
A LAPP NYELV. 

Kilencz éve, hogy a lapp nyelvről értekezem (1857-ben), leg
inkább a Sajnovics által felhozott lapp és magyar szókat igazolván 
és kiigazítván, a hol lehetett. Ezzel végzem akkor előadásomat: 
„De mielőtt tovább haladnánk, a lapp , finn, észt és magyar meg
felelő szókban nyilatkozó hangváltozásokat kell kitüntetni, mert 
azokban reményijük feltalálhatni a nyitót, melyre a szó-fejtésben 
szorulunk." Régen félbeszakadván az előadás, ma bajos felszedni 
minden akkor elejtett szálat, még bajosabb folytatni az akkor is
mert tényekből folyó akkori okoskodásokat; mert talán mindenikre 
nézve haladás történt azóta, ha ugyan nem hiú ebbeli öntudatunk, 
a melylyel magunkat kecsegtetjük. De összeállatván a megfelelő 
szókat; csakugyan kitüntetjük a hangváltozatokat; s ezek számos 
egyezésében fölismerhetjük a törvényt, vagy okot, a mely ama vál
tozatokat szülte. Azonban szűkebbre fogom a régi feladatot, s úgy 
tárgyalom a lapp nyelvet, hogy világosan kitűnjenek egyfelől a 
finn, másfelől a magyar nyelvhez való viszonyai. 

Ki van már nagyolva a különbség a három nyelvcsoport közt, 
melyek tudománya legközelebb érdekel minket, s reánk nézve leg
sürgetőbb is , úgymint a finn, ugor és török-tatár nyelvek különb
sége. Most a részletes tárgyalás következik , mely lassankint meg
tökélje, a mi eddigien csak ki van nagyolva, 

1) Nép, nyelve és földje. A lappok jelenben Norvég-, Svéd-, 
Finn- és Oroszországok éjszaki téréin laknak. Norvégiában az éj
szaki szélesség 67° alatt Tysfjord déli vidékeitől kezdve az ország 
éjszaki és keleti határáig laknak lappok, kiknek nyelvét Fries két fő 
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nyelvjárásra osztja, úgymint : a Finmarkira *) és a délire. A fin-
marki, vagy éjszaki nyelvjárás következő három kerületben diva
tozik : 1) az Uc-jokib&n (kis-folyó), melyben a dcenoi (Tana-folyói), 
varjevuodnai (Warangerfjord), dcenodaki (Westertanen), unjargai 
(Nseseby) egyházközségek vannak ; 2) a Karas-jokihsai (Garas-fo-
lyó); a hová Lagesvuodna (Laxefjord) és Lcevdnevuodna (Porsanger-
fjord) tartoznak; 3) a Kautokcejnoibsnj, hová Repvuodna (Hammer-
fest), Alatcego (Altén), Laggovuodna (Lankfjord), Skcerv-sziget, 
Károlg-sziget (Skaerv-ö, Karls-Ö), Ivgo (Lyngen) stb. tartoznak. Min
denik kerületben, söt mindenik egyházközségben vannak nyelvsa
játságok. 

A déli nyelvjárás a Balsfjord, Tysfjord, Vefs, Röraas vidékein 
uralkodik. Ez a svédországi lapp nyelvhez közeledik. Végre a 
skoalta, vagy nuortalas lappok a Varangerfjordtól keletre lakván, 
nyelvÖk is a finnországi lappok nyelvéhez közeledik. 

A norvég lappok nyelvét többi közt Leem, Stockfleth és Fries 
kutatták ki. Ismeretesek Leem és Stockfleth szótárai; Fries, nyelv
tanon kivül 1856-ban „Lappiske Sprogpröveru czím alatt különböző 
egyházi községekben gyűjtött eredeti lapp meséket és néhány pél
dabeszédeket közlött, mely tudtomra az első eredeti lapp nyelvkész
let. — Biblia-fordítások, káték, imádságok, egyházi énekek stb. rég
óta forognak a norvég lappok kezein; de nyelvök igazi mivolta 
mégis legjobban amaz eredeti mesékből tűnik ki. Beesőket azon
kívül nevelik előttünk azon hitregei töredékek , a melyek azokban 
előfordulnak. 

Svédországban a lappok hajdani terjedését a mai napig diva
tozó földrajzi elnevezések tanúsítják, úgymint az Asele-, Umea-, 
Pitea-, Lulea-, Norr-, és Tornea-lappmarkok az éjszaki szélesség 
64°—69° között. Ezek a hajdani Lappföld kerületei. Ezen lappok 
nyelvét a svéd papok, kik az isteni ige hirdetésére szánták el mago
kat a lappok közt, régóta mivelik. Biblia-fordítások, káték, énekek, 
imádságos könyvek régen készültek az úgynevezett svéd lapp nyel
ven ; Ohrling és Lindahl lapp-latin szótára ismeretes. 

Aránylag rosszabb a finnországi lappok nyelvügye. Valamint 
rokonaik, a finn földmivelök, mind inkább elfoglalják földjeiket: 

*) A norvégek a lappokat finneknek nevezik; a norvég nyelvszokás szerint 
tehát Finmark SZ a lappok lakta tartomány. 
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úgy a finn papok szívesen elfinuesítik a lappokat, kik erre, úgy 
látszik, hajlandók is. Az Enare tava vidékein egy különös lapp 
nyelvjárás él még, melyet Lönnrot Illyés ismertete meg 1854-ben 
„Ueber den Enare Lappischen Dialect" czímü munkájában. Lönnrot 
szövegeket is közöl, mi legtöbbet teszen ezen nyelvjárás ismerte
tésére. 

Az oroszországi lappok a Kóla nevű félszigeten laknak , me
lyet a Jegestenger, a Fehértenger és a Kandelak-öböl képeznek. 
Lönnrot szerint még ezek is , jóllehet kevesen vannak, háromféle 
(a Nota-tói, Semiostrovi, és Terii) nyelvjáráson beszéltének. A finn
es oroszországi lappok nyelve ügyéről így ír Lönnrot, említett mun
kájában : Leem Kanut elözőjinek és utódjainak sikerült hosszú évek 
folytában tett kutatásaik által úgy kitanulniok az éjszaki (norvég) 
lappnyelvet, hogy alig maradt meg, a mi ismeretlen volna; a svéd 
lappok nyelvjárásai is , írásbeli alkalmazásaik után, lehetősen tud-
vák : ellenben a finnországbeli Enare-lappnyelv, s az orosz lappok 
nyelve nem találtak még mi velőkre. Az enare-lapp nyelvre nézve a 
finneket illeti a szemrehányás, valamint az orosz lappok nyelvére 
nézve az az oroszokat terheli. A mulasztás kára idővel mind na
gyobb lesz, mert ezeket a nyelvjárásokat igen kevesen beszéllik, s 
mert az Enare-lappok már finnül, az orosz lappok meg oroszul kez
denek beszélleni; tartani lehet tehát, hogy majdan lehetetlen lesz 
helyre hozni a mulasztást." 

Egyébiránt a lappok összes száma se nagy. Lönnrot az illető 
tudósításokból összeszámlálja, miszerint norvég lapp 14,538, svéd 
lapp 3906, finn lapp 1245, s orosz lapp alig 2000, összesen te
hát mindnyája 21,689 volna. A norvég lappok teszik annálfog
va a legnagyobb számot: de nyelvök is legismeretesebb; azon van
nak írva az eredeti mesék, szóval az eredeti nyelvanyag. A nor
vég lapp nyelv, még pedig annak éjszaki nyelvjárása tehát, minden 
lapp nyelv-tanulmánynak alapja lesz. 

2) Név. A lapp maga magát sabme-nsik vagy sabmelaS-nak, 
nyelvét pedig same giella-nak nevezi. Azonképen nevezi a finnt is : 
sabme-nak vagy sabmelaé-nak, de úgyis nevezi, hogy suomalas. Tud
juk, hogy a finn magát suomi-n&k vagy suomalainen-nak s nyelvét 
suomen kieli-nek nevezi. A sabme (így ejtsd a szót, hogy sa-bme, a b 
csak hang-erősítés lévén) azonos a suomi szóval, valamint a sabme-
1a§ azonos a suornalainen szóval, melynek tője: suomalaise = sab-
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melaál). A finn nyelv finnül suomen kiéli, lappul same giella. E szók 
is azonosak, anyagilag és alakilag. Az anyagi azonosság szembetűnő, 
mert: suomi = sabme, kiéli = giella. Az alaki azonosságot meg az 
mutatja, hogy a swomi-nak genitivusa suomen, a sabme-nak (a mint 
ejteni kell) genitivusa sa-me; s a két genitivushoz járulnak az illető 
kiéli és giella szók, így suomen kiéli, same giella, olyan szerkezetet 
tevén, milyen p. o. Pest városa, ország gyűlése stb. 

Mit jelentenek a suomi, sabme szók ? Régi vélemény szerint, 
a suomi annyi volna, mint suo-maa, azaz mocsár-föld, mert suo mo
csár, maa föld, ország. Ezt a véleményt a finn irodalomban is talál
juk még, p, o. a Suomen história ja Maantieto (Suomi történet és 
földismertetés) nevű könyvecskében, mely Helsingforsban, 1859-ben 
másodszor jelent meg, azt olvassuk, hogy „e név, úgy hiszik, a suo 
és maa szókból származik." De a mint Koskinen a Tiedot Suomen 
suvun muinaisuudesta (a suomi faj régiségéről való ismeretek, lásd 
a Ny. Közlm. IV. 209. stb. 1.) nevű könyvének 18. lapján írja, már 
Porthan mutatta meg e származás lehetetlenségét2). Maga Koskinen 
nem tart ugyan sokat a fáradozástól, mely a népneveket fejtegeti: 
mégis látván, „hogy a Suomi név swo-ja vagyis mocsárja, nem akar 

') A nép-neveket a lapp és finn nyelvek la$, laise képzővel alkotják. Itt 
mindjárt különbségre találunk a két nyelv közt. A finn nyelvben t. i. a laise képző 
a nevezőben lainen, a nen tehát, mely a se helyett előtűnik, nominativusi rag. Ez 
nincs a lappban, valamint a magyarban sincs, p. o. szem lappban íalbme, finnben 
silma, az s = se képzővel lesznek : szemes, calmiS, silmaise, ez utóbbinak nomina-
tivusa silmainen. 

s) Miben áll Porthan értelmében a lehetetlenség, nem hozza fel Koskinen. 
Én ebben látnám, hogy a suon-maa-ból bajosan válhatott volna suo-mi; mert a 
maa szó nem rövidülhetett volna mi-vé, úgy hogy a (kettős) aa (ua, oa, mert mua-
nak moa-nak is ejtik) a viszonyragok előtt se kerüljön vissza, holott a comparati-
vusban visszakerül az egyszerű a ; mert a comparativus képzője pa, mely nem a 
tőhöz vagy a nominativushoz, hanem a genitivushoz járulván, pi-vé rövidül. így a 
jalo jeles, comp. (jalon-pa) jalompi, génit, jolomman stb. Ennek hasonlatára a suo-
ww-ből is, ha suo-maa bői állana, a génit, legalább suo-man volna. Mellékesen legyen 
mondva, hogy a comparativus jpa-ja, mely a genitivusban ma-vá gyengül, a finn 
hitregei impi és a vogul hitregei elmpi közti egybehasonlítast is támogatja. Elmpi 
szó szerint (elm-pi) levegő fiját teszen ; s az teremti a földet. A finn hitregei alak
ról maga a runo beszélli, hogy az Impi a levegőnek lánya (ilman tyttö). Én tehát 
a finn im-pit (ilm-pi) azonosnak tartom a vogul elm-pi-vel, ámbár az impi geni
tivusa im-min. Mert valamint a comparativusi pa a genitivusban ma-vá gyengül 
úgy az impi-nék pi-je is wii-vé gyengülhet a genitivusban. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK, V. 1 9 
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kiszáradni, tehát maga részéről is azon van , hogy kitöltse valami
vel." Oppert szerint a medo-skytha nyelvben sam vagy saum határ
talant, végetlent jelent. A magyar nyelvben is, úgy mond Koskinen, 
a szám szó sokaságot teszen; sőt a finn szók : sumea, summa, samea, 
samaska is (melyek zavart-at, homályos-t jelentenek) talán a véget
len tágasság eredeti jelentését tanúsítják még homályosan. E szerint 
a suomi név nagy és számos vagy határtalan vidékeken lakó népet 
jelenthetett volna, úgy vélekedik Koskinen. — De akármit jelentsen 
is a suominév, az bizonyos, hogy nem származik a suo és maa szók
ból. Mert a lapp sabme} gen. same azonos a finn suomi, gen. suomen-
nel; a lapp szó pedig azt mutatja, hogy tője sam, hangerösitéssel sabm, 
mint liem = lé, hangerősítéssel liebm: tehát a finn szónak tője is 
suom, utóhanggal suomi, mely semmi összetételt nem mutat. S vala
mint a lapp sam, sabm szónak semmi köze a swo^'o-val, mely a finn 
suo nak (mocsár) megfelelője, mint a lapp sag'e = finn sia (hely) : 
azonkép s még kevésbé van köze a finn mowu-nak a suo (mo
csár) szóval. 

3) A nyelv hangjai. A lapp nyelv mássalhangzói a finn nyel
véihez képest nagy fejlődést tüntetnek fel. Tudva van, hogy a finn
ben csak az erős: k, t, p, hangok uralkodnak; hogy a gyenge: g, d 
hangok csak mint a k, t-nek gyengülései belhangokúl fordulnak elő ; 
hogy jés hangú betüji nincsenek, milyenek a magyar gyf ty, ny, ly: 
végre, hogy nincsen /-je s az s-en kívül sincs más sziszegöje. A 
lapp nyelvben először az erős k, t, p hangokon kivül megvannak a 
g, d, b hangok is, s ha a megfelelő lapp, finn és magyar szókat te
kintjük, p. o. 

lapp. finn. magyar. 
golm, golbma kolme harm (három) 
gut, gutta kuute hat 
gullat kuulla hallani 
guölle kala hal 
gu^a t kus-ta hugy-ni 
gudna, guna — hamu (hanv, hamv, s így 
gu ku ho [hamu) 

gu-sne ku-ssa J ho-1 
go-st ku-ssa \ 

gu, go-ft ku-in hogy 
stb. 
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lapp. finn. magyar. 
dakkat tehda. tenni 

dag'am te'en te-sz-ek 
dalve, dalve talvi tél 
daver tavára tár 
dievva, dieva — tő (tető) 
dievva tay teli 
dovdat tuntea tudni 

oame-dovdo oma-tunto 
stb. 

ön-tudat 

ba^e páa fé-
ba^el paa-llá fe-1 

ballat, peljáta félni 
balam pelkaán félek 

balva pilvi felhő 
balda puoli fél (oldal) 

baldi (paa-lle) felé 
balle (bele) puoli fél (dimidium) 
bodnat punoa fonni 

bonam punon fonok 
básse, báse pesa fész-ek 

stb. 
azt látjuk, hogy a mely h élőhangú magyar szónak a finnben k élő
hangú szó felel meg, annak megfelelője a lappban g élőhangú szó; 
s a mely / élőhangú magyar szónak a finnben p élőhangú felel meg, 
annak megfelelője a lappban b élőhangú; végre a t élőhangú magyar 
és finn szóknak d élőhangú lapp szók felelnek meg. Azonban a déli 
vagyis svédországbeli lapp nyelvben a gyenge g, d7 b elöhangok ren
desen &, í, p, mint a finnben. 

A lapp nyelvben a következő jés hangok fordulnak elő: k' 
(kj), de csak idegen szókban, p. o. kjefman = kjövman, kaufmann, 
azért föl se veszszük a lapp hangok közzé ; g', mint: ba^e , ba^el, 
ejtsd : bagye, bagyel; légim levek, le^ik levél, le^e levének stb.; 

n, mint ganal, finn kyynel és kyynö, kyyny = köny; nuola, f. 
nuoli, nyil; líiellat, nielam f. niellá, nielen = nyelni, nyelek ; áoam-
mel = nyúl stb.; 

V, mint: viel-ía f. véli barát, társ (magyarul vet); 
r', mint: reppo f. repo róka. Ezek a jés £, n, T, f hangok meg-

19* 
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felelnek tehát a szokott magyar gy, ny, ly s a szokatlan rj han
goknak. 

Harmadszor vannak hehes hangok : g d' t', melyeket úgy kell 
ejteni, miat a gh, dh, th-t; azaz, éreztetni kell a h-t. A g' mint a kk-
nak gyengülése tűnik elő, p. o. dakk-at tenni, finnben teh-Asi, magyar
ban tev-ni (tenni), de dag'arn (olvasd : dagham) = te'en = te-sz-ek ; 
— így lokkat olvasni, finnben lukea, de log'am olvasok, finnben lu'en. 

A d ' a tt-nek gyengülése, p. o. boattet jönni ; boad'am jövök : 
de előfordul mint eredeti hang is, p. o. gad'ge kö; nad'd'a gen. nad'a 
nyél; oad'd'et, oad'am alunni, alszom. Ez a á" Z-nek is hangzik, s 
így még inkább egyezik a megfelelő magyar szó Z-jével, p. o. nad'd'a 
= nyél, oad'(am) = al-(szom). 

A í' eredeti hang, azaz nem más hangnak gyengülése, p. o. 
mat'ke f. mátka utazás; rattfe, finn. ráta gyalogút. — Ezen hehes g', 
d' t' előhangban nem fordulnak elő. 

Negyedszev a tiszta rc-en kivül orrhangu rí is van, mely hason
lóképen nem találtatik a szók elején, vagyis előhangban , hanem 
csak belhangban, a hol g által erősbülhet, p. o. cagnat suhanni, búvni, 
(üanam suhanok, búvom ; manna = meg, manas megé, mariéit, manest 
megöl stb. 

Ötödször az sen kivül vannak a lappnak s, 3, §, c, £ hangjai 
p. 0. Se és, is, suvvat suhogni; cabmet, camam csapni, csapok ; cubmat, 
cumam csókolni, csókolok ; Sabes szép, mint jelző Sabba szép, Zoarve 
szarv, cafca vagy cakca f. syksy vagy syyks ösz; — va$$et, vadain sé-
tálni, sétálok, oa$$et oa$e, hús stb. A 5 és 5 sem találtatik előhangban. 

A mássalhangzókra nézve tehát a lapp nyelv sokkal felül
múlja a finn nyelvet, sőt felülmúlja a magyart is. 

Még azt is megjegyezzük, hogy a lapp nyelv könnyebben tűri 
aszók elején az összetett hangokat, p. 0. sk, sl, sm, SÍ?, sp, st-t mint 
a finn vagy magyar. így skillat = csengeni, slabmat legördüln 
smiettat elmélkedni, snírgadet nyeríteni, spa$$at tenyérrel csapni stb. 
sőttür el még ilyeket is : spj, sú, sí', p. 0. spjerko vas esz&öz a bőrök 
kikészítésére, súalco sima szőrű, st'elas kalap széle stb. 

A lapp nyelv magánhangzóéira nézve mindenek előtt azt kell 
megjegyeznünk, hogy azok nem követik az ál-, fel- és közép-magán-
hangzók törvényét, mint a finn és a magyar nyelvben; a lappban te
hát nem találunk ilyenféle hangkövetkezést: állhatatosság, véghetet-
lenség, mert ott a ragok és képzők nem változtatják el magánhang-
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zójikat a szó-tökhöz képest, a melyekhez járulnak. Az egyhangúak 
közt nem fordul elö ü, finn y, tehát csak a, a, e, i, o, ö és u vannak 
meg. De az a-re nézve azt tartsuk meg, hogy vagy eredeti hosszú 
hangzó, mely néha e-vé lesz, vagy az a-nak elváltozása. E különb
ség kitüntetésére amazt oe-nek és csak az utóbbit írjuk á-nek. Pél
dául cellet élni, ellim élek; bardne fiu vagy bardne. Az ikerhanguak 
igen számosak , számosabbak mint a finn nyelvben ; a magyarban 
csak aj, ej, oj, öj, uj, üj ismeretesek. 

A lapp nyelv ikerhangu magánhangzóji kétfélék, úgymint: 
oa, MO, uö, ie, melyek meghatározott esetekben o, u és i-vé vonódnak 
össze; — s au, ceu, eu, ou; aj, cej, ej, oj, uj, melyek nem vonódnak 
össze, kivéve hogy az ceu, CBJ meghatározott esetekben eu, ej-vé változ
nak. Az au, ceu, ou az éjszaki lappban rendesen av, cev, ou-nak hang
zanak, p. o. gavdnat e h. gaudnat találni, bcevde (bseude) f. pöyta, 
asztal, dovdat (doudat) f. tuntea, tudni. 

Előfordulnak oaj, uoj, iej háromhangu magánhangzók is ; de 
a melyek a következő tagbeli i, w, e miatt összevonódnak, p. o. oajd-
net látni, ojdne látának; vuojgna lehellet, szellem, vujgni; niejda le
ány, nijdi stb. 

4) Hangsúly és hangtartam (accent és quantitát). A lappnyelv
ben, úgy mint a finnben és a magyarban, a hangsúly kivétel nélkül 
az első szótagon van; de a harmadik és Ötödik (néha negyedik és 
hatodik) szótagok is kissé emelődnek, minél fogva a nyelvnek tro-
chaicus vagy néha dactylicus lejtése van. A harmadik vagy ötödik 
(negyedik, hatodik) szótagon érezhető másodrendű hangsúly az a-t 
ce-vé változtatja, p. o. gietta kéz szóban az ie ikerhangzó, a hangsúly 
az e-n van; ha ezt a birtokos ragokkal ragozom, lesz: 

giettam kezem giettame kettőnk giettamek kezünk 
gied'ad kezed gied'ade keze gied'adek kezetek 
gied'es keze gied'asge stb. gied'asek kezök 

Többesben 
gied'aidam kezeim gied'aidseme kettőnk gied'aidsemek kezeink stb. 
gied'aidad kezeid gied'aidsede kezei gied'aidsedek 
gied'aidós kezei gied'aidsesge t gied'aidsesek 

Itt giettame, giettamek stb. csak egy hangsúlyos szótaggal, de 
gied'aidceme, gied'aidwmek, stb. az első tagon főhangsúlylyal, a har
madikon másodrendű hangsúlylyal vannak. 
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A hangtartamra nézve a szótagok vagy hosszak, vagy rövidek. 
A szótag lehet hosszú természeténél, hangsúlyánál fogva és összevonás 
által. Természeténél fogva hosszú csak a gyökérszótag lehet, tehát a 
szónak első tagja. Kár, hogy e hangtartamot irásilag nem fejezik ki, 
mint a finnben a magánhangzók kettöztetésével, vagy mint a ma
gyarban a magánhangzók felibe tett vonással. így az írás nem jelöli 
meg a természeténél fogva hosszú magánhangzót, mit annál in
kább lehet sajnálni, hogy így az a különbségeit sem lehet az Írásból 
megtudni, pedig megvan ott is az á és a, p. o. makká sógor, bakén 
pogány, badne fog, akka asszony, jakket hinni szókban az első tag
nak a-ja hosszú és tiszta = magyar á: ellenben makká tudniillik, 
badnet (boadnet) fonni, akke idö, f. ik'á,jakke év szókban az első a 
rövid és tompa mint a magyar a. Minthogy az írás nem tünteti ki a 
hosszú szótagokat, csak ezeket lehet megjegyezni: 

Az iker magánhangzók hosszak, mint juöhka oszt, dietta tud, 
gietta kéz, oafse ág, finn oksa stb. De a kiejtésre nézve az a kü
lönösség van, hogy a zárt szótagban (goat-te kunyhó, boat-tet jönni, 
diet-ta tud) az ejtés súlya a második, ellenben nyílt szótagban (goa-
d'e, boa-d'e, die-d'e) az első magánhangzóra esik. 

Hosszúk az ikerhangzók összevonódásából eredő o, it, ?', ma
gánhangzók is, p. o. bőd'i (a boattet-ból), büri (buörre), did'i (diettet). 

Az ee mindég hosszú, például: bazse f. pesá, fészek ; bcesse Ököl 
stb. Mikor a következő i és u miatt e-vé változik, ez is hosszú, p. o. 
sellet élni, éllím élek. Egyébiránt az ce csak hangsúlyos szótagban 
fordul elő, tehát a szók tő-tagjában s harmadik vagy negyedik tag
jában, a melyre a másodrendű hangsúly esik. Azért írják: gied'ai-
dsesek, s vanhemidesek, mert ama szó a másodrendű hangsúlyt a daa 
tagra, ez pedig azt a mi tagra veti. 

Hosszúk az i és u magánhangzók a szók második tagjában is 
mindenkor, ha nem eredetiek, hanem a ragozás következtében álla
nak elő, p. o. goatte*) ház többes sz. genitiv. god'í; sadne szó, 

*) A lapp goatte, gen. goad'e , több essz. gen. god'id megfelel a finn köti, 
gen. kodin-nak, s monnaja (hogy a régi szóval, e helyett mind ketteje, éljek) meg
felel a magyar ^az-nak. (A haza = patria, finnül koti-maa = hazai föld). E szó
lások : haz-a, megyek, haz-ul, kaz-6\ jövök, oda haz-a, van, világosan tanúsítják, 
hogy az eredeti magyar szó haz volt. Ha a ház szót tekintjük, ezt az idegen hatos
ból úgy találjuk alakítottnak , mint paul-hol pál lett. E szerint a haz szó eredeti 
magyar ; a ház meg idegen szó volna. Ezt a fölvételt nagyon bizonyítják a lapp 
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f. sana, többes sz. infinit. saníd; oajdnet látni, ojdnűjuvvut vagy ojd-
nút láttatni; diettet tudni, dittim tudék. 

Hosszúk a jelen idö egyes számú harmadik személy magán-
hangzóji is, p. o. galgá kell, sardnö szól, prédikál, manna me
gyén stb. 

Hosszú rendesen a másodhangsúlyu szótag is , ha elveszett a 
h angtorlat, p. o. rokkadüssa, rokkadusa f. rukous kérés. 

Hosszúk rendesen azon egyes magánhangzók is, melyek a 
megfelelő finn szókban kettősen íratnak p. o. gTto köszönet, f. kiitos, 
gTtet köszönni, f. kiittáá stb. 

Az egytagú szók hosszúk, ha utóhangjok magánhangzó, p. o. 
gi, mi, dí, sí, i, hosszak e névmások alakjai is : min, din, sín, mist, 
dist, síst, must, dúst, sűst, stb. 

Jegyzet. A szók tagolásában azt követeli az ejtés, hogy 1) két 

és finn nyelvbeli megfelelő' szók. A lapp goatte, finn köti szók úgy viszonylanak a 
magyar haz-hoz, mint a lapp gietta, finn kdte a magyar ftes-hez (kez-et, kez-em 
stb. mely alakok a szók ösi alakját tüntetik elő), vagy a lapp cuotte, finn sata, a 
magyar száz-hoz ; a melyekben a lapp és finn utóhangu t a magyarban z. A lapp 
élőhangú g, finn k pedig a magyarban h, mint azt az előhozott példák (a 290. lapon) 
bizonyítják. Megtaláltunk tehát egy sokat jelentő szó-hasonlatot, a goalte, köti, 
haz szókban , mely azt mutatja , hogy ezek az illető népek eloszlása előtt 
már megvoltak. Eloszlásuk után a lapp meg finn és a magyar más-más idegen 
népekkel találkozának, s ámbár megvolt a lapp barte, finn pirtti = szoba, mégis 
a lapp nyelv elfogadta a sloppo, gen. stovo, a finn nyelv a tupa, gen. tuvan szót a 
germán skandináv nyelvből, melyben slofva stufva, stue, = német atube. A ma
gyar még annál könnyebben elfogadta a ház szót a haus Titán, mórt külsőleg ha
sonlít vala a haz-hoz. — Hát a szoba nem-e a német slube-nak hasonmása ? Nem ; 
mivelhogy a magyar a német síaW-ból istállót, a német slab-ból ístápot, s az ide
gen stephan-bó] istvánt csinált: bizonyosan a német stube-ból nem csinálhatott 
volna szóbá-t. Ez talán a török-tatárból jutott mi hozzánk, a hol szoba =&j«»o = 
hypocaustum. 

Hogy a ház más eredetű mint a haz, mutatják a két szónak kölönböző 
szereplései is. Haza menni, más mint a házba bemenni; házul vagy hazól jönni is 
más, mint a házbúi kijönni. Az a, ul, és ól ragok (ho-va, od-a ; al-ul vagy al-ól stb. 
ismeretesek. 

De valamint a goatte, köti, haz, úgy a lapp báldo, finn pelto, magyar föld 
(szántóföld) szók is eredeti közös miveltségröl tanúsítanak , még pedig ez utób
biak földmivelésnek tanúji ; mert baldo, pelto szántóföldet jelentenek. A „terra" 
a lappban adnom, a finnben maa; a magyar csak /ó7tí-nek nevezi. De hogy ez 
eredetileg csak szántóföldet jelentett volt, mutatják a báldo, pelto hasonfelek. Azt 
is mutatják ezek, hogy a magyar föld nem a német ,,/eieZ" = campús. 



296 HÜNFALVY PÁL. 

magánhangzó közt az egyes mássalhangzó a következő taghoz ej
tessék, így: jo-g'a, gie-d'a, oa-^e, sa-ge, ga-nal; 2) Kettős mással
hangzó szétosztatik, így : jok-ka, giet-ta, oa§-§e ; 3) Két mássalhang
zónak elseje az elözö, másika a következő magánhangzóhoz ejtetik, 
így: gal-do, bal-ka, gád'-ge, gav-ce, viel-Ia; de sk és st a következő 
magánhangzóhoz tartoznak, így: ga-ska, sse-sta. 4) Három mással
hangzóból annyit kell a következő magánhangzóval kiejteni, a há
nyan kezdhetnek lapp szót, tehát doar-slkalet. Azonban ha a három 
mássalhangzók két utolsója bm, dn, gn, ezeket a következő magán
hangzóval kell kiejteni, mert a, b, d, g csak hangerősbítések. Tehát 
al-bme, majl-bme (finn il-ma, maail-ma), bar-dne (skand. barn, fiú), 
sar-dno (finn. sar-noja), vuoj-gíia szellem stb. 

5) A hangok változásai. A finn nyelvcsoport a hangok vál
tozásaival válik ki a többi rokon csoportok közöl, s ebben a saját
ságban osztozik a lapp nyelv is. Hogy helyes fogalmat képezzünk 
magunknak a lapp nyelvbeli nyomosabb hangváltozásokról, úgy
mond Fries (Lappisk Gramm. 19. 20. §. §.), különbséget kell tennünk 
a gyökök és tök közt. Gyökön azon eredeti alapszót értjük, melyhez 
semmi sem járult még, a melyből tehát semmit nem lehet elvenni. 
A gyökök a lapp nyelvben egytaguak és zártak (kivéve néhány vi
szonyszót), a melyek magánhangzója vagy hosszú vagy rövid, p. o. 
el, jug, jűg, davt. Ellenben az egyszerű tők, melyek magánhangzó
nak hozzájárulásával lesznek, kéttaguak és nyíltak, p. o. cella, jukka, 
juökka, dafte. 

A gyök és tő között egy közbülső alak van, a genitivus vagy 
imperativus, mely jelesen kitünteti az átmenetelt, mint a következő 
példák mutatják: 

Gyök Közbülső alak Tö 
(génit, vagy imperat.) (nom v. a praesens egy. számb. 3 

él aele (élj) sella (él) 
júg juög'e (ossz) juökka (oszt) 
jug jug'a (igyál) jukka (iszik) 

díd i d i e d ' e ( t u d^ 
(died'o (tudásé) 

ídietta (tud) 
(dietto (tudás) 

gőd goad'e (házé) goatte (ház) 
av ave (tengeré) appe (tenger, skand. hav) 
barn barne (fiúé) bardne (fiú, skand. barn) 
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Gyök Közbülső alak Tó 
(génit, vagy imperat.) (nom. v. a praesens 1. és 3. sz.) 

alm alme (égé) albme (ég, menny) 
spin spiné (disznóé) spidne (disznó, sk. svin) 
gűvc guovca (medvéé) guofca (medve) 
ővs oavse (ágé) oafse (ág, finn oksa) 
davt davte (csonté) dafte, dakte (csont) 
vűjn vuogna (léleké) vuojgna (lélek, lehelet) 

De azon névszók, melyek mostani nominativusa rövidült alakú, 
genitivusok által mutatják ki a régi alakot p. o. 

Régi alak. Genitiv. Nominat. Gyök. 
vuödnama (napa) vuödnam vuöne vün 
luobmana (áfonya) luobman luöme lüm 
ssebmona (szakáll) ssebmon ssemo sem 
gabmaga (csizma) gabmag gama gam 
jurdaga (gondolat) jurdag jurda jurd 
morraha (gond) morrah 

morras 
morah 
moras 

mor 

labbasa (bárány) lábba labes 
(skand. 

lab 
lam) 

mállása (étel) mallas males (skand. mai) 
nuofcama (nyelv) nuofcam nuovca nüvé 
cseppata (nyak) cseppat éseve cev 

Ezen két sorú példákból kitetszik általában a lapp nyelvbeli 
hangok változása. Lássuk most különösebben is. 

A magán- de kivált az ikerhangzók változásai. 
A magánhangzók legnevezetesebb változásait az oa, uo, wö, ie, 

m hangok szenvedik, melyek o, u, i} e-vé vonódnak össze, ha a kö
vetkező szótagban u vagy t, néha é fordulnak elő ; a mikor is azu-
ból eu lesz. így lesz: 

ce e-vé, p. o. mllo szarvas, ós nyáj, allativusban ellni ; oellet élni, 
praeter. ellim élók, éllé élének, éllé ketten élünk; hasjtet hagyni, 
hejtvjuvvut hagyódni, hejték hagynak. 

seu (sey) eu (ev)-é; bazvde asztal, bevdi, bevdid, vagy bazude, 
bceudi, beudi, beudid. 
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oa, o-vá: goatte ház, god'i, god'id; boattet jönni, botté} botték, 
bottim, bod'i stb. 

uo, u-xá:juökket osztani, jukke, jukkek, jukkim, jukkujuvvut • 
suolo sziget, sullu, sullust; guojbme társ, gujmi, gujmid (ebből van a 
viszonyító gujm = vei *). 

ie, e-vé: gietta kéz, gitti; diettet tudni, ditte, dittek} dittim; 
niejda lány, nö, nijdi; viell'a fél, barát, vill'i stb. 

Azon u és i} melyek az elözö szótagban ezt az összevonást 
okozzák, a névszók ragozásában az egyesszám allativusában (gitti, 
gietta; murri, muorra fa; dittui, dietto tudás ; muttui, muotto kép) 
s a többes szám infinitusában (god'id, goatte ház; gujmid, guojbme 
társ) meg genitívusában fordulnak elő (god'i, gujmi). 

Az igeragozásban az az u a szenvedő alak képzője miatt ke
rül elö (hejtujuvvut hagyódni, hsejtet; jukkujuvvut osztódni, juök-
ket); az az i meg a praeteritum képzője (bottim, boattet jönni; juk-
kim, juökket osztani; dittim, diettet tudni; ellim, sellet élni) ; az é 
pedig, mely hasonló hatással van az elözö tagra, az indicativusi 
praesens első dualisi személyében (elle, botte, jukke, ditte) — az 
indic. praes. plur. harmadik személyében (botték, jukkék, ditték, 
ellék), s az indicat. praeteritum plur. harmadik személyében talál
tatik (botté,jukké, ditte, eilé). 

Fordulnak elö néhány kivételek még az éjszaki nyelvjárásban 
is, p. o. buöcce beteg, buöccid, buöcci, de buccid, bucci is; moarse 
menyasszony, moarsid, moarsi (nem morsi) ; kivétetnek a névmások 
is, így duót amaz, duojdi amannak, nem dujdi; gi ki, génit, gsen, al-
lativus gsejdi, nem gejdi. 

Uo, néha következő o előtt is összevonódik u-vá, p. o. muotto 
kép, muttui képnek, de muttosam és muttwsam képemnek. így jár 
néha ie is, p. o. siello (skand.) lélek, sillui, és sillosam meg sil-
lusam stb. 

Némi magánhangzói átválások (umlauté) is mutatkoznak a 
lapp nyelvben, mikor t. i. az a a következő szótag e vagy i-je miatt 
a-vé válik, p. o. sadne szó, finn sano, többnyire sadne, de allativus-
ban sadnai; így dag'am teszek, finn. te'en, dákkim tevék. így az uo 

*) Eddigelé a magyar fél = barát stb. a lapp viell'a, finu véli szóval is 
egyeztettem, pedig az = lapp bcelle, finn puoli-val. A viell'a veli^nek szakasz
tott fele a magyar vei viszonyítóban lelhető meg. 
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nemcsak e, hanem a előtt is wö-vé válik, mely we-nek is hangzik, 
p. o. juökket osztani, juög'am, buöllet égni, buölam ; vuölget járni, 
vuölgam ; így guölle hal. A megfelelő finn szók ; jakaa, palaa, kala. 

Feltetszöbb átválás tűnik föl a gi ki és mi mi névmásokban, 
melyek a ragok előtt gce- wa-vá lesznek. Ez alá vonhatók-e a mon 
én, don te, son ő is, melyek többes számbeli alakjai: mi, di, sif 

Felelet helyett ide tesszük a magyar és finn személyes névmá
sokat , melyek alakjaikra nézve is egymással csodálatosan meg
egyeznek. 

Magyar : Finn Lapp: 
én te ö min-á sin-a, hán mon don son 
miv tiv iv *) ímyö työ hyö — — — 
mü tü ü íme te he mi di si 
mi ti — 

A mássalhangzók változásai. Ezek vagy erösbülések, vagy 
gyengülések. Az erösbülések vagy a hang kettőzésével, vagy egy 
gyenge hangnak két kemény hang általi felváltása vagy rokon
hang fölvétele útján történnek, valamikor a ragozással a zárt szótag 
nyilttá lesz. Megfordítva, valamikor a nyílt szótag zárttá lesz, a gyen
gülések az ellenkező eljárás útján állanak be, t. i. a kettős hang he
lyébe egy hang, a két kemény hang helyébe gyenge hang áll, s az 
erösbítö rokonhang elmarad. P. o. baMa rósz (nyilt tag), baftab (zárt 
tag), vuogas kényelmes (zárt tag) vuofc&asabbo (nyilt tag), majl&me 
világ (nyilt tag), majlmest (zárttag). 

A következő példák teljes átnézetét szolgáltatják az említett 
hangváltozásoknak: 

*) A Temetési beszédbeli: iv vimadságuc mia-ja megőrzi a miv, <timek 
megfelelő iu-jét. Ezek két elsejét mai napig Erdélyben mü tü-nek ejtik ; miből 
gyanítható, hogy az ivei is íí-nek ejtik. De ezt azután az ó'-vel zavartuk össze, s 
így támadt a nyelvtani botlás, hogy ö emberüh-et mondunk és írunk iv emberük 
vagy ü emberük helyett. Tehát : 

én emberem, te embered, ö embere 
(miv emberünk, tiv emberetek, iv emberök vagy 
(mü emberünk, tü emberetek, ü emberök, vagy 
(mi emberünk, ti emberetek, (i emberök). 
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gg g 
i j 

gfi fi 

fin fi 
hli h 
tt t 

d'd' \ d 
t't' t' 
dd d 
rr r 

Eröabüléa. Gyengülés. 

( k akka asszony, többes szám akak asszonyok, bakas 
i.u forró , génit, bakká 

Í g jokka folyó , jog'ak folyók 
vuogas kényelmes, comparat. vuokkasabbo 

aggá mentség, ürügy, locat. ágast 
sage hely, sajek helyek 

ívuojgna lélekzet, locat. vuojnast 
icanam bemegyek, cagna bemegyen 

manna megetti, maneb megettiebb 
bahha rossz, bahak rosszak, bahab rosszabb 
datto akarat, datok akaratok 

ígoatte ház, goad'ek házak 
Jlad'as tag, íz, lad'd'asak ízek 
rat't'e út, út-nyom, locat. rat'est 
vades szokott, barátságos, compar. vaddasabbo 
borra eszik, borara eszem; moras gond, morrasak 

gondok 
11 1 fuolla felvesz valamit, gondol vele, fuolam ; males 

étel, mallasak ételek 
dn I ísadne szó, sanek szók; ganal könyü, gadnalak 

l n 1 könyvek 
nn \ (fnane száraz föld, génit, nannam. 
pp p appe erő, apek erők; gsepes könnyű, ggeppasabbo 
pp j íappe (hav). tenger, abek tengerek; dappe erkölcs, 

> b } dabek és davek 
bb ' /labes bárány, génit. Iabba 
pp ) gava asszony, gappagak asszonyok; loppe engede-

I \ lem, locat. lovest 
vv \ v seves útravaló, sevvasak útravalók 

í ibavcas fájdalom, bafcasak és bakcasak ; 
k, f, g | (fakta vagy fagta (vogd) őr, favtak örök 

) Imajlbme világ, locat. majlmest; rumas test, génit. 
\ m < rubmas 
} (namma (nabma) név, locat. namast 

ss s oasse rész, ősid inf. plur. bsesam feslem, bsessa 
ss s rasse gyenge, raseb gyengébb 
53 5 v a 3 3 a megyen> vagam megyek 

bm 

mm 
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Eröábülés. Gyengülés. 

£$ % o a 3 $ e hús, locat. oa^est 
cc c cacce víz, locat. cacest. 
cc c aöce atya, acek atyák. 

Nem változnak df, dg, t'k, lg, sk, fh, p. o. rafhe béke, finn. 
rauha; aske öl (sehoosz), gsed'ge kő, mat'ke utazás, út, fin. mátka, — 
jóllehet az irodalmi nyelvben a négy elsőnek utóbbikát, a két utol
sónak pedig első betűjét kettőztetni szokták, így gaed'gge, gsed'gest, 
juolgge, juolgest; raffhe, rafhest. Hasonlóképen nem változnak a (j, 
1, r, v) félmagánhangzók, jóllehet a szokás ezeket is kettőzteti, p. o. 
dovvdat, dovdam. Az éjszaki lappok nem hallatnak se itt se ott ket-
töztetést. De \X, rr, talán gg is előfordulhatnak p. o. viell'a barát. 

Némely szóban a bb} JcJc, tt is változatlanok, p. 0. lsebbot te
regetek (laibbom), lebbit terítek (lebbim); vakko hét, septimana, 
litto haszonbér, gallo homlok. Más szókban a hosszú magánhangzó 
után nem kettőztetik soha a mássalhangzót, p. o. gito, finn. kiitos, kö
szönet, gitet f. kiittáa, köszönni, bacet lőni, gaöat f. kysyá kérdeni. 

Nem változnak a hasonulás útján lett kettős mássalhangzók, 
p. o. hsegga lélek, finn. henki; addet adni finn. antaa. 

Az s és £-re nézve a következőket jegyezzük meg : A diminuti-
vumok jelbetüje c lévén, az a nominativusban s-sé változik, de a 
ragok előtt visszakerül, p. o. goaskemas kis sas (goaske, f. koska) 
állat, goaskemacci, mert tője — macca; lajbas kis kenyér, lajbacak 
kis kenyerek. A melyek nem diminitivumok, azok megtartják az 
s-et, borramus evés, étel, boramusak; állat. — mu§si. Kivételt tesz
nek olmus ember, olmucak, jes mag, jeccam magam, jecad magad. 
— A három tagú melléknevek az s-et §-vé változtatják; ellenben a 
kéttaguak megtartják az s-et, p. o. oasalas részes, oasala^ak, állat. 
oasala^i ; de vaj vas bajos, vajvasak. Kivétetnek mégis: bahacak 
rosszak, ellenségek, buricak jók; ittaői, ittacest reggel, ittas reg. —• 
A feletlen tagú diminutiv comparativusban az s §-vé változik, p. o. 
buorrebus — jobbacs, állat. buorrebu§^5 locat. buorrebu^ast. A fe
les taguak meg az 8-et változtatják c-vé, p. o. nannosabbus eröseb-
becske, állat. — bbuci, loc. — cest. A superlativus képzője mu§} az 
á-et §-vé változtatja, p. o. mannemus utolsó, — nmj^i, mu^ast. 

Jegyzet. A hangok változásai különbözők a különböző nyelv
járásokban , így az Enareh&n a c s-sé, a Sj-vé, a k h-v&, a h v-vé, 
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az o w-vá változnak, p. o. cááce *) víz, pl. cáásek, oca keres, uusom ke
resek; sesece atya, pl. sesejek; keeca néz, ksesejem nézek; luokka domb, 
pl. luohak; juuko(jokka) folyó, pl. juvvuh; ihe év, (jakke) pl. iveh. 

Hangváltozások a jinnhöz hasonlítva. 1) Hasonulások : vuogga 
horog, f. önki, hsegga lélek, f. henki, sagga nagyon, f. sangen, addet 
adni f. antaa, lodde madár f. lintu, radde mely f. rinta, hadde ár f, 
hinta; mégis van : addet andagassi megbocsátani, f. antaa anteeksi; 
labes gen. lábba, f. lammas, bárány. 

2) Erősbülések : soabmasak norvégül sömme = némelyek, 
duobmo, f. tuomo norv. dömme = ítélet; sabmelas f. suomalaise, 
calbme f. silmá, galbma f. kylmá hideg, oabme f. oma = ön, ibmér
det érteni = f. ymmertáá; — sadne szó f. sana, gudne tisztelet = f. 
kunnia, vadnas sajka, vénet, venese; spidne disznó, norv. svin stb. 

3) Hang-felváltások: s = c, cseppe mester, eredetileg kovács, 
f. seppá; calbme szem, f. silmá, cuötte száz, f. sata stb. t = k a) a 
többes számbeli ragban, p. o. bsejvek f. páivát napok stb. b) a je
lenidő második személyében, p. o. guöddak f. kantat = hozasz. Lásd 
alább magában a lapp nyelvben ugyanezen föl váltást. 

4) Magánhangzók változásai. A finn a a lappban uo, uö, p. o. 
kala, lapp guölle hal, kahte 1. guöhte (keht) kettő, kantaa 1. guöddet 
hozni, savu 1. suövva füst, jakaa 1. juökket osztani, vasta 1. vuösta 
ellen, parempi 1. buöreb jobb stb. A finn i a lappban a p. o. pilvi 1. 
balva felhő, viha 1. vasse gyűlölet, harag, rinta 1. radde melly, sia 1. 
sa^e hely, viikko 1. vakko hét. A finn utóhangu i is a lappban a p. 
o. veri I. varra vér, oppi 1. oappa tudomány, okulás, túli 1. dolla tüz. 

A finn u a lappban o, p. o. usko 1. osko hit, ulkona 1. olgon 
kün, uute (uusi) 1. od'd'a új stb. 

A finn o a lappban uo, p. o. tode (tosi) 1. duotta igaz, voi I. 
vuo^a vaj, voitaa 1. vuojtet győzni stb. 

A finn uo a lapban a és ce p. o. vuori 1. varre hegy (vár), Suo
malaise 1. sabraelass, púoli 1. bselle fél. 

Magában a lapp nyelvben is sokfélék a hangváltások, mi 
ugyan már a nyelvjárások léte által is bizonyossá lesz. Azok közöl 
megemlítjük 1) a k-nak f, h, í-vel való felváltását, p. o. okt és oft 
egy; dakte és dafte csont, cakca és őafca ősz, f. syksy, v. syykse; 
likcim, Ükeik, likci volnék stb. lifcim, lifeik, lifci helyett; vselek erős, 

•) Lömirot a hosszú magánhangzókat kettőzéssel fejezi ki. 
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comp, vselekabbo, sup. vselekamus s vseleheb , -lehemus ; oanekas 
és oanehas, v. oanekis és oanehis rövid; így az infinitivus'goddek, 
addek, bagadek (veszteni, adni, fegyezni) goddet, addet, bagadet 
helyett; a jelenidö második személye cierot sírsz, galgat kelsz, 
cierok, galgak helyett, a duális és plurális második személye p. o. 
bagadseppe és bagadsekke meg bagadsette (ketten fegyeztek), baga-
dseppet, bagadsekket, bagadsettet (fegyeztek). 

2) A h-nak. a íve l fölváltását, p. o. buollatet és buollahet 
égetni, vsekjetet és vsekjehet segíteni; muo-hag'a és muo-tag'a finn. 
minutta nálam nélkül 

3) a h-nak s és s-sel fölváltását, p. o. allasis magát és allahis, 
accasis és accahis atyját, huomehet és fuobmaset észre venni stb. 
stb. — Sok egyébnek lehet példája a dovdat tudni, mely dobdat, 
dogdat, a svéd lappban tobdet (f. tuntea) is. 

Névszó. 
A lapp nyelv, a természeti nem megjelölésére az emberekre 

nézve olvnaj férfi, bardne fiú, nisson nő, niejda lány szókat használj a. 
p. o. ólmaj-ólmus férfi ember, nisson-olmuS nö ember, bardne-rnanna 
fiú gyermek, niejda-manna leány gyermek. Négylábú állatokra nézve 
használja a cikko és ravja szókat, p. o. cikko-gumpe hím farkas, rav-
jagumpe nőstény farkas; madarakra nézve, a varres és úignalés 
szókat, p. o. varres goaskem hím sas, nignalés goaskem nőstény sas; 
a halakra nézve a mcedem és guoksa szókat, p. o. mazd'em-luQssa nős
tény lazacz, vagy ikrás lazacz, guoksa-luossa hím lazacz, vagy tejes 
lazacz. 

Bagózás. A lapp főbb nyelvjárások névszói ragozását, s annak 
viszonyát finn rokonaihoz, legjobban mutatja egy összehasonlító 
minta, a melyhez hozzá lehet fűzni a szükséges felvilágosításokat. 
Ezt a mintát Lönnrotnak Enare nyelvjárás-ismertetéséből vesszük. 
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Finn. Reval-eszt. Dorpat-eszt. 

E g y e s - s z á m . 

Nominat. 
Infinit. 
Génit. 
Ablat. 
Adess. 
Állat. 
Elat. 
Iness. 
Illat. 
Essiv. 
Praedicat. 
Comitat. 
Instrum. 
Abessiv. 
Prolativ. 

Nominat. 
Infinit. 
Génit. 
Ablat. 
Adessiv. 
Állat. 

Elat. 
Iness. 
Illat. 
Essiv. 
Praedicat. 
Comitat. 
Instrum. 
Abess. 
Prolat. 

jalka láb 
jalka-a (ka-ta) 
jala-n 
jala-lta 
jala-lla 
jala-lle 
jala-sta 
jala-ssa 

j a l g 
jalg-a 
jala 
jala-lt 
jala-1 
jala-le 
jala-st 
jala-s 

jalka-han (kaan) jalg-a 
jalka-na 
jala-ksi 
jalka-ne 
jala-n 
jala-tta 
jala-tse 

jalga-na 
jala-ks 
jala-ga 
jala (gyalog) 
jala-ta 
jala-ti (adverb 

jalg 
jalg-a 
jala 
jala-lt 
jala-1 
jala-le 
jala-st 
jala-n 
jalg-a 
jalga-n 
jala-s 
jala-ga 
(jala) 
jala-ta 

) ~ 

T ö b b e s - s z á m . 

jala-t 
jalk-o-ja 
jalka-i-n 
jalo-i-lta 
jalo-i-lla 
jalo-i-lle 

jalo-i-sta 
jalo-i-ssa 
jalo-i-hin 
jalko-i-na 
jalo-i-ksi 
jalko-i-ne 
jalo-i-n 
jalo-i-tta 
jalo-i-tse 

jala-d 
jalg-u 
jalga-de 
jalga-de-lt 
jalga-de-1 
jalga-de-le 
(jalul, jalule) 
jalga-de-st 
jalga-de-s 
jalgajde-sse 
jalga-de-na 
jalga-de-ks 
jalga-de-ga 
(jala) 
jalga-de-tta 

jala 
jalg-u 
jalg-u (-ude) 
jal-u-lt 
jal-u-1 
jal-u-le 

jal-ust 
jal-u-n 
jalg-u 

jalg-u-s 
jalg-u-ga 
(jalu) 
jal-u-ta 
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Éjszaki csúd. Svéd-lapp. Ej szaki-lapp. Enare-lapp. 

E g y e s • s z á m. 

jalg,jolg juolke juolgge *) juölgc 
jalga-t juolke-b ) 

juolge 
juölge-e 

jalga-n juolke-n \ 
juolge 

juolge 

jalga-1 
jalga-le 

— juolke-st j 
jalga-s juolke-sne, -ni juolge-st juölge-st? -is 

jalg-ha juolka-si juolgga-i juolga-n 
jalga-n) 
jala-ksí 

juolke-n juolgge-n juölgge-n 

jalga-ked) 
jalga-n \ 

juolk-in julgi-n juolgin 

jalga-ta juolke-taka juolge-tag'a juolge-tta 
juolke-t -ge-tah. 

T ö b b e s - s z á m . 

jalga-d juolke-h juolge-k juölge-h 
jalgo-i-t juolk-i-t julg-i-d juolg-ii-d 
jalgo-i-den juolk-i julg-i juolg-ij 

jalgo-i-1 
jalgo-i-le 

—. juolk-i-st 
jalgo-i-s juolk-i-sne julg-i-n juolg-i-n 
jalgo-i-he juolk-i-ti julg-i-di juolg-ii-d 
jalgo-i-n juolk-i-n (juolgge-n) (juölgge-n) 
jalgo-i-ks — 
jalgo-i-den- kedjuolki-kum julgi-gujm juolgij-gujm 
jalg-i-n — 
jalgo-i-ta juolki-taka julgi-tag'a juolg-ii-tta 

*) Lönnrot a szokott írást követi, különben , mint oda feljebb említettük, 
csak juolge volna helyes, egy gr-vei. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK, V. 2 0 
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Az összehasonlító minta azt mutatja, hogy a íinn nyelvcsoport
ban a névszók ragozására nézve, mind a ragok számával mind alak-
jókkal, legteljesebb a finn nyelv, jóllehet a reval-eszt a többesszám
beli ragot jobban megörzötte; legszükesebbek a ragok számával és 
alakjával a lapp nyelvjárások. 

Az a szótag vagy betű, mely ragozáskor hangerősbülést vagy 
hanggyengülést szenved, jellem betűnek vagy szőtagnak nevezte
tik ; a felhozott mintákban a ka szótag az, mely az észt nyelvben és 
éjszaki csúdban g-vé} a lappnyelvekben ke vagy ge-vé változott. 

A finn nyelv 15 viszony ragot különböztet meg, úgy az egyes-
mint a többes-számban. A jellemző szótag ka az egyes-számban min
denütt megmarad, hol nyílt a szótag, tehát az infinitivusban (eredeti
leg jalka-ía, összevonva jal&aa), illativusban (jalka-Ztan, összevonva 
jal&aan), essivusban (jalka-í/a) és comitativusban (jalka-we). A többi 
viszonyi ragok zárttá teszik a jellemző szótagot, azért a felvett pél
dánkban elvesz a k, vagy tulajdonképen j-re vagy heh-re gyengül, 
így: genitivus jaljan, v&gyjal'an, vagy szokottabban jalan. S a mint 
a jellemző szótag vagy betű a genitivusban gyengül, úgy marad meg 
a többi ragok előtt i s , a melyek zárttá teszik a jellemző szótagot. 
Ámde megfordítva is áll a dolog, úgyliogy a jellemző betű a geniti
vusban erősbül, p. o. hammas fog, genitivus: hampahau, vagy ham-
paan: erről azonban csak a lapp nyelvben fogunk tüzetesebben szólni. 

Tekintvén a tta, lle, Ita, ssa, sfa, ragokat, s tudván másunnan, 
hogy azok 1-böl és s-ből meg na, ne, ta-ból alakultak, így: 1-na, l-ne, 
1-ta; s-na, s-ta, világossá lesz előttünk, miért teszik zárttá a jellemző 
szótagot. Mert jalka-hoz l vagy s rag járulván, lesz jalkal és jalkas ; 
e miatt tehát hanggyengülés áll be, így: jal'al, jal'as, mi természe
tesen nem változhatik meg, ha megint az l-höz még na, ne, ta, s az 
s-höz még na, ta járulván, hasonulás útján, jalalla, jalalle, jalalta, ja-
lassa, jalasta lesznek. Minthogy a ksi, tta, tse ragok hasonlóképen 
hatnak a jellemző szótagra: azt lehet gondolni, hogy azok összetett 
ragok, vagy legalább két tagú szókból vált ragok. Ezt az utolsót a 
tta-ra nézve a lapp megfelelő taká, tag'a bizonyítja; s ha a ksi és tse-
re nézve se az összetételt, se a két tagú szóból váló Összevonást nem 
lehetne megmutatni, hatásukat az analógiából kellene megfejteni. 

A finn nyelvnek többes számú jelelő ragja t (jalat = lábak). 
Ez eltűnik a többi viszony-ragok előtt s helyét i pótolja. Hogy miké-
pen történt az, annak kiokoskodása nem ide való ; csupán ezt a hoz-
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závetést bátorkodunk még kitenni, hogy az infinitivus, genitivus, 
essivus és comitativus ragjai megelőzik a tübbesi ragot. 

Az észt nyelv lehetőleg simul a finnhez, úgy hogy csak önál
lóbb nyelj árasainak tarthatni. A jeliem-szótagot és a ragokat fogyasz
tott állapotban mutatja a két észt nyelvjárás, úgy azonban, hogy a 
dorpati nyelv még fogyasztóbb mint a revali. A két nyelvjárás az 
egyes-szám comitativusában új ragot, ga-t} mutat fel, melyet két 
szóból lehet megfejteni, vagy a finn-észt kansa = népből, melyből 
vei jelentésű viszonyító alakúit, így : kansani, kansasi} kansansa vagy 
kamsa — velem, veled, vele, miszerint jala-ga annyi volna, mint 
finnül jalan-kanssa == láb-bal j vagy a lapp guojbme, guojme = 
társ szóból, mely meg a lappban szolgál viszonyítóul, gujm alakban, 
így : jutgi-gujm = lábakkal. Továbbá a dorpati észt egyesszám
beli inessivusa n ragot mutat fel, ssa, s helyett, mely n a finnben is 
locativust jelent. 

A többes számban legelőbb is azt a különösséget tüuteti föl 
az észt nyelv, bogy két alakja van, hosszabb és rövidebb, melyek 
elseje inkább a revaliban, utóbbika inkább a dorpatiban kelendő. A 
hosszabb alak megtartja a tőbbesi d (finn. t) ragot, de a genitivus rag
jával együtt. A finn többesi genitivus (jalkain) elenyésztette a <-t, 
mely p. o. a háromtagú szókban is megmarad, így: jumala = isten, 
jumaloiáen és jumaloiiíen isteneké. Ajumaloiden alakhoz hasonlít 
a jalgade alak, melyből a genitivus jelelője n szintúgy elmarad, mint 
az egyes-számban (finn. jalan, észtül jala). A jagadeZí, jagac/es stb. 
annyi, mintha a finnben jumaloi&a, jumalomct helyett így lehetne 
mondani: jxxmsdoidelta, ']mnsA.oidessa stb. — A rövidebb alak (jalul, 
jalult, jalust stb.) még nagyobb összevonást tüntet elö mint a finn 
jaloilla, jaloilta, jaloissa stb. 

Az éjszaki csúdnyelv mintegy közepét foglalja el a finn és észt 
nyelveknek. Az egyes-szám viszony-ragjai közt csak a comitativus 
ked megjegyezhető, mely más szóból származik ugyan, mint az észt 
ga} de egy jelentésű vele. A többes-számban még jobban közeledik 
e nyelvjárás a finnhez, mint az észt nyelv. 

A lapp nyelvnek legkevesebb viszony rágj a van. Az éjszaki 
nyelvjárásban juolgge áll, két g-ve\. Fiiét juölge-t í r : de a hang
gyengülések és erösbülések kitüntetésére mások úgy írják. Ez a 
nyelvjárás nem bírja egymástól megkülönböztetni az infinitivust és 
a genitivust, melyek juolge; továbbá csak egy locativus ragja van 

20* 
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st (juolgest), mely tehát a finn Ita, lla, sta, ssa négyféle locativusnak 
felel meg; így az állativus juolggai is a finn lle és han-nak felel meg. 
Ajuolggen meg a finn essivusnak és praedicativusnak helyét pótolja. 
A juolggai és juolggen alakok hangerösbülései csak is a finn illativus 
és essivus alakjaiból érthetők meg. A következő julgin alakban, mely 
a finn comitativus és instructivus helyett van, a töbeli uo w-vá vo
nódik össze, mert a következő szótagban i van. 

A déli (svéd) nyelvjárás nem erezi a hanggyengülést, azért a 
jellemző szótag mindenütt megtartja a k-t. Az a nyelvjárás megkü
lönbözteti az infinitivust (juolkeb) a genitivustól (juolken). Amannak 
b ragja megfelel az m-nek, melyet az éjszaki nyelvjárás is a mutató 
névmásoknál alkalmaz, p. o. dat ez, infinit. dam. A déli nyelvjárás
nak három locativus ragja van: ste, sne, vagy n és i (juolkest, juol-
kesne vagy juolken, és juolkai). A többi ragok nem igényelnek már 
felvilágosítást; mert az is világos , hogy az abessivus juolke-t csak 
rövidülése a juolke-taka-nak. 

A enare-lapp az infinitivus utóhangját meg is nyújtja, azért 
jubígee-nek is írja Lönnrot. Föltetsző benne az n allativusi vagy il-
lativusi rag (juolgan), melyet, ha az éjszaki csúdnyelv illativusával 
(jalg-ha) együtt egybehasonlítjuk az illető finn raggal, úgy kellene 
értelmezni, hogy az a finn han ragból csak az n-et, a csúd illativus 
meg a hat tartotta volna meg. 

A lapp nyelvjárások többes-számbeli ragja h és k, melyei a 
többi finn nyelvek t, d-vel azért is azonosnak vélhetünk, mert azok
ban általában (p. o. véne', vagy vénet, vagy veneh = vének, sajka; 
ei tűnne' nem tud és a savolai nyelvjárásban ei tűnnek; antaa' vagy 
antaah stb.), s különösen a lapp nyelvjárásokban is a t, h, k hangok fel
válthatják egymást, lásd itt a 302—303. lap. A h vagy k többesi rag is 
eltűnik a viszonyragok előtt, azt i pótolván mindenütt, mely hosszú. 
S mert ez által a szó másik tagjában i kerülvén elő, az első tag wo-ja 
az éjszaki nyelvjárásban w-vá vonódik össze; innen julgid, jvilgt, 
julgin, julgidi. Ezt az Összevonást nem ismeri sem a déli , sem az 
enarelapp nyelv. Továbbá az éjszaki nyelvben a többes-szám essi-
vusa nem különbözik az egyes-szám essivusától (juolggen), valamint 
a többes-szám locativusa is megegyezik az egyes-szám instructivu-
sával. Mind a három lapp nyelvjárás többes-számbeli comitativusa 
(juolki-kum, julgi-gujm, juolgij-gujm) és abessivusa (juolki-taka, 
julgi-tag'a) világos összetételek, mert a genitivusból és kum, gujm, 
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meg laka, tatfa szókból szerkezödtek, s azért nem is számíthatók 
a viszonyragok sorába. 

Ezen talán sem érdektelen sem haszontalan egybeállítás után 
igen röviden szólunk különösen a lapp névszó ragozásáról. 

Erre nézve a lapp névszókat két osztályra szedik. Az első 
osztályhoz azon névszók tartoznak, melyek tője a nominativussal 
egyenlő, s melyek a jeliem betűt a genitivusban gyengítik , ha he
lye van a hanggyengülésnek. A másik osztályhoz meg azok tartoz
nak, melyek tője agenitivusbóltünik ki, melyek tehát, ellenkezőleg, 
a genitivusban tüntetnek fel hangerösbülést, ha ennek helye van. 
Jegyezzük meg itt, hogy a lapp nyelv két allativusi alakkal bír, mely
nek egyike s-sel végződik, de csak a birtokos ragokkal divatozik, 

1. Osztály. 

Ehhez tartoznak 1) kéttagú névszók, melyek a nominativusban 
és genitivusban a-val, o-val, e-vel végződnek, p. o.jokka folyó, dakko 
tett, tietto tudás, sadne szó, génit, jog'a, dag'o, died'o, sane; 2) há
romtagú diminutivumok , p. o. goaskemas kis sas , buörrebus job-
bacska, bahhabus rosszacska, lag'abus közelecske; 3) mus (mussa), 
vuotta (vuot), dak (dakka), us (ussa), as (ássa) képzőkkel szárma
zott névszók, p. o. borramus étel, (borrat enni), buörrevuotta jóság, 
addaldak adomány, rokkadus kérés, govcas fedél, takaró. 

A jelZem-betüre nézve változatlanok a dd, gg, ha hasonulásból 
erednek, továbbá, df, dg, t'k, lg, 11', rf; azután a nomina actoris, p. o. 
lokke olvasó, sivnedsege teremtő; végre mások is, melyekre nézve 
nincs szabály , p. o. litte tál , muödda bőr-öltöny, vakko hét (sep-
timana), cokka hegycsúcs, mokke szög, dikke finn. tái tetű, gallé 
köszírt, goppe tenger-öböl, bsesse ököl, sedne anya, didno kavics stb. 

Az első osztálybeli névszók ellökik az a-t az allativusi i előtt 
de más ragok előtt megtartják azt, p. gietta kéz, állat, gitti, de génit. 
plur. gied'ai; továbbá az o-t ugyancsak az allativusi i és s előtt w-vá 
változtatják, p. o. muotto kép, állat, muttui, muttus- 5 végre az e-t 
a-vá változtatják ugyanott, de más ragokban összevonják az i-vel, 
p. 0. sadne szó, állat, sadnai, sadnas-; comitat. sanin. Példák : jokka 
folyó, gietta kéz, muorra fa, addaldak adomány, muotto kép 
goatte ház. 
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Egyes szám. 

Nom. jokka gietta, muorra, addaldak, muotto, goatte 
Inf. (rőíi.jog'a gied'a muora addaldag'a muod'o goad'e 

íjokki gitti murri addaldakki muttui goattai 
ijokkas- giettas- muorras- addaldakkas- inuttus- goattas-

Locat. jog'ast gied'ast muorast addaldag'ast muod'ost goad'est 
Praedic. jokkan giettan muorran addaldakkan muotton, goatten 
Comitat. jog'ain gied'ain niuorain addaldag'ain nniod'oin god'in 

Többes-szám. 

Nom. jog'ak gied'ak muorak addaldag'ak muod'ok, goad'ek 
Injint. jog'aid gied'aid muoraid addaklag'aid, muod'oid, god'id 
Génit, jog'ai gied'ai muorai addaldag'ai muod'oi god'i 
. ^jog'aidi gied'aidi rauoraidi addaldag'aidi muod'oid t god'idi 

' ^jog'aidass- gied'aidass- muoraidass- addaldag'aidass- muo-
[d'oidass- god'idass-

Locat. jog'an, gied'ain, muorain, addaldag'ain muod'oin, god'in 
Praed. mint az egyes-számban. 
Comit. jog'ai gujm, gied'ai-gujm stb. 

Jegyzet. 1, Az allativusnak két alakja van: jokki és jokkas-
Az első a közönséges, a másik egyedül birtokos ragokkal fordul elö. 
így : jokkasam, jokkasad, jokkasas v. jokkasis = folyómnak, folyód. 
nak, folyójának, vagy folyómhoz stb. De a déli nyelvjárásban ez az 
alak magában is áll, p. o. ja de va53Ín bnjas solus — s az mene fel 
a szigetre, lásd a következő 316. 1. is. 

Jegyzet. 2. A többes-szám praedicativusa egy az egyes-számé
val ; tehát inkább azt kell állítani, hogy nincsen többes-számu prae-
dicativus. A lappnyelv a többes-számu subjectumot az egyes-számu 
praedicaturamal egyezteti, mintha magyarul így mondjuk: „A kik 
igazán királyul viselkednek, azokat tiszteljük." — Az egyes-szám
nak van igazi comitativusa, p. o. „de corbmadi guoíca ouda-julgin-és 
farpal bád'a eriti" = akkor lecsapá a medve el'ó-lábával (elö-láb-
val-a) a hordó fenekét; — „go gavce jag'e leg'e ollasi dievvan, mi 
sittujuvvum lsei daina birruin" = hogy (midőn) nyolcz éve egészen 
kitelt, mi ki volt szabva avval az ördöggel. De a többes-számnak 
nincsen comitativusa, hanem ennek viszonyát a gujm = társ szóval 
fejezi ki, melyet a többes-számu genitivussal köt össze. S minthogy 
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ez az éjszaki lappnyelv az abessivust is tag'a szóval és a dolognév 
genitivusával fejezi k i , azért azt kell mondani, hogy abessivusa 
sincsen. 

Az egyes-számu infinitivus is egy a genitivussal; a többes
számban rendesen különbözik az emettől (jog'aid, jog'ai). De némely 
kerületben az infinitivus cZ-je veszni kezd már; tehát ott a többes
szám sem különbözteti meg az infinitivust a genitivustól. 

Jegyzet. 3. Némely névszók megtartják az a-t az allativusi i 
előtt is, p. o. akka asszony, allativ. akkai; oabba leánytestvér, ál
lativ. oabbai. 

Változatlan jellem-betüjü szók ragozási példáji: vuogga halá
szó horog, cuojka szúnyog, fuolke nemzetség (magyarul falka?), 
mat'ke utazás. 

Egyes- szám. 

vuogga cuojka fuölke mat'ke 
vuogga cuojka fuölke mat'ke 
vuggi cujki fuolkai mat'kai 
vuoggas- cuojkas- fuolkas- mat'kas-
vuoggast cuojkast fuölkest mat'kest 
vuoggain cuojkain fulkin mat'kin 
vuoggan cuojkan 

Többes szám 

fuölken mat'ken. 

vuoggak cuojkak fuölkek mat'kek 
vuoggaid cuojkaid fulkid mat'kid 
vuoggai cuojkai fulki mat'ki 
vuoggaidi cuojkaidi fulkidi mat'kidi 
vuoggaidass. cuojkaidass- fulkidass- mat'kidass-

stb. 

Jegyzet 1. A változatlan jellem-betüjü szók közt is van, mely 
megtartja az a-t az allativusi i előtt, p. o. manna gyermek, balka ju
talom, bér, fjelbma patak, luökka domb, boadna (dáe) férj, ladna 
nyírbokor, vakká czomb, muötta minta, muödda bőrruha, guödda 
vánkos stb. allativ. guoddai stb. 

Jegyzet. 2. Az allativusi i előtt, mint láttuk, az o it-vá lesz, p. o. 
guovlo szél (margó) guvlui, guvlus-; de lehet hallani guvlusam és 

Nomin. 
Infi. Q. 

Allativ. 

Locativ. 
Comit. 
Praed. 

Nomin. 
Infinit. 
Génit. 

Allativ. 
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guvlosam is, szélemhez, azaz mellettem. így illó Öröm,algo kezdet, dalló 
ház, (tanya, telek f. talo) stb. az allativusban: illői, algoi, dalloi stb. 

11. Osztály. 

A második osztályhoz tartoznak olyan névszók, a melyek mos
tani nominativusa megrövidült; tehát: 1) melyek mássalhangzóval 
végződnek mind a nominativusbau mind a genitivusban, p. o. malés 
ételideje, étel, gen. mallas ; nag'er álom, gcn. nakkar; ladas íz, tag, 
gen. Iad'd'as ; rumas test, tetem, gen. rubmas; — 2) a melyek nomi
nativusa és genitivusa különböző magánhangzóval (o ós u val) vég
ződnek, p. o. suolo sziget, gen. sullu ; boaco iramszarvas, gen. boccu ; 
— 3) melyek nominativusa magánhangzóval, s genitivusok mással
hangzóval végződnek vagy megfordítva, p. o. gama csizma, génit, 
gabmag; úuovcanyelv, líaofcam ; ssemo szakái, ssebmon; cseve nyak 
cseppat; olmaj férfi, olbma; olmus ember, olbmu; galés öreg em
ber, galla. 

Meg kell jegyezni, hogy az o-val végződök, melyek az első 
tagban ikermagánhangzósak, azt az o-t a ragok előtt w-vá változtat
ják, mely u miatt azután az előző ikerhangzók összevonódnak, tehát: 
suolo sziget, sullu, sullust, sulluk; boaco iramszarvas, boccu, boc-
cust, boecuk. Mégis ssemo szakái, g. ssebmon, ssebrnonest, eeebmo-
nak. Továbbá az utolsó szótagbeli e, vagy é a ragok eKtt a-vá vál
tozik, tehát: cseve nyak, cseppat, císeppatést, cseppatak; malés, mal
las, mallasak; nag'er, nakkar, nakkarak. Kivételek: gserés szánka, 
gen. gserres ; vseéer kalapács, g. vseccer; mserés bárd, balta, g. mser-
res. Végre, a szók eredeti utóhangja a (mállása, nom. malés, gen. 
mallas) i előtt kiesik, de a locativus st és praedicat. n előtt é-vé vál
tozik, tehát: cseve nyak, gen. cseppat (tő : cseppata), allativ. éseppati, 
locat. cseppatest; gen. pl. cseppati. 

Az eddig mutatott példák mind erősbítik a jellem betűt, a 
mely erősbülés azután végig megmarad minden viszonyrag előtt; 
de vannak változatlan jellem-betüjüek is, úgy mint: 1) az ismeretes 
df} d'g, t'k, lg jellem-betüjüek ; 2) az igeszók nomina actionisai, p. o. 
lodnom kiváltás, lokkam olvasás, ravvim parancsolás; 3) a feletlen 
tagú diminutivumok, p. o. lajbas kenyérke, addaldag'as adományka 
(tőji: lajbaca, addaldag'aea) ; 4) némely más névszók, melyeket gya
korlatból kell megtanulni, p. o. rokkus kérés (rokkadus az első osz-
tály-hoz tartozik), goccus parancs, sednam föld stb. — Példák; 
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Egyes-szám. 
Nomin. boaco galés nag'er rumas gama cseve 
Inf. G. boccu galla nakkar rubmaa gabmag cseppat 
Állat jboccui gallai nakkari rubmasi gabmagi cseppati 

(boccus- gallas- nakkarass- rubmasass gabmagass- cseppatass-
Locat, boccust gallast nakkarést rubmasést gabmagést cseppatést 
Praed. boacon galesén nag'arén rumascn gaman cseven 
Comit. boccuin gallain nakkarin rubrnasin gabmagin cseppatin 

Többes-szám. 

Nom. boccuk gallak nakkarak rubmasak gabmagak 
csép patak 

Injinit. boccuid gallaid nakkarid rubmasid gabmagid 
őseppatid 

Génit, boccui gallai nakkari rubma^i gakmagi 
cseppati 

(boccuidi gallaidi nakkaridi rubmasidi gabmagidi 
Állat. ) . cseppatidi 

jboccuidass gallaidass nakkaridas rubmasidas gabmagidas 
[ cseppatidaa *) 

Locat. boccuin gallain nakkarin rubrnasin gabmagin 
cseppatin 

Praed. boacon galesén nag'erén rumasen gaman 
cseven. 

Jegyzet. 1. A többesek: boccuk, sulluk, olbmak, gallak stb. a 
többesi k előtt hosszú magánhangzóval bírnak, mert boccujek, sul-
lujek, s olbmajek, gallajek-bÖl vonódtak össze; s azért erősbült a 
jellem-betü is. — A praedicativus ragja n néha a rövidült nominati-
vushoz is járul, tehát gallan és galesén ; labés bárány, lábban és la-
besén; cala írás, calan és callagén, vuönenapa, gen. vuodnam, praed. 
vuonen és vuodnamén. 

Változatlan jellembetüjü szók ragozásának példáji legyenek 
balgés gyalogút, coaskem fagy, jurda gondolat, gaska tüz-kö, kova, 
rokkus kérés. 

*) Feles számú szótagok lévén í-et írnak, mert a másodrendű hangsúly a 
harmadik tagra j u t ; feletlen számú szótagok lévén, ss-et írnak, amaz hang
súly miatt. 
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Nom. 
Inf, G. 

Állat. 

Locat. 
Praed. 
Comit. 

Nom. 
Infinit. 
Génit. 

Állat 

Locat. 
Praed. 

Egyes-szám. 
balgés coaskem jurda 
balga coaskem jurdag 
balgái coaskemi jurdagi 
balgas- coaskemass- jurdagass-
balgast coaskemést jurdagést 
balgescn éoaskemén járdán 
bagain coaskemin jurdagin 

gaska 
gaskam 
gaskami 
gaskamass-
gaskamést 
gaskamén 
gaskamin 

rokkus 
rokkus 
rokkusi 
rokkusass-
rokkusést 
rokkusén 
rokkusin 

Többes-szám. 
balgák coaskemak jurdagak gaskamak rokkusak 
balgáid coaskemid jurdagid gaskamid rokkusid 
balgái coaskemi jurdagi gaskami rokkusi 

Íbalgaidi éoaskemidi jurdagídi gaskamidi rokkusidi 
balgaídass coaskemidas jurdagidas gaskamidas rokkusidas 
balgáin coaskemin jurdagin gaskamin rokkusin 
mint az egyes-számban. 

Felhozunk még némely különösséget, mert tanúságosak. 
A lakké (finn. lai, mód) nyilván azonos a magyar ?a</-gal, mely

ben inkább ragot, mintsem képzőt találunk, ilyenekben : hason-lag, 
cmberi-?e</,' a lappban is legtöbbnyire csak az állativusban, lakkai, 
fordul elő. 

A vuotta, észrevét, gondolat, csak az allativusban, vutti, s a 
locativusban, vitod'ast található, p. o. vutti valdet — észbe venni, 
vigyázni. De összeszerkezödvén melléknevekkel, elvont főneveket 
alkot, p. o. bnörrevuotta jóság. Ez a vuotta annál nevezetesebb, mert 
azonos a vogul ?t£-tal, mely ott nagy szabadsággal mindenféle szókhoz 
járul, p. o. kitne kérdő, kitn-ut kérdés, kitem kérdett, kitem-ut kérdett 
dolog; tliml'e ilyen, taml'e-ut ilyesmi stb.; sőt azonosnak látszik a 
finn uutef yyte képzővel is, p. o. hyvyyte = buörrevuotta, jóság stb. 

Harrai, egy szokatlan szónak, harre-nak, allativusa; dafhoi, 
(állat.) dafhost (locat.) dafho-t föltételezik; — mind kettő „ra néz
ve" jelent. 

Hogy némely névszó csak egyes-számbeli, p. o. nselge éh, gojko 
szomj, vajkke segítség, dadne (norvég, tin) ón, magától értetik. Más 
névszók megint csak a többes-számban fordulnak elő , p. o. az ide
gen szók skrerak olló, busák nadrág (buxer); azután gallokak iram-
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bör homlokából készült csizma (gallo, galo homlok), úuorjakak fó
kabőr csizmák (ríurjo tengeriborju, fóka), juovlak karácsony (norv. 
juV), bcesacak húsvét (norv. paaske, finn. paasiainen), helludag'ak 
pünkösd (finn. heluntai), vanhemak elődök, de vanhem is egy előd = 
véneb, finn. vanha vén 5 muod'ok orczák , kép (muotto egy orcza), 
nakk írok álom; stb. mondják varrd és várrák vér, radde és raddek 
melly, p. 0. sust raddek la?k najvrek az ö mellyé gyenge; gafok liszt. 

A hdbme ~ szem szót ilyen összetételekben is használják, p. o. 
süd'dyo-calbme egy szem pelyva, vuofta-calbme egy szál (szem) haj: 
ellenben saa^d'ok pelyva, vuovtak haj. 

Összetett szók lévén, az utóbbihoz járulnak a ragok, p. 0. gnöl-
le-bivdar halfogó, halász, guölle-bivdari, guölle bivdarést stb. — 
Akkor is csak az utóbbihoz járulnak a ragok, mikor két névszó 
egymást értelmezi, p. 0. rieg'adam niejda Máriást = született szűz 
Máriától; Zeem oastam daid buccuid Banne Berastja vuovdam Tóm
má Andai, = vettem ezen iramszarvasokat Banne Pétertől, s elad
tam Tomma Andrásnak. íme a lapp a vezetéknév után teszi a ke
resztnevet, mint a magyar, holott a norvég így mondja : Peder Banne, 
Anders Tom. 

Eltérő nyelvjárások. 
Ámbár az egybehasonlító mintában a svéd-lapp és az enare-

lapp ragozását felmutattuk, mégis külön adjuk itt a déli (vefseni) 
nyelvjárást, mely a svédhöz közeledik, és az enareit, hogy alkalmunk 
legyen erről néhány szükséges tudósítást előhozni. 

A déli (vefseni) nyelvjárás névszói ragozását így adja Fries : 

Egyes szám. 
Nom. get kéz juk folyó goatte ház rokkelvas kérés 
Infinit. gedab juk eb goateb rokkelvaseb 
Génit. getn juken goaten rokkelvasen 
lllativ. getti jukki goattai rokkelvassi 
Állat. gettas jukkes goattas rokkelvassas 
Inessiv. ^edasne jukesne goatesne rokkelvasesne 
Etativ. gedast jukest goatest rokkelvasest 
Praed. gettan jukken goatten rokkelvasen 
Comitat. gedain jukin gotin rokkelvasin 
Abessiv. gedat v. jukat v. goatat rokkel vasat. 

gedatak jukatak -
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Többes-szám. 
Nom. getah jukah goateh rokkelvaseh 
Injinit. getaid jukid gotid rokkelvasid 
Génit. geti juki goatei rokkelvasi 
Illat. getaid(i) jukid(i) gotid rokkelvasid 
Állat. — — — — 
Inessiv. g^daisne jukisne gotisne rokkelvasisne 
Elativ. gedaist jukist gotist rokkelvasist 
Praed. gettan jukken goattcn rokkelvasen 
Comit. geti-kum juki-kum goatei-kum rokkelvasi- kum 

v. — gujme v. — gujme v. — gujme v. — gujme 
Abessiv. gedait 

v. getat 
jukit 
v. jukitak 

goatat rokkelvasat. 

E példák a hangváltozásokat is elötüntetik, a melyek ebben 
a nyelvjárásban előfordulnak, a mely az éjszaki lapphoz képest 
azért is nevezetes, mert a g'ettas, jukkes, goattas, rokkelvassas allati-
vust önállóan, birtokos ragok nélkül is, használja. 

• 
Enare-lapp névszó-ragozás. 

Lönnrot említett munkájából következő példákat teszünk ide : 

I. Osztály. 
E g y e s - s z á m . 

Nom. okko (sep 
timana), 

• ihe év, cááce víz, soate had, lope enged-
[elem, 

Injin. oho ive (igvaise) cááse soad'e lőve 
Génit. oho ive (ivás) cááse soad'e lőve 
Allativ. okkon ihan caacan soatan lopan 
Locat. ohost ivest öáásest soad'est lovest 
Praedic. okkon ihhen cááccen soatten loppen 
Comitat. ohoin 

ohuin 
ivvin caasin sood'in luvvin 

Abessiv. ohotta ivetta cáásetta soad'etta lovetta 

T ö b b e s - s z á m . 
Nomin. ohoh iveh cááseh soad'eh loveh 
Injinit. ohuid ivviid caasiid sood'iid luvviid 
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Génit. ohuj ivvij caasij sood'ij luvvij 
Allativ. ohuid ivviid caasiid sood'iid luvviid 
Locat. obuin ivvin caasin sood'in luvvin 
Praedic. okkon ihhen caácen soatten loppen 
Comitat. ohui-kum ivvij-kum caasij-kum sood'ij-kum luvvij-kum 
Abessiv. ohuitta ivvij tta caasiitta soodiitta luvviitta. 

II. Osztály. 

E g y e s - s z á m . 

Nom. vahe hiba, psesenu kutya kserbes sajka 
Injinit. vag'e psesednu keerbba 
Génit. vag'e psesednu kserbba 
Allativ. vaban psesednagan kserbbasan 
Locat. vag'est psesednagést kserbbest 
Praedic. vabhen psesednagen kserbesen l ) 
Comitat. vag'in psesednuin kserbbain 
Abessiv. vag'etta pseeednutta kserbatte 

T ö b b e s - s z á m . 

Nom. vag'eh psesednuh kserbbah 
Injinit. vag'iid psesednagiid kserbbaid 
Génit. vag'ij psesednui kserbai 
Allativ. vag'iid psesednagiid kserbbaid 
Locat. vag'in psesednuin kserbbain 
Praedic. vahben psesednagen kserbesen 
Comitat. vag'ij-kum psesednui-kum kserbbai-kum 
Abessiv. vag'iitta psesednuitta kserbaitta. 

Az enare-nyelvben következő hangváltozásokat lehet megje
gyezni : 

Magánhangzók. A rövid törzsbeli a és u néha az egyes-szám
beli nominativus, allativus és praedicativusban hosszúvá (aa uu2) 
lesz, p. o. laaha törvény (é. 1. lakká, d. 1. laga, f. lakki) inf. lavvu, 

') A praedicativus a nominativusból való , minek példáji az éjszaki lapp
ban is fordálnak elő. 

2) Mondtuk már, hogy Lönnrot a hosszú magánhangzókat kettőzéssel je
löli meg. 
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gen. lavvu, loc. lavviist, comit. laviin,f) abess. lavutta, de allativus 
laahan, praedicat. laahen ; többessz. noná. lavvuh stb. praedic. laahen. 
így juuho (é. 1. jokka, f. joki), juvvo, juvviist, juvvuh, juvvuid, 
praed. juuhoin. 

Az ad az egyesszáni allativusában és comit. továbbá a többes-
számban, kivéve a nomin. és praedicativust, aa-vá lesz, p. o. aápe 
tenger, cáace víz, állat, aapan, caacan, comit. aavin, caacin, de inf. 
aave, cááse stb. több. sz. nom. ááveh, cááseh, de inf. aaviid, caa-
siid stb. 

Az cew változatlanul marad meg; tehát mseascce erdő infinit. 
msesece, comit. lusesecin, több. sz. nom. mseseceh, inf. mseaeciid stb. 

Az oa az egyessz. comit. és a több. számban mindenütt i előtt 
oo- vá lesz, p. o. soate csata, comit, sood'in; több. sz. n. soad'eh, inf. 
sood'iid stb. 

A o még ugyanezen i előtt w-vá lesz néha, p. o. lope, comit, 
luvvin, többes-szám infinit. luvviid stb. De okko-ban a töbeli o vál
tozatlan. 

Az uó változatlanul marad meg; tehát: luokka domb, infinit. 
luoha, comit. luohain, több. sz. nom, luohah, inf. luohaid stb. 

Mássalhangzók. A kk jellembetíí h-vk gyengül, p. o. luokka 
domb, luoha; okko hét, oho; a g' is h-vá lesz, p. o. nag'er (nag'vcr) 
é. 1. nakkar álom, nahar; — a h meg v-vé gyengül, p. o. laaha tör
vény, lavvu, juuho folyó, juvvo, ihe év, ive. 

A cc c-vé, a c s-sé, a £ megj-vé, d e a í d'-vé gyengülnek, p. o. 
msesecce erdő, mseseee; cáace víz, cááse; sesece atya, seseje; sesete 
szükség (é. 1. ha3tte, f. háta), seaed'e stb. 

A pp p-\é, a p meg v-vó gyengül; hoappu -) sietség, hoapu ; 
aápe tenger, ááve. 

Melléknév. 

Nagyon föltetsző sajátsága a lapp nyelvnek, hogy némileg 
megváltoztatja a melléknevet, mikor az jelző (attribútum), minél-

') Az enare-nyelvben megvan az *i,mely a török nyelvekben és az oroszban 
ismeretes. 

2) Lönnrot ezt a szót a finn hoppu-vsil hasonlítja ; ^ehát különbözik a havva 
szótól, mely pillanatot és sebet (vulnus) jelent. Érdekes egyébiránt ez összeállítás : 
f. haava vulnus, haava momentum, 1. havve vulnus, havve momentum, m. seb 
vulnus, seb celeritudo. 



• 

A LAPP NYELV. 319 

fogva ez különbözik a melléknévbeli mondománytól, vagy az Öuálló 
melléknévtől. A magyar nyelv a jelző melléknevet nem ragozza, 
hanem csak az önállót; a finn nyelv a jelzőit is ragozza; a lapp erre 
néze közepett áll, mert a mássalhangzós végű jelző mellékneveket 
nem ragozza; a magánhangzós végüeket sem valamennyi, hanem 
csak némely raggal ragozza, rendesen az é'gyessz. comitativussal, ha 
más határozó, teszem, mutató-névmás vagy genitivus, nincsen, — 
néha több. sz. infinitivussal vagy genitivussal, vagy praedicativussal. 
P. o. haltain bindagin azaz ügygyei bajjal; burin mielain jó kedvvel, 
buörre v. buri niielai (gen.); burid biergasid jó szerszámok. De: dai-
na nuorra manain (nem nuorain) ezen fiatal gyerekekkel; im buvte 
vuög'et daina garva hergin nem bírok menni ezen makacs iramszar
vasokkal-

Erre nézve tehát a lappnyelvbeli melléknév nem bír semmi 
különösséggel: ámde az föltetsző sajátsága, hogy mint jelző rende
sen más alakú. 

A jelzői különbséget rendesen az s, és} is képző teszi, mely 
1) a kcetta v. kcettaj, mtta, twbme vagy hwbme fosztó képzők

höz úgy járul, hogy az első kettőnek utóhangját es-szé, az utolsót pe
dig tés- vagy hés-szé változtatja, p. o. 

log'aksetta olvasatlan ; nem olvasott; log'aksettés girje olva-
satlan könyv, 

duodarsetta hegy nélküli; duodarsettés sednam h. n. föld, 
asetsebme (— hsebme) nem vastag, vékony , asetés vagy ase-

hés sednam vékony föld. 
A ttom fosztó képző az m helyébe veszi föl az s-et, de válto

zatlanul is marad, p. o. dietternsettom tudatlan, diettarnsettos matta-
jsege tudatlan tanuló ; — oajdnemsettoin láthatatlan , oajdnenisettos 
ibmel láthatatlan isten. 

2) Az a, o} e, i végzetü melléknevekhez az s egyszerűen járul, 
kivéve hogy zárttá tevén a szótagat, hanggyengülést idéz elő, hol 
annak helye van; p. o. 

bahha rósz, bahas olmus rósz ember; 
boarka haragos, boarkas nisson haragos nő; 
jalla együgyű, jalas manna együgyű gyermek, 
lo^e szelid, lojes hserge szelid irambika, 
jallo bátor, jalos guofca bátor medve, 
havske kényelmes, havskes bajke kényelmes hely, 
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de lakká közel, lag'as olbmuk közeli emberek, szomszédok, 
lasti (lastaj) leveles, lastis muorra leveles fa, 
tiddi elbizakodott, tiddis bakén elbizakodott pogány. 

3) Az aj, oj, uj végzetüek úgy veszik föl az s-et, hogy elejtik a 
j-t, p. o. 

gsed'gaj köves, gasdgas sednam köves föld, 
selloj eleven, selíos manna eleven gyermek, 
bod'd'uj zátonyos, bod'd'us mserra zátonyos tenger, 
(lastaj leveles, lastis muorra leveles fa.) 

4) Az ad végzetüek vagy ehhez veszik föl az és-t, vagy elejtvén 
a nevezett véget, helyébe az is-t veszik, p. o. 

vuobmad széles, bő, vuobmadés v. vubmis ladde széles lepedő, 
gseppad könnyű, gseppadés v. geppis noadcfe könnyű teher, 
lossad nehéz, lossadés v. lossis nakkarak nehéz álom, 
ssevdnad sötét, sevdnis iga sötét éj, 
vuojgad igenes, vujgis gaydno igenes út, 
roakkad szabad, bátor, rokkis oame-dovdo bátor öntudat. 

5) Az ag végzetüek is hol ehhez veszik föl az is-et, hol elejtvén 
azt, helyébe veszik, hol csak elhagyják a g-t, p. o. 

muddag illő, muddagés vas^em-bgeska illő sétáló bekecs, 
govdag széles, govdis (govda) miekke széles kard, 
állag magas, álla varre magas hegy, 
gassag vastag, gassa muorra vastag fa. 

6) Az l és r végzetüek is-t vesznek föl p. o. 
bastel éles, bastelis nibbe éles kés, 
naggar erősakaratu, naggaris ised makacs háziúr, 
selsar élénk, selsaris luondo élénk természet, 
sellar élénk, aillaris luondo élénk természet. 

7) A k végzetüek ehhez veszik föl az is-t; de változatlanok is p. o. 
bárok gyors, barokis gumpe gyors farkas, 
vselek erős, vselekis barge erős dolgozó, 
selek kék, selek ivdne kék szín, 
buok minden, buok jeddítus minden vigasztalás. 

8) Az as, os, és, is végzetüek vagy változatlanok, vagy elejtik 
az s-t, p. o. 

nuoras gyenge, nuoras ustebvuotta gyenge barátság, 
ciegos titkos, cie^os jurda titkos gondolat, 
rakis kedves, rakis doajvo kedves remény, 
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