet, pötebet vehkcn,

te läpa kub'kten sitan oive' töja- 
laddemen.“

«Hívok, liivok lándsa küzdelem
re !»

Lábíjjával ;iz ablakból 
mérgezett lándsát bocsát el. 
Harczi botjával a röpülő ’) lánd

sát félreüti2),
veszi, a kövek közé taszítja, 
meggörbíti, eltöri, kérdezi: 
«öregem, öregecském hol törött 

el, ez a lándsád ?» 
«Pissa Passa fogain!» —
«Ehe! a medve barlangjában 

bezáratott.» —
«Merre álljak föl most, unokám,

az ajtó nyíláson vagy a possu 
(belső) nyíláson?» 

«oh jöjj, öregem, ezen possunyi- 
láson.»

Az öreg fegyveres kézzel jön, 
a fiú a harczi bottal fogadja, 
torka gyökereinél megragadja, 
a vas ingnek rugóit 
széleibe8) nyomkodja, hajlítja, 
az öreg: «jöjjetek, jöjjetek segít

ségül,
most két falunak fejei küzdenek 

(egymással].»

7. Wedde-karin vuolle.
Surgosn' le mu vaimo, ja  leulak le mu vaimo, 
jukko érit valdain mu jasketis vuoreb.
Albmai mon vainotab, kusne monno kalkin kaudnotet, 
ikka viirald mu kaudnase surgokes ja vaivems (Ivaives). *)

*) tkp. hajtó. 2) tkp. elűzi. 3) a mellbe.
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Neitab mon valjih, mab mon kerast aclneb, 
sodn mu vaimob adna, man kukkeb leb mon.
Man kukké le varre pakkas ja  hciggasne le, 
tie mu vaimo puolla surgosne mangemus aiken.

Loddac laulot avosne su para -peleit;
vall’, kösse luode érit valda su lakkamusen vánab,
tie su vaimo puolla surgosne ja  vaivesne.

A kt kareb keresvuotest tievas mon tűni vaddib ; 
ikka aika ja  váraid tab leikem le.
Tat kolka aremust kaik ádnamen mete, 
dauk mangemus nores tu kátai sis.

Falskes vánah lek modde, kutteh lelt, monnon vánakvuoten
jallam ;

tah lijen tall monnon pajelen vidnam, 
ja пап (паи ?) monnon keresvuoten loptam.1)

8. Cuuihkan vil'óle.
Nidcüdeje nuigüb dihci:
Meide don kiesien pod dom parká ? —
-— J adigam топ. — Meide d o n  j e s t -  _  
Gahpadam mon.

*) E  vers Donnernél több sajtóhibával vagy talán inkább leirásliibá- 
val van közölve. Ezeket mind kijavítottam, de mégis számot akarok adni 
az eredetiben levő helyekről. Don.-nél 2. verssz. 1. sor m on  helyett m a n , 
adneb  h. udneb , 4. verssz. 1. sor vadd ib  h. v a d d a l, 3. sor bolha  h. h a lk a k , 
5. verssz. 1. sor ja l la m  h. ja l lo -1 találunk. A n a n  a szokott п а и  helyett 
valószínűleg szintén sajtóhiba és így a nyelvtanban is fölöslegesen szerepel.
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В) Irodalmi szövegek.

9. Tanka sabbaten ekkeden, kösse uksah lijen tappasah, kusne 
oppetesolmah lijen coggom, judari pallón tét, poti Jesus ja  cuojjati 
jurr sijan kaskan ja  jätti siji: „rajé lekes tiji.“ Ja kösse tab jättarn 
lei, vuoseti sodn siji kütitas ja  sidobs. Te saddin oppetesolmah avon 
taste, atte vuoidnin herrab. Tas vitt jätti Jesus siji: „rajé lekes 
tijain. Nau ко acce le mu rajam, паи ai топ tijeb rajab.“ Kösse tab 
lei jättam, possi sodn sijan nala, ja  jätti siji: „valdet tab alles vuoi- 
genaseb : kutita tije suddoit andagas luoitebet, siji andagas luoiteto- 
veh, ja  kutita tait adnetebet, siji ai adnetoveh.“ Valla Thomas, mi 
патта märki juomicab, akt taiste lokke ja kuektist, i lam sijan kam, 
kösse Jesus poti. Те jättin tah äca oppetesolmah suni: „mije ruoid- 
nime herrab.“ Sodn jätti s iji: „jus ib vuoidne nauleraikit aide kä- 
tisne, ja  cakab ecen suormeb nauleraikit, ja  cakab mu kätab aide 
sidoi, te ib tab jakke.“ Ja kakce peivi tatte mangelt, lijen vast oppe
tesolmah sisne, ja  Thomas sijan кит. Te poti Jesus, kösse uksah 
lijen tappasah, ja  cuojjati sijan kaski ja  jä t t i: „rafe lekes tija in.“ 
Taste jätti sodn Thomasi: „kalge tek suormebt, ja  käca mu kätait, 
ja kalge kätabt teke ja  cake tab mu sidoi, ja  ale kuektastalla, ainat 
orro jakkoles“. Thomas vasteti ja  jätti suni: „herram ja  jubmelam“- 
Jesus jä ttisu n i: ,,jutte vuoidnih mu, Thomas, jakkah todn falle: 
salogah läh tah, kuteh äh vuoine, ja  dank jakkeh“. Takkai ai Jesus 
modde äca autóit oppetesolmais vuoidneten, mah tan kirjai äh le 
caletum ; valla tah läh caletum, acabet jakket, atte Jesus le Kristus, 
iubmelen pardne, ja atte tije jakkon cada kalkabet adnet jelemeb aide 
nammasne. [János ev. 20, 19—31.

10. Puore väljehJ mon vakotab tijeb ko kuossit ja ammasit, 
vai kattebetet ojjelaca ustoist, mah toroh sälon vuoste, ja  cabbast 
tomotebet hednigi kaskan, vai tah, kuteh holeh tijan pira паи ko pa- 
hatakkeji pir, liceh vuoidnet tijan puore pargoit, ja  rampet jubmeleb, 
ko ocotem peive pota. Orrot tünteti vaitasah kaikit almaci piejetusit, 
herran tet, lekes konogasi, ko oivamusi, jalla vedditi (oiveolmaita), 
ko taiti, kutteli läh suste piejetovum, pahatakkejiti haddon, valla 
taiti puoretakkejiti heretusai. Jutte nou le jubmelen situd, atte kalka- 
betet puore tomotemin tappet tai ovisaki ja jerbmetes almaci nalmeb.

UGOR FÜ Z E T E K . 8
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Nau ko tah, káték lük skalasah, üli kait, ко tali, kutteh adnék luo- 
vesvuoteh pahavuoten kopcesen, ainat ко jabmelen teudnarah. Jenen 
aduét kaikit, ecet väljitete, pallet jubmeleb, kudnetet konogaseb. Tije 
teudnarah, orrote koten óiéit a te vuollekacah éüttokes pallóin, i koros 
taiti valjoit (lojasit), mutto ai taite cuolopelakita. Jutte tat le arbmo, 
jus kuttek vaimon tobdon tét jubmelen nuten kierda vaiveb, juob anse- 
tek oggo. Jutte, mi maxnole tat, atte slovetallemeb kierdebet assite 
tét ? valla jus tije puoreb takkebet ja te kierdebet, tat liko jubmeli. 
[Sz. Péter I. levele, 2, 11—20.

114

11. Tan aiken vagikan kuektes sijast tanka peiven somes lad- 
dai, jukka lei kotalokke stadei tuoken Jerusalemest, nammain Emaus, 
ja holeikan kaskebska kaik tan pír, mi Saddam lei. Ja saddei, kösse 
leikan hólemen ja  kaccatemen kueibme kueibmestes, lakkani ai Jesus 
ec ja  raggi sonon кит. Valla sonon calmeh lijen adnelovum, atte soi 
eikan tobdo su. Tejätti sodn sonnoi: „mah leih tah holoit, juoite 
adnebeten kaskabten, ko mannebeten, ja  пои vajesen vuoidnebeten ?“ 
Te vastet i mubbe sonost, juon патта lei Kleofas, ja  jcitti süni: „lek 
has todn aktok ammasi kaskan Jerusalem esne, ja ill tete, mi többen 
Saddam le täi peivi?“ Ja sodu jätti siji: „mi ?“ Soi vastetikan: 
,,Jesusen pira Nazaretest, jukko lei próféta, famokes pakoisne ja 
panjoisne jubmelen ja almogen auten; ja  kokte tah oivemus prästah 
ja mijan oivemusah paijelvaddin su j  ahme men duobmoi ja  krussinau- 
letin su ; valla mije toivoime, atte sodn lei tat, jukko Isracleb coutet 
kalkai; ja likan le udne tat kolmad peive, mangelen ko tat kiddai. 
Kallekacah mija nisunist läh mai paldam mijeb ; jutte kösse aive 
arret iddieten lijen potam gruoptan kőik ja  ijjin  kanna aide rubma- 
hab, te sije potih ja jättin, atte síje ai ängela sämosemeb moidnam 
lijen, kösse ängelali jättin, atte sodn vieso.Ja kallekacah sijast, kutek 
mijan кит lijen, vaggin gruoptan koik, ja kaminin, kokte nisunah 
lijen jättam, valla su iggin kanna“. Tejätti sodn sonnoi: „0 kai- 
vasah ja kalses vaimokah (tuomaseh vaimosne) jakket kaik tab, mab 
próféták jättam läh ! iggi kus Kristas berri tab kierdet, ja nou sisa- 
mannat liärlogvuotasas ?“ Ja sodn algi Mosesest ja kaik prófétaiét, 
ja  cälgesti sonnoi kaik, mi calogisne su pir lei őaletum. Tané kaskan 
lakkanikan laddai, kossá leikan mannemen; ja sodn heiveb takkai, 
(vuoidneti) aive ko sittéi autobus vagget. Valla soi naggikan su ja jät-
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tikan: „orro monon ludne, juttc le ekkeducemen ja  peive le vasam“. 
Ja te vaggi sodn sisa orrocet sonon ludne. Ja saddei, kösse lei tdllui 
cokkahemen sonnoin, raldi sodn laipeb, puoresugnati, toji tab ja  vaddi 
sonnoi. Ja sonon calmeh rappasovin, kokte tobdajikan su,ja te aipani 
sodn sonon ruoidnosest. Te sói äskan jiittikan kaskebska: i lám kus 
monon vaimo puolejen monon sisne, kösse sodn holi monnoin käinon 
naln ja  cälgesti monnoi calogit ? Tanka poddaéen cuoggelikan ja  
vaggikan ruoptot Jerusalemi, kusne kaudnikan éogganam tait akt ja 
lokkasit ja tait, kuteli lijen sijain, kuteh jä ttin : „herra le sadnan 
paijascuoggelam, juttc le vuoidnom Simonest“; ja  sói supcestikan, 
maite Saddam lei käinon naln ja kokte sodn sonost tobdoi laipen toje- 
mesne. [Lukács 24, 13—35. .

1 tő

12. Tan aiken, kösse sije aldanin Jerusalemi, ja potin Betfa- 
gei Oljovaren palden, raji Jesus kuekt oppetesolmaites ja  jätti son
noi : vaggen sitai, jukko ionon auten le ja talla kalkebeten kaudnei 
akt mingeles osnab canat um ja  meseb aide ludne, nuolen tait ja  Iái
dén mu lusa. Ja jus kuttek hola tonnoi mabken, te jattén: „herra 
tarbaha tait ja talla luoita sodn ta it. Valla tat le kaik Saddam, oggus 
tat ollonet, mi jöttét um lei prófétán cada, jukko jätta : „sardnot nei- 
tai Sioni: „käca, tu konokes pota tu kőik, lojes, cokkaheje akt mingeles 
osnán nalaja aktpargejen osnan mesén nala“. Oppetesolmah vaggikan 
érit ja takkaikan паи ko Jesus koccom lei ja  puoktikan su lusa osnab 
ja meseb ja piäjeikan karvoiteska tai nala ja cokkedattikan su tai 
nala. Ädna almog luobbin karvoites käinon nala ; tah äcaseh suoddin 
tuorgit muorist ja piejin käinon nala. Valla almog, jukko auten 
vaggi,ja tah, kutteh mangelt cuovoin, cuorvoin ja  jättin: ,, Hosianna 
Daviden pardnai! puoristmgnadum lekes tat, jukko pota herran 
nammasn, hosianna allakesne. [Máté. 21, 1—9. .

18. Kristuten jmwn ja  jabmemen pira, kaikéi evangclisti sap- 
cestallemi cagge.

Vuostes pekke.
Maite Kristas, ko lijen aksatallernen aide häggab, takka ja 

kierda oppötesolmaise ludne Jerusalemesne ja vaggetines urtes-gar- 
deni, varteje jabmem-oibomes autel.

8 *
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Kösse surotek laipi passe käckani, jätti Jesus oppotesolmaitis: 
„tije tetebet, atte kuekte peiveh tan mangelen sadda püssac, ia alma- 
cen pardne kalka paijelvaddetovet krussinauletovet“. Te cokenien 
tah oivemus prüstah, tah calogoppasah ja vuorasubmusah almogesne 
leotai oivemus prästan, kuten патта lei Kaifas ja radotallin tasne, 
kokte kalkin mattét sluokin tuobbelet ja  hokketet Jesuseb, jutte sije 
pallin almogast. Te sije jättin : „i passe palen, abma stuibme sadda, 
almogen kaskan. Tané kaskan lei.“ satun éagfiam Judasen vaimoi, 
jukko koccotova Iskariot, ja lei akt taiste kuektist lokken nal. 
Sodn vuolgi tüntet ja  holei oivemus prdstai ja  tempelen cuog gotej i 
кит laken pir, kokte sodn kalkai puoktet su sijan kätaiti ja  jätti 
siji: „maite sitebete muhi vaddet, jus mon tiji paijelvaddab su?“ 
Kösse sije tab kuliin, saddin sije avonja toivotin süni vaddet kolm- 
lokke silba pednikit; ja  tatta palest ocai sodn sattes tarbmeb paijel- 
vaddet su siji stuibmen vana. Vuostes suroteki laipei passe-peiven, 
kuten püssac saue berri värotovet, potin oppotesolmah Jesusen kőik 
ja  jättin süni: ,,kusne sitah todn, atte mije kalkabe karvetet tűni 
porret püssac sauceb ?“ 'Te sodn raji kuektaseb sijast, Petruseb ja  
Johanneseb, tűin koccomin: „vaggoten stadai, ja  kösse potebeten 
tasa sis, kalka somes ólma, kaudnetet tonoin, juok kuedda cace-kru- 
seb ; torreten su kotai, kosa sodn üagna ja  jätten koten oivai: mäs- 
tar le piejam tűni jättet: mu aike le aive lakk; kusne le piübmostal- 
lem sál, juosne porrocab püssac sauceb ecen oppotesolmai kum 1 Te 
sodn kalka. tonnái vuosetet stuora lacatum ja  reidetum (saleb) sto- 
pob, karveten tasne miji“. Oppotesolmah vaggikan érit, potikan sta
dai ja  kauneik cn паи ко sodn lei jüttarn sonoi, ja sói karvetikan püs
sac sauceb.

Püssac passen autelen, jutte tál Jesus teti, atte su aike li potam 
ja atte sodn kalkai vuolget vüraldest accen kőik, te, jutte sodn lei 
ecam tait, kuteh aide eces lijen orrom tané vüraldesne, te eci sodn ai 
sijab kitta nokkomi. Kösse ekked saddei, poti sodn ja cokketi peudai 
(buordai) ja  tah kuekte ja  lökké apostoluk suina. Te sodn jätti s iji: 
„mon leb stuora vainoin vainotam porret tab püssac sauceb tija кит, 
autel ко vaivastovet potab ; jutte mon jättab tiji : ib kalke vele taste 
porret, autel ko ollast sadda jubmelen rikasne“. Nou sodn valdi kal- 
keb, kiti ja  jätti: „ valdet tábja  jukket taste, mubbe mubben man- 
gen; jattén mon jüttab tiji, atte mon ib kalka jukkát vinamuoran
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saddost kitt tan peivai, ко топ kalkab jukkát oddascb jubmelen 
rikasnc“.

Ко ane lijen peudai cokkahemen, tan ijan, kösse herra Jesus 
paijelvaddetovoi, valdi sodn laipeb, puoresugnati, toji tab ja vaddi 
óppotesolmait ja  jd tti: „valdet ja porret; tat le mn rubiné, jukka 
tijan autest ulkosvaddetova ; täb takket ma midtolasen“. Nou ai valdi 
sodn kalkebpdssac-sauca- mállásén mangel, kitija vaddi siji, jöttén : 
,,jukket taste kaikali; tat kaik le tat oddo testamenta mu varrasne, 
jukko tijan ja  moddasi autest ulkosnorkotova suddoi andagas lui- 
temi; tab takket, man taivai ко tije jukkabet, mu muitolasen. Ja síje 
jukkin taste kaikali. Kösse tál ekkedesmallas lei Saddam, ja ко par
kéi juo lei sisa-cakam Judas Iskarioten, Simonén pardnen vaimoi, 
atte sodn kalkai paijelvaddet su, te, ikka Jesus teti, atte acce lei 
vaddam kaik su kötaiti ja atte sodn lei ulkosmannam jubmelest ja  
mannai jubmelen kőik, cuojjeli sodn likan peudast (mallasest), erit 
piejei karvoit, valdi akta lineb ja  canei eces pir ; dskankoisti sodn 
cacit passatem-karai ja algi passatet oppotesolmai juolkit ja  sakkar- 
tet linin, mab sodn eces pira cadnam (pirakäselam) lei. Kösse tál 
sodn poti Simon Petrusen kőik, jdtti tat süni: „herra, sitah kas 
todnpassat mu juolkit?“ Jesus v 'iste ti ja jdtti süni: ,,mab mon tak- 
kab, ih tóin talle tajete, valla täte kecest kaikali todn tab ojjot tetet“. 
Te jiitti Petrus süni: ,, ih kalka todn kössek passatet mu juolkit“. 
Valla Jesus vasteti suríi: ,,jus ib passate tu, te ih malikén oseb műin 
une“. Simon Petrus jdtti tantet suiíi: „lierra, i koros juolkitan, 
mutto ai kätaitan jaoivam“. Man nala Jesus jdtti suríi: „tasa, jukko 
juo rainesen passatum le, le nuokes, atte sodn passata juolkit ja te le 
sodn obbolakai raines. Talle lepet tije raineseh, dank epet le kaikali“. 
Jatté sodn teti, bitte tat lei, jukko su paijelvaddet kalkai, jdtti sodn : 
„tije epet le rainaseh kaikali“.

Kösse sodn talle lei passatam sijan juolkit, valdi sodn karvoi- 
tes nalas, cokkei vast peudai ja  jdtti siji: „mali kas tobdebet, -mab 
mon tiji takkam leb ! Tije koccobet mu mdstaren ja  herran, ja  tije 
jdttebet rekto, ju.tte mon leb ai nou. Jus talle mon, jukko leb herra ja 
mdstar, leb passatam tijan juolkit, berribet tije ai passatet kueime 
kueimitete juolkit. Juttemon leb vaddam tiji puoikaldakab, atte паи 
ko mon leb takkam tiji, berribet ai tije takkat. Sadnan, sadnan jättab 
tiji: teudnarile oivab herrastas, iken rajét um buda-kiieddeje stuorabu 
suste, jukko tab rajam le. Jus tije tab tetebet, lepet tije salogah, jus
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tab takkebet. Ib hola tija kaikéi pir, jutte tetab, kulit inon leb saldem, 
ja tat verti ollanet, mi caletum le : tat jukka porral laipeb műin, 
sodri tälrnoi mujuolkes weilen. Talle j  at tab tiji tab, autelen ко sadda, 
vai, kösse saddam le, jakkalite, atte inon leb tat. Sadnan, sadnan 
jüttab t i ji: jus kuttek tuostota tab, kuteb mon rajab, sodn tuostota 
mu, ja tat, jukko tuostota ma, sodn tuostota su, jukka mu rajain le“. 
Kösse Jesus täb jättam lei, vaivastovei sodn vaiinosnes, vittenasti 
jajdtti: „sadnan, sadnan jüttab mon tiji, atte akt tijast kalka mu 
paijelvaddet“.

Te kdein oppetesolinah kueibme kueibmise nalja muodastovin, 
jutte iggin vittast tete kdn pira sodn holei, ja  kaéatacin fürt kutte 
kueimestes, kd makké tüt luli sijast, jukko tab kalkai takkat, ja  jütte- 
gotinfara kutte autestes süni: „herra, ib lica mon iatek?“ Sodn 
vasteti: „akt taiste kuektist lokken naln, jukko puorío karai muina, 
sodn le mu pettejassa ; almaién pardne manna kalle érit j  ab merni, 
kokte caletum le su pira ; valla ve tan álmáéi, kuten pakto almacen 
pardne paijelvaddetova ; tan almacai luli pareb, atte i lulu rägatum.“ 
Tan nala vasteti Judas, jukko su paijelvaddi, ja  jd t t i: „mdstar, ib 
lica mon tatek ?“ Sodn vasteti: „todn tab jdtti h“. Te lei akt Jesusen 
oppetesolmaist, kuteb sodn eci, cokkahemen peudai süni lakkamusan. 
Tas a seiveli Simon Petrus, vai kalkai jdskotet, kd tat lei, juon pira 
sodn holei. Tat neikeli te ecebs Jesusen midlgan most ja  jdtti sárii: 
„herra, kd le tat ?“ Jesus vasteti: „tat le, kasa mon vaddab tab puo- 
notum laipe pekkeb“. Puonoi noa pekkaceb ja  vaddi Judasi Iskario- 
ti, Simonen pardnai. Ja kösse sodn lei valdain bittab, éagnei sata
nas su sis. Jesus jdtti tantet süni: „mab todn sitah takket, tab takka 
varg“. Valla ij.ji kuttek taista, kuteli peudai cokkahin, tajete, mab 
sodn ussoti, ко tab jdtti, ainat, jutte Judas pednik-pursab ani, toivon 
muttemah, atte Jesus koccoi su ostet tab, mi tarbahovi passai, jdlla 
juobka vaddet hdjoita. Kösse sodn tál lei valdam tab bittab, vaggi 
sodn talla ulkos, ja te lei ija. Kösse sodn lei ulkos vaggam, jdtti 
Jesus: „ talle le almacen pardne hdrlogen vuosetovum, ja  jubmel le hdr- 
logen vuosetovum su sisne. Jus tál jubmel su s is ne le hdrlogen vuose
tovum, te kalka ai jubmel su hdrlogen vuosetetaríe vele ecesnes, ja  sodn 
kalka vargoi su hdrlogen vuosetet“. Kösse síje mangel lejin laulom 
hevetes-laulotaseb, vaggi Jesus ulkos oppotesolmaise kum mubbe pelai 
Kedron jokkab Oljovarai. Sija kaskan lei tál ai rito saddam tan pir, 
kd sijast béri oivaimusen adnetovet. Jesus jdtti tantet siji: „almogi
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konogasah orr oh oiven sija paijel, ja  tah, kuteh sija paijel veldebsa 
vuoseteh, koccoteheceitesa puoretakkejin; valla epet tije noute here 
orrot, ainat tat, kutte le oivaimus tíjast, kalka orrot ko tat slatteimus 
ja tat, kutte le ceggetum mubbi paijel, kalka orrot паи ko tat, jukko 
teudnaha. Jatté lcobba, le oivah, tat, jukko peudai cokkaha, jälla tat, 
juok korcos le ? Ikus tat, jukko peuden auti cokkaha ? Valla likan leb 
mon tija kaskan паи ko tat, jukko kaggoha • ja  jutte tije lepet tah, 
kutteh lepet orrom muina käccelemisne, juoh muhi Saddam läh, te 
mon taibetab tiji rikab, паи ko accam le muni tab paijelvaddam, 
acabetet porret ja  jukkát mu peuden paldan mu rikasne ja cokkahet 
stuoli nal ja duobmet tait lokke ja  kuekte lsraelen verrekit“. Tan 
mangel jätti Jesus s iji: ,,täne ijan kalkabet tije kaikah heitet mu ; 
jutte le calet um: mon kalkab slovet reinohejeb ja  saucah kalkeh pod- 
danet; valla kösse leb paijascuojjelam, sitab vag^et tijan auten 
Galileai“. Taste jätti. herra: „Simon, Simon, käc, satan le ocam, 
atte siktet tijab ko hveiteb, valla mon leb rokkolam tu autest, abma 
tujakko kalka i tossanet; kösse todn tal jorgelum leh, te nannote väl- 
jaitat“. Petrus jätti te suni: ,,ikkabe kaikah lulun tu heitet, ib kalka 
likan mon tab takkat“. Valla Jesus vasteti: „sadnan jättab mon 
tahi, udne, tän ijan, autelen ko vuoncan orres kuekti cuojam le, 
kaikah todn holmi mu hitet. Те Petrus jätti ahe vele : „ikkabe jabma- 
lulib tuina, ib kalka likan tu hitet:‘. Tabka jättin ai kaikah. Te jätti 
Jesus siji: „kösse mon rajib tijab pur setak, neste-vuossetak ja kab- 
makatta, lekus miken tiji vadnonam ?“ Sije vastetin: „i mike“. Valla, 
table jätti sodn vele: „tat, jukko pednik-purseb adna jälla neste- 
vuosseb, sodn valdes tab, ja  tat, kutte i ane sverdeb, sodn vuobdes 
pikt as tas ja ostes tab. Jutte mon jättab tiji, atte tat kalka ane olla- 
net mu nal, mi caletum le: sodn le lokkotum pahatakkeji kaskan, 
jutte mi autelt caletum le mu pira, pota falle ollenebmai“. Te jättin 
sije: „herra, käc, tasne läh kuekte sverdeh !“ Tasa vasteti sodn: „tat 
le nuokes“.

14. Tat mubbe pekke.
Mab Kristus takka ja kierda ahnen acces ludne urtes garde- 

nesne, autelen ko sodn ojßotalla.
Aska te Jesus poti sija kum somes saijai, juok koccotova Get- 

semasne, kosne lei grase-gärd, juon sisa sodn ja aide oppetesolmah
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raggin. Teti ai Judas, jukka su paijelvaddi, tab saijeb puorist, jutte 
Jesus lei harjanam taivai tokko vagget oppotesolmaise kuni. T'asnc 
jätti sodn oppotesolmaita: „cokkahet täsne, tané kaskan, ко топ 
tokko vaggab rokkolacet“. Dank valdi sodn eceines Petruseb ja Jako
bus eh ja Johanneseb, tait kuekte Sebedeusen pardnit, ja oggotallegoti 
vajesvuotast ja  aive pakces vaimon mundest. Jätti паи s iji: „mu sälo 
le vaiven kitta jabmemi; orrot täsnak, kocet muinaja rokkolet, abma 
käccelemen ruollai saddebet“.

Taste sodn vaggi ucanaii autebus tan kukkas, ko almai ked- 
keb palkesta, kobmartallai vuolos ädnami ja  rokkoli, vai tat poddac 
luli su luoitet, jus matteles ltdi. Ai vast jä tti: „abba, tat le : aice, kaik 
le tűni matteles, valde täb к ilkab mu lute, dauk i паи ко топ sitab, 
ainat паи ko todn sitah“. Taste jJoti sodn ruoptot oppotesolmai koik 
ja kaunei sijab о de men ; jätti tantet Petrusi: „Simon, odahkus ? nan 
eite veje muina kocet poddaceb kenna ; kocet ja  rokkolet, abma tije 
ka Hebet kciccelebinai; vuoigenes le mai saves, valla ogge le veses.

Tas vitt vaggi sodn erit mubbadest, rokkoli ja  jätti: „accani, 
jus tat i le matteles, atte tat kalk manna mu lute, ainat mon vertib 
tab jukkát, te saddes tu situd“. Kasse sodn ruoptot poti, kaunai sodn 
sijcb vast odemen; jutte sijan calineli lijen lossanaddam ja iggin 
tete, mab síje suríi vastetin. Te pajei sodn sijeb orrot ja vuolgi rast 
ja  rokkoli kolmaden aiken, jätten : „Acce jus non le tu situd, te valde 
täb kalkeb mu lute! dauk eles mu situd sadda, ainat tu. Acce, o, vai 
sitalih valdet täb kalkeb mu lute! dauk älles mu situd sadda, ainat 
tu“. Talloi ängel vuoidnoi atmest, jukko su kiäuroti. Ja jutte sodn te 
oggotallai stuora vaimon muodest, rokkoli sodn caukabut ja  aide 
piävas lei паи ko varra-koikotasah, mah kaiéin vuolos ädnamen nal. 
Rokkolvasen mangel cuoggeli sodn ja  vaggi oppetesolmais koik, kutit 
sodn te kaunei odemen vajan teti. Sodn jätti tantet siji: „manne ode
bet1 Odet äca palen ja  vnoigfiastet; nuokes le talle ; poddac le po
tam; käc, almaién pardne paijelvaddetova suddari kätaita ; cuogge- 
lob, vaggajob, käc, tat le täsne, kutte mu le tälle paijelvaddemen“.
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15. Tat kolmad pekke.
Maite Kristus takka ja  kierda tai vuoignelaca acii, Hannasen 

ja Kaifasen ludne, ja iojgo rektasen auti kerrevesne.
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Ко sodn а не lei hole men, poti Jadas, akt twiste kuektist lokke 
naln ja suina ollu almacist, varjotum sverdi ja staurai, rajatum oive- 
mus prästaist, fariseaist, calogoppasist ja  taiste morasubmusist. Те 
lei talle petteje vaddam siji cuoldem-rektotaseb ja  jcittam : „kuttcb 
mon culestab, sodn le tatek ; valdet ja  tolvot su paaren katton“. 
Jesus, jukko teti kaik, mi süni saddet kalkai, vaggi te auti ja  jätti 
siji: „käb ocebet?“ Síje vastetin suni: „Jesuseb Nazaretest“. Jesus 
jätti siji: „mon leb tattek“. Ja te cuoggoi Judas, aide petteje, sija 
kaskan. Kösse tal sodn jätti, топ leb tattek, loidestijen mangas ja 
jorrin ädnami. Täs kacati sodn sijast: ,.käh ocebet V‘ Sije jättin: 
,, Jesuseb Nazaretest“. Jesus v as teti: „juope leb tiji j attain, atte mon 
leb tattek. Jus mit ocebet, te pajet täite vagget“. Nau atte tat ottani, 
mab sodnjättam lei: taiste, jaoit todn muhi vaddam Ich, ib le kutteb 
kennet lappetam.

Te Judas vaggesti spaita su koik, poorastatti ja jä tti: ,,rabbi“, 
ja eulesti su. Valla Jesus jätti suni: „vänakam, manne mukkén 
potah '!■ Juda, petahkus todn almacen pardneb culestemin ?“ Tevag- 
gestijen auti, piejin kätait Jesusen nala ja tuobbelin su. Kösse tal 
tah, kuteh suina lijen, vuoidnin mi saddet kalkai, jättin sije suni: 
„herra kalkebe kus sverdai toppet I“ Te lei Simon Petrusen sverde, 
mab sodn saggi ulkos ja  keiveli tain oivemus prästan svaidnaseb, 
kuten патта lei Malkus, ja cuoppei taste olkes peljeb erit. Te jätti 
Jesus: „pajet naute orrot“, ja  jätti Petrusi: ,,cake srerdebt sajasas ; 
jutte kaikah tah, kuteh valdeh sverdeb, kalkeh hokkanet sverdin. 
Jälla toivohkus, atte mon ib kalle matte rokkolet accam, ja sodn luli 
rajét muni änabeb ko lokke ja  kuekte legionit ängeiist ? Ibkus mon 
kalkab jukkát tab kalkeb, kuteb accam muni kalgam le? Kokte valla 
te lulin alas calogah ollanet,juohjätteh, atte nou berri saddet?“. Te 
sodn tuottei svainasen peljeb ja talkoi su.

Te äska jätti Jesus oivemus prästaita, tempelen cuoggotejita ja 
vuorasubmusita, kuteh potam lijen su tuobbelet: „паи ko revaren 
koik, lepet tije potam sverdi ja  staurai kum mu kitta valdacet. Mon 
leb färta peiven cokkaham tija kaskanja oppotam tempelesne, valla 
talloi tije epet le mu valdam ; valla tät le tijan poddo ja seudneden 
fabmo, vai calogah kalkin ollanet“. Te heitin kaik oppetesolmah su 
ja paterin.

Te tuobbelin toro-kniktah aktén oireolminesa ja  judari teud- 
nari Jesuseb ja  caclnin su. Tolvon su nou vuostek Annasen koik;

12J
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jutte sodn lei Kaifasen vuoppa, jukko tan jaken lei oivemus prästa. 
Tat Kaifas lei tattek, jukko lei skärgelam judarita tab radeb, atte 
puoren kalkai sättet, atte akt luli almogen autest jabmet. Valla akt 
nuor ólma cuovoi su, kiisne lei koros akt line piktesac puogos krep
pen nal; tab viggin nuor olmah tuobbelet; valla sodn kitodi line- 
piktasebs ja  pateri sija hite puogot.

Tan mangel tolvon síje Jcsuseb paijemus prästan Kaifasen 
kőik, kan ludne calogoppasah ja vuorasubmusah lijen cokenam. 
Simon Petrus torreti Jesuseb aktén somes аса oppetesolmain, ja  jutte 
tattek lei oppes oivemus priistain, te vaggi sodn sin a Jesusin paijemus 
prcistan heibmai, valla Petrus pácéi cuoggot ulkolen uksan paldan. 
Tnot mnbbe oppetesolma, jukko lei oppes paijemus prästain, raggi 
tantet ulkos holacet uksa katt éji ríja puokti non Petruseb sisa. Kösse 
somes tcirdno vuoini su cokkahemen tollo kadden, vartahi tat suja  
jä tti: „todn lijih ai Jesusin Nazaretest“. Valla sodn hiti kaikai 
auten ja jä tti: „ib mon tohdo su, ibken tajete, mab todn jättah 
Vaggi nou ulkos ulkobn gardeni ja te vuoncan orres cuojei.

Tané kaskan kacati oivemus prästa Jesusest aide oppetesolmai 
ja oppotusan pir. Masa Jesus vasteti süni naute: „piko-pe mon leb 
oppetam synagogaisne ja  tempelesne, kasa judarah fartet barest akti 
poteh; suollet ib le mabke holam. Mannes jam must kacatah ? Kacate 
taiste, kuteh läh mu kullam, mab mon siji holam leb. Tah teteh almo, 
mab mon jättam leb“. Kösse sodn tab leijättam, te akt taiste teud- 
narist, kutte tasne palden cuoggoi, spekkei aide nitirab ja  jä tti: ,,kal- 
kahkus todn паи vastatet oivemus prästai?“ Jesus vasteti: „jus leb 
pahab holam, te cälge tab, atte i le rekt, valla jus leb rekta holam, 
mannes te slovah mü?“ Valla Annas lei te juo tolvotam Jesuseb 
canatum oivemus präst an, Kaifasen koik.

Talloi, jutte coskem lei, lijen svaidnasah ja  teudnarah cakke- 
tam cadda-tollob sisnebu gardenesne, man auteh síje с иод gon ja  pik
tatallin. Petrus cuoggeti tantet sija kaski ja piktatallai. Täs ritt 
somes tärclno vuoini su ja  jätti taiti, kuteh tasne lijen: „tat lei ai 
Jesusin Nazaretest“. Te jättin síje suiii: „Ihkus todn ai le akt 
oppetesolmaist ?“ Sodn hiti vast ja vuordnoi: ,,ib le mon“. Ucanaci 
tan mangel, lakka timen muddon, corgei somes äca tabka, jätten : 
,, vittast leh todn akt sija st, jutte, atte todn leh Galileast, kullo holem 
lakestat“. Te jätti ai suiii akt oivemus prästan svaidnasist, jukko lei 
tun pärah, kuten pelje peleb Petrus cuoppestai: ,,iggjib kus vuoine tu
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suina grase gärdesne ?“ Te soda algi karrotet ecebs ja vuordnot, atte 
sodn iggi tobdo tab olmab, jvon pir síje holin, ja  lalla, ко ane lei 
hólemen, ciiojei vuoncan orres mubbi. Kösse tál herra jorgeli ecebs ja  
kcicesti Petrusi, muiteli Petrus herran palcoit, ko sodn jättam lei : 
autelen ко vuoncan orres cuoja mubbi, kaikah todn holmi hitet mu. 
Petrus vaggi te ulkos ja ceroi karrasikt.

Tané kaskan ocin tah oivemus priistah tai vuorasubmusi ja■ 
obbo radin falskes carrein-omit Jesusen most, vai kalkin su jabmemi 
puoktet; valla iggin kanna. Satte mai puoktin falskes carrem-omit 
su vuoste, valla iggin tah nuokascb takka. Sitta auti potika kuekte 
vere vittenah, kút eh jüttika : „moi Ián kullam su jattét : inon kalkah 
vuolos kaikot tab tempeleb, jukko kcitei kuni ceggetum le ja  kolnum 
peiven akteb äcaseb paijas cegget, jukko i kalka orrot kcitei kum tak- 
katum“. I  lám likan tat vittenastem henna ane nuokes.

Te cuoggeli paijemus prästa sijan kaskast ja  jätti Jesusi: ,,ih 
kus vastete mabken ? mabtes vittenasteh täh tu vuoste ?“ Valla sodn 
cappei savót ja  iggi mabken vastate. Ai vitt kacati paijemus prästa 
ja  jätti: „leh kus todn Krislus, tan puoresugnatuvumen pardne? 
Mon vuordnot ab tu viesoje jubmelen pakto, vai todn jätticah miji, 
jus todn leh Kristus, jubmelen pardne“. Jesus vasteti: „todn j&ttih 
tab: топ leb tat. Ja топ jättab tiji: täte kecest kalkabet vuoidnet 
almacen pardneb cokkahemen kaikvejelesvuotan rektes kätan nal ja  
potemen ahnen palvai nala“. Те kaiketi oivemus prästa karvoitas ja  
jä t t i: „sodn le albetam jubmeleb ; masas mije vele tarbahebe vittenit? 
Tije kullaite tallé aide albetemeb, kokte kaudnetebet tije?“ Те kaikah 
duobmin su sakkolacen jabmemi. Tah olmah, kuteh adnelin Jesuseb, 
albetin su ja colgin su arodejai ja spekkin su riärab ; muttemah cad- 
nin kopceseb aide calmi auti, slovin aide arodejeb ja  jä ttin : ,,kätto 
talle, Kriste, ja muona, kä tat lei, jukko tu slovei?“ Ja modde äca 
albetasit luoitin sije ai su vuost.

Kösse tal iddiet saddei, jurr peivogotemen, cokenijen kaikah 
oivemus prästah tai calogoppasi ja  vuorasubmusi кит almogast ja  
obbo rádin Jesusen vuoste, vai kalkin jametet su, man mangel sije 
puoktin su sija raden auti. Tasne jättin sije suiii: „jus todn leh Kris
tus, te sardno miji tab“. Sodn vasteti: ,,ikkabe lijeb tab sardnot tiji, 
te epet tab likan jakke, ja  jus kacatab tijast, te epet muni vastete, 
epeiken luite mu ; valla täte kecest kalka almacen pardne cokkahet 
kaikvejejen olkes kätan nal“. Te sije jättin kaikah: ,,te leh jam todn
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jubmelen pardne ?“ Sodn vasteti: „tije jättebet rekto, jatté mon leb 
nou“. Man nala síje jä ttin : ,,magas ville vittenit tarbahebe ? Ecah 
lepe tab kullam aide nalmest“.

16. Tat ncljad pékké.
Mait Kristus takka ja  kierda tai vdraldaca duobmari, Pilátu

sén ja Herodesen ludne, ja сиоддо rektasen auti kerrev-kotesne.
Te сиоддей obbo tat almaca coke, tolvoi Jesuseb cadnetum ker- 

rev-kotai ja  paijelvaddi su landsherrai, Pontius Pilatusi. Kösse te 
Judas, jukko su paijelvaddam (nettóm) lei, vuoini, atte sodn duob- 
metum lei, sangert saddei süni, ja, sodn macestatti tait kolmlokke 
silba pednikit oivamus prästait ja vuorasubmusiti ja jä tti: „топ leb 
asseb takkam, atte leb pettam mainetes varrab.“ Valla síje jättin: 
„mi lokkoit le taste m iß; ec tan kautoi vuoinijah“. Te sodn palkesti 
silba pednikit tempelen sis ja  vaggi ruoptot, vuolgi iiska érit ja  ka- 
costi ecebs.

Valla paijemus prästah topoin pednikit ja  jä ttin : „ällusa tali 
piejetovo värokistoi, jutte le varran verte“. Radohemen mangel ostin 
síje tai autest somes lairelitte-takkejen pältob abmasita gruopta sai- 
jen, mantet ai tat saljo koccotova varran kitta udnac peive rajai. 
Naute le tat ollanam, mi jdttetum le próféta Jeremiasen pakto, ко 
паи hola: „ja síje midin tait kolmlokke silba pednikit, verteb tan 
autest jukko vuobdetovi, kuteb síje tan verten autest érit vuobdam 
läh, Israelen manaist; tait síje liih vaddam akt lairelitte-takkejen 
okeren autest, паи ко herra muni koccom lei“.

Kösse jam síje potam lijen Jesusin kerrev-kotan auti, te ijgin 
sita judarah tokko sisa cagnet, kokte äh halkam podvo ovet, ainat 
mattet porret pässac sauceb. Pilatus vaggi tantet idkos sijan kőik ja 
jätti: „mab kueddob adnebet tije antipuoktemasan tan ólmán vuo- 
ste ?“ Síje vastetin ja  jättin enni: ,.jus sodn i lulu pahatakkeje, te 
eime lám su tűni paijelvaddam“. Man nala Pilatus jätti siji: „valdet 
napo tije su ja duobmet ecete lagan niete“. Valla judarah vastetin: 
,,miji i le loppetum kuttebken häggai pakkatet“ ; atte Jesusen hol le 
naute ollanam, maina sodn lei tetetam, maggar jabtnem-lake lei su 
auten cuoggomen. Ja síje kueddegotin su naute : „mije lepe tab kaud- 
nam, atte tat ólma cajeta almogab, piätto raddemest keisari skatteb
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jajätta, atte sodn le Kristus, akt konoges“. Te vaggi Pilátus tantet 
vast sisa oivemm vakten saijai, koceoi Jestisek auti ja  jätti süni: 
„lek kus todn judari konoges I“ Jesus vasteti süni: „halak kus todn 
tab ecestat, jalla läh kus äcasah tűni tab jatt am mu j>ir ? “ Pilátus 
vasteti: „mon kus lebjudar ■ Tu landan almacah ja tah oivatumus 
prästah läh tu muni paij elv addam. Mab leh todn takkamí“ Jesus 
vasteti: „mu konogrik i le täte väraldest. Jus mu konogrik luli täte 
väraldest, te lijeb kalle adnam teudnarit, kuteh lijen mu autest oibom, 
kokte ib lám judariti paij elv addetov et; valla mu konogrik i le tatte 
väraldest.“ Tejätti Pilatus süni: „te leh jam todn konoges Jesus 
vasteti: „todn jättih rekto ; akt. konoges leb mon, tasa leb mon räga- 
tum ja tasan leb mon potam väraldi, atte kalkab puoktet sadnasi 
vittenusab. Färtahac, kutte eca sadnaseb, kuldela tantet mu holab“. 
Pilatus jätti te süni: „mi le makké sadna t“

Ja kösse tab lei jättam, vaggi sodn vast ulkos judari koik ja  
jätti s iji: „mon ib kauna mabken vikkeb susne“. Valla kösse kued- 
detallai oivemus prästaist ja  vuorasubmusist, te sodn iggi vastete 
mabken. Tantet jätti Pilatus suni: „ihkus kulla, man ädnakit täh 
vittenasteh tu vuoste?“ Valla iggi sodn süni vastete akt ainaken car- 
rem-omen kautoi, kokte landsherra autohi aive sagga. Valla sije 
puoson te ville ja jä ttin : „sodn äuca almogeb sturjeb takkatja almota 
oppotusabs obbo Juda landasne, Galileast, kusne sodn algam le, kitta 
tan rajai“.

Kösse Pilatus kullai Galileab päggotovet, kacati sust, jus lei 
Galilealac. Ja kösse sodn oggoi tetet, atte sodn lei Herodesen väldan 
vuolesne, rajai sodn su Herodesen kőik, jukka lei Jerusalemesne tan 
aiken. Kösse Herodes vuoini Jesuseb, avosi sodn, jutte sodn lei kuk
keb vainotam vuoidnet su, taste, atte lei ädnakeb kuttam su pira; 
sodn toivoi ai tantet, atte kalkai talle oggot vuoidnet juobka. auto- 
pargob suste takkatovet. Valla ikka sodn kacasti sude modde kaccal- 
vasait, te sodn iggi likan vastete masakén, ikka mai ai oivemus prä
stah ja calogoppasah cuoggon ja  kueddin su karrasikt. Herodes 
hägga-väkteines tantet paijelkäcei ja  albeti su, karvotatti su velkes 
karvoi ja  rajéi su nou ruoptot Pilátusén kőik. Tane peiven saddeika 
Pilatus ja  Herodes vänain, kuteh autel leikan kobba kueibmaseska 
vasseb adnam.

Te Pilatus aktikoccoi oivemus prästait, vuorasubmusit ja  almo- 
gab ja  jätti siji: „tije lepet mu lusa puoktam täb olmab, ko taggareb,
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kutte cajeta almogeb ; ralla vuoidnebet, atte leb ocotam tija palen ja  
íb le kaudnam sa vikkalacen masakén taiste müddoist, juoi antcst 
iije kaeddebet su. I  le ken Hemdes tab kaudnam ; jutte rajain pe 
leb tijab su kőik, valla kelő, i le tat kaudnetovum, atte miké suste 
takkatum le, mi su jabmemi sakkolacen takka. Mon tantet sitab pák- 
katet ja äs ka luovasen luoitet su“.

Talle lei landsherra pässac passen harjanam luitet almogi 
akta fangeb luovasen, ikke kutteb ecah vainotijen. Talloi síje aduin 
akt küllő fangeb, somes revareb, kuten пат та lei Barrabas, jukka 
kittetum lei aktén kradneis kum, juoh stuibmeb takkam lijenja stuib- 
mesne almaceb koddain. Te cuorvogoti obbo almog ja  rokkugoti, vai 
ai falle takkat luli паи ко aide lake alo lei. Vasteti Pilatus ja  jä tti: 
,,tija ludne le harjetuptum, atte kalkab luoitet tiji fangab luovasen 
pässacen ; kobbab sitebetet, atte mon falle kalkacab tiji luoitet, Bar- 
rabaseb, jälla Jesuseb, judari konogaseb, junk koccotova Kristas !“ 
Jutte sodn teti, atte tah paijemus prästah lijen niddost paijelvaddam 
su. Valla tah oivemus prästah ja  tah vuorasubmusah pajgin almogab 
adnot faut Barrabaseb luovasen ja  hokketet Jesuseb. Те cuorvoi obb 
almog, jätten: „valde täb erit ja luoite miji Barrabaseb luovasen“. 
Te ai vist Pilatus, jukko viggei luoitet Jesuseb luovasen, jätti siji: 
„mabtes jam sitebete, atte kalkacab suina takkat, kuteb tije koccobet 
judari konogasen 1“ Те cuorvon kaikah : „krussinaulete, krussinaulete 
su“. Sodn jätti tarntet kolmaden aiken s iji: „mab le jam tat pahan 
takkam! Ib susne kaudna aktebke liägga-asseb, tantet sitab pakkatet 
ja  luovasen luoitet su“. Valla sije cuojjotijen stuora cuorvomin, atte 
sodn kalkai krussinauletovet; ja sijan ja oivemus prästai cuorvom 
corgei äne änabut.

'Taste valdi Pilatus Jesuseb ja  tipti ilcestattet su; äska tuoston 
landsherran torokniktali Jesuseb ja tolvon su oivemus vakten koik, 
kusne cokijen obbo fuovab su pira. Sije nuoletin äska sust karvoit ja  
karvotin su akt purpurkaptai. Sije podnin ai akt kronob ceskesmuora- 
laneist ja  ceggin tab aide oiven nala; vaddin süni akt säva ruo- 
köb aide olkes kätai, luoitadijen puolvei nal su auten, albetin su ja 
puorastattin su, jätten: „vai luli likko, judari konoges !“ Sije colgin 
su nal, spekkin aide närait, valdin ruokobja slovin taina su oivai.

Taste vag f i  vast Pilatos nlkos ja  jätti siji: „käcet,talle ulkos- 
puoktab su tiji, accabet tetet, atte ib kanna mabken vikkeb susne“. 
Nou poti tál Jesus ulkos ja  ani values ceskes-lana-kronob ja pur-
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purkapteb ja  te jiitti sodn siji: „káé almaceb!“ Valla kösse paijemus 
prästah ja teudnarah vu.oidnin su, cuorvon síje ja jättin: „krussi- 
naulete, krussinaulete“. Pilatus jiitti siji: „valdet napo tije su ja 
krussinaulet, jutte ib mon kanna mabken vikkeb susne“. Valla judo- 
rah vastetin süni: „mije aduéba aktab lagab ja  mija lagan mete 
berri sodn jabmet, jutte sodn le takkam ecebs jubmelen pardnen.“

Kösse Pilatus kullai tab holab, pallai sodn ane vele; vaggi 
tautet vast sisa oivemus vakten saijai ja  jiitti Jesusi: „kuste leli 
tódul“ Valla Jesus iggi vastete süni mabken. Pilatus jiitti tautet 
süni: „ihkus todn sita múlna holet 1 Ihkus tete, atte mon anab famob 
krussinauletet tu ja  ai famob anab luoitet tu luovasen ?“ Jesus vas- 
teti: „todn ih lám aduét mabken famob mu paijel, jus tat i lulu turii 
vaddetum paijet; tautet adna tat stuorab suddob, jukko mu tűni 
paijelvaddam le“. Täte palest viggei Pilatus luoitet su luovasen. 
Valla judarah cuorvon ja  jättin : „jus todn luoitah su, te ih le kei- 
sárén viinak; jutte tat, jukko takka ecebs konogasen, cuoggo keisaren 
vuost.“

Kösse tál Pilátus kullai tab holab, puokti sodn Jesuseb ulkos 
ja  cokketi duobmo-stuolen nal, jukko lei somes saijesne, mi koccotova 
Lithostrotos, hebreari kiii'en mete Gabbatha. Tat saddei karvetem- 
peiven pässaci, kotaden timen muddon. Kösse sodn talle lei cokkahe- 
men duóbmostuolen nal, lei ai aide akka rajain su kőik ja koccom 
jiittet süni: „ale mabke takkamusen valde tain rektesfiirdog ólmain, 
jutte mon leb ädna vaiveb tobdam udne ödeten su tét“.

Pilatus jiitti te Judarita: ,,kiicet konogasabte!“ Valla síje 
cuorvon: „valde erit, valde erit, krussinaulete su“. „Kalkabkus“, 
jiitti Pilatus, „krussinauletet konogasebte !■“ Oivatumus prästah 
vastetin: „epe mije ane aktebke konogasab, ainat keisareb“. Kösse 
Pilatus na ut e vuoini, attc sodn igji mabken matte aikalasi puoktet, 
valla atte stuibme saddei stuoraben, te sodn sitai takket almogan 
sitiiden melt ja  miiiloi tasa, mab adnon. Taste sodn valdi caceb, 
passai kiitaitas almogen auten ja  jiitti : „vikketak leb mon tan rek- 
tesfärdogen varrasne. Tije ecet vuoinac“. Te óbb almog vasteti ja 
jiitti: „potes aide varra mijanja mija manai paijel. Te sodn luoiti 
siji Barrabaseb luovasen, kuteb síje lejin adnom, tab, kuttefangako- 
tai hoiketum lei sturjen ja  koddemen tét, valla Jesuseb paijelvaddi 
sodn situdesa melt krussinauletovet.
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17. Tat vitád pékké.

Mait Kristas takka ja kierda kaikat hűlne, kösse duobmo kat
icái ollanet Golgota varén naltne ja maite sadda aide jábmemen 
poddon.

Te toroolmah tuoston Jesuseh, nuolin sast kapob, karvotin su 
eres karvoi ja tolvon sa érit krussinauletoret. Ja sodn kueddi krus- 
sebs. Kösse síje ulkos laidin sa, fattatijen síje somes olmab, jukko 
vaggi sija paldelen, kuten патта lei Simon Cyrenest, Alexanderen 
ja Rufusen acre, jukko te saljost ti potemcn ; su naggin síje kueddet 
Jesusen krusseb, su nala piejin síje krusseb, vai kaikat kueddet tab 
Jesusen mangesne.

Tai kaskan, kuteh stuora ollon su torretin, lijen ai kallasac 
nisunah, juoh slovin miälgaitesa ja armestin su. Valla, Jesus jorgeli 
ecebs ja  jätti s iji: „tije Jerusalemen neitah, alet cero mu paijel, 
vala cerot eceitete ja manaitete paijel. Jutte kde, tat aike kalka, potet, 
kösse almac kalka jö ttét: sdlogah Idh tah manatebmeh ja, tah coirelt, 
kuteh öli le pidbmam ja  tah ni j geh, kuteh dk le kuttebken namma- 
tam. Te kalka almac jöttét rarita: staucaret mija paijel, ja tdvaita: 
kopcet mijab ; jutte jus töt le Saddam rarras muorai, mit a jam kalka 
saddet tasa, mi assnes le !“

Akten suina laidetoceikan ai kuekte dcah ulkos, kuteh, leikan 
pahatakkejeh, koddetoret. Kösse sije talle potin tan saijai, juok heb- 
reari kidlen mete koccotova, Golgota ja, rdlgestova oireskure-saijen, 
vaddin süni jukkát rinab mastetum mirrhain, jdlla dtikeb mastetum 
sappin ; valla kösse lei tobdam tab, te i j j i  sita jukkát.

Ja síje krussinauletin su Golgata raren ja  suina tait kuekte 
pahatakkejit, akteb relites pelai, mubbeb korro pelai, паи atte Jesus 
lei jura kaskan; man pakti calog ollanam le, jukko jd tta : assalaci 
kaskan le sodn lokkotomim. Ja lei tat kolmad tim, kösse sije su krus
sinauletin. Ja Jesus jä tti: „aece, luite siji tab andagasi, jutte dh 
tete, mab sije takkeh.“ Pilatus lei ai caletam akteb paijelt-calogab ja  
piejetam krussai tdi pakoi: Jesus Nazaretest, judari konoges. Tab 
paijelt-calogab, jukko lei caletum hebreari, grekanja latinan kidlen, 
lokkin moddeli judarist, jutte saije, kosne Jesus krussinauletovi, lei 
stadai lakka. Judari oivatumus prdstali jdttin tantet Pilatusi: „ale 
cale judari konoges, ainat atte tat le jdttam : mon leb judari kono
ges“. Valla Pilatus vasteti: „mab топ leb calam, tab leb calam“.
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Kösse toroolmah tál lijen krussinauletam Jesuseb, valdin sije 
aide paijeltes piktasit ja  juokin nelje saljai, kokte akt őse saddei jao- 
kahac toroolmai. Valdin ai sisnemus kerdeb; valle jutte tat i ' lám 
korotum, ainat koőetum obboti, te jättin kaskebsa: „üllob cuoppete 
tab, mutto vuorbatob tan pir, kein kalka saddet“. Ja noute le calog 
ollanam, jukko jcitta: síje lähjuokammu karvoit kaskebsa ja  vuorbeb 
caskam mu sisnemus kér den pir. Tab takkin toroolmah. Jesusen 
krussen palden cuoggon aide edne, aide ednen óbba, Maria, Kleofa- 
sen nisun,ja Maria Magdalena. Kösse tál Jesus vuoidnaji ednebs ja  
oppetesolmab, juob eci, paldan cuoggomen, jätti sodn ednasas: „nisun, 
käca pardnabt“. Äskan jätti sodn oppetesolmai: „käöa ednabt“. Ja 
täte aikest valdi oppetesolma sn eces koik.

Almog cuoggoi tané kaskan ja  käceti tab. Valla tah, juoh taggo 
vasin, albetin su, firketin oivitesa ja  jättin: „halle, kalle; todn, jukko 
mattak vuolos kaikot jubmelen tempeleb ja  höhnen peiven tab vast 
paijas cegget, coute ecebt; jus leh jubmelen pardne, te Imitate krus- 
sest“. Sabmalakai ai tah oivemus prästah aktén tai calogoppasi ja  
vuorasubmus i kam albetin suja jättin : „äcasit le sodn vekketam, ecebs 
i matte sodn vekketet. Jus sodn le Israelen konoges, te luoitadus talle 
krussest ja  mije sitebe jakket suni. Piäjam pe le sodn oskalebs jub
melen nal; sodn kajos tadle su, jus sodn eca su, jutte sodn lejättam: 
mon leb jubmelen pardne“. Nalsetin su ai toroolmah, vaggestin ja  
kalgin suni ätikeb, jätten: ,.jus todn leh judari konoges, te vekkete 
ecebt“.

Valla akt tuoiste pahatakkejist, kutteh krussinauletam leikan, 
spoddei ai su ja  jä tti: „jus leh Kristus, te vekkete ecebt ja  monnob“. 
Valla mubbe särgoi suja jätti: „ih kus todn ken jubmelest palla, 
todn, hatte le sabma duobmon vuolen ? ja  moi len nou rektasen melt, 
jutte moi kuedden, maite monon takkoh ansem läh, valla tat i le mab- 
ken pahab takkam“. Taste jätti sodn Jesusi: „herra, muitele mu, 
kösse potah rikasat“. Jesus vasteti: „sadnan jättab mon tuni, udnek 
kalkah todn orrot muina paradisesne“. Ja tat lei kotad timan 
muddon.

Ja kotaden timan saddei seuned obbo landan paijel kitt okead 
timaija peive kaik seunotovi. Ja okeaden timen cuorvoi Jesus lognes 
kiälin: „eloi, eloi, lama sabuthani?“ tat le: „jubmelam, jubmelam, 
mantet leh todn heitam mu?“ Kasse valla kallasacah taiste, küteh 
tasa cuoggoin, täb kullin, jättin sije: ,,Eliaseb tat cuorvota“. Jutte
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tál Jesus teti, atte kaik iica juo lei ollanam, te, vai calog kalkai olla- 
net, jätti sodn: „mon koikab“. Te lei tasne karé teuvas ätikin ; ja  
talla viäkeli akt sijast, valdi svaipoh, inra pieji isopeb, pieji tab 
äskan ruokon pira, puokti tab пои su nőimen auti ja falei süni juk
kát. Valla tah äcasah jättin : ,,paja, vuoidnob, jus Elias pota (kajocet 
su) valdacet su vuolos“. Kösse tál Jesus lei valdam ätikeb, jätti 
sodn: „tat le ollanamcuorvoi tas vitt lognes Maiéin ja  jätti: „acce, 
tu kätaita топ paijelvaddab vuoigenasam“. Ja kösse tab jättam lei, 
te sojoti oiveb vuolos ja luoiti vuoigeneb.

Ja kde, tempelen uksek (aut-kopíes) kaikani kuoutot paijelt 
kitt vuolos, adnom skelbi, vare-plassah luoddenin, gruoptah rappasin 
ja  moddeh tai ailesi kroppeh, kuteh odam lijen, kocajin ja vaggin 
ulkos gruopteistese aide paijas-сгюдjelemen mangel, pofin tan ailes 
staddai ja ittin moddasita.

Valla kösse oiveolma, jukka cuoggoi su puot ja  tah, kutteh suina 
vakten cuoggon Jesusen vuoksoi, vuoinin, atte sodn luoiti vuoigeneb 
taggar cuorvomin, vuoidnin ddnamen skelbemeb ja tab kaik, mi sad- 
dei, suorganin síje aive sagga, hevetin jubmeleb ja  jättin : „vittast lei 
tat rektesfärdog ólma ja jubmelen pardne, ja- kaikah tah, kuteh tokko 
potam lijen käcecet tab, slovin midlgaitesa, ко vuoidnin tab mi sad- 
dei ja macin heibmai.

Vala kaikah aide tobdokah aktén tai nisuni, kuteh su cuovom 
lijen Galileast, cuoggon mdlkatesne ja käcetin tab; kuti kaskan lei 
Maria Magdalena ja Maria, tat nuorab Jakobusen ja  Jósén edne, 
ja Salome, Sebedeusen pardni edne, kuteh ai, kösse sodn lei Galile- 
asne, lijen cuovom Jesuseb ja  teudnaham su. Lijen ai tasa vele mod
deh äcasah, juoh lijen Jesusin paijas vaggam Jerusalemi.

Abma tál kroppeh kalkin pacet krussen nal sabbaten paijel, te, 
jutte lei karvetem-peive ja  tat sabbat-peive lei stuores, rokkolin juda- 
rah Pilatuseb, atte sijan ndcekah cuouketovulin ja síje te áska vuolos 
váldetovet. Te napo toroolmah pofin ja  cuoukin vuostek akt ólmán 
näcekit ja  äska tan mubben, jukko suina krussinauletum lei. Kösse 
valla potin Jesusen kőik ja vuoidnin, atte sodn juo lei jabmam, iggin 
mutke aide näcekit, ainat akt torolinaist raiketi aide ertekeb saitin ja  
talla ulkos kőikéi varra ja cace.

Tat, jukko tab vittenasta, le täb ec vuoidnam ja su vittenastem 
le sadnes. Sodn teta ai, atte sodn sadnab hola, kokte mattebetet tasa 
jakket. Ко tat saddei, le calog ollanam, jukko jä tta : suste i kalka
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aktek takte cuouketovet; ja  cica saijen le caletum: síje kalkeh vuoicl- 
net, kása síje poskotam leih.

IS. Tat kot ad pékké.
Kokte Kristas gruoptetova Josef est ja Nikodemusest akta grasi 

gärdenesne, ja  mi tasa vele sadda.
Ekkeden, jutte tat lei karvetem-peive sabbaten autelen, poti 

Josef, kuten maddo lei Arimathiast, somes judari stadast, akt 
bondas olma ja vuokas radepele, puore ja rektok, hatte i lam ecehs 
piejam sijen radai ja  pargoi, jutte sodn lei ai akt taiste, kuteh 
vuordin jubmelen rikan mete ja lei Jesusen oppotesolma, valla 
suollet, pallón teti judarist. Sodn valdi aüasas tab jalosvuotab, 
atte vagget Pilátusén kőik ja  adnot Jesusen kroppeb. Pilatus autohi, 
atte sodn juo te jabmam lei, koccoi tautet oiveolmab lusas ja jäskoti, 
mahjuo te jabmam lei. Ja kösse Pilatus oiveolmast tetet oggoi, atte 
nuovte lei, te vaddi sodn Josefi loppeb valdet kroppeb. Sodn te nsti 
akt line-karvob. Nikodemus, ju.kko autebut lei potam Jesusen lcoik 
iko, poti ai talloi ja  puokti eceines akt mastetaseb mirrhamest ja  
aloest, paiken cuote puddeist arvost. Tah valdikan nou Jesusen krop
peb vuolos ja  käseeikan tab line-karvoi sis aktén tai nalgast hapsiteje 
kruddei кит, паи ko judari le karvetet gruoptetebmai. Te lei tané 
saijen, kosne Jesus lei krussinauletum, akt grasi gärd, ja grasi gärd- 
nesne oddo gruopta, kuteb Josef lei cuoppetam akt varé plassai, kusa 
i lam ane aktek piejetum. Ja jutte tat gruopta lei lakka, te picijeika 
Jesuseb tasa, judari karvetem-peiven teti, jutte sabbat juo lei cuou- 
keta vemen. Te ciska jollertikan stuora kedkeb gruoptan nalmen auti 
ja vaggikan nou kdinosas. Kallasac nisunah, kuteh lijen potam Ga 
lileast Jesusen faron, kitti kaskan leikan Maria, Magdalena ja Ma
ria, Jose edne, lijen cokkahemen gruoptan puottkäcemen tetgruoptab 
ja kokte aide kroppe tasa piejetovi, vaggin äskan ruoptot ja karvetin 
nalgast hapsiteje kruddeit ja vuoitasab, valla sabbat-peiveb cappin 
sije juolosne, kokte lagan piejetum lei.

Mangebun peiven taste, jukko lei karvetemen peiven järgast, 
cokonijen oivemus prästah ja  fariseah, vaggin Pilátusén kőik ja  jät- 
tin : „herra, mije műitekbe, atte tat cajeteje jätti, ко ane lei vieso- 
men: kolma peivi mangelen sitah vast cuoggelet; kocco tantet atte 
gruopta puorist varjelova kitt kolmad peivai, abma aide oppotesolmah

9 *
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pote ijanja suolate su erit ja  jatté ciska almogi: sodn le paijascuog- 
gelam jabmeki lute; kokte mangemus cajanes várrabun saclda ко 
vuostes“. Pilatus jätti s iji: „adnebet vakteb, vag get ja  varjelet, kokte 
puoremust máttebet“. Síje eritvaggin, kattetallin gruoptab taina, atte 
vakteb piejin ja  signetattin kedkeb.

19. Kokte akt oddosist ceggetum kirko kalka jubmelen teudnoi
ailestovet.

Kösse biskop (jälla tat, juob biskop le koccom kirkob jubmelen 
teudnoi ailestet) le какое peivi autelen prädikostolest tetetam peiveb, 
ko tat pargo kalka saddet, koccotovoceh kallekaceh taist lakkamust 
orroje kirkoherraist, jälla, kusne täh äh kaudnesoveh, kommeniste- 
rist, accaseh, ko paldcuoggojeh, tassa städes potet, kutteh, aktén taina, 
jukka tab vidnob cuoggota, berrih härvasnese karvotovet.

Kösse kaik le kokte tat berri orrot, laulotoves coggolvasest 
Obb о v a r a i d  av ot a l l  es, jälla äca sättolces psalm, man kas- 
kan prästah vuggiceh kirko-kammarest; vuostaken paldcuoggojeh ja  
äskan biskop, jälla kutte aide saijen le. Tat, jukko tab vidnob cuog
gota, korejes paijas altarai, ja paldcuoggojeh konokesa kobba pelen 
altaren keiden ulkolen.

Kasse le laulornest orrojam, alges biskop: Alles, alles, ailes, 
herra, jubmel kaikvekses! Teuvaseh läh almeh ja  ädnam härlogvuo- 
testat. Teilte ai talle kudninat ja härlogvuotinat tab tempelebt ja  
kaiki kristegasi vaimoit tu ailes ■narnman tet. — Те adnes biskop 
akteb sättokes holemeb ja  ko tat le loptetum, jättes sodn: Arn.osikt 
kulli herra Salomonen rokkolvaseb tempelen paijel Jerusalemesne. 
Oggotuse ai mijén aktetum rokkolvaseh puoresugnaduseb tan ailes 
saijen paijel.

Biskop ja paldcuoggojeh luitadese puolvi naln ja  te biskop 
rokkolés : Ekeve, kaikvekses jubmel, tu .lakac i aktek kaudno, juogo 
paijen allakesne jälla vuollelen ädnamesne, паи molsotekes armosne, 
ko nannos littoisne tu teudnari kum, kutteh kaikest vaimost tuni liko- 
kasin viesoh. Tuni i ädnam matte orrom saijeb vaddet. Alme ja  kaiki 
almi almeh äh matte tu caketet; täte ucebut tat kote, jukko udne tu 
nammai ailestova. Käceste armosikt tu teudnari rokkolvasiti ja  suo- 
kenasiti, о herra jubmel! Kulla tab vuollekes rokkolvaseb, juob tu
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teudnardh udne tu wüten puokteh. Косте tu calmeh peiven ja  ijan 
tan tempelen paijel, jukko falle tu hevetusi ailestova. Sojote peljitat 
tait rokkolvasiti, juoit tatne mijén tu teudnarah tu auten puokteh. 
Vaipe todn lulih kuliét teudnaritat, fuolkat suokenasit, juoit sije, co- 
kenum tätne saijesne, tu auten ulkoseh ! Vaipe todn, kösse tait kul- 
lah, lulih armokes orrot! Ekeve armolasteje, ale paje kuttekeh petfo- 
kes jälla tidestalleje oppetuseb tassa cagnet. Aipanes ojakkokesvuoten 
seuned tu pakon cuoukasen autest, cajanem tu sadnasen fámon 
autest. Potuse alo tassa jakkolesah ja paijascuouketum reinohejeh, 
kuteh vuoigenen tuodain ailes liärvasne karvetum, äneteh tu rikab, 
sardnoteh tu radit ja ruoptot puokteh cajaneje säloit tu sadnes tob- 
demi ja teudnestemi! Puoresugnade tab pakob, juob todn pajah tasne 
sardnotovet, puoranemi, jakkoi ja ailestemi. Takke fuolkabt ajatalle- 
jen tu sadnasit, kullogasen tu piejetusit, kaitejen välkokesvuotitis ja  
salögen tai olletemesne. Ko sijan vaimoh tasne rossotoveh ja sije 
puoraneje vaimoi ecebse tu auten vuolos luitadeh ja  lodnestejen 
Jesus Kristusen tet tu armon pira cuorvotalleh: vaipe'todn te sitalih 
almesnat sijab kuliét ja  jasketet sijan säloit taina jubmelac jasketu- 
sein, atte kaikah sijan suddoh läh siji andagas luitetovum! Ko sije 
tasne vaimoitis ulkosnorkoteli ja  tu auten ecese jälla kaikasac vaiveb 
kueddeh: vaipe todn te sitalih sijan suokenasiti armosikt käcestet, 
vaiveb eritjorgelet ja  armob vuosetet! Ko sije tasne tu auten puokteh 
jakkoles rokkolvasit väljaise autest: vaipe todn te sitalih rok- 
kolvasebse armosikt kuliét ja  jasketet kierdejit tu jasketusin, tu 
vekkin ja puoresugnadusin! Paijasvalde tu armon littoi kaikéit 
manait, kutteh tasne kastetemesne tűni vaddetoveh. Ja ko sije aktén 
aiken ecah tuni tasne oddostovum toivotasit takkeh, te vadde tait 
ailes toivotasiti oddostovum corgetemeb ahnen armost, oddosto
vum nannosvuoteb sadnasen famost! Tu vuoigenes adnetus sijeb 
jakkosne ja> jubmelpallosne kitta nokkemi. Tan altaren kuoren 
kalka mija lodnestejen muito passotovet ja, aide alles ekkedesmal- 
las adnetovet. 0 , vai i lull kuttek rektes karvetemen rann lakka- 
nct tan armon tälloi! Vaipe lulin kaikah Jesusen sadnes tobdestejeh 
tasne kaudnet nannosvuoteb jakkose autest, corgetemeb suddoise an- 
dagas-luitemen pir ja  oddo rákötésit viesomen puoretemai! Puore- 
sugnade tait kalacbaddit, kutteh tasne tu vuoidnosne canatovojeh ja 
corgetattetoveh. Todn, juok sojotah almaci vaimoit, aileste tait tasne 
akt aktetemai, kutte, vuodotum visesvuoten ja puorevuoten naln, nan-
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nostovum oskalemest ja  jakkokesvuotest, keppeta viesomen hugsoit ja 
viilkokesvuotit. 0  juhmel, mijan acce ja herra, hulla täb rokkolvaseb! 
Aileste mijeb ja täb koteb, Jesus Kristusen cada, juon nammasne 
mije rokkolebe: Acce mijen, jttkko leli almisne, ailesen saddes tu 
патта; potes tu rik; saddes tu situd ko almesne, паи ai ädnamen 
naln; vadde miji farten aiken mija färt peivasac laipeb; ja luite 
miji mija suddoit andagas, паи ko ai mije luitebe mijén velkolacita; 
ja ale sislaide mijeb käccelebmai; valla varjele mijeb pahast ; jutte 
tu le rik ja  fabmo ja  härlogvuot, ekeven aikai. Amen.

Äskan cuojjeles biskop ja  paldcuojjojeh, ko biskop jorgeles 
ecebs coggolvasai ja jättes : Puoktob jubmelen auten hevetuseb ja  kitob 
cuovoje psalmin !— Те laulos coggolvas: K a i k  a i m о g j  ub m el eb 
t a l i '  ki te s avo in s tuore,  jälla kuttekeb dea psalmeb.

Ко laulomest laita, paijaslokkuse paidcuojjojeh, fdrtahac ak- 
tekeb jälla änabit taist cuovoje calogen sardnotemist: Kutten saijen 
mon takkab mu namman muitolaseb, sitab mon potet tu kőik ja  рио- 
resugnadet tu. — Alles le tat saije ! Tat i  le äca, ko akt jubmelen 
kote, akt port almai. — Kattetalla ecet nala, kösse todn mannah 
jubmelen kotai ; viljokes kullogesvuot le puoreb, ko opuoraneji vciro. 
— Tu stuora armokesvuoten cada cagnab mon kotasat ja  kobmar- 
tallab alles saijat auti pallosnat. — Sadde cuoukesebt ja  sadnabt, 
vai tah mu tolvoba ja  vast puokteba tu orrom saijai, accab cagnet 
jubmelen oltárén lusa, jubmelen lusa, jukko le mu avo ja  vuolo ja  tu 
hevetet, ojubmel, mu jubmel! — Potet ja paijasmannob herran kotai, 
atte sodn oppeta miji käinoites ja mije bulimé mannat aide palgai 
nalne. — Kattejob eceme nala kaskame ja  viggob, vai hastebe kueime 
kueimeme keresvuotei ja  puore pargoiti ja  epe heite ecen coggolvasen 
sebrevuoteb, паи ko somaseh takkeh, ainat vakotebe kueime kueimeme.

Vele biskop vaddes fuolkai täb vakoteseb, atte adnet tab falle 
passotum herran koteb ailesen, tasne rokkolet, kit et ja  hevetet jubme- 
leb, äljost kuliét aide pakob ja  ailes ajatallemin niktet tail deuras 
sakramentit. Mangemust jättes biskop: Sojotet vaimotete jubmelen 
koik ja  tuostotet puoresugnaduseb: herra puoresugnadus tijeb ja  
varjelus tijeb; herra paijascuouhes arodejebs tijen paijel ja  orros 
tiji armokes; herra jorgelus arodejebs tijen koik ja vaddus tiji ekeve 
rajeb, jubmelen, accenja pardnen ja  tan alles vuoigenen nammasne. 
Amen.
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Mangemustan laulotoves akt scittokes psalm, man mangel tat 
harjetum jubmelteudnestem algetoves.

20. О Jesu Krist, juok jabmemist
mu lodnestih varrainat: 
tu cuorvotab, salogvuotab 0330 t kalkab, 
jus tu nal jakkab caukat.

Ib ecem tust, ibken tu must 
mon kössek cuoldet sitab.
Oppete mu kaik viljob tu, о herra mu, 
ja vadde,vai tu kitab.

Tat viljo tu le usto mu, 
о Jesus, herra keresi 
mu aktete tuina talle, ja  varjele, 
ton jam’len libba lojes.

Cuorvob tu kőik, ale mu hoik l 
Mon corgab armot nala.
Jesu Kriste, mu kuldele ja  vekkele 
tu armost farta pala.

I  kuttek le, Jesu Kriste, 
tut a jukko nou matta 
mu vekkctet; tu pakoi met, ja  armon tet 
ton mu ec jalostattah.

Kaik surgosne, kaik nädasne 
ton valljast avodattah.
Mon jakkab tab, ib касса, mab kierdet kalkab. 
Jesus mu coutet matta.

Mon tietab kail', 0 Jesu, tali’, 
jutt’ ih kaik’ ton mu heitet.
Ton jcittam leh : mu cuorvote kaik hetesne, 
ib sita mon tu peistet.



136 H A L Á S Z  IG N Á C Z .

Vaij)’ viije te, lodnesteje, 
паи lime pahast piäset, 
vai almesne stuor avosne ekevesne 
tusne lulime viesot!

Ob Jézus Krisztus, a ki a haláltól 
engemet megváltottál véreddel :
te hozzád kiáltok (tkp. tégedet kiáltlak, szólitlak), [hogy'

boldogságot kapjak,
ha te benned hiszek erősen.

Sem magamat tőled, sem tégedet tőlem 
soha sem akarlak elválasztani.
Taníts meg| minden akaratodra (tkp. akaratodat), oh uram, 
és add, hogy hálát adjak neked.

A te akaratod kívánságom, 
oh Jézus, szerelmes uram ! 
egyesíts veled most engemet, és oltalmazz, 
te istennek szelíd báránya.

Kiáltok hozzád, ne taszíts e l!
Bízom kegyelmedben (tkp. -re).
Jézus Krisztus, hallgass meg engemet és segíts 
a te kegyelmed folytán (tkp. kegyelmedből) mindenkoron.

Senki sincs, Jézus Krisztus, 
kívüled, a ki így
segíthetne engemet; szavaid szerint és kegyelmed által 
te magad bátorítasz engemet.

Minden bánatban, minden szorultságban 
te bőségesen fölvidítsz.
Hiszem ezt, nem kérdezem, mit fogok szenvedni.
Jézus megszabadíthat engemet.

Tudom bizony, oh Jézus, most, 
hogy nem fogsz engemet elhagyni.
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Te mondtad: hívj engemet minden veszedelemben, 
nem akarlak tégedet elrontani.

Vajha mi tehát, megváltó, 
így minden gonosztól megszabadúlnánk, 
hogy az égben nagy örömben örökre 
te benned élhetnénk.

21. Jubmel le miji armokes, 
ко kullogaseh budaites

su nala torvob piejeb’.
Son vanest, neidest várj ela, 
son miji laipeb raddeta, 
vai avotallicebe.
Rokkolesin ja  äljoina 
kaik' pargo potet palkaina.

Ко valla vaddasitas te 
ih kitemin, ih muddosne

taidemeb ane neutot, 
tu piäbmo sälgan sadda te.
Tu vaino vaisselakac le, 
mast almac kaiba peistot.

Coiveb kutt’ adna jumlenes, 
le vuostes budai mäddokes.

Mait valljesne ton nokketah 
jum ’lattes karrasvuotina, 
ton kueimat vekkest revah

ja ecet kroppen, sälon nal

Isten nekünk kegyelmes,
[ha mint engedelmesek paran

csolatinak
belé *) helyezzük reményünket. 
Szükségtől, szorultságtól megóv, 
kenyeret ad nekünk, 
hogy örvendjünk.
Könyörgéssel és szorgalommal 
a munka jutalommal fog jönni.

A mint pedig hát adományait 
sem hálával, sem mértékletes

séggel 2)
nem tudod3) élvezni, 
a te eledeled méreggé lesz. 
Vágyad állatias,
a mitől az ember meg fog rom

lani.
A ki a hast istenéül tartja, 
az első parancsolat ellen vétkes.

A mit a bőségben elhasználsz 
istentelen keménységben,
[azt] felebarátod segítségétől 

elrablód
és a magad testére, lelkére

*) tkp. rája. 2) tkp. -ben. s) tkp. nem bírsz tudást.
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tain revemin koddemeb ai, 
о muddotes, ton takkah.
0  almai, ale rassohe 
паи ila jalok vahmeti.

Косе ja  maidé jubmélést, 
vai ecet 03 jen, varran most 
ton mattaluluh torrot 
ja vaimo i luV lossanet 
raddokvuotest ja vuolakest 
ja tan váraidén ustoist.
Vuoidna, abma ton hokkicah,

ko herra hdkket potica.

Tat peive pofa паи ко kiál,

juoi tabraneh tah, kuti miál

le kimom kaikit suddoit.
Nau viesot tantet, jubmel, vadcV,

ja  vekkebt armost miji sadd’,

vai epe speje sáloit.
Te copcob сайка, rokkolen,

vai straffest páseb' jubmelen.

ezen rablással gyilkosságot is 
hozol,x) oh mértéktelen.
Oh ember, ne siess 
oly szerfölött merészen vesz

tedbe.

Vigyázz és kérd istentől, 
hogy a magad húsa, vére ellen 
küzdhess
és a szív meg ne nehezedjék 
dorbézolástól és részegségtől 
és ezen világnak kívánságaitól. 
Láss hozzá, hogy el ne vesz- 

szél,
midőn az úr hirtelen megjő.

Az a nap eljö mint lépvesz- 
sző (tőr),

melyhez tapadnak azok, kiknek 
elméje

minden bűnre hajlott.
Azért add, isten, hogy úgy él

jünk 2)
és kegyelmed folytán segítsége

det küldd nekünk, 
hogy el ne rontsuk a lelkünket.8) 
Tehát álljunk erősen, könyö

rögve,
hogy isten büntetésétől meg- 

szabadúljunk.

22.
Pót', ailes vuoig'nes armoinat, Ton Ich tat aina jasketes, 

mij’n vaimoit oco famoinat; kaik tobdesvuoten vuoigenes ;
tu ailes armob vaddeste ton karras vaimoit nuoretah
ja  mijén pargoit sunate. ja keresvuoteb cakketah. l

l) tkp. cselekszel. 2) tkp. úgy élni. 3) tkp. lelkeket.
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Vadd' cuoukesebt vaimoitane, 
paid seunedeb säloistane ; 
maid miji vanori, ollete 
ja abma mäddeb’, vekkete.

Moddelakac tu vadáes le, 
akt sadnes jubmel almesne; 
ton jum’len pakob pikotah 
kaik kiüli, pira väralda.

Mij’n viholacit sár gőte, 
ja  rajeb miji vaddele.
Mij’n par goit torjo fürtén aik, 
vai autanebe peivi kaik.

Ai jum’len accen tobdemai 
vekket’ mijeb ja pardnen a i; 
tab tas ai mijeb oppete, 
jutt’ sonnost ulkosmannam lek.

Te almen acceb mainotob, 
ja aide pardneb hevetob, 
tan ailes vuoig’ni naute ai 
kaik rampo saddes ekevai.

2 3 .

0  herra Krist, üt kitebe, 
juok mijan lodnesteje lek, 
ton mijab kaikit morrotah 
ja üngelinat vatjelak.

Tall vaggeb’ lacoi odeman; 
mab müddam lepe peiven tan, 
tab andag’s luite Jesidn tét 
ja ale makse suddoi met.

Tu ängel mijab kattetus 
ja mijan pira kocetus, 
vai piirkel i lúd kokketet, 
ijan jatt’ peiven viljos met.

Toll, skada, riad i teites mu, 
tab matta takket armo tu, 
to nammasne tall’ Iciggesteb, 
kuW armostat, mab rokkoleb’.

Vadd’ armob ecet manaiti, 
juoit pardnat Jesus lodnesti, 
tuin viesobe, turn jabmeb’ ai, 
til manak lepe jelemai.

Amen, amen, puor’ ijab vadd’, 
tu ailes ängelit ai sadd’, 
juók mijab kalkeh varjelet, 
amen, te vatjgeb’ läggestet.
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24.
Acce mijan, juok ahnen leli, Fürt peiven laipeh vaddele,
ton tetah maite tarhaheb’ ; ja kaik, mait miji tarbes le;
tan-tét ton koccoh armosikt, torost várj el’ ja  puocelvist,
vai rokkolebe torvosikt. kaik vuordebe tu vaddasist;
Te jött es mijan rokkoles pargoitan puorist-sugnade,
kaik vaimost, miälast viiollekes. te tah ai vargoi autaneh.

Vadde, vai pakot cälgesikt 
lui’ sardnotovet rainesikt, 
vai pettoges oppetuseb 
heitalime ко peistemeb.
Tu патта sadda ailes te, 
kösse tu pallón viesobe.

Tu armon rika aldanes, 
vai lassanic tu coggolvas ; 
vuoigenes mijab torjotes, 
vai lime kaudnot jakkoles !
Te miji armo-rikat ai
kaik’ saddet éagnem sis almai.

Adnamen nal паи viljo tu 
ko ahnen saddes ; vekketoh, 
vai kullogasah lulime 
tu most ai orrot kaikisne ; 
mait mijan ogßen sitiid le 
ja pärk'len rade, herete.

Andagas luoite, acce puor’! 
mäddoitane ja laikoit stuor, 
паи ko ai vaimost luditebe 
tait, kutteh miji mäddam läh. 
Tast sadda rafe, vänek’svuot, 

ja  mija kaskan keresvuot.

Ai varjeV taggar pettemest, 
juok ogjest le ja  väraldest, . 
main pärkel sita käccelet 
ja  sucldoi mijeb cajetet.
Vekket’, vai jakkoin cuogjebe 
su most ja  naute vidnebe.

0  acce! coiite pahast kaik’, 
ja  kösse oldani jabmem aik, 
te vekket’ mijeb armosikt, 
vai odajebe jalosikt; 
ja  valde täte vaivest ai 
säloitan ek’ven elemai.



Svéd-lapp szótar.

Betűrend: a, a (a és ii közt), ü, e, i, о, и, и (mélyen ejtett u); 
ki [h ]> t i  f ct 3, c, 3 , s ,  t, íZ, o, s, и j p , b, j , V, m т, Z.

Rövidítések: L .: Lindahl «Lexicon Lapponicum» ; — L. n. 
=  Lindáid szótárában nincs meg; — B. =  Budenz: «Svéd-lapp 
nyelvmutatványok» (NyK. XII.); — D. =  Donner: «Liederder 
Lappen»; — E. =  «Evangéliuméi! ja epistoleh» czímű szöveg; 
— Ps. =  «Same coggolvasen psalmkirje» czímű szöveg; — f. — 
finn; — sv. — svéd; — 1.  —  lásd; —  v. ö. =  vesd össze; —  id. 
=  idem ; — v. frequ. =  verbum frequentativum; v. inch. — v. 
inchoativum; — v. mt. =  v. momentaneum; •— v. caus. — v. cau
sativum; — dim. =  diminutivum.

clike idő; -szer(mal), f. aika. 
aikalasi (illat, alak; csak így 

használatos) czél, .'szándék (i 
kössek aikalasi potet soha czélt 
nem érni). 

aitigeh szülék. 
aina egyetlen, egyedüli. 
ainemust leginkább. 
aipane- eltűnni.
aive nagyon, igen (aive ко mint

ha, mintegy). 
ailes szent.
aileste- szentelni, fölszentelni 

(pass, ailestove-). 
ailestem szentelés, föl-sz. 
autane- előre haladni, gyara

podni.
antes első, elülső.

autel előbb, azelőtt (autel ко mi
előtt).

autó csoda, f. о utó. 
autohe- csodálkozni. 
akka, B. ahka asszony, feleség 

(f. akka). 
aktete- egyesíteni. 
aktok egyedül. 
aksatalle- leselkedni, lesni. 
ajatalle- meggondolni, megfon

tolni (f. ajattele-): ajatallem 
meggondolás. 

acce, B. ahce atya. 
asse bűn, vétek. 
assalac bűnös.
adne- bírni (habere), tartani, 

használni (pass. -töve), 
adnete- tartani.
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adnele- megtartóztatni, viszatar- 
tani, fékezni. 

adno-, ano- követelni. 
assnes száraz, kiszáradt, kia

szott.
andagas, -ges: a. luoitet meg- 

bocsátni (f. anteeksi). 
anse- érdemelni. 
ansete- v. frequ. 
misetek érdemetlenűl. 
abba (L. nincs) erősítő parti

cula E. 
avo öröm.
avotalle- örvendeni. 
avodatte-megörvendeztetni, föl

vidítani. 
avose- örülni.
abmas, ammas idegen, ismeret

len ; járatlan (vmiben). 
arodeje, arodea arcz, kép (fa

cies).
arvo érték, becs, f. arvo. 
armeste- megsajnálni, sajnálni. 
anno, arbmo kegyelem, irgalom, 

f. anno.
armókás,- kés kegyelmes, irgal

mas.
armokesvuot kegyelem, irgalom. 
armosikt kegyelmesen. 
armolaste- irgalmazni, kegyel

mezni. 
aloe áloé. 
álke fiú (L. alge). 
alge- kezdeni, f. alka-. 
altar oltár (sv. altar), 
aldane- közeledni. 
albete- csúfolni, gyalázni, káro

molni.

albetes káromlás, gyalázás. 
alvete- megijedni. 
álmáé ember. 
ahne ég, coelum. 
almo azonfölül; önkényt; bizo

nyára, kétségkivül. 
almog nép, néptömeg. 
almote- terjeszteni, elhíresztelni 

(divulgare)-
allak magas, magasság. 
alle nyugati.

iiuce- fölizgatni, fölbiztatni. 
ütik eczet (sv. cittika). 
ädnam föld.
adna sok (B. comp. ii nah, *cinab 

több).
iinete- szaporítni 
iingel angyal (sv. engel). 
áljo szorgalom. 
äljost szorgalmasan.

ekked este.
ekkedes estéli (e. mallas), 
ekkeduce-, due- esteledni. 
ekeve örök (f. ikävä). 
ece- szeretni. 
edne anya. 
érit el, félre. 
érték oldal.

ikkat folyton, örökké. 
ikkabe ha is, wenn auch (i. kai- 

kah lulun tu licitet ha mind
nyájan elhagynának is). 

ija, B- ijja éj.
ittac holnapi.
itte- megjelenni, mutatkozni.
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isop izsóp (sv. isop,). 
irit = érit
ilcestatte- megvesszőzni.

oivatumus E. legfőbb (L. n.). 
oivamus legfölső, elüljáró.. 
oive fej (oive-olma fő-ember, 

elüljáró, hadnagy; oive-skure 
koponya). 

óiba- küzdeni. 
oibom küzdelem. 
oibmate- B. bírni, megbírni 

(vmit tenni).
oker szántóföld (sv. äker). 
o-jakkokesvuot hitetlenség. 
oce-, B. ohce- keresni (f. etsi-). 
ocote- frequ., B. ohcete- 
ocele- vminek híjával lenni (ver

missen, entbehren). 
ogße hús.
oßßelac húsos, testi. 
oggo- kapni, nyerni; módot kap

ni vmire, -hatni, -hetni. 
ojjote- szerezni. 
ojjotalle- elfogatni, megkapatni 
(ergriffen werden; — puocelva- 

sest sodn ogjjotalli betegségbe 
esett).

ode- aludni, odaje- v. inch. 
odd, oddo új. 
oddosist újra. 
oddostove- megújúlni. 
őse rész (f. osa). 
oskal, oskelem bizodalom. 
oste- venni, vásárolni (f. osta-) 
osna szamár (sv. dsna). 
o-puoraneje javíthatatlan. 
oppete-, B. ohpete- tanítani.

oppetes, oppotes, -tus tanítás 
(o.-olma tanítvány). 

oppes ismerős, ismeretes, jártas 
( calog-o. Írástudó). 

óbba nőtestvér.
óbb, obbo egész (obbolaka egé

szen), f. umpe.
obboti egészen, mindenütt, in 

totum.
o-visak oktalan. 
ome holmi, dolog (finn oma). 
orr es hím (männlich). 
orr о- lenni (esse), lakni, marad

ni.
orrom levés, lakás (orrom -saije 

lakóhely). 
orroje- megszűnni. 
olkes jobb, dexter. 
oltást egészen, teljesen. 
ollete- elvégezni, elkészíteni, vég

rehajtani.
ötletem teljesítés, végrehajtás. 
ollane-, ollone- elvégződni, betel

jesedni.
ollanem beteljesedés. 
ollo sokaság, bőség; — adv. bő

ven.
oljo olaj (sv. ólja), 
ólma, B. olbma, ólmai ember 

(vir), férfi.

ukse, aks ajtó (f. ukse) 
uksek soporlát; a lappoknál 

ajtó durva gyapjúszövetből 
(tempelen uksek kaikani kuoutot 

a templomnak soporlátja ketté 
szakada Luk. 23, 45.) 

ucanaci egy kissé.
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uce kicsiny, kevés (taté ucebut 
annál kevésbé). 

ussote- vélni, hinni. 
ussotäce- V. inch. B. 
ad ne ma, udnac mai. 
tt.sío kívánság, vágy. 
unna kicsiny, kevés. 
urtes angélika (engelwurz). 
ulkose- nyilatkozni, említni (sich 

äussern).
iillete- В. =  ollete-

kaik, B. kaihk mind (omnis), f. 
kaikke.

kaikasac általános. 
kaikane- megrepedni, szétsza

kadni.
kaikete- széttépni, megszaggatni. 
kaiko- szaggatni, lerombolni. 
kaihkole- B. szétszakítani, szét

tépni.
kaives ostoba, stultus. 
kaudne- találni.
kaadnete-, kaunete- találkozni 

.vkivel.
kaudnesove- E. találtatni (pas

siv.)
kaudno- sich íinden (reperiri). 
kagge szolga. 
kaggohe- szolgálni. 
kajo- segíteni. 
kaéca- kérdezni. 
kacate-, B. kahcate- kérdezni. 
kaccalvas kérdés. 
кассе- esni. 
kacoste- fölakasztani. 
kato-, B. käto- abesse, eltűnni 

(f. katoo-).

katte- őrizni; E. őrizkedni, óva
kodni ; katteje őrző: uksa-k. 
ajtónálló. 

kattete- frequ. 
katetalle- frequ. 
katto őrizet.
kadde part (tollo к. tűzhely). 
kastate- nedvesítni, megáztatni 

(mami kastatet gyermeket ke
resztelni), f. kasta-, 

kastatem nedvesítés; kereszte
lés.

kapó köpönyeg (sv. kapa, kap
pa).

kapte fölöltő, ruha. 
kabmak lábbeli (csizma, czipő). 
kammar kamra, szobácska. 
karé edény.
karte- szeretni, ragaszkodni 

(vkihez).
karvete- készíteni. 
karvetace- inch. B. 
karoo ruha.
karvote- ruházni (pass. — töve), 
karvotatte- öltöztetni. 
karras kemény. 
karrasikt keményen. 
karrasvuot kéménység. 
karrote- átkozni, szitkozódni, 

esküdni.
kalac, kalaceh házasok, conju

ges (kalacbadde házassági kö
telék).

kaik kehely (sv. kaik), 
kalke- fogni (v. aux. «werden, 

sollen»), akarni. 
kalge- kinyújtani, odanyújtani; 

kibonyolítni, eloldani.
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kalses hideg. 
kallasac néhány. 
kalle bizony, ugyancsak, nagyon 

is (f. kyllä)
kallete- jóllakatni (sättigen).
kalles férj B., öreg ember D.
käino út (f. keino).
käc ime ! (kcice- igétől).
kt'ice- nézni (perijei k. lenézni).
käceste- id. (mt.)
kdeeelem kisértés.
käccele- kisérteni.
käekane- közeledni.
kcite kéz.
kätto- pontosan leírni; jósolni. 
käsece- E. begöngyölgetni. 
krisele- begöngyölni, bonyolí

tani (pira k. körültekerni). 
keivele- ráütni, megütni. 
keule gyűrű, kör. 
keisar császár (sv.kejsare). 
kece vég, extremitas. 
kedke, B. Idedke kő. 
kese- húzni.
kejrpete- könnyíteni, enyhíteni, 

kevesbíteni. 
kerahe- szeretni. 
keres drága, szeretett. 
keresvuot szeretet. 
kerde -szer; vidék, tá j; egyet

len és vékony darab ruha 
(koros akta kerdin leb топ csak 
egyetlen (és vékony) ruhába 
(tkp. egyrétűen) vagyok öl
tözve ; sisnemus kerde köntös 
a görög eredetiben yircov, a 

latinban tunica] : valdin ai

sisnemus kerdeb vették a kön
töst is Ján. 19, 23. 

kerrev tanácskozás. 
kiäura, -ras erős. 
kiäurote- erősítni. 
kiül nyelv.
kiiila hurok, tőr (laqueus). 
kierde- tűrni, szenvedni. 
kite-, В. kihte-, kite- köszönni 

(f. kiitä-J. 
kitem köszönet. 
kito-, kihto köszönet. 
kitta usque (finn asti) ; meg-( =  

f. kiinni), fest (kitta valdacet 
festnehmen).

kittete- elfogni, börtönbe vetni. 
kistó láda (sv. kist a), 
kimo- megrozsdásodni; ragasz

kodni vmihez, el nem állani 
vmitől, rajta lenni. 

kirje könyv, levél (f. kirja). 
kille- kibírni B.
kőiké- száradni, aszni; szom

jazni.
koikotes csöpp. 
koiste- meríteni.
kocco- hívni, parancsolni (f. 

kutsu-).
koccotove- pass. 
kocéos szolga, szolgáló. 
koccom parancs. 
kocaje- fölébredni. 
косе- ébren lenni, vigyázni, őr

ködni.
körete- ébren tartani (caus). 
kotr, B. köte, köhte ház. 
köddé- ölni, megölni. 
koddem ölés, gyilkosság.

U G O R F Ü Z E T E K  3 . lü
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коде- szőni.
konoké- maradni, késni. 
konogas, -ges király (sv. körmiig), 
konugrik királyság (sv. konun- 

garike).
kopce- befödni, betakarni. 
kopces födél, takaró; aut-kopces 

Vorhang (aut-k. tempelesne 
soporlát a templomban Luk. 
23, 45).

köbmartalle- E., Kk. (L. n.) meg
hajolni, imádni (f. kummar- 
tele-).

kommenister segédpap, káplán. 
koré-' fölmenni, fölszállni, föl

lépni.
koreje- id. (inch.). 
кого- varrni.
koros csak, csupán (i koros —- 

mutto nemcsak — hanem). 
korro bal. 
kolke- folyni.
kueibme társ (kueibme kueibme 

egyik másik, der eine, der 
andere), f. kaim a drusza. 

kuektastalle- kételkedni. 
kuedde- hordani; elleni, szülni; 

vádolni.
kueddegote- id. (inch.). 
kueddetalle- hordatni, vádoltatni 

(portari, accusari). 
kueddo vád.
kuebme íny (gaumen) В. 
kttele hal, piscis (В. többes-sz.

асе. kuilide). 
kait bizony, legalább. 
kaode- hátrahagyni, elhagyni. 
kuosse vendég.

kuolg, kuolga szőr. 
kukké, B. kukké hosszú. 
kukkeb E. soká (man к. meddig). 
kukkarie- hosszabodni; távo

lodni.
kukkete- meghosszabbítani. 
kudne tisztelet; gyönyörűség (f. 

kunnia).
kudnete- tisztelni; gyönyörűség

gel nézni.
кипа hamu B. (f. kuOna salak). 
kuldele- meghallgatni, engedel

meskedni.
kulle-, B. kulié- hallani. 
küllaje B. id. (inch.). 
kulloges engedelmes. 
knikt katona (sv. knekt). 
kradne, kiadna társ, czimbora. 
kremse- megkarmolni, körmei 

közé fogni B. 
kristegas keresztyén. 
kron korona (sv. krona), 
kroppe test.
krudd, krudda fűszer; méreg. 
kruse agyagedény (sv. krus). 
krusse kereszt: krussi-naulete- 

keresztre feszíteni.

garden major; kert (sv. gärd). 
garden, gärd bekerített hely, kert 

(sv. gär de).
gumpe, kumpe farkas, lupus. 
grase fű (sv. gr äs), 
gruopta sír.
gruopte- temetni (pass. -töve), 
gruoptete- id. (frequ.) 
gruoptetem temetés.
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haukeste■ hirtelen elnyelni B. 
haddo bosszú, megtorlás. 
haddote- bosszút állani, megto

rolni.
haste- kihívni, fölszólítani. 
häpik héja, ölyv B. 
hapsite- szaglani, illatozni, bűz

leni.
habke-, habketuvve- megfúlni B. 
hare hely, táj (Jártét harest min

denünnen), f. haara ág. 
harjane- szokni, assuefieri. 
harjete- szoktatni (f. harjoitta-). 
harjetove- szokni, assuefieri. 
harjetuptum szokott, szokásos. 
halane- röpülni (ki-, föl-r,-). 
högga lélek, élet (li.-aése főben 

járó bűn), f. henke, 
höggac id. (dim.) В. 
hajó szegény. 
hcirv, hárva dísz, ékesség.
Itärlog dicső, pompás, nagyszerű. 
härlogvuot dicsőség. 
heite- abbahagyni, megszűnni, 

elvetni (f. heittä-). 
heibme, heima ház, otthon. 
he ive látszat. . 
hete veszedelem (f. háta), 
hednig pogány (sv. hedning). 
lievete- dicsérni. 
hevetus E., L. hecetes dicséret. 
heves fényes, pompás. 
hevesvuot pompa, fény. 
kerete- akadályozni. 
herra úr (sv. karra), 
hite- tagadni, megtagadni. 
hóiké- Ps., L. hoikete- elűzni, el

taszítani ; küldeni.

hohkane- elveszni, perire. 
hokke-, hokkete-, B. kohkate-, hoh- 

kete-elveszteni, megölni (um- 
bringen); holiketuvve- pass. В. 

hol, hola, E. holo beszéd. 
hole- mondani, szólni, beszéllni. 
hólem beszéd, mondás. 
hugso gond.
hceit, hvete búza (sv. hvete). 

jaure tó.
jaké év, esztendő; 1. jäpe. 
jakke- hinni. 
jakko hit. 
jakkokesvuot hűség. 
jakkoles hívő, hű. 
jakse- elaludni (tűz). 
jaskete- vigasztalni. 
jasketes, jasketus vigasztalás. 
jäpe év, esztendő. 
jam tehát, hát, igitur. 
jabme- meghalni. 
jarnete- megölni E. 
jabmek halott. 
jabmem halál. 
janiké- elaludni (tűz) B. 
jalok merész, bátor. 
jalosikt bátran, bátorságosan. 
jalostatte- bátorítani. 
jalosvuot bátorság, merészség. 
jötte- mondani.
jüskote- kérdezni, kutatni, vizs

gálni.
jörga kevéssé.
jörgast után (mostak le Iáddá 

ja taté jörgast kese először van 
tavasz és azután [mindjárt 
utána nyár).

10*
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getanes mesebeli óriás. B. 
jette- В. =  jätte. 
jena nagy (jenen adnet nagyra 

becsülni). 
jerbmetes esztelen. 
jelem élet.
jokk, jókká folyó, fluvius. 
jokse- érni, utolérni. 
jötte- baladni, költözni. 
jorgete- fordítani, megf.- (érit j.

el- V. félre fordítani). 
jorgelove- (refl.) megfordulni, 

megtérni. 
jorre- esni, dőlni. 
jollerte- hengeríteni, gördítem. 
jollertahte- B. id. 
jollertahtele- B. id. (v. frequ.). 
juoke- osztani, elosztani. 
juomic iker, kettős. 
juolo nyugodalom, csönd. 
juolke láb (B. com. juelkin). 
jukke- inni. 
judar zsidó.
jubmcl (Ps. gén. s. jum'len) isten. 
jubmelac isteni; jubmelattes (Ps. 

jum’lattes) istentelen.

caukat, сайка Ps. E., L. cauk 
erősen.

cakete- befogadni, helyet adni. 
cagne- bemenni, belépni. 
cajane- eltévedni. 
cajanes tévedés, eltévedés. 
cajanem tévedés, eltévedés. 
cajete- elcsábítani, félrevezetni. 
cace, B. cäce víz. 
cadd, cadda szén, korom. 
caske- vetni, ledobni.

cadne , сапе- kötni, megkötni. 
canate- id. (v. frequ.). 
cabbe, cabbes, cabbak szép. 
carrem szemrehányás, vádolás, 

(c. ome vád, dolog, a melylyel 
vádolnak). 

cale- vésni, írni. 
calegote- id. (v. inch.). 
calog irat (paijelt c. fölirat). 
calme szem, oculus. 
cähpes fekete В. 
cälga, cälges tiszta. 
cälge- kiderülni, kijózanodni;

megmagyarázni, 
cälgeste- megmagyarázni. 
cero- sírni. 
cicce, éléé anya B. 
coive has.
coutc- fölnyitni (ajtót), megsza- 

dítani.
соке csoport, gyülekezet. 
éoke- összegyűjteni. 
cokene-, éokone- összegyűlni, ösz- 

szejönni.
éokke- (L. n.) és éokkahe- ülni. 
cokkedatte- leültetni. 
éokkete-, B. éohkete- leülni. 
éoggane- összegyűlni. 
éogge- gyűjteni, szedni. 
éoggo- összegyűlni. 
coggolvas gyülekezet. 
éoskem hideg, hidegség. 
covore- coactum esse, debere В. 
corge- bízni vmiben, vmire; erő

sen állítani; erősödni. 
éorgetatte- Kk. (L. n . ; de:) éor- 

gete- erősíteni, meg-e. 
éolge- köpni.



S V É D - L A P P  O L V A S M Á N Y O K . 149

emuké- világítani, fényleni; 
megvilágítani.

cuouketace- (v. inch.) megvilágí
tan i; fényleni (sabbat juo lei 
cuouketacemen szombat már 
virradóban vala Luk. 23, 54). 

cuoukes világos, fényes. 
cuoje- hangzani, hangot hallatni. 
cuoggate-, coggate-, coggete- meg

állni, állni.
cuoggele- fölállni, fölkelni. 
cuoggo-, éoggo- állni (vuost-c. 

ellentállni; pald-c. mellette 
állni, segédkezni). 

éuoggote- állatni, engedni hogy 
álljon; élén állni (vminek), 
igazgatni, kezelni. 

cuoggoteje, coggoteje tisztviselő, 
administrator. 

cuoppe- elvágni, metszeni. 
cuoppete- id. (v. frequ.) 
cuopeste- id. (v. mt.) 
éuovo- követni. 
cuorvo- kiáltani.
cuorvote- fölhívni, megszólítani, 

kiáltani vkihez (invocare, ap
pellare).

cuorvotalle- id. (frequ.) 
cuorvom kiáltás.
cuolo görbe, ferde, rézsútos (c.- 

pelak feslett erkölcsű, pravus). 
cuolcle- ki-, elválasztani, meg- 

külömböztetni.
cuoldem kivétel, megkülömbözte- 

tés (c.-rektotes megkülömhöz- 
tető v. ismertető jel). 

culeste- csókolni.

cake- bedugni, betenni. 
cakkete- meg-, fölgyujtani. 
cagge támaszték, oszlop, stütze. 
cape- szabdalni, apróra vágni. 
cappe■ vesztegelni, várakozni. 
céggé- emelni, fölállítani, épí

teni (pass, ceggetove-). 
ceskes szúró, tövises (c.-muora 

tövis, tövisbokor). 
copco- megállhatni. 
emuké- széttörni, összezúzni.

sadde- lenni (fieri), nőni. 
saddo gyümölcs, termet. 
savót csöndesen. 
savotes csendes, hallgatag. 
saljo kerítés, mező. 
satte- illeni, alkalmasnak lenni. 
sattes alkalmas, illő. 
scittokes alkalmas, illő. 
särat derű, szép idő. 
sargo- megfeddeni, szidni. 
särgote- megbüntetni, megfenyí

teni.
sälo lélek.
seuned, seudned sötétség ; 1. B. 

seudned.
seunotove- E. elsötetedni. 
sila égő szén B. 
suokenes sóhajtás. 
sunate-, sugnate megáldani. 
suves kész, készséges.

taidem ismeret, tudás. 
taibete- assignare. 
taukeste- takarni, rejteni. 
takke-, B. tahke- tenni, csinálni 

(pahatahkeje gonosztevő).



150 H A L Á S Z  I G N Á C Z .

takkatove- pass.
takkamus foglalkozás, dolog, 

negotium.
takko tett, cselekedet. 
takte csont, tetem (B. acc. plur. 

täktite).
tajete- érteni, megérteni. 
taste azután.
tass ai, L. tassan ai azonfölűl;

tassa ко míg. 
tantet, tanteti azért. 
tappe- bezárni, betenni. 
tappes E. bezárt; L. tappas. 
tabrane- tapadni. 
tarbahe- szükségeim, indigere.

(pass, tarbahove-) 
tarbek szükséglet. 
tarbes szükséges. 
tarbme alkalom. 
talko- meggyógyítani. 
tava halom, domb. 
t&rdno szolgáló leány. 
tälmo- tiporni, elnyomni. 
tällo abrosz; asztal. 
teite- találni, eltalálni, elérni. 
tente- megtölteni. 
teudnahe- szolgálni. 
teudnar szolga (sv. tjenare). 
teudnestem szolgálat (jubmel-t.

isteni tisztelet). 
teudno szolgálat. 
teuvas tele. 
tete- tudni; 1. tiete-. 
tetete- tudatni. 
tempel templom (sv. tempel). 
tiete-=ziete- (f. tietä-). 
tidestalle- babonásnak lenni, régi 

babonás szokásokat tartani.

tipte- engedni, hagyni. 
tim óra (stunde): tima-lakke fél 

óra, sv. tima. 
tője- törni, szegni. 
toivo- vélni, hinni; remélni. 
toivote- ígérni. 
toivotes ígéret. 
tossane- elenyészni. 
todno hordó B. (sv. tunna), 
topo- venni, el-v., át-v. 
tevpe- fogni, megfogni. 
tobde- érteni, ismerni; érezni. 
toldaje- id. (inch.) 
tolieste- vallani. 
tobdesvuot ismeret. 
tobdem ismeret.
tobdo- (v. refl.) értetni, ismertet

ni; éreztetni.
tobdo ismeret (vaimon t. lelki-i.). 
tobdok ismerős, ismert. 
tobbele- megfogni B. 
tomote- eljárni, cselekedni, ma

gát viselni. 
tomotem magaviselet. 
toro-, B. torro- hadakozni, tusa- 

kodni.
toro, B. torro háború, harcz (toro

kra к t katona; toroolma ka
tona).

torjo-, tojjote- fenntartani, kor
mányozni, igazgatni. 

torvo remény.
torvosikt bízva, bizalommal. 
torvostalle- megbízni vmiben. 
torrete- követni, üldözni. 
tolvo- vezetni, vinni; utána men

ni, üldözni (f. talu-, talua-) 
tollo, tolla tűz.
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tuotte- érinteni, meg-é. 
tuoda komolyság, buzgóság, tö

rekvés, iparkodás. 
tuotte- merni B. 
tuosto-, tuostote- elfogadni. 
tuöbbele- = tobbelé-. 
tuomes lassú, tunya. 
tuorg ág.
treple folt (flecken) B. 
thron trónus (sv. thron).

deuras drága (sv. dyr). 
divvek bizonyos buvó madár 

(búvár) B.
duobmar biró, judex (f. tuomari) 
duobme- ítélni, elitélni. 
duobmo Ítélet.

saije hely (f. sija). 
saite lándsa, dárda (hasta). 
sauc, тиса juh. 
xakkarte- megtörölni. 
sakkolac bűnös (s. jabmemi reus 

capitis). 
sagge- húzni. 
sage- vetni, säen. 
sadde- küldeni. 
sadna igazság. 
sadnes igaz (verus). 
sangert E., L. sangertem, sanger- 

tes megbánás. 
sappe epe.
sabbat szombat, (sv.) 
sabma ugyanaz (sabmolakai, B. 

sammalahkai azonképen), sv. 
samma.

sabme lappság, lapp nép, lapp 
nyelv (többes-sz. B. same’ lap
pok, lapp emberek).

sare- teremteni, alkotni. 
sardno- mondani (f. saarnaa- 

prédikálni). 
sardnote- id. 
sardnotem mondás. 
sál terem (sv. sál), 
salog boldog, (sv. sálig), 
salogvuot boldogság. 
sámosem jelenés, visio. 
säva tenger. 
salde- választani, ki-v. 
sárra külön (für sich, allein, be

sonders). 
scilga méreg. 
seipek farkas. 
seit ele- inteni (winken). 
seudnet В. =  seudnet. 
sebrevuot társaság, község. 
sikte- szitálni, rostálni. 
signetatte- lepecsételtetni. 
sita falu, helység. 
site-, sitté- akarni. 
sitiid akarat. 
sitta végre. 
sido oldal, seite. 
sisnemus legbelső. 
silba ezüst.
sojote- hajtani, hajlítani. 
sorgane-, sorgene megijedni B. 
suodde , suedde- levágni, nyesni. 
suorme újj (digitus), f. sonne, 
suolate- lopni, ellopni. 
suolo, B. suolu sziget. 
suollet titkon.
sühke-, sühka- evezni B. (praet.

duál. 3. sugiken). 
sülikaje- id. (v. inch.) B. 
suite sok.
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suddar bűnös, vétkes. 
suddo vétek. 
supceste- beszállni, elbeszéllni. 
supcestalle- id. (v. írequ.) 
supcestallem elbeszéllés. 
surote- savanyítani; surotek sa- 

vanyítatlan, kovásztalan. 
sürgő szomorúság, bánat. 
skatte adó, tributum (sv. skatt). 
skada kár, ártalom (sv. skada). 
skalas ártatlan, szabad. 
skärgele- eszébe adni vkinek, 

emlékeztetni. 
skelbe- reszketni. 
skelbem reszketés. 
skiälbma, skielbma gazember (sv.

skälm) B. 
símre koponya, fej. 
staikes állandó.
staucare- Összedőlni, be-d., le-d. 
staura bot.
stad, stada város (sv. stad). 
stade stadium.
stades jelen, jelen való (s. potet 

megjelenni). 
stikko rőf.
stopo kunyhó, szoba. 
stuibme csoportosulás, összefu

tás, zajongás, tumultus. 
stuora, B. stuorra, storra nagy.

(sv. stor). 
stuores nagy.
stuol, stol szék; duobmo-stol Íté

lő szék, törvényszék (sx.stol). 
sturje lázadás. 
straffe büntetés (sv. straff), 
spekke- tenyérrel csapni (niürab 

s. pofon csapni).

152

speje-Ps., L. spieje- elveszteni, 
elrontani.

spöhkite- fölbukkanni. B. 
spodde- csúfolni, kicsúfolni. 
svaidnes, svaines szolga. 
svaipo spongya. 
sverde kard (sv. svdrd). 
slatta, slatt silány, közönséges. 
slove- ütni, verni. 
slovetallem verés. 
sluoke ravaszság.

naule szeg (n. raike szeg lyuka). 
naulete- szegezni. 
nagge- szorítani, kényszeríteni. 
nannote- erősíteni. 
nannos erős. 
nannosvuot erősség, erő. 
nannoste- erősíteni. 
nannostove- erősödni. 
патта név.
nalsete- gúnyolni, gyalázni, rá

galmazni.
neikele- hajtani (inclinare), bó

lintani.
neita leány (f. neite).
nento- gondozni, gondját viselni;

használni, élvezni. 
neures gyönge, kicsiny, hitvány, 

(f. nöyrä).
neste utazásköltség; köteles 

ajándék; kiérdemelt bünte
tés (n.-vuosse úti táska). 

nietastuvve- szorultságba jutni B. 
niiira =  ncira
nikte- élvezni, használni. 
niffje emlő; anya (f. nissä). 
niddo gyűlölet.
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nisun asszony, feleség. 
nokke-, B. nohke- véget érni, vég

ződni, elfogyni, enyészni, oda
veszni ; elaludni (f. nukku-). 

nokkem vég (finis) 
nokkom E. vég (finis), L. kopott, 

elkopott, kimerült, kifogyott. 
nokkete- elaludni, elszunnyadni;

elhasználni, elkoptatni. 
nuokes elég. 
nuor, nuora fiatal. 
nuole-, nuolle- eloldani, le-o.-, 

levetni (ruhát). 
nuolete• levetkőzni.

nammate- szoptatni.
ríalge, nalges édes.
nalgast édesen E.
nalme, nalbme száj.
näcek lábszár.
nőd, ruida szorultság (not).
nära orcza, wange ; ember.
norkote- ontani, kiontani (pass.

norkotove-). 
nuokcem nyelv.
nuorete- részvétre gerjeszteni, 

megindítani, meglágyítani.

paike hely (f. paikka). 
piaiken majdnem, körülbelül. 
paite- fényleni, sütni, í. paista-. 
paite- elkergetni, elűzni (érit p.). 
pako szó, ige.
pakkate- büntetni, feddni; meg

tanítani (hliggai p. halállal 
büntetni).

pakces fájós, fájdalmas.

puha, pahas rossz (f. paha). 
pahavuot rosszaság. 
paje- engedni, hagyni. 
pagge- fölbiztatni, ingerelni. 
pace- maradni, hátramaradni. 
patere-, В. pahtere- elfutni, 

megszaladni. 
passa- mosni. 
passate- id. (v. írequ.) 
passe szent; ünnep (f. pylui). 
passote- tisztelni, ünnepelni. 
passotove- id. (pass.) 
par eb =puoreb. 
parge- dolgozni. 
pargo dolog, munka. 
pardne fiú.
pale, В.píílekor, idő; -kor, -szer 

(E. tija palen a ti jelenléte
tekben).

palka bér, díj (f. paikka). 
palhki-, palhkite- bérelni, bérbe- 

fogadni B.
palkeste- vetni, dobni. 
palga út, ösvény, 
palde- ijeszteni. 
palle- félni; pallo félelem. 
päggote- említeni. 
päse-, pilise- oldódni, szabadulni 

(f. pääse-). 
pcissac husvét.
pcirah rokon (plur. pärahah), f.

perhe család, háznép. 
pcirkel ördög.
ptilto E., L. plildo, pelto szántó

föld, (f. pelto). 
peiste- elrontani. 
peisto- megromlani, elromlani.
peive nap (f. päivä).
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peivasac napi (fart p. minden
napi).

peivogote- nappalodni. 
peute- fogni (halat, madarat) B. 

(í.pyyta-).
peude asztal (finn pöytä). 
pékké rész, darab. 
pekkac id. (dim.) 
pette- csalni; elárúlni (f. pett(i-). 
pettokes, pettoges csalárd, hamis. 
pediiik pénz (sv. penning), 
pele oldal, fél. 
piätto- megtiltani, eltiltani. 
picivas izzadság. 
piübme- táplálni. 
piábmo étek, eledel. 
piäbnwstalle- B., L. püibmotalle- 

étkezni; megenni. 
pieje-, picije- odatenni, rakni 

vhová.
piejete- id. (v. frequ.). 
piejetus parancs, rendelet. 
pijaije-,pijaje- (B. v. inch.pieje-). 
piko nyilvánosan. 
pikote- kinyilatkoztatni. 
piktatalle- a tűznél melegíteni ;

melegedni. 
piktas ruha. 
piktesac id. (dim.) 
pino kín, gyötrelem (sv. jiina). 
pivve- melegen lenni, nem fáz

ni B.
pirsa, birso puska B. (sv. bössa). 
pöhte-, pöte- B., L. pote- jönni 

(B. praet. s. 3. püti), 
poddac kis idő (dim.podclo). 
poddane- szétszóródni, elszéled-

poddo idő, kor. 
podne- fonni. 
podne férj B., férfi D. 
podve-, podvote- bepiszkolni, he

mocskolni, megfertőztetni. 
podvotove- (pass.) 
posse- E., L. pose-, passe- fújni, 

lehelni.
poskote-, poskete- szúrni. 
pores, porres öreg, vén B. 
port kapu (sv. port), 
porre-, porro- enni. 
pollajahte-, pollejehte- meggyúj

tani B.
puoikaldak példa.
puokte- hozni, vinni (B. praet.

s. 3. púekti, pukti). 
puoktete- odavinni (a dolgot), 

boldogúlni vmivel. 
puoso- megkeményedni; meg

haragudni, fölbuzdúlni. 
puo^os, puogot meztelen; sze

gény.
puono- mártani. 
puore jó. 
puoremot jóság.
puoristsugnade-, -ate- megáldani. 
puoresugnadus áldás. 
puoretem megtérés, hűnbánat. 
puorastatte- üdvözölni. 
puorane- javúlni, gyógyulni. 
puoranem javúlás, gyógyulás. 
puole-, B. puölle-, puelle- égni, 

elégni.
puollajette- meggyújtani B. 
puöllegöte- v. inch. puölle-. 
puoldne- hervadni, fonnyadni.

ni.
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puolva térd; nemzedék, ember
öltő (f. polve). 

pudde font (sv. pund), 
purs erszény (sv. börs).
Tpurpur bíbor (sv. purpur), 
psalm zsoltár (sv. psalm), 
prädikostol szószék (sv.prediko- 

stol).
preist a pap (sv. prést), 
plassa szikla, szírt.

badde kötelék (sv. band) l.kalac. 
bere-, béri-, berri- debere, müs

sen, kell.
bitta falat (sv. bit), 
bishop püspök (sv. bishop), 
birre, pirre medve B. 
bodne, podne, fenék B. (sv. bot

ién).
bonda, bondas gazdag. 
buorde asztal (sv. bord). 
huda parancsolat (sv. búd).

fattate- megfogni, elf.-, festneh
men (s y.fatta). 

fatme kebel, öl. 
fang, fanga fogoly (sv.) 
fang i-kote fogház, börtön. 
famo, fabmo erő. 
famohes hatalmas, erős. 
faro, В -faro, költözés, kiséret, 

társaság.
fale- kínálni, ajánlani. 
falskes hamis (sv.falsk). 
färtahac E., (L. n.) mindenki. 
firkete- rázni, schütteln. 
fuova nagy embertömeg.

fuolke nép (sv. folk).
fftäkke folt (flecken) B. (s\ . fläch).

vaisselakac állatias. 
vaitas engedelmes. 
vaino vágy, kívánság. 
vainote- kivánni, kívánkozni. 
vaive fáradság, kínlódás (f. vai- 

va).
vaives fáradságos, nyomorult, 

szegény.
vaivastove- kínlódni, kínt érezni. 
vaimo szív.
vaimok szivü ' kalses v. hideg 

szivű).
vakote- inteni, meginteni. 
vakotes intés, buzdítás. 
vakt őrizet; őr (hdgga-v. testőr), 

sv. vakt.
vaja gyász, szomorúság.
vajes szomorú.
vajesvuot szomorúság.
vasáé gyűlölet, harag.
vassote- gyűlölni.
vagge-, vage- járni, menni (B.

praet. s. 3. vdgi). 
vageste- id. (v. mt.) 
vaggegöte id. (inch.) B. 
vadde- adni (paijel-v. átadni, 

átszolgáltatni, föladni). 
vaddete- id. (frequ.) 
vaddeste- id (mt.) 
vaddele- id. (frequ.) 
v addes ajándék, adomány. 
vadnas csónak, sajka. 
vase- elmúlni (praeterire). 
rasso- bírni, képesnek lenni 

(vermögen).
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vastete- felelni (f. vastaa-). 
vane hiány, szükség. 
vanone-, vaelnone- hiányozni. 
vanekate- szaladni, ugrani B. 
vabmet szerencsétlenség. 
varé, B. varé hegy. 
varjele- oltalmazni, óvni (pass.

várj elő ve-), f. varjele-, 
varjote- fölfegyverezni (pass, var- 

jotove-).
vartahe- megnézni, szemlélni. 
várté- E., L. varrté- vérezni. 
varra, vér.
varras, B. curves friss, egész- 

ges.
varreste- szaladni (dim. varre-). 
veddé- venni (nehmen; — В.

praet. s. 3. väldi). 
valjo jó, jámbor. 
vallje bőség (f. vilja). 
valljes bőséges.
véikka nagyon, igen, sokkal (v.

parebeh sokkal jobbak). 
vcina, dim. vcinak, veinek barát 

(sv. vein).
vänekesvuot barátság. 
varaid világ (sv. verld). 
vdraldac világi. 
veiro adó, tributum. 
värote-, viärote- áldozni (pass. 

veirotove-).
värr rosszabb; rosszabbul (sv. 

veirre).
vdlkokesvust adósság; köteles

ség.
veilje testvér, atyati (f. velje). 
vciljeceh (plur.) fratres. 
valde hatalom, jog (sv. véilde).

véillahe- heverni, feküdni. 
ve jaj.
vekke segítség. 
vekkete- segíteni. 
vekketem segítség. 
vekkele Ps. (frequ.) segíteni. 
vekses erős, izmos (kaik v. min

denható).
veholac ellenség f. vihollise). 
veje- bírni, erővel lenni, valere. 
vejem tehetség, erő. 
vejelesvuot erő, erősség. 
vese, vésés gyönge. 
vessel serény, szorgalmas. 
veddeh (plur.) hatóság, fő urak. 
vére h iba; mint melléknév: 

igazságtalan (v. vittenah ha
mis tanuk). 

verte díj, ár.
verte- E., L. virte- kénytelen 

lenni, necessum habere (müs
sen).

verrek nemzetség, eredet, szár
mazás.

vele továbbá, még (f. vield) 
velkes fehér. 
velkolac adós. 
velde, 1. vdlde.
viäke-, B. viéihke- futni, szalad

ni (B. praet. s. 3. vidgi). 
vicikele- id. (frequ.). 
vieihke- alámerülni, alábujni B. 
vieso- élni.
vikkalac hibás, bűnös, vétkes. 
vikke ok. vétek, bűn (f. vika). 
vikketak bűn nélkül, ártatlanul. 
viegge- törekedni, iparkodni, 

igyekezni.



S V É D - L A P P  O L V A S M Á N Y O K . 157

viholac, 1. veholac-. 
vittes bizonyos. 
rittast bizonyosan. 
vitten tanú (sv. vittne). 
vittenaste- tanúskodni, tanúsá

got tenni.
vittenastem tanúság, tanúskodás. 
vittenus bizonyság, tanúság. 
vidane- kiszélesedni, kiterjedni. 
vidne- győzni, nyerni. 
vidno foglalkozás, dolog (nego

tium).
visesvuot bölcseség (sv. vis). 
visses bizonyos (sv. viss). 
vin, vina bor (sv. vin). 
virde- B. =  verte-, virte-. 
vilkes B. =  velkes. 
viljo akarat (sv. vilja). 
viljokes készséges, önkénytes. 
voinen lélekzet B. (voinenapta 

lélekzet nélkül). 
voinaste- lélekzeni; pihenni B. 
voidne- látni. 
voidnaje- id. (inch.) B. 
voidnos látható, meglátszó B. 
vostalloste, ellent állani, ellene 

törni B.
vuehce-, vuohce- lőni B. (praet. 

s. 3. vueci).
vuencis, vuonca, vonca tyúk B.

(vuoncan orr es kakas). 
vuoigen, vuoigenes lélek, lehelet, 

1. voinen.
vuoignaste- =  voiűaste- 
vuoignelac lelki (geistig, geist

lich).
vuoitas kenőcs.

ruoidne-rn:voidne- (В. praet. s. 3. 
mini.

vuoidnaje- -voidnaje-. 
vuoidnete- mutatni (sehen las

sen).
vuoidno- látszani, láttatni. 
vuoidno látás, tekintet, con

spectus.
vuoidnos látható. 
vuokas illő, alkalmas ; érdemes, 

méltó.
vuokéoi -ra nézve. 
vuojo- elmerülni (B. praet. s. 3. 

vuojoi és vojoi).
vuodote- alapot rakni, alapítani. 
vuosete- mutatni (f. osoitta-). 
vaosse, L. vuossa zsák. 
vuoppa ip, Schwiegervater. 
vuobde- eladni. 
vuobdne kályha, kemencze. 
morde- várni (B. praet. s. 3. 

vuerdi),.
vuordno- esküdni. 
vuordnote- megesketni. 
vuoras, -rés öreg. 
vuor'vuot Ps. öregség. 
vuorbate- sorsot vetni, sorsolni. 
vuorhe sors, szerencse. 
vaolak sör; részegség. 
vuolo öröm, gyönyörűség. 
vuolge- menni (B. praet. s. 3. 

vuelgi).
vuollekac alacsony, alázatos. 
vuollekes id. 
vuollelen lent, alant.

mai ugyan (quidem). 
mainetes ártatlan, bűntelen.
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maino dicséret. 
mainok dicsért, híres. 
mainote- dicsérni. 
makké E., L. makk scilicet. 
makse- fizetni.
mali kérdő szócska (mali juo jab- 

mám le vájjon meghalt-e 
már ?).

тисе- térni, visszatérni. 
macestatte- megtéríteni, vissza

adni.
matte-, В. mähte- tudni, bírni, 

posse (В. praet. s. 3. mati), 
matteles lehetséges. 
macidé- kérni, kívánni. 
maddo eredet, származás. 
mästete- keverni. 
mastetes keverék. 
mana, B. mSLna gyermek (ma- 

natebme gyermektelen). 
manje meny. 
manne- menni.
manneje-, mannaje-, mannaije- 

id. (inch).
mállás étkezés (ebéd, vacsora: 

ekkedcs-m.)
mädde-, medcle- tévedni, vét

kezni.
mdddo hiba, bűn, vétek. 
mäddokes vétkes. 
möstar mester (sv. mcistare). 
miirke- jegyezni, jelenteni (sv. 

marka) .
mcilkat sok (satis multum). 
melice erdő, vadon В. 
mese borjú.
merra tenger; tengermellék B. 
viiddo- beleegyezni.

micila ész; kedv. 
miälga mell (brust) 
miera tenger B. 
mingeles, nőstény. 
mirrlia, mirrham mirha. 
moivc por.
mokke ügy, negotium. 
mokse- magán segíthetni, boldo

gulni; bírni magát. 
moddelakac sokféle. 
monne tojás. 
morraha gond.
morrote- gondozni, gondot vi

selni.
molsotekes változatlan. 
muitele- emlékezni. 
muito emlék, emlékezet. 
muitolas emlékezet. 
muode aggodalom (anxietas); 

fáradság.
muodastove- aggódni, nyugtalan

kodni.
muocleles fáradságos, terhes. 
muone- nevezni; eltalálni. 
muora fa (vina-muora ’szőlőtő). 
mutke- széttörni, összezúzni. 
mucldo mérték, mértékletesség; 

(tanka mucidon körülbelül 
ezen időben; matne mudclon 
peivest tije tasa potite a nap
nak mely órájában jöttetek 
ide).

mucldotes mértéktelen.

raike lyuk, nyílás (f. reikii). 
raikete- átlyukasztani. 
raines tiszta (sv. ren). 
rajé határ.
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rajé- küldeni. 
rade tanács (sv. rád), 
radohe- tanácskozni. 
radohem tanácskozás. 
radotalle- tanácskozni. 
raddokvuot dorbézolás, torkos

ság.
rassohe- sietni. 
rappase- nyílni, megnyílni.
rappasove- id.
rabme medvetalp (tatze) B. 
rafe béke. 
rampe- dicsérni. 
rarnpo dicséret. 
rdgate- szülni. 
rägatove- születni. 
reide- elkészíteni. 
reinohe- legeltetni, őrizni (nyá

jat stb).
reinoheje pásztor. 
rekt, rektes helyes, igaz; jobb 

(dexter), sv. rätt. 
rektesfärdog becsületes (sv. riitt- 

Järdig).
rektesfärdogvuot becsületesség. 
rektas törvény, törvényszék. 
rekto helyesen. 
rektok egyenes, igazságos. 
rektotes szabály, irány (richt- 

schnur); tudósítás. 
revar rabló, tolvaj. 
reve- rabolni, elrabolni. 
revem rablás. 
rike ország (sv. rike). 
rito pör, czivakodás (f. riita). 
route vas.
rokkole- könyörögni, kérni (f. 

rukoile-).

rokkogote- id. (inch.). 
rokkoles könyörgés, kérés. 
rokkolvas könyörgés, imádság. 
rosso- kelteni, föl-k. 
ruoko nád (f. ruoko). 
ruskis rőt, riska B. 
rubmaha, rühme test.

laiko adósság.
laita-, laite- megszűnni, fölhagy

ni (vmivel), abbahagyni. 
laide- vezetni (sis-l. belevinni). 
Iaido út (iter). 
laipe kenyér (f. leipä). 
laire agyag (sv. leva).
Iaido- dalolni, énekelni (f. lau- 

la-).
laulom dalolás, éneklés, ének. 
lake mód (holern lake beszéd

mód).
lakka közel. 
lakkane- közeledni. 
lakke fél (dimidium). 
laga törvény (sv. lag), 
lace- elkészíteni (sängob l. 

ágyat vetni; peudeb l. asz
talt teríteni). 

la со ágy.
laclo csűr, horreum (sv. lada). 
ladde falu, helység. 
lassane- gyarapodni. 
land, landa ország, vidék (sv. 

land).
landaberra ország feje (sv. lands ■ 

herra).
lane bokor; hajtás, vessző. 
lahpe- hagyni, hátrahagyni, el-
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veszteni (B. praefc. dual. läk- 
piken, läpiken). 

lappete- elveszteni, elfeledni. 
lággeste- pihenni, nyugodni. 
le- lenni (esse). 
legion légió.
leggaste-, laggaste- heverni (egy 

kicsit) B.
liko- tetszeni (piacere). 
lilcokes kedves, kellemes, tet- 

szös.
likko szerencse (sv. lycka). 
litte edény (lairelitte agyagedény, 

cserépedény; lairelitte-takkeje 
fazekas).

litto szövetség (f. liitto). 
line len, gyolcs (sv. Un), 
libha bárány.
Ülje liliom (sv. lilja).
Ibide- lépni. 
loideste- id. (mom.). 
loutuk takaró, sátorfedő (pony

va).
lökké- számlálni, olvasni. 
lokk’tek Ps. számtalan. 
lokkotove- pass, lökké-, 
lokko számadás; —  ib non tuste

lokkob adne nemtörődöm veled. 
logfies magas (l. Malin hango

san).
lojes szelíd.
löddé madár (B. plur. acc. lud

dite),
lodneste- megváltani, fölszaba

dítani.
lodnesteje megváltó. 
loske- ütni (caedere, percutere). 
lossane- nehezedni, megnehe

zedni.
lossanadde- id. (frequ.) 
lopte- elvégezni, elfogyasztani 

(f. lopetta-). 
loppe engedelem. 
luoitade-, -ate- leereszkedni, le- 

szállni.
luoite-, luite- ereszteni, bocsáta

ni.
luoitetove- pass. 
luoddene- megrepedezni. 
luobbe- kibonyolítni; kiteríteni. 
luoves szabad, kötözetlen. 
luovesvuot szabadság. 
luddite, 1. löddé, 
lulle keleti.



Szótár-pótlék
(az 5—8. számú szövegdarabokhoz).

aija öregatya; őrkő (háló- 
sülyesztő kő : a. hedge), 

aija-tak medvebőr (tkp. az er
dők öregatyjának bőre); aija- 
гон de vas horog, eisenanker 
(L. n).

aijacis öregatyácska (L. n.). 
aijuv unoka, L. ajov. 
aigu- szándékozni, L. aiko- (f. 

aiko-).
aimu kor, élet, aevum, L. aimo. 
akkuna ablak, L. ikkon (f. ik- 

kuna).
akti egybe, össze. 
aca=acce. 
a&nale- =  adnele- 
atneliste- egy kissé tartani, oda

tartani (L. adnele-, dim. ad- 
nalaste- retinere). 

äse halom, domb. 
avve terhes állapot, Schwanger

schaft (L. auve cingulnm — 
avve vúölen teherben, tkp. öv 
alatt).

ära, ärek kőhatár, kőrakás (juova 
ärek id .; ära-haute kincses

gödör, kincs (ered. kőgödör; 
=  í. aarneen hanta), 

are, aren tűzhely, L. aren. 
aremmt először, primum, 1. aret, 
alta fényes (L. n.). 
altagäs villám, L. aldekes. 
äldv, réntehén, L. aldo. 
allehahte- fölemelkedni, L. allete- 

fölemelni, magassá tenni. 
alu nyáj, L. älu.

edne =  edne. 
elme regio, terra.

ikkuna, 1. akkuna.

dijadé-, óijude- megnyugtatni, 
L. ojote-.

oitu valóban, L. oito. 
okte eső, záporesö. 
ohco- =  oce-. 
orje szolga (f. orja). 
olmaitüve- emberkedni.

unnekacce kicsiny, L. unnekac.

UGOK F Ü Z E T E K  3 . 11
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-к kérdő particula. 
kaié,e szikla, sziklás hegy, L. 

kaisse.
kaudnase- frequ., 1. kaudne-. 
kaudnote-, 1. kaudnete-. 
köknél könny, L. ködnél, 
kaggi, 1. кадде.
kaja- kiáltani, L. kaje■ (ellenben: 

L. kaju- segíteni). 
косца köröm, pata. 
коде- szörpölni, kanállal enni, 

hörpögetni.
kaska- ( tollob k. tüzet csiholni; 

altagäsait к. villámokat csi
hol, szór).

kaskestahk harapás, falat (L. n., 
de V. ö. kasker és mom. kas- 
keste- harapni). 

kané- megölelni, L. kanele-, 
kärehtüve-, kärehtuve- megke

ményedni (L. karrete- megke
ményíteni). 

karves kész, fertig. 
kalgate- önteni, léönteni (L. 

kolkete-)'.
kaiba sisak (L. n.).
kcihce-, 1. kdéé-.
kasgcatte- húzogatni, L. kese

húzni.
kärdutalle- ismételni, L. kérdő

ié-.
kdrbma kígyó (soóői-k. mérges 

kígyó, vipera; — f. kärme). 
keäcade- föltűrni, aufschürzen 

(L. käcalde-).
keärek vízszín, L. kärrek csúcs 

(különösen fa csúcsa). 
keure varázsdob (L. n.).

kece =  kece. 
keta=kdte.
кеде- összeilleszteni (L. n.). 
keőkam bölcső, L. kdtlcem. 
keőge =  kedke. 
кёрте üst, L. kebne. 
kerast kedvesen, szeretve. 
kerreg — kér rév.
kiét, kieta, 1. két a (kietpel az 

egyik kéz; kietpels-ndra segéd, 
sekundant).

kiese nyár, L. kese (f. keséi), 
kiela hurok, tőr, L. kidia. 
kike- fény leni.
kile-  ragyogni, fényleni (L. n., 

de V. ö. k ilá s s -  tüzesedni, me 
legedni).

kilte- id. (f. kiiltd-). 
койка kampó (f. koakku). 
koma marok, kéz; újj (L. n., 

finn koma), 
koppéi nőstény fájd. 
коте kép, L. köve (f. kuva). 
korú• =  кого-.
korkuhte-  csavarni, facsarni, L.

korkote- kiönteni. 
köréé ömlő víz (L. n.). 
kalte hol van.
kott'e arany, L. golle (sv. guld).
kuóime =  kueibme.
kuódda magzat, gyermek, L.

kueddo. 
киоддат id. 
kuö'dde- =  kuedde-. 
kuoHe =  kuele. 
kuli mint, a mint, L. ко. 
kúra csorba, repedés (L. kora), 
kurhte torok (L. n. — f. kurkku).
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krappuk bőrkeztyű, L. krappok. 
gahpade- tánczolni, L. kappete-.

haute gödör, f. hauta (1. ara), 
haste- kihívni, prövocare. 
hankahe rénszarvaslegelő (L.n.). 
hartu váll, humerus, L. hardo. 
haitié birtokos, úr (f. haitin), 
halpete-, 1. albete-, 
hajé lakodalom (f. hiiá). 
hurre nyírfajd (hím).

jaukase- oda lenni, oda maradni, 
távol lenni, L. jauke-. 

juta Ígéret, fogadás, L. jutó. 
jállta hír (L. n., v. ö.jätte-). 
jahna vízi szellem (L. n.). 
jasketis kedves, L. jasketes vi

gasztalás.
jabme- tombolni (v. ö. fönt 

jabine-).
jämem =jabmem. 
jalle- le- v. szétvágni. 
jdőa más, L. cica. 
jähte- = jätte. 
jähtan, jehtanas —jetanes. 
järe- kérdezni (L. n.). 
jotku hozzácsatolás, hozzáadás, 

folytatás, pótlék. 
joste- hirdetni? (jatanjosteje hir

dető, herold), L .joste- tapodni, 
zúzni.

jostiste- kissé taszítani, L. jos- 
teste-.

jorrele- forogni. 
juoige- dalolni, L. juoike. 
juokii osztalék, osztás, L. juoko. 
juokse íjj.

juova kőhatár (j.-drek id.). 
juólge — juoike. 
jükamus ital, L . jukkemas. 
juéce- hangozni, dörögni, L. 

juce-.

cguges erős, L. caukes. 
cahketahte- helyet engedni vagy 

adni, L. cake-, 
édnge- =  cagfte-. 
cadnes kötelék, csomó. 
cappis =  cahpes, L. capjies. 
cabbudalle- tisztogatni, szépí

teni, L. cabbote-. 
cälace- karczolni, fölkarezolni. 
calmetahte- vakítani, L. calme- 

tatte-. 1

éalmetas, calmetes vak. 
canga rugó (feder, L. n.). 
сексе- rúgni, szétrúgni, tiporni, 

L. cükée-.
cehcer kis ujj, L. cecer. 
ceske- lövellni ? hervorleuchten 

D. =  caske- ? 
сопке- =  caouke-. 
éuougatas világtalan, vak (v. ö. 

cuoukes).
cogganadde- összegyűlni. 
coßute- — cuoßgote-, со)gőte-, 
culkusahte- veregetni, csapkodni, 

L. colkese-.
cuoihka szúnyog, L, étünk, 
cuduge pillantás, tekintet, L. 

cuouka, cuoukes fény, vilá
gosság.

cuoggetahte- állítani, odaállítani,
L. cuoggadatte-. 

éuocele- =  cuogßele-.
11*
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cue ne pillantás, tekintet, L. cuo- 
na, cuonem szikra. 

cuoppe- vágni, metszeni. 
cuolma csomó, nodus, L. óuolma. 
ciyolmade- csomót kötni, cso

mózni, L. cuolmete-.
('иксе fajdkakas.
cüde újj, digitus, L. cute.

cahke — cakke.
cűpmacahte- csapkodni, vere

getni ? (L. n.)
céggé-, mt. céggéste- emelni, föl

állítani.
cuópki- le tö rn i, e ltö rn i (L. n., 

de V. ö. cape- a p ró ra  vágn i). 
cummg csók (L. n.).

sadde- =  sadde-.
sila parázs, égő szén, L. sila, 

sül (f. hiile).
síle- ragyogni, fényleni (L. n., 

de V. ö. sila és sila he- izzani). 
siele szikra?
súöpis h a j l é k o n y ,  L. suopes. 
sügac k í v á n s á g ,  v á g y  (L. n . ,  de 

V . ö .  suokenes s ó h a j t á s  é s  

suokete- s ó h a j t a n i ) .

tg ud a hím, férfi, L. teudo. 
turnéién mögött, L. tabbelen in

nen, ezen az oldalon, cis. 
tälu major, ház, h.talo (D. «ab

rosz» -nak fordítja =  tá/./o), f. 
talo.

tűkcaste- nyomni, szorítgatni 
(L. tűpce- premere, torquere).

tűddé- nyomni, le- vagy meg
nyomni, L. tűddé-, tedde-. 

tűddale- id. frequ. 
tűve jávor szarvas (nőstény) ? 
tűrve szurok (L. tarve, f. terva). 
telissé- igen kérni, faggatni ?

(L. n.) 
teűva =  tava.
tietu tudat (aimun t. öntudat, 

bewusstsein), L. tieto. 
tievas =  teuvas.
töjaladde- küzdeni, birkózni (L.

nincs; V. ö. tője-), 
tanké (tuokasemen kettőnk ölének 

V . ölébe) öl, schooss. 
tuostutalle- kapni, nyerni, elfo

gadni, L. tuostote-. 
tuone halál (f. tuone). 
tuolge ajándék, jutalom, bér, L. 

tuolgo.
tuolge- ajándékkal megveszte

getni, jutalmazni, L. tuolgo-. 
tuólje bőr (f. tálja), 
tudna — todno.
tülen azelőtt, hajdan, L. tuole.

dihce- kérdezni (L. n.).

saimahe sz e m p illa ?  (L. n ., de 
V. ö. seima lószőr). 

sakké- n em zen i, L. sakkete-. 
saga m o n d a , L. n . (sv. saga), 
saddu fövény, h om ok , L. sadde 

(sv . sand).
sabbek lióczipő, L. sappek (f. 

sapikka).
sávú kívánság, L. savó. 
sure- teremteni, alkotni.
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sarkka ing, L. sark. 
särnu- =  sardno-. 
sarva rénbika. 
salaim fogás, halfogás. 
sälgate- megmérgezni, L. säl- 

gete-.
siunite- megáldani, L. siunate-. 
silpa =  silha.
soijaltatte-, soijaldalte- meghajlí

tani, meggörbíteni, L. sojotc-. 
soijeles hajlékony. 
soijole- meggörbűlni (L. n.). 
sake nyírfa.
soddi méreg, L. sudem, sudem, 
suojale- oltalmazni (L. n.). 
suódde- elvágni, levágni.
sduma ideg.
súongo leánykérés, L. sogno. 
supmaise entzückung D. 
süm  ital (L. n., de v. ö. suro- 

savanyodni és sures savanyú). 
surgokes szomorú. 
skerru karika, kerék, korong, L. 

skerro.
skerruska id .; kormánykulcs 

(L. n.).
sta'.na meddő nőstény rén

szarvas, L. stainak. 
stälu mesebeli óriás, L. stain, 
ströpe- peregni (dobról), dröh

nen (L. n.).
snottu nyírfajd (nőstény), L. 

snutto.
spaggak, -ka kopj a, lándsa, L. 

spaggok.
spiggaste- félre ütni (tkp. kigú

nyolni), L. specate- kigú
nyolni.

spohke- hajtani, űzni, L. spakke-. 
spöhkete- eltörni (frangi). 
spohku küzdelem (L. n.). 
sraiter, ( =  lpF. spaidar) fáklya. 
smalde lpF. nőstény medve.

ntson =  ni sün.
nőre- összehalmozódni, össze

gyűlni, L. norre-. 
nuigu szúnyog (L. n.). 
nuoru- leszegezni (L. n.). 
nuoratum leszegezett (n. naste 

éjszakcsillag). 
nammate- szoptatni. 
nammamusse szopni való, nya

lánkság, saugebissen (L. n., 
de V. ö. патте- szopni). 

nammos emlő (L. n., de v. ö. 
патте-).

nabbudalle- le- v. megtörölni 
(L. n.).

nalkutalle- édesíteni, D. reiz ver
leihen, L. nalgo- édesedni.

nig ge — nig ge.
nöruhte- csöndesen kiönteni, ki- 

Öblinteni, L. norote-. 
nuosatüve- eltompúlni, L. nol- 

sate- ütni, odaütni. 
nuónne orr, hegye vminek, L. 

nuonne.
nuörenahte- megindíttatni, meg- 

indúlni, permoveri, commi
serescere, L. nuorane-. 

nulcüdeje szöcske, sáska (L. n., 
de v. ö. nulcote- ugrálni, szök- 
delni).
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paijanahce- (inch.) emelkedni, 
dagadni, L. paijanace-. 

pahka, pakkas meleg, L. pakas. 
pahkastalle- tiizesedni, melegé

nek lenni, L. pakeste-. 
pakcas fájdalom, L. pakces. 
pätertahte- előre vinni v. haj

tani, L. patertatte-, paterdatte- 
subducere, removere. 

pastate- szúrni, L. pastete-. 
paste- élesnek lenni. 
passe- sütni. 
pane fog, dens. 
para pár (p. pele házastárs). 
parke- = parge-. 
päru hab, hullám, L. paro. 
páives dim, 1. peive. 
pákkale- botorkálni, mászkálni? 

(L. n., de v. ö. päke- csúszni, 
mászni).

pägga szél, ventus, L. piägga. 
pessa- =passa. 
pesse nyirfakéreg. 
pevastalle- nagyon izzadni, L. 

piävastalle-,
piciju vadállatoknak barlangja, 

lyuka, L. piäjo. 
piégga- =pägga.
piégge- fújni, lehelni, L .piiigge-. 
piépme- táplálni, L. piäbme. 
piskastatte- morogni hagyni (L. 

nincs.).
pitka sorozat, kapcsolat; rész, 

L. pirka.
pír a = Ыгге, pirre. 
possu a lapp kunyhónak legbel- 

seje, átellenében az ajtónak,

(egyszersmind a házieszközök 
helye), L. posso.

potke- le-, el-, szét- v. kiszakí
tani.

poddo=poddo.
poddus szétszórt, szétvált, ritka, 

L. poddos.
possuhte- fölfujni, ráfujni, föl- 
duzzasztani, L. pussote-. 
parjos vitorla, L. porges, 
polhtur gát, akadály ? (L. n.). 
polpe gát, akadály. 
puonna kebel, búsén (L. puogna 

sinus).
pridda  jávorszarvas (hím)? 
bdlastalle- valakivel tartani, vki- 

nek pártján lenni, L. pelo- 
stalle-.

fagge- szerezni.
fa&matak ölelés, birkózás (L. n., 

de v. ö.fatme- ölelni). 
fämu=famo.
fala  bálna, czethal, L . fala, fales. 
fidnal hófajd, gatyás fájd (nős

tény), L. fidnel.

raivems (7. sz., nyilván hibából, 
e h. vaives). 

vaimu =  váimo. 
vahge- =  vagge-. 
vadnas =  vadnas. 
vatme öl, schooss (L. fatme). 
vänes hiányzó.
vamce- pezsegni, forrni (L. n.). 
värute- inteni, figyelmeztetni, 

L. vahröte- (cár о te-), 
vgrrarn vércsöpp (L. n.), 1. varra.
var re =  varra.
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mrrek czipők, melyekkel gyor
san lehet futni (L. n., de v. ö. 
varre- szaladni. 

valje- választani, kiválasztani. 
válté- -valde-.
valtu elesett (v. ndra az elesett 

eltakarítója [tkp. embere] sir
ásó), L. n.

valdum házasság. L. valdom. 
vcinakvuot barátság. 
vehke =  vekke.
vedde gyökér, gyökérszál (v. karé 

gyökerekből font kosár).
vellja^válje. 
vieke- = viáke-.
vierasag (dim.) idegen, L. vieras. 
viere- henteregni, sieh wälzen, 

L. viäre- eldőlni, lefordulni; 
viärrate- hengergetni, henge- 
rítni.

vidne- győzni.
vibe medve (hím), L. n.
vimak végre.
vilutalle- ránézni, vetni (tekinte

tet), L. vilete- gyorsan rá
nézni.

vuoinum látás, pillantás, L. vuoi- 
dnom.

vuoja vaj, kövérség, háj. 
vúoje- hajtani (f. ajaa-). 
vuojete- id.
vuoce- = vuehce-, vuohce-. 
vúocote- csöpögtetni. 
vuotne szerencse, sors, L. vuodne 

(f. onne).
vuossta — vuoste ellen (v. lahke 

balsors), f. vasta, 
vuovde erdő, L. vuovde.

more hó, L. mór a mély hó 
(vagy talán sajtóhiba e he
lyett : vuorbe sors ; boldogság, 
szerencse).

vuorkke- elrejteni, eltenni, el
temetni, L. vuorke-. 

vuorgale- id.
vuordnu- esküdni, L. vuordno-. 
vuordnus eskü, L. vuordnes, 

vuordnas.
vuolatuove- megrészegedni, L.

vuolatove- , -tue. 
vuolle, vúöle dal, L. mole, 
vuólin alatt, L. mólén, 
vúolu öröm, gyönyörűség, L. 

vuolu.
vu'dlge- =  vuolge-. 
vúhüi (indulatszó) ó, jaj !

maka sógor, L. так. 
mäcu- forgatni D. 
madder eredet, törzsök, L. mad

der.
maddek törzsök, gyökér. 
maddu =  maddo. 
mastgtglle- összekeverni. 
maste- keverni, vegyíteni. 
manu hold, L. manó. 
manus id. (dim.), L. n.

■ mannjucäsi v. mangecäsi végre 
(L. n.).

märe- zajongni, zúgni, bőgni. 
male vér. 
тага= miera.
meide- keverni, vegyíteni (L. n.). 
meddele- nem találni, elhibázni, 

1. mcldde-. 
melke tej.
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mellas kormány, gubernaculum,
L. mele (f. mela). 

mece = mehce.
mieta kedvező (tkp. secundus, 

pl. ventus), L. mete (mieta- 
lahke szerencse). 

mietite- felelni, L. metete- el
engedni, megengedni, bele
egyezni. 

mieda méz.
midlag (dim.) érzés, gondolat, 1. 

miäla.
moije- nevetni, mosolyogni, L. 

mojote-.
möcu- megtörni, félbeszakítani, 

L. moco-.
modduse- fölfordúlni, forogni, 

keringeni, L. moddo- megfor
dulni, visszatérni. 

moskune- bezáratni, bezáródni 
(L. n., de v. ö. moskote- be
zárni).

morre harag, L. more. 
múoto arcz, alak (f. muoto). 
mUore-, műre- morogni (L. n., 

de v. ö. murgeste- id.). 
muhtatalle- átváltozni (L. n., de 

v. ö. muttote- átváltoztatni). 
murgestatte- morogni hagyni, v. 

caus.

radde szél, margó (sv. rand).
rapase- — rappase-.
rapma tenyér, marok, kéz (= L .

rahme medvetalp, pes ursi
nus; v. ö. rabmak lacertosus). 

rabda szél, part. 
riéksak hófajd (hím). 
röuca izzó (L. n.). 
röude =  route (aija-röuße vas

horog).
ruhte- megragadni; tépni, czi- 

hálni, L. rotte-.
roggoste- ásni, kaparni; fogóval 

megragadni, L. roggeste-. 
ruouőe =  röude, route, 
ruópsahahte- vörösleni, vörösen 

fényleni, L. ruopsahe-. 
laipu- kenyeret sütni, L. laipo-. 
laive hajó (f. laiva). 
lauge- füröszteni, L. laugo-. 
laulote- megénekelni, 1. laulo-. 
lahke mód, L. lake, 
läje mód (L. n.), f. lai. 
lajferdatte- röpíteni ? (D. lafferdi- 

«wird vom lauf eines vogels 
gesagt»; L. Ia je-, laffe- ugorni 
mint a bolha). 

leike- önteni, kiönteni. 
leikele- id.
leikiste- id., L. leikeste-. 
leulak nehéz (L. leülök), 
loddac (dim.), 1. löddé, 
lúote- =  luoite-, luite-, 
luotu' (csak többes - számban) 

pusztaság, sivatag, L. luotoh. 
luode golyó, ólomgolyó, L. luod. 
lülat keleti (keleti szél).



A  M A G Y A R  T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A

kiadásában megjelent és saját könyvkiadó-hivatalában (Budapest, Akadémia épületében) valamint,
a könyvárusoknál kapható:

RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR.
Az 1531—1711 m egjelen t m agyar nyom tatványok könyvészeti kézikönyve.

Irta
S Z A B Ó  K A R O L Y .

Nagy 8-rét, 47 iv. Ara fiizve 4 frt.

E monumentális munka nemzeti irodalmunk történetére nézve rendkívüli 
fontossággal bír. Csaknem húsz évi kitartó búvárkodás és adatgyűjtés eredménye 
az. Szerző, az ország egyik szélétől a másikig néhány száz könyvtárban nem csak a 
czimtárakat, hanem magukat a könyveket is gondosan átfox’gatta. Nem egyedül a 
ezimmásokat adja, hanem pontosan közli a nyomtatás helyét, évét. a könyv alakját, 
a levelek vagy lapok számát a lehetőség szerint, kinyomozza névtelenül vagy álnév 
a latt kiadott könyvek szerzőit, kideríteni törekszik a hely és név nélkül megjelent 
munkák nyomtatási helyét és idejét stb. A hol szükségét látja, leírásaihoz jegyzeteket 
csatol, sok jellemző és érdekes idézetet közöl, utal a forrásokra, honnan az illető 
munkáról részletesebb felvilágosítás meríthető, szóval nem  egyszerű czim tárt, 
hanem  példás szorgalom m al és r itk a  szak ism erette l földolgozott vezérkönyvet 
ir  az 1531 —1711. évek között nyom utasban m egjelen t egész m agyar iro 
dalom hoz. Hirdeti, hogy nemzeti életünk leggyászosabb kora is mily erőteljes és 
virágzó irodalmat tudott teremteni, s szembetűnővé teszi irodalomtörténeti ismere
teink örvendetes gyarapodását. Mert mig e század elején Sándor István, hasonló 
irányú munkájában, ugyanazon időszakból csak 990 magyar nyomtatványt sorolt 
fel, Szabó Károly fáradhatatlan és szerencsés kutatásai e számot majdnem meg
kétszerezték.

£  m unka nélk ü lözh etlen  m inden könyvtárhan, akár m agányos, akár  
nyilvános legyen  az, s nélk ü lözh etlen  m inden o ly  m iv e it  vagy szakem berre  
nézve, k i nem zeti irodalm unk tanulm ányozásával kom olyan foglalkozik .

RÉVAI MIKLÓS
É L E T E  ÉS M U N K Á I .

Irta
B Á N Ó C Z I  J Ó Z S E F .

Á ra  2 frt (i() k r .

Az akadémiai könyvkiadó vállalat pártolói számára (diszkötésben) 1 f r t  80 kr.
Ezen irod alom történ eti m onographia az A kadém ia u tolsó  nagy

gyűlésén  a H orváth M ihály és F raknói V ilm os á lta l k itű zött 100  arany  
p á ly a d ijja l ju ta lm azta to tt. A  h iva ta lo s je le n té s  igy  szól :

«Minden tekintetben jeles mű. Egyaránt biztos kézzel rajzolja Révaiban az embert, 
költőt és nyelvészt. Sok uj adatot hoz napfényre, nem egy elfogadottat megczáfol; fejtegetései 
alaposak s a tényeket és eszméket gyakra i helyezi új világításba. Különösen sikerült részek 
Révai nyelvtörténeti és nyelvhasonlitó irányának jellemzése, viszonya a nyelvújításhoz, Verseghy 
méltatása stb. A kornak nagy vonásokkal rajzolt politikai, társadalmi, irodalmi és tudományos 
hátteréből plasztikailag emelkedik ki Révai alakja, s úgy szólva előttünk fejlődik. Szerző ritka 
tárgyilagossággal leplezi föl hőse erkölcsi és szellemi bensőjét. Oly kevéssé puszta dicsőítője, 
mint kritikusa. Nagy mérséklettel és biztos tapintattal vegyíti alakján a fényt és árnyat s 
elevenen tünteti föl legjellemzőbb sajátságait. Előadása vonzó, compositiója természetes és 
művészi: egyszóval a tartalom alaposságával a forma művészete egyesül a siker nem közönséges 
fokán, s így túlzás nélkü l elm ondhatni : e mű irodalm unknak valóságos d í
szére válik.»



A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI.

Kaphatók a M. T. Akadémia könyvkiadó hivatalában Budapesten (Akadémia
épület) s minden hazai könyvárusnál:

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. K iadja a M. T. Akadémia Nyelv- 
tudományi Bizottsága. S zerkesz ti(H unfa lvy  P á l,  I —XIV. köt. 42 füzet
ben. 1862—1878. (8-adrét 420 iv.) Ára egy 11 kötetből álló teljes példánynak 
24 forint. Egy-egy kötetnek küíönvéve 3 frt. Az I-ső és X-dik kötet külön 
nem adatik.

NYELVEMLÉKTÁR. Eégi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z  
J ó z s e f ,  S z a r v a s  G á b o r  és S z i l á d y  Á r o n .  I —VI. kötet.
1864—78. 8-adrét. Együtt m e g re n d e lv e ........................................ Ára 10 frt.

E g y e n k i n t :
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Codex. Közzéteszi: V o l f  G,y ö r  g у

(XXX. és 381 1.) ....................................................................... Ára 2 frt.
II. kötet. Weszprémi C. — Peer C. — W inkler C. — Sándor C. — 

Gyöngyösi C. — Thewrewk C. — Kriza C. —- Bod C. Közzéteszi: 
V o l f  G y ö r g y .  (XVIII és 406 1.) .................................. Ára 2 frt.

III. kötet. Nagyszombati C. — Szent Domonkos C. — Virginia C. —
Közzéteszik: I v o m á r o m y  L. és K i r á l y  P. (IV. és 346. 1.)

, Á ra 2 frt.
IV. V. kötet. Erdy Codex 2 kötetben. Közzéteszi V o l f  G , y ö r g y .

1876—77. I. fele. X IX  és 487 lap. — II. fele. 532 lap . . . Á ra 4 frt. 
VI. kötet. Tihanyi Codex. Kazinczy Codex. Horvát Codex. Közzéteszi:

V o l f  G y ö r g y .  1879. X V III és 359 l a p ......................... Ára 2 frt.
EÉG I MAGYAE NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Eégi Biblia. Buda, 

1838. 5 fit. — II. Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes m. iratok. Buda. 1840. 
2 frt. — III. Tatrosi Biblia. Vegyes in. iratok. 1842. 2 frt. — IV 1 Guary-
codex. Buda, 1 8 4 1 ................................................................................Á ra 1 frt.

EEG I MAGYAE KÖLTŐK TÁRA. (Coipus poetarum .) Szerkeszti S z i 
l á d y  Á r o n .  I. kötet. Codexbeli vorsm aradványok...............  Ára 2 frt.

EÉG I MAGYAR NYELVÉSZEK Erdösitöl Tsétsiig. (Corpus Grammatico
rum linguae Hungaricae veterum.) K iadta T o l d y  F e r e n c z  Ára 2 frt. 

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

A KONDAI VOGUL NYELV. Irta H u n f a l v y  P á l .  (Nyelvtudom. Közi
IX. k ö t . ) ................................................................................................ Ára 3 frt.

ERDEI- ÉS HEGYI-CSEREMISZ SZÓTÁR. (Vocabularium ceremissicum 
utriusque dialecti.) B u d e n z  J ó z s e f .  (Ä Nyelvi. Közlemények IV.
kötetéből)...............................................................................................  Ára 50 kr.

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. Irta  B u d e n z  J ó z s e f .
1.—IV. füzet. (1—46 iv) 1873—79. 8-adrét. Egy-egy füzetnek . . Ara 1 frt.

A MAGYAR IGEIDŐK. Irta  S z a r v a s G á b o r ......................... Á ra 1 frt.
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta  P. T h e w r e w k  E m i l .  Á r a i  frt. 
A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jö tt idegen és hibás.szólások bírá

lata. Irta  I m r e  S á n d o r .................................................... Ara 1 frt 50 kr.
KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a  F é r d .  Ára 1 frt. 
ABUSKA. Csagatájtörök szógyűjtemény. V á m b é r y  Á .-tó l. . . Ára 40 kr. 
KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta  Sz. B á l i n t  G á b o r .  

I. füzet. K azáni-tatár szövegek. 8-rét. 1875. 170 lap. II. füzet. Kazáni-tatár 
szótár 8-rét. 1876. 178 lap. III. füzet. K azáni-tatár nyelvtan 8-rét 1877.
Egy-egy fü z e tn e k ................................................................................  Ára 1 frt.

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. K iadja 
a M. Tud. Akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti G y u l a  - P á l ,  
osztálytitkár.

I.k . (1—1 l.sz.) 1867—68.Á ra2 f r t20kr. I V.k.( 1 -10 .sz.)l875-76.Ara3frt —kr.
I I .k .(1 -12 .sz.) 1869-72.Ára 1 frtSOkr. j V I.k.(l-10.ez.) 1876-77.Ára2frt50kr.

I I I .  k .(1 -1 1.sz.) 1872-73.Á ra i frtSOkr. ! V II.k .(1-10sz.) 1877-78.Á ralfit90kr.
IV . k.(1—lO.sz.) 873—74.Á ra2 f r t— kr. W ill .  k. (1-10. sz.) 1879 Ára 5 frt

F rank lin - T ársu la t n y om dá ja
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