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boares öreg, boares galgo öreg asszony, 
nalgis édes, nalga haga édes szag, 
galmas hideg, galbma cacce hideg víz, 
nanos erős, nanna és nanos dorvo erős bizodalom, 
buttés tiszta, buttés gietta tiszta kéz, 
gojkés száraz, gojkés sednam száraz föld, 
dimes lágy, dibma muota lágy hó, 
cabes szép, jó, cabba sivo szép út, vitel, 
oames ó, oabme bivtas ó ruha. 

9. Végre változatlanok: 
a) az igék melléknevei, p. o. lokke olvasó, lokke manna ol

vasó gyermek; arvedatte érthető, arvedatte sadne érthető szó; 
b) us végű melléknevek, p. o. vulus alatti, vulus dille aláren

delt helyzet; 
c) aggis v. akkis végzetüek, melyek igéktől származnak, p. o. 

lueppanaggis szégyenlős, hseppanaggis niejda szégyenlős leány; 
d) némely a és e végzetüek , p. o. nuorra ifjú, fiatal, nuorra 

manna fiatal gyermek ; buörre jó , buörre dalke jó időjárás ; siega 
szép, siega dalke szép idő; bahha rósz, bahha dappe rósz szokás, 
de bahas dappe is ; 

e) duót igaz, p. o. duót sadne igaz szó. 
Ragozás. Ragozásukra nézve a melléknevek is két osztályra 

oszlanak. Az I. osztályhoz tartoznak az a, o, e} i} azután a három
tagú as, as végzetüek, a melyek tője négy szótagu, — a$|a, —ássa. 
Jellembetüjik ugyanazon változást szenvedik, melyet a főnevek ; a 
magánhangzók is azonképen változnak, kivéve, hogy a kéttaguak 
a-ja az allativus í-je előtt megmarad, tehát: bahha rósz, inf. gen. 
baha, allativ. bahhai (nem bahhi) és bahhas; csak a négytaguak ve
tik azt el, mint oasalas szerenesés, részes, inf. gen. oasala^a, állat, 
oasalaggi és oasalaggas; armogas kegyelmes, inf. gen. armogasa, 
állat, armogassi stb. — A II. osztályhoz tartoznak a mássalhangzós 
végzetüek (ha nem három, illetőleg négy taguak), — s a magánhang-
zós végzetüek, melyek viszonyragjai előtt az eredeti g visszakerül. 
Ezek is úgy ragoztatnak, mint a megfelelő főnevek. Azonban az asf 

es, is végzetüeknek szokottabb praedicativusa a nominativustól, rit-
kábbja a genitivustól származik. Továbbá azon s végzetüek, melyek 
jelző képében elvetik az s-et és a-val végződnek, részben kétféle
képen veszik föl a ragokat, p. o. 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. Y. 2 1 
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A inf. gen. pra&d. több. sz. novn. 

hanes kiváncsi, hadnas hanesén 
és hadnasén 

hadnasak 

rakis szerető, kedves rakkas rakisén rakkasak 
rakkasén 

hiras ijedős burás hirasén 
hirrasén 

hirrasak 

baéa keserű baccag bacan 
baccagén 

baccagak 

(nannos nanosén nannosak 
nanos erős V . inanna nannan nannak 

(bakkas bakasén bakkasak 
bakas hö; heves ibakká bakkan bakkak 

(dibmaB dimesén dibmasak 
dimes lágy, ídibma dibman dibmak 
vulus alárendelt vulus 

(vuluca) 
vulucen vulucak 

divrea drága divras { divresén 
idivrasén 

divrasak 

idservan dservasak 
dservas ép dservas \ i • 

_ idservasen 
léielga cielgan cielgak 

cielgas tiszta ícielgas cielgasén cielgasak 
lúalga nalgan nalgak 

nalgis édes ) nalgas nalgasén nalgasak 
hseppanaggis szé — naggas — naggisen — naggasak 

gyenlős \ 

Jegyzet. 1) Az aj,oj, uj, i végzetüek, melyek bőséget jelentenek, 
alig fordulnak Önállóan elö, kivéve praedicativusi raggal, p. o. ib-
mel bufta dakkat guölletés javre guöllajén, ja boacotés olbmu boa-
cose^ajén = isten tehet hal-nélküli tavat halassá, s irara-nélküli 
embert iramokkal bővelkedővé. 

Jegyzet. 2) A melléknevek mint mondományok gyakran egyes
számban egyeztetnek meg többes-számbeli alanynyal; mi ugyan az 
aJ) °h uj) * bőséget jelentő melléknevekkel mindig így történik, p. o. 
ajgek Icek hahak vagy hahha az idők rosszak; dak olbmuk Imk had
nasak ezek az emberek kapzsiak; davtek Icek garrasak vagy garraa 
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a csontok kemények; muod'ok Imk varri az arczák pirosak ; bceldok 
Imk gmd'gaj a szántóföldek kövesek. 

Fokozás. A tulajdonság-nevek fokozása b és mus képzők által 
történik. Másodhangsúlyu szótaghoz, s feletlen számú tőhöz bbo já
rul. Ezen képzők a genitivushoz (látszólag néha a jelzői alakhoz) 
járulnak, azért gyengülnek meg előttök a változó jellembetük. P. o. 

bahha rósz baha-b bahamus 
nuorra fiatal nuora-b nuoramus 
ugo szégyenlős ujo-b ujo-mus 
jallo bátor jalo-b jalo-mus 
lo^e csendes loje-b, loje-mus 
duotta igaz duod'a-b duod'a-mus 

Ha az as, as (melyek tője ssa, $%a) végzetüek a mus előtt az 
s-et vagy s-et kettőztetik , az a másodhangsúly miatt történik, p. o. 

arbmogas kegyelmes arbmogasa-b*) arbmogas sa-mus 
audogas boldog audogasa-b audogas3a-mus 
diettalas tudós ídiettalasa-b ^diettalassa-mus 

idiettala-bbo ) diettala-mus 
dorolas harczias idorolasa-b ídorolassa-mus 

idorola-bbo ídorola-mua 
Btnittaskas okos ísmittaskasa-b (smittaskassa-mus 

elmés #smittaska-bbo ísmittaska-mus 
cierolas siránkozó ícierolasa-b ícierolassa-mus 

icierola-bbo icierola-mus 
gitovas hálaadatos igitova^a-b ígitova^a-mus 

igitola-bbo ígitola-mus 
duttavas \ duttava^a-b duttava^a-mus 

• duttabas plégedett dud'aba^a-b dud 'aba^a mus 
vseg'alais hatalmas ívseg'ala^a-b Ívseg'ala5§a-mu3 

ivseg'ala bbo /vseg'ala-mus 
vsejolas lehető ivsejola^a-b ívaajola^a-mus 

(Ivsejola-bbo Jvsejola-mus 
oanekas rövid íoaneka^a-b loaneka§3ja-nius 

)oaneka-bbo 

arbmogasab utóján, a 

paneka-mus. 

*) A másodhangsúly az 

)oaneka-bbo 

arbmogasab utóján, a sah-on, s az arbmogassamus 
szó gas tagján áll. 

21* 
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Á tcebrne fosztó képzős melléknevek, melyek jelzői alakban á 
tcebme képzőt tés-sé változtatják , elvetvén az s-et, ehhöz ragaszt
ják a fokozó képzőket, mint: 

dorvotsebme bizodalmatlan dorvote-bbo dorvote-mus 
asetsebme dologtalan, asete-bbo asete-mus 

ok nélküli 
oasetsebme szerencsétlen oasete-bbo oasete-raus. 

Ajj 9 végzetü melléknevek elvetik a, j-t és </-t, p. o. 

assaj vastag assa-b assa-mus 
gged'gaj köves gsed'ga-b gsed'ga-mus 
bod'd'uj zátonyos bod'd'u-b bod'd'u-mus 
állag magas ale-b ale-mus 
gassag vastag gase-b gase-mus 
govdag széles govde-b govde-mus 

De a,j végzetüeket így is találni: assaj, assajabbo, aasajamus ; 
gged'gaj, gsed'gajabbo., gsetrgajamus. 

Változatlan jellembetüjüek, p. o. 

jalla ostoba 
givra erős 
boarka keserű 
havske kényelmes 

jalla-mus 
givra-mus 
boarka-mus 
liavske-mus ; 

jalla-b 
givra-b 
boarka-b 
havske-b 

boasto sík, gar^e szűk, lasti leveles, tiddi elbízott, suvvi füstös, 
murri fás, jakke ivó , diette tudó, arvedsege értelmes , arvedatte 
érthető. 

Ezek között az i végzetüek a/-osok is lehetnek, azért kétféle 
alakúak: lasti és lastaj, lastib és lastajabbo, lastimus és lastajamus. 
így tiddi és tiddaj, suvvi és suvvaj, murri és muorraj. 

Nem változtatják meg jellembetüjüket a g, k, d, l, r, is, i§, c 
végzetüek, p. o. muddag, illő, jól álló, baca keserű (baceagabbo és 
bacak) guoca nedves, (guoccagabbo és guocab), bárok gyors, ervok 
érzékeny, eleven, alek kék, vuobmad széles, naggar állhatatos, selíar 
tüzes, anger gondos, komoly, doabmer bátor, gyors, hseppanaggis 
szégyenlős, vajaldakkis feledékeny, vacis könnyelmű, hares(c) gyors. 

Azon ad végzetüek, melyek jelzőben ad helyett is-t vesznek 
föl, kétféleképen járnak, így : 
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gseppad könnyű 

lossad nehéz 
Í
gseppadabbo 
gseppasabbo 

Slossadabbo 
loseb 

gseppadamus 
gseppasamus 
lossadamus 
losemus. 

A mcettom fosztó képzősek, melyek jelzőben a vég m-et s-sé 
változtatják, háromféleképen járnak, így : 

diettemaittom tu- í diettem8ettom(e)-bbo 
] diettemsettos(a)-bbo 
[diettemsetto-b 
iarvedmsettome-bbo 
arvedmsettosa-bbo 

farvedmaitto-b 

datl Hü 

arvedmaettom ért 
hetetlen 

diettema3ttom(e)-mus 
diettema3ttos(a)-mus 
diettemsetto-mus 
arvedrnsettome-mus 
arvedmsettosa-mus 
arvedrnsetto-mus 

A II. osztályhoz tartozó melléknevek, — minthogy a fokozás 
képzóji a genitivushoz járulnak,- mintegy a teljesebb alakot tüntetik 
elő a & és mus előtt, p. o. 

vavvasabbo vavvasa-mus 
nuorrasa-bbo nuorrasa- mus 
od'd'asa-bbo oddasa-mus 
galbmasa-bbo galbmasa-mus 
vuokkasa-bbo vuokkasa-mus 
ciekkosa-bbo ciekkosa-mus 
oabmasa-bbo oabmasa-mus 
rakkasa-bbo rakkasa-mus 

vavas csodálatos, 
ríuoras gyengéd 
od'as új 
galmas hideg 
vuog'as kényelmes 
cieg'os titkos 
oames ó 
rakis kedves 

Viszonyszók is fogadják el a fokozás képzöjit; csak hogy mus 
helyett mus-t vesznek föl, p. o. 

Iákká közel lág'áb lag'amus 
bage föl baj eb bajemus 
vuölle al vuöleb vuöllemus 
manna meg-ett maneb mannemus 
dabe ide dabeb dabemus 
duobbe oda duobeb duobbemus 
dobbe amoda dobbob dobbemus 
davve éjszak felé daveb davvemus 
oafés dél felé oafeb oaremus 
olgo kül olgob olgomus 
siske bel siskeb siskemus 
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gaska köz gaskab gaskamus 
uske ajtó előtti uskeb uskcmus. 

Összetett szóknak csak első tagja veszi föl a képzőket; buörre-
mattalas jó felfogású, buöreb-mattalas stb. 

A b fokozó képző a kicsinyítést szereti, p. o. buörrebus job-
bacska, cielgasabbus derültebbecske. 

Jegyzet. Az abbo, amus igen gyakran így hangzik : abbo, cimus. 
Ragozás. Jelzői állapotban a második és harmadik fok rago

zatlan, különben fölveszik a viszonyi ragokat. Ezek előtt a b és bb 
változatlanul maradnak meg, de az utóhangu o a ragok előtt u-vá 
lesz, így: buöreb, állat, buörrebui, loc. buörrebuist, praed. buörre-
bun, több. nom. buörrebuk stb. nannosabbo, nannosabbui, nannosab-
buist, nannosabbun, nannosabbuk stb. 

A kicsinyítő s, valamint a mus s-je is, hangsúlyos szótag vé
gére jutván, $ vé változik, p. o. buörrebus, loc. buörrebu^ast, comit. 
buörrebugain, több. n. buörrebug;ak stb. s ha nyilt a következő 
szótag, meg is kettőztetik, p. o. buörrebuggi, (mannemus) maíme-
mugíji. A harmadik foks-je hasonlókép megkettőztetik hangsúlyos szó
tag végén, ha nyilt szótag következik, p, o. buörremus, buörremussi, 
de hangsúlyos tag elején nem kettőztetik meg, p. o. nannosamus, nan-
nosamusi. Az a mindenkor kiesik az állat, i előtt, s hangsúlyos tagban 
más i előtt is ; de megmarad a hangsúlytalan tagban. Az egyessz. 
locat. és a praedicat. hangsúlyos tagban az a é-vé változik, p. o. 

Egyes-szám. 

Nemin. Inf. Gen. Állat. Locat. Comit. Praedic. 
buörremus buörremus -mussi -musast -musain -mussan 
nonnosamus -samus -samusi -samusést -samusin -samusén 

Jegyzet. A lapp nyelv, mint a finn és magyar nyelvek, főneve
ket is fokoz, p. o. oajve fő, oajvab fejebb, oajvanms legfelső ,• seejdne 
(finn seina) fal, ssejneb közelebb a falnál, ssejdnebuid közelebb a 
falhoz , ssejdnebust közelebb a faltól, ssejdnemus legközelebb a fal
nál, ssejdnemupjast stb.; — gadde part, gaddeb, gaddebuid, gadde-
bust, gaddelid közelebecske a parthoz, gaddelebui(d) még közelebb, 
gaddelebbuci(d) egészen közel a parthoz; gaddemugast stb. 

favle tengermélye, favleb, favlebuid, favleli(d), favlelebbuid, 
favlelebbucid, favlemus; 
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vuodna folyó, vuonab hosszabbra a folyómentiben, vuodnaleb-
buid, vuonalebbucid; 

dolla tűz, dollab közelebb a tűzhöz, dollabuid, dollalebbuid, 
dollalebbucid; 

loajdo hálóhely a szobában, loajdob, loajdobuid, loajdoli(d), 
loajdolebbuid, loajdolebbucid; 

bodne fenék, bodneb, bodnebuid, bodnelid, bodnelebbuid, bod-
nelebbuöid stb. 

Yiszonyszók. 
A viszonyszók elavult névszók, melyekből csak némely ragos 

alakok divatoznak még. Többnyire hely (irány)- vagy ido-jelentés-
sel bírnak, s a névszót, a melyet viszonyítanak, genitivusban kíván
ják. Hlyének: 

Ala (nála) f. yli, -n, föl, fölé, rá; p. o. varé ala goargnot hegyre 
fölhágni; buöreb lse gojkasist orrot, go cace ala, mannát jobb szára-
zon lenni, mint vizén menni; jokka golga dave ala, a folyó éjszak 
felé foly; — fejében, p. o. don oa^ok valdet dam muo mavso ala, 
elveheted a fizetésem fejébe. 

old (alde, nalde), rajta és róla; p. o. girje beevde ald orro a 
könyv az asztalon van; virge ald lset hivatalon (lban) lenni; — 
noad'e guojmes ald érit valdet a terhet társáról levenni. 

Bag'e f. paa, -n, fön ; bajeld, bage\ bag'eli, bag'elist, p. o. lodde 
girdi muo oajve bagel a madár fejem fölött repült el; albme lse sed-
nam ba^el az ég a föld fölött van; bagel apides bargat erején felül 
dolgozni; bagel vida jag'est lse dassaco öt événél több múlt el az 
ólta; mon dakkim dam bagel du dato tevém az akaratod ellen; — 
bajeld mielke lae lakce a tejen a tejföl van; — dalve bábeli boatta 
a tél felé eljő; must garra mafke lse bagelist előttem nehéz út van. 
— A bag'eli, bag'elist összetett alakok, bage - j - bsellai, bage -\- bse-
lest = föl-felé, föl-felöl. 

Birra f. peri, körül, p. o. soaj lasiga dobbe girdemen dola lut 
ja vieg'adseva dola birra akkor ök (ketten) oda a tűzhöz repülnek 
vala, s szaladgálnak a tüz körül. 

Boft által (bokt, bofte, bökte, bakt) , p. o. i lokkam vuöget 
Ucjog'a boft nem szándékozott menni Ucjokkán keresztül; — mel
lett el, p. o. bottikgo gudege olbmu boft deki manadedinad? eljöt-
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jöttél-e valami ember mellett (találkoztál e emberrel) oda men
tedben ? 

Buotta szemközt; innen buotta-lag'ai bigat szemközt állítani 
egymással. 

DÜH vagy dietti, diette, tel finn, táhden, ért, miatt, p. o. 
man ditti, gsen ditti Ise son dakkam dam? mi-ért, ki-ért tette ö azt? 
muo ditti, én érettem; — felöl, p. o. adnu sikké guole ja lodde ditti, 
használtatik (a szó) úgy a hal- mint a madárról. 

DuökJce f. taka, hát; duökkai megé, be, p. o. nubbe ciekkadi 
vieso duÖkkai, nubbe gsed'ge duökkai más elrejtezék a ház megé 
más a kő megé; fatti muo vuovtai duökkai, hajamba kapott; — hoz, 
nál, p. o. rágat galvoides kjefman duökkai letenni holmijét a keres
kedőnél ; — ig, p. o. bottim álla varé duökkai, man bagel i laem 
bsesatatte jöttem egy magas hegyig, a melyen nem lehet feljutni;—• 
bsenagullam duökkai gullu bsednag jedna egy mélyföldig (kutya
hallásig) elhallik a kutya szava. 

duökken megett, p. o. ojdnim su, son la? dom goad'e duökken, 
son ciekkadi du oudast látám őt, ő ama ház megett van, röjtözködik 
előtted; — nál, p. o. im lsek valdam girje mieldam, mutto muo duök
ken dat gallé Ise dobbe bajkest, nem vettem magarahoz a könyvet, 
de nálam van bizonyosan ott helyben; — tői, p. o. gajbedim daid 
rud'aid su duökken fastajn, mutto im og^om, vissza kértem a pénzt 
tőle, de nem kaptam meg; — oda, tői, p. o. Goudogayno Ise gavee 
nubbe lok bsenagullam duökken Garasjog'ast érit; Kautoksejno ti-
zennyolcz mélyföldnyire van Karasjokkától; — után, p. o. guöft 
vakko duökken Ise advent, két hét múlva advent lesz. 

Gaska f. keski, köz ; gaski közzé, p. o. rud'aid balkesti olbmui 
gaski, pénzt dóba az emberek közzé; gaskal között, p. o. nuola ma-
nai julgi gaskal, a nyil a lábok közt mene el: de julgi gas>ki azt 
tenné, a lábak közzé, s ott maradván ; —gaskast között, közöl, p. o. 
gumpe Ise guovdo boccui gaskast, a farkas az iramszarvasok közt 
van ; dat Ise jiermalamus manna buok manai gaskast, ez a legeszesebb 
gyermek minden gyermek közöl (között); — gaskan között, p. o. 
go moaj ledne guöfta gaskan , de gallé mujtalam dudiii dam, mikor 
ketten magunk közt leszünk, akkor neked majd elbeszéllem azt; 
— gazkad a közepén el. 

Guovdo a szélesség közepe, p. o. dat suolo Ise dal orromén guovdo 
Lsevdnevuona, ez a sziget a Porsangerfjord közepén van; — szembe, 
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ellembe, p. o. gaskan mannám bottim guovca guovdo, menet közben 
szembe jöttem egy medvével; — guovdad keresztül, rajta, p. o. gaöcai 
oajves guovdad a feje felett néze el. 

Guojbme társ; gujm, és gum vei, p. o. maid galgak dai rucTai 
gujm oastet, mit fogsz evvel a pénzzel venni ? 

Guorra szél; állat, gurri hoz. Összetételekben „mellék," p. o. 
Gsejdno-guorra sadda coakke-vuovde,Kejno mellékén nyír-erdő van ; 
ufsa-guorast son cokka; cokkani muo baldi ufsa-gurri, az ajtónál ül ; 
leüle mellém az ajtóhoz; — guoral, p. o. i son diettam daijog'ai na-
raaid, mai guoral son manai, nem tudta azon folyók neveit, amelyek 
mellett elmene. 

Harre f. haara, állat, harrai, p. o. dam harrai, arra való tekin
tetben; siega olmusjuokke harrai, derék ember minden tekintetben. 

Luo f. luo, közelség; lusa hoz, p. o. mana dokko goacfe lusa 
menj oda a házhoz ; — nál, p. o. son vajaldatti girjes skul-vissui 
skul-manai lusa, oda felejté könyvét az iskolába, SÍZ iskolás gyerme
keknél ; — lut (lute) nál, p. o. sedne lsei oad'd'emen manaides lusa, 
go goattai cagnalim, az anya a gyermekeinél aluszik vala, midőn be
mének a házba; oa^omgo lőve sellet dobbe stovo sist dom olbma lut, 
nyerek-e engedelmet ott a szobában ( = bemenni s kis ideig ma
radni) annál az embernél ? — tŐl, p. o. lm ajgo su lut érit mannát, 
nem szándékozom tőled elmenni. 

Miella f. mieli elme; mield (mielde, maiid, mild) mentében, 
mellett, p. o. son vuji dobbebuid dam balga mield, ő odább mene 
azon gyalogút mentében; sednam mield vuölget ja cace mield, földön 
(szárazon) és vizén menni; — szerint, p. o. Ibmel dalo mield sellet 
isten akaratja szerint élni; ouda-callag mield callet előírás szerint 
írni; — vei, p. o. mieldam lsem valdam girje magammal vittem a 
könyvet; vuölge donge dam guökta mield oaggot, menj te is evvel 
a kettővel halászni. 

Manna meg, marinai megé, után, p. o. gsed'ge balkesti muo 
mannái, mutto i dsejvan muo követ vete utánam, de nem talála; — 
manrías vissza, hátra, p. o. Ibmel addasi, atte din dalló i mannás 
manasi adja isten, hogy telketek (gazdaságtok) hátra felé ne men
jen; oudas mannás va5aset guölbe mield előre hátra mendegélni a ház 
földjén; tói fogva, p. o. dam bsejve rajast mannás ojdnusgoatta 
baejvas ezen naptól fogva látszani kezd a napfény; — mannest 
után, p. o. bod'i sisa muo mannest bejöve én utánam; dulko lokka rok-
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kusid bapa mannest a tolmács az imádságot a pap után olvassa; — 
mannel v. marnia utóbb (időről), p. o. dam bsejve maniiel sei olbmuk 
oajdnam su ilost ezólta nap az emberek nem látták őt örömben 
lenni; — manrieli — ig, p. o. gidda gaek-ija manneli goccim egész 
éjfél utánig virraszték; — tnanneld hátúi, megöl, p. o. de irge sedne 
lajbe valda gitti, ja de vuölga va5^et moarse mannest, ja go ufsa-
rajge sisa éagnal moarse, de aidne daddevita dan lajbe manneld bal-
kest sisa = akkor a vőlegény anyja kezébe veszi a kenyeret, s a 
menyasszony után indul, s midőn az ajtón bemegyen a menyasszony, 
akkor az anya háta megöl igenesen bedobja a kenyeret. 

Mietta rajta, el, p.'o. go balvak Isek mietta alme, de Ise óbba 
dalke, mikor a felhők az égen el vannak (nyúlva), akkor borult idő 
van; — által, p. o. olbmuk botte óbba dam vakko mietta, az embe
rek ezen egész héten által jövének. 

Mceddet múlni; maiddá v. mmddel múlva, el, p. o. son vieg'ai 
muo maídda v. mseddel, engem múlva futott el, azaz, mellettem el; 
muo mseddel-manai, i addam muni maidege, engem elmellöze, nem 
ada nekem semmit. 

N'ejga bé, ellenébe, p. o. gsed'ge nejga manai avjo, belé mene 
a köbe az él; va55im jog'a nejga, im fuobmasam oudal go cacca,-
stuöetim, belé sétálék a folyóba, nem is vettem észre, mielőtt a vízbe 
bukkantam. 

Ouda f. ede (esi, ete) el; oudi elé , p. o. cuovga oudi buftet 
világ elé hozni; — előtt, p. o. go jeöőam oudi mikkege sadda ha 
előttem (magam előtt) valami történik ; oudas előre, p. o. i son da-
jad oudas, go oudastés i oajne, nem talál előre (utat), mert nem lát 
maga előtt; — oudan elő, p.o. de son oudan lavkijabakkodi, akkor 
elölépe s kifakada; oudast előtt, p. o. im oajdnam, olbmuk lege muo 
oudast, nem láttam, hogy emberek voltak előttem; gsejdno lse min 
oudast, vuolgop dal, út van előttünk, menjünk most; gieda oudast 
kéznél ( = kéz előtt); — kedveért, p. o. gsen oudast galga ol-
mus rokkadallat? kiért kell az embernek imádkozni? gujm guj-
midsemek oudast egymás-ért; — helyett, p. o. vuölge muo oudast 
hsejaidi, im ásta vuölget, menj helyettem a lakodalomba, én nem 
érek reá elmenni; — budai előtt, p. o. oudal najtala^mes házasodása 
előtt. Oudal és oudalist mint adverbiumok járnak, p. o. oudal gal-
gam jes borrat előbb magam eszem; Iseigo Kristus oudal go olmus 
saddai? Isei oudalist, előbb volt-e Krisztus hogysem ember lett? 
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előbb volt; — Oudalid, oudalakka kissé előtt; oudelab előbb, ouda-
labué előbbecske, oudalabbui, oudalabucH elöbbecskére; — oudald 
elé (elülröl), p. o. sadne bodi muo oudald gsejno ald , hír jőve 
élőmbe az úton. 

Rajge lyuk nyilas, összetételekben = -n, által, p. o. gsecöat 
lasa-rajge az ablakon kinézni; várrá golgai nudne-rajge ja nalbme 
rajge vér folya ki orrán és száján. 

Rasta által, keresztül, p. o. suvded olbmuid jog'a rasta áte
vezni, szállítani embereket a folyón ; salde lsei rast jog'a híd vala a 
folyón keresztül. 

Sisa bél, f. sisa; sisa ben, be, p. o. sapan le roggam rajga eed-
nam sisa, az egér lyukat ásott a földben; gserés lee galbmom jena 
sisa, a szánka belé fagyott a vízbe; — sist ben, belül, p. o. i lsem 
oftage hsegga goade sist, nincsen egy lélek is a házban 5 farpal sist 
ruottasti sapan, a hordóból kiugrók egy egér. 

Scekka (vegyület) közt, p. 0. ajgobapminssekkaborrat, akar-e 
a pap míköztünk enni ? 

Cad'a keresztül, alatt, p. 0. gseccat lasa Öad'a nézni az üvegen 
keresztül: lasa-rajge a nyilt ablakon k i ; naskat rajge öad'a vuovde, 
nyilast vágni az erdőn keresztül; buöccevuod'a ja vajve cad'a deki 
bottim betegségen és bajon általjöttem ide; cad'a dam ajge buccim 
az egész idő alatt beteg valék. 

Tag'a (takka, tak, ta vagy kcettaj nélkül, melyet már mint 
a gujm-ot (lásd guojbme) a névszó-ragozásban találtunk, p. o. gallé 
mon va5am soabe tag'a bizony én bot nélkül járok. A tag'a szó 
gyakran alma (f. ilma) vagy vadne (f. vai) szókkal, melyek hij-at 
jelentenek, szövetkezik, p. 0. birgim gallé alma, vagy vadne du 
vseke tag'a vagy vseke ksetta, majd segítek magamon a te segítséged 
nélkül is. 

Varas, varast ért, p. 0. im jecőam varas lsem oastam dam, nem 
magamért vettem azt. 

Vuölle alatt való, f. ali; vuöllai alá, p. 0. revan ruottasti meec-
cai ja canai guddo vuöllai, a róka az erdőbe futa , s alábúvék egy 
fenyüfa gyökere alá; cibbi vuöllai lse muota, térd aljáig ér a hó; du 
vuöllai bijam dam ucca niejdas, alád rendelem e kis lánykát; — 
vuold, vuölde alatt, p. 0. sednam lse alme vuold, a föld az ég alatt van . 
ojdnim su muod'oid vára vuold, látám képét vér alatt, azaz vérben ; 
— alól, p. o. vsero vuold bsessat, adó alól szabadulni; son suoladi 
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rutta-bomba ssenga vuold, ö ellopá a vas szekrényt az ágy alól; — 
vuöllel alatt, vuölleli alá, p. o. gseccat gieda vuollel nézni a kéz alatt: 
cokkan muo vuölleli, v. vuöllelid, v. vuöllelákka, ülj le alám, (egy 
hellyel alább mint ón ülök). 

Vuöste ellen f. vasta; — vuöstai v. vuösta ellenébe, p. o. gsed'ge 
ceggit ssejne vuösta, követ állítani a fal ellenébe, azaz a falhoz tá
masztani; ale dag'ajeead lag'a vuösta, ne tedd magad (ne légy) a tör
vény ellen; ért, p. o. rudai vuösta gallé biga jafoid, pénzért elég 
lisztet ád ; — képest, p. o. mi Ise dubavcas muo stuorragivse vuösta, 
mi a te fájdalmad az én nagy kínomhoz képest; niejda lifci gallé 
mielastés, mutto vanhemak la3k vuöstai, a lány szíves volna hozzá, 
de szüléji ellene vannak. 

JEres, cerra más, cereb egyéb, kivül, p. o. lsego dúst sembo má
nak sereb dam niejda, van-e neked több gyermeked, ezen leányon 
kivül, vagy: egyéb ezen lánynál ? sereb dam im gajbed, egyebet en
nél nem panaszolok. 

Névmások. 

A lapp névmások kettős számmal is bírnak, miáltal a lapp 
nyelv kitűnik a finn csoportban. 

A személyes névmások ragozása. 

Egyes-szám. 
Nom. mon én don te son ő 
Inf. 0. muo, mu du su 
Állat. muni dudni sudni 
Locat. must dúst sust 
Comit. muina duina suína 

Kettős szám. 
Nom. moaj doaj soaj 
Inf. Gf. monno dodno sodno 
Állat. monnoidi dodnoidi sodnoidi 
Locat. monnost dodnost sodnoot 
Comit. mon nőin dodnoin sodnoin. 

Többes-szám. 
Nom. mi di si 
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Inf. G. min din sin 
Állat. mi^idi digidi sigidi 
Locat. mist dist sist. 

A muo-tag'a, min-tag'a, vagy du-tag'a, din-tag'a, vagy su-gujin, 
sin-gujm már ismeretesek. 

Számosak a tájnyelvi eltérések, p. o. Az enareban az egy. sz. 
allativ. munin, dunin, sunin; a vefsenben az essivus musne, dusne; 

susne ; a kett. sz. nom. moi, doi, soi, az inf. monnop, donnop, sonnop, 
a génit, monnon, dounon, sonnon ; a több. sz. nom. min, din, sin ; inf. 
mijeb, dijeb, sijeb; gen. mijén, dijen, sijen; állat, migiden, digiden, 
sigiden, v. mijit, dijit, sijit, v. mige, dige, sige; locat. mijest, dijesf, 
sijest; essiv. mijesne, dijesne, sijesne. 

A személyes névmások birtokos ragokká lesznek: egy. sz. 
-m, -d, -s ; kett. sz. -me, -de, -sga; több. sz. -mek, -dek, -sek. Táj-
nyelvileg a d helyett k is, me de helyett mo te, dek sek helyett tet 
sak, sga helyett sge is fordulnak elö. Arra nézve, mint járulnak ezek 
a névszókhoz, a melyek birtokaikat kifejezik (mint a birtokos ra
gok a birtokosokat kifejezik), tájékozásul jó szem előtt tartania 
magyar és finn abbeli ragozást. A magyar nyelv a birtokosragután 
teszi ki a viszonyító ragokat, így: kezem, kezed, keze; kezem-nek, 
kezednek, kezének; kezemet, kezedet, kezét stb. A finn nyelv meg
fordítva, előbb teszi ki a viszonyító ragot, s az után a birtokost, így : 
kadelle kéznek, tehát: kadelle-ni kezemnek, kádelle-si kezednek, 
kadelle-nsa, kezének, vagy kádessa, kézben, tehát: kadessá-ni, ka-
dessá-si, kadessá nsá kezemben stb. vagykádestakézből, tehát: ká-
destá-si, kádesta nsá kezemből stb. A lapp a finn nyelv szokását 
követi, így: gied'ast kézben és kézből, tehát: 

gied'ast-am gied'ast-ad gied'ast-és 
kádesta-ni kádestá-si kádestá-nsá 
kez-em-böl kez-ed-böl kez-é-böl. 

A lapp birtokosragok, mint látjuk, jobban megegyeznek a 
magyar birt. ragokkal, mintsem a finnekkel; de ragozásuk finnes, 
nem magyaros. 

Azonban a lapp nominativus rendesen nem veszi föl a birto
kos ragokat, hanem csak a többi esetek; mégis vocativus helyett 
természet szerint a nominativus (a nyelv a kicsinyííöket szereti) áll 
az 1. és 2. birtokos raggal, de soha nem a 3. személybelivel. A ge-
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nitivus és infinitivus a jellembetüre nézve eltérnek a rendtől, mert 
az első osztálybeli névszók a három számbeli első személyt az erős
bült tőhöz veszik, a többi két személyt pedig a gyengült tőhöz; a 
második osztálybeliek mind a három személyt az erősbült (geniti-
vusi) tőhöz veszik föl. Az allativusnak két alakja van, mint láttuk, 
i és s végzetü; a birtokos ragok csak az s végzetühöz járulnak. 

A többes-szám nominativusa (gied'ak, dag'ok, vselgolagak, goa-
d'ek; boccuk, nakkarak nuofcamak) nem veszi fol a birtokos rago
kat, hanem az infinitivus, ki azután a nominativus és genitivus helyett 
is van. De itt is ritkán fordul elő a tulajdonképi ragos nominativus, 
miszerint a lapp ezt : gyermekeim, rendesen így mondja : muo má
nak (=== enyim gyermekek), de ezt: gyermekeimé, gyermekeimet, 
oh gyermekeim, így mondja : manaidam. 

/. Osztály; gietta, dakko tett, velgolas adós, goatte ház. 

Egyes-szám. 
Vocat. t E. sz. gietta-m gietta-d — 
(Nornin.) |K. SZ. gietta-me gietta-de — 

fT. SZ. gietta-mek gietta-dek — 

Infin. és iE. sz. gietta-m 
Génit. ;K. sz. gietta-de 

iT. sz. gietta-mek 

IE. SZ. dakkos-am 
dakkoi és/K. sz. dakkos-aame 
Állat. ÍE. 

dakkos- fT. sz. dakkos-semek 

gied'a-d 
gied'a-de 
gied'a-dek 

dakkos-ad 
dakkos-sede 
dakkos-sedek 

gied'a-s 
gied'a-sga 
gied'a-sek 

dakkos-is 
dakkos-aesga 
dakkos-sesek 

Locativ-

E. sz. vselgola^ast-am vselgola^ast-ad 
K. sz. vselgola^ast-seme vaslgolaíjast-sede 

vselgola^ast-es 
vselgola^ast-ees-

Jga 

T. sz. vselgolasjast-semek vselgola^as t-asdek vselgola^ast-se-
[sek 

Í
E. sz. god'in-am god'in-ad god'in-es (is) 

K. sz. god'in-a3me god'in-sede god'in-sesga 
T. sz. god'in-semek god'in-sedek god'in-sesek 

ÍE. sz. goatten-am goatten-ad goatten-és (is) 
Praedic. IK. sz. goatten-seme goatten-sede goatten-sesga 

fT. sz. goatten-semek goatten-sedek goatten-eesek 
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Többes-szám. 

Infinit. 
Génit. 

Állat. 

E. sz. vselgola^aid-am -?jaid-ad -^aid-és(is) 
,K. sz. vselgola^aid-aenie -^aid-aede -gaid-eesge 
lT. sz. vselgolagaid-semek -íjaíd-sedek -§aid-sesek 

E. sz. dag'oidass-am dag'oidass-ad dag'oidass-is(as) 
K. sz. dag'oidass-ame dag'oidass-ade dag'oidass- (esga(ge) 

-1 asga 
T. sz. dag'oidass-amek dag'oidass-adek dag'oidass-asek. 

A több. sz. locativus a birtokos raggal egy az egy. sz. comi-
tativusával; s a több. sz. praedicativusával. 

77. Osztály: boaeo iramszarvas', na£er álom, úuovca nyelv. 

Egyes-szám. 

Vocat. 
(Nóra.) 

Inf. 
Gen. 

!

E. sz. boccu-m 
K. sz. boccu-me 
T. sz. boccumek 

lE. sz. nakkar-am 
<K. sz. nakkar-seme 
[T. sz. nakkar-eemek 

Állat. IE. sz. boccus-am 
boccui és |K. sz. boccus-seme 
boccus- /T. sz. boccus-semek 

boccu-d 
boccu-de 
boccu-dek 

nakkar-ad 
nakkar-sede 
nakkar-sedek 

boccus-ad 
boccus-sede 
boccus-sedek 

Locat. 

Comit. 

nakkar-és 
nakkar-sesga 
nakkar-sesek 

boccus-is 
boccus-sesga 
boccus-sesjek 

-mést-és(is 
-mést-íesga 

faága 
|T. sz. nuofcamést-amek nuofóamést-adek -mést-íesek 

lasek 
E. sz. nakkarin-am nakkarin ad nakkarin-és 
K. sz. nakkarin-ame nakkarin-ade nakkarin-esga 
T. sz. nakkarin-amek nakkarin-adek nakkarin-esen 

'E. sz. nuofcamést-am iíuof6amést-ad 
K. sz. rmofőamést-ame riuoföamést-ade 

Praed. iE. sz. nakkarén-am nakkarén-ad 
(nagarén) K. sz. nakkarén-ame nakkarén-ade 

^T. sz. nakkarén-amek nakkarén-adek 

nakkarén-és(is) 
nakkarén-esga 
nakkarén-esek 



S36 ÖÚNFALVY PÁL. 

Infin. 
Génit. 

Állat. 

Többes-szám. 

'E. sz. buccuid-am boccuid-ad 
*K. sz. boccuid-seme 
'T. sz. boccuid-semek 

LE. SZ. nuofcamidas-am 
'K. sz. nuofcamidas-a3me 
lT. sz. nuofcamidas-aimek 

boccuid-sede 
boccuid-és 
boecuid-sesgra 

boccuid-sedek boccuid-sesek 

-midas-ad 
-midas-sede 
-midas-sedek 

-midas-is 
-midas-aesga 
-midas sesek. 

A több. sz. locativusa megegyez az egy. sz. comitativusával, s a 
több. sz. praedieativusa egy az egyes-sz. praedicativusával, észre kell 
azonban venni, hogy különbözik a viszonyiragos praedicativustól. 
— A k. sz. és több. sz. allativusa rövidebb alakú is, mert nuofcami-
dasseme, nuofcamidassemek h. lehet nuofcamidame, nuofcamida-
mek stb. 

Az alanyra vonatkozó (reflexív) névmás jes, vagyj'ec, ijeS, el, 
finn itse, a nominativusban nem veszi föl a birtokos ragokat, tehát: 
mon jes magam, don jes magad, son je5 maga; moaj jes (ketten) 
magunk, doaj jes, soaj jes, vagy moaj jeca, doaj jeca, soaj jeca; mi 
jeca v. jeöak, di jeca v. jeőak, si jeca v. jecak. Egyébiránt: 

hifin, és 
Genitiv. 

Comitat. 

Praedic. 

jeccam 
jeccame 
jeccamek 

L jecainam 
< jecainseme 
' jecainsemek 

( jeccanam 
/ jeccangeme 
/jeccansemek 

Egyes-szám. 

jecad 
jecade 
jecadek 

jecainad 
jecaineede 
jecainsedek 

jeccanad 
jeccansede 
jeccansedek 

jecas 
jecasga(sge) 
jecasek 

ecaines 
ecainassga 
eccanses ek 

eccanes 
jeccainsesga 
jeöcainsesek 

Többes-szám. 

Infinit. ÍK. sz. jecaidseme jecaidajde 
Génit. (T. sz. jecaidsemek jecaidsedek 

jecaidaisga 
jeeaidsesek 

De az allativusok : jeccasam, -ad, is stb. jecaidassam, ad, -is ; 
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a locativus : jecastam, -ad, -is és jecainam, -ad, -is stb. szokatlanok 
az éjszaki nyelvben, azokat az ald szó illető rágósai pótolják. 

Ezek : jeccam vielia magam testvére , jeccam vielíast magam 
testvérétől; muo jeccam vielia én magam testvére, min jeccamek 
accai min magunk atyjának ; monno jecaidseme oabaigujm (kettőnk) 
magunk lány testvéreivel stb. igen magyarosak, azon különbséggel 
mégis, hogy a lapp jeccam, jeccame, jeccamek, jecadseme, jecadse-
mek genitivusok = magamé, magunké. 

Az ald szónak kétféle allativusa van; didi és alli, s ezekből 
lesznek: 

!

aldsim 
állasam 

i aldsime 
-eme 

fallasseme 

laldsimek 

aldsid 
állasad 

aldside 
-ede 

aldsidek 

fallassemek allassedek 

aldsis vagy 
allasis 

aldsesga vagy 
-esge 

allassesga 

aldsesek 
-sasak 

allassesek 

I- magamnak 

kettőnk ma
gunknak 

magunknak 

aldam 
altam 

aldam e 

aldamek 

és locativusa: 

aldad aldes vagy 1 tőlem 
altad altes (nálam 

aldade aldesga kettőnknél, 

!

tőlünk 
nálunk. 

Ezeket megelőzhetik a személyes névmások, így: muni ald
sim v. allasim én magamnak, migidi aldsimek vagy allassemek min 
magunknak stb. must aldam én nálam, vagy én tőlem, p. o. son Ise 
valdam dam must aldam, ö vette azt én tőlem. — Megelőzheti a jes 
is, p. o.jes aldsim, jes aldsimek én magamnak, min magunknak, jes 
aldam v. jes altam, jes altad stb. magamnál, magadnál, vagy magam
tól, magadtól stb. p. o.jes aldam lse girje magamnak van könyvem ; 
Isem oappam dam jes jes altam ezt magam magamtól tanultam. Meg 
kell jegyezni, hogy aldes, aldesga, áldesek a harmadik személybeli 
birtokos ragnak szerepét is viseli, p. o. viell'a aldes = testvére, al-

NYELVTÜD, KÖZLEMÉNYEK.V, 2 2 
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desga dalló (kettejök) telke, telkök *). — Az altam helyett mondják 
vuoltam is, — ez arra vezet, hogy a viszonyítok szokottabb birto
kos ragjait is felhozzuk. 

Ala föl, ald és alt u. a. birtokos ragokkal: aldam, aldad, aldes, 
vagy altam , altad, altes stb. Ezeket láttuk már. Ha ezt mondja a 
a lapp : aldam lse rud'aid ( = nálam pénz van, vagy nekem pénzem 
van) tulajdonkép úgy mondja, mint a franczia: j 'ai sur moi. 

Bag'e; bag'eli és bag'elist; birtokos ragokkal: bagelassatn, 
ba^elassad, ba^elassés stb. bagelistam, bagelistad, ba^elistés stb. 

Birra ; birtokos ragokkal: birram, birrad, birrés stb. 
Du'ökke; duökkasam, duökkasad, duökkasis stb. duökkenam, 

duökkenad, duökkenés stb. 
GasTca; (gaskastam, gakastad, gaskastés), gaskastseme, gas-

kastsede stb. azután gaskanseme, gaskansede stb. 
Luo; lusam, lusad, lusés stb. lutam, lutad, lutés stb. 
Miella ; mieldam, mieldad, mieldés stb. 
Ouda; (oudi) oudasam, oudasad, oudasés; oudastam, oudas-

tas, oudastés stb. 
Vuölle; vuollasam stb. vuöldam stb. 

Mutató névmások: dat ez, duót az, dot az ; az ezekből szár
mazottak : daggar ilyen, duoggar olyan, doggar amolyan, vagy dag-
garaS, duoggaraS, doggaraá; továbbá ide számíthatók jec&a más, 
ceres más, nubbe másik, második. 

A dat, duót, dot annálfogva is figyelemre méltók, hogy í-jok 
nem tartozik a szók tőjéhöz, hanem nominativusi ragnak látszik, 
mert azok így veszik föl a viszonyi ragokat: 

Többes-szám. 

dot dak duók dok 
dom daid duojd dóid 
dom dai duoj doi 

*) Egy tájnyelvi alakot jegyzek ide : 
egy. sz. jeS altam, jes altad, jel altes 
ket. sz. jes altanaeno, -altadsete, -altasga, 
töb. sz. jes altanap -altadsetet, -altasasak, 

(-amak) 
mert ebben a kettős-szám első személybeli birtokos ragja no, a többes-számé pa
dig ap (p), mely ragok különben csak az igéknél fordulnak elő. 

Egyes-szám. 

Nomin. dat duót 
Infinit. dam duóm 
Génit. dam duóm 
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Egyes-szám. Többes-szám. 

Állat. dasa duosa dósa daidi duojdi doidi 
Locat. dast duost dóst dain duojn dóin 
Praedic. danen duonen donen danen duonen donen 
Comit. daina duojna doina 

(dain duojn dóin) 

A többes-sz. allativusa a déli nyelvjárásban deita, duojta, do-
ita, vagy daida, duojda is; s az inf. és génit, deid, dei; a loeat. deis, 
dais, dois. Ezek egy de töt tesznek föl, melyet másutt is fogunk ta
lálni, s mely a finn ía-má szóval megegyez. 

A mutatás megerősítésére da, duo, do-t teszik azok elé, 
így: da dat ez az, duo dot az az, do dot amaz az. A dat már név
elővé lesz, s ekkor rövid a-val ejtik ki, p. o. valde dam girje, maid 
son adda, vedd a könyvet, a melyet ád; de : valde dám girje, vedd 
ezt a könyvet. 

A mutató névmás ragjaihoz an} anag'a, aha szócskák járulnak, 
a melyek hasonlókép erösbítik a mutatást, dat-an, dat-anag'a, dat-
áka ugyanaz. Vájjon nem hasonlófélét találunk-e a magyar itt-en, 
ott-an, itt-eneg, ott-anag-bsua. ? 

A lapp mutató névmások, ha jelzőképen állanak, az egyes-sz. 
nominativusában nem változnak, tehát: dat, duót, dot olmus ez az 
ember; egyéb ragu főnév előtt a genitivusban állanak, p. o. dam 
olbmu, dam olbmust stb. kivéve a comitativust, mert abba ök is té
tetnek, p. o. daina, v. dain olbmuin. A többes-számban így fordul
nak elő mint jelzők: nomin. dak olbmuk, génit, dai vagy daid olb-
mui, inf. dai v. daid olbmuid, praed. dai v. daid olbmucen, állat, 
dai v. daid v. daidi olbmuidi, loc, dain olbmuin. 

Daggixr, duoggar, doggar• daggaraS, duoggaraS, doggaras úgy 
veszik föl a viszony ragokat, mint a II. osztálybeli névszók, melyek 
jellembetüje nem változik. Jelzői állapotban változatlanul maradnak. 

Jeüca *) más, úgy veszi föl a viszonyi ragokat, mint az I. osz
tálybeli tulajdonságnevek, p. o. bahha. A többes-számban ajeZak, 

*) kjella, más, nagyon közel vág ajéS, jeZ (ijes, es), maga, szóhoz. A finn 
itse mind a kettőhöz hasonlít, de két jelentése van : maga és de. A magyar maga 
is a de jelentéssel is járt vala. Ezt felvilágosítják a lapp jeS, jec — maga, itse, s 
jetZa más, szók , mely utóbbiból válhatik csak conjunctio adversativa vagy ex-
ceptiva. 

22* 
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jeéai stb. alakon kivül je&casah, jefóasi stb. fordulnak elő, a melyek 
főnévi jelentésűek, s úgy ragoztatnak, mint a II. osztálybeli mel
léknevek. 

JSres más, jelzőileg cerra, gen. serra, állat, serrai; de a többes
számban cerrak és cerrasak ; ez utóbbi főnévi jelentésű. 

Nubbe más, ez tulaj donképen comparativus (nu = finn muu, 
és b), úgy veszi föl a viszonyragokat mint buörre, csakhogy bb vál
tozatlan marad. Többesben nubbek, nubbi stb. Déli lapp. mubbe. 

Visszavonatkozó és kérdő névmások. A visszavonatkozó 
névmások gi a ki (finn ku-ka), gutte a k i ; mi a mi (f. minká). így 
veszik föl a viszonyragokat: 

Nomin. 
Injin. 
Génit. 
Állat. 
Locat. 

Comit. 

Praed. 

Nomin. 
Injin. 
Génit. 
Állat. 
Locat. 
Praedic. 

A nominativusban gutte szokottabb mint gif a többi ragokkal 
meg gi szokottabb. 

Valamint a finn ku(ka)-nak comparativusa van, úgy a lapp 
guttenak is nem csak az van, így: guabba (goabba) finn. kumpi, 
hanem superlativusa i s : guttemuS (gottemus). Guabba jelenti: a ki 
(kettő közöl), guttemuS jelenti: a ki (sokak közöl). Ragozásuk ez : 

Egyes-szám. 

g1 gutte mi 
gsen gud'e maid 
gsen gud'e man 
gsesa — • mása 
gsest gud'est mást 
igsema gud'in (maina 
Igsein 

gud'in 
Jmain 

gsenen gud'en manen 

Tobbes-szám. 

gsek gud'ek mak 
gseid gud'id maid 
gsei gud'i mai 
gseidi gud'idi maidi 
gsein gud'in main 
gsenen gud'en manen 
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Egyes-szám. 
Nomin. guabba guttemus 
Infin. guabba gud'emu^a 
Génit. guabba gud'emu^a 
Állat. guabbai gud'emu^i 
Locat. guabbast gud'emu^ast 
Comit. guabbain gud'emusjain 
Praedic. guabban gud'emuj^an. 

Többes-szám. 

Nom. guabbak gud' emunak 
Injin. guabbaid gud'emu^aid 
Génit. guabbai gud'emu^ai 
Állat guabbaidi gud'emu^aidi 
Locat. guabbain gud'emu^ain 
Praedic. guabban gud'emu^an. 

Guabbak két sokaságról, két osztályról szól, p. o. sigidi mon 
addam, guabbain i lsek mikkege, nékiek adok, a kiknek nincsen sem
mijük. Itt két sokaságot értünk, az egyiknek van, a másiknak nin
csen. Dak, guabbak oudal botte, azok, a kik előbb jövének. 

A guttemus íí-jének c?'-vé gyengülése nagyon föltetsző. 
A gij gutte, guabba, guttemuS, mi, kérdők is egyszersmind, va

lamint olló hány, gallé (jelzöileg) hány, galles (fönévileg) mennyi, 
gallad hányad, szók is. 

A gi és mi részben fönévileg állanak, azért a több. sz. infini-
tivusában kívánják a névszót; a többi esetekben, mint a gutte is, név
szóval együtt így ragoztatnak : 

gutte olmus 
gud'e olbmu 

gud'e olbmu 
gud'e olbmui 

Nomin. gi olbmuid *) 
Infinit. gsen olbmu 

Génit. gsen olbmu 
Állat. gsen olbmui 

Egyes-szám. 

mi namaid *) 
[maid namaid 
íman nama 
man nama 
man nabmi 

•) Mintegy: quis hominum ; quod nominuia. 
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Locat. gsen olbmust man namast gud'e olbmust 
Comitat. gain olbmuin main namain gud'in olbmuin 
Praedic. gsenen olmucen manen nabman gud'e olbmucen 

Többes-szám. 

Nom. gsek olbmuid*) mak namaid *) gud'ek olbmuk 
Ivjinit. gsei(d) olbmuid maid namaid gud'i(d) olbmuid 
Génit. gsei olbmui mai namai gud'i olbmui 
Állat. gsei(d) olbmuidi maid namaidi gud'id olbmuidi 
Locat. ggein olbmuin main namain gud'in olbmuin 
Praedic. gsenen olmucen manen nabman gud'e olmucen. 

Gaznen olmucen helyett inkább mondják: gud'e olbmucen, p. o. 
gud'e olbmucen gaddak muo, milyen embernek (kinek) gondolsz 
engemet? 

Guabba, mint jelző, változatlan, a comitativust kivéve, p. o. 
guabbain gied'ain melyik kézzel ? A több. sz. nominativusa és loca-
tivusa a főnévvel jár, különben ezt a genitivusban veszi magához, 
p. o. guabbak mának lsek boattam, niejdak vaj barnek ? mely gyer
mekek jöttek, a lányok-e vagy a fiúk ? Locat. guabbain manain. De 
p. o. állat, guabbai manaidi. Guabba helyett gobbos is hallik, p. o. 
gobbos calmi galgam cuoggot ? melyik szem felé (melyik oldal felé) 
kell állanom ? — A guabba és baslle = fél, oldal, összeolvadván ezen 
kérdők támadnak : guabbel melyik félen ? guabbeli melyik felé, guab-
belést melyik félen és felöl, guabbeld melyik felöl ? p. o. guabbel 
dam jog'a galgam mannát ? melyik felén kell mennem a folyónak ? 
guabbeld dam javre asak, a tónak melyik felén (feléről) lakol ? mon 
asam dam bseld javre, guabbeld don asak, én a tónak azon felén la
kom, melyiken te. 

Guttemus mint jelző, csak nominativussal j á r , egyéb esetek 
előtt gud'emuS áll. 

Gallé, mint jelző, a comitativust kivéve, változatlan; továbbá 
a főnév egyes-számban áll, mint általában sokaságot jelentő jelzők 
után, de a nominativus helyett a genitivus kell. így : hány ház van 
itt = gallé goad'e (nem goatte vagy több. sz. goad'ek) dobbe lsek ? 
hány házba ? gallé goattai ? (nem god'idi) ; hány gyermeknek van
nak könyvei ? gallé manast líek girjek ? 

:) Mintegy : qui hominum ; quas nominum. 
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Gálles, főnévileg hány, gallad hanyad-ik, így veszik föl a vi
szonyragokat : 

Nomin. galles gallad 
Inf, Gen. gallas gallad 
Állat. gallasi galladi 
Locat. gallasest galladest 
Comitat. gallasin galladin; 

p. o. gallasin bottin ? hánnyal (gallé manain, olbmuin, hány gyermek
kel, emberrel) jöttél ? galladest lsek dal veero valdemen? hányadik
tól szedsz épen adót ? gallas (gallé guöle) Isek gsessam ? nsetfas! 
hányat (hány halat) húztál ki ? négyet! gallad guöle leek dal gaesse-
men, hányadik halat húzasz ki most ? nselíad, a negyediket. 

Határozatlan névmások. Ezek: 
a) származottak, még pedig 

g által, mely gi, gutte, mi, guabba, guökte (kettö)-höz járulván, 
lesznek: giag, guttég melyik, miag melyik, guábbag melyik a kettő 
közöl, gugtug (guökt-ug) mind ketteje; 

la által, mely guabba-hoz járulván, lesz guabbaca (néhol guab-
baso) mind kettő; 

ge által lesznek: gige, guttege valaki, mige, mi(kke)ge valami, 
guabbage valamelyik, guttemusge valaki a sok közöl; guabbelge va
lamelyik felöl; 

ikkenes, ikkenessi (f. ikánánsá) által, lesznek: giikkenes, gutte-
ikkenes akárki, guabbaikkenes akármelyik, guabbelikkenes akárme
lyik felöl, félen. Ezek ragozásáról meg kell jegyezni: 

Giag, guttég, guabbag csak az egyes-számban, még pedig így 
veszik föl a viszonyragokat: 

Nomin. giag guttég guabbag 
Inf. G. gsenag gud'eg guabbag 

Állat. (geesag gud'egi 
Jgsesagi guttegi guabbagi 

Locat. ggestag gud'egest 
(guabbagest 
íguabbasest 

Comitat. gseinag gud'egin guabbagin 
Praedic. gsenenag gud'egin guabbagen. 

Ezeket jes szokta megelőzni. — Giag ritkán áll jelzöileg. Je l 
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gutteg önállóan és jelzoileg áll ; így guabbag is. Példák : valdi jes 
gutteg, v. jes giag oases, elvévé mindenik a maga részét; vulgi jes 
gutteg, v. jes giag guvlusis, elmene kiki maga felé; girjid Isem ad-
dam jes gsenag v. jes gud'eg vuollai könyveket adtam mindeniknek ; 
moaj galge sukkat guabbag jeccame vadnasin (vagy jeőa vadnasi-
name) ketten fogunk, kiki a maga sajkáján, evezni; de vulgiga gu
abbag guvlai jes guabbag vseg'ainsesga, akkor elmenének (ketten) 
kiki maga felé mindenik a maga seregével; valdi óvta miekke guab
bag gitti, egy kardot vön mindenik kezébe. 

Miag ritkán fordul elö; gen. manag, állat, masag stb. 
Gugtug a többes-számbeli ragokat veszi föl, így: inf. gen. 

gugtui, állat, gugtui, gugtuidi, locat. gugtuin, comitat. gugtui-gujm. 
• Guabbaca (-cak, -cag'a, -se, -so) mind egyesben mind többes

ben ragoztatik , de azon egy jelentéssel jár. Egy. sz. nom. guab-
baőa, inf gen. guabbacag'a (-se, soga), állat, guabbacag'ai (-sekki, 
-sog'ai), locat. guabbacag'ast (-sog'ast), comit. guabbacag'ain (-so-
g'ain). Több. sz. nom. guabbacag'ak (-sog'ak, guacag'ak, guacak), 
inf. guabbacid (-sog'aid), génit, guabbaci (-sog'ai), állat, guabbacidi 
(-cida -sog'aidi), locat. guabbacin (-cag'ain, -sog'ain). Példák : vuolgo 
moaj dal murjid coagget guabbacag'a, megyünk bogyót szedni mind 
ketten; guabba vanas dat lse ? dat Ise monno gugtui vagy guabbaci 
vanas, melyiké ez a sajka? ez mindkettőnké;— monnost lse guab
bacag'ast guöfte lajbe, nekünk mindenikünknek két kenyerünk van ; 
ellenben : monnost Ige gugtuin guöfte lajbe, nekünk együtt van két 
kenyerünk; valdi óvta miekke guabbaca gitti, vagy gugtui gitti 
(gied'aidi), egy kardot vön mind két kézibe; ellenben: valdi óvta 
miekka guabbag gitti, egy-egy kardot vön mindenik kezébe; — gu
abbaca (-ci), vagy gugtui vagy gugtuid gulid galgak vuossat, mind 
két halat meg kell főznöd ; gugtug guölek v. guabbaca guöle Iseva 
dal vussum, mind két hal meg van már főzve. 

A ge} gen-ne\ származott névmások (gige, guttege, mige, mik-
kege, guabbage, guabelge) a megelőző tagadó igével (ím, ik} i stb.J 
tagadó névmásokká válnak. 

A gige úgy ragoztatik mint a gi, hozzájárulván a ge; de a 
több. sz. nominativusában goekge és gcekkege. P. o. jos gige bod'is, 
vagy jos gige olbmuid bod'is, ha valaki jönne ; — jos gsekge, gsek-
kege, vagy gaekge olbmuid bod'icek, ha valakik jönnének; — im 
laök ga3sage vagy gseidige addam maidige, én senkinek nem adtam 
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semmit; — im Isek gseinge olbmuin (gud'inge olbmuin) deki boattam, 
én senkivel sem jöttem ide ; gsenen gaddik su ? im gaddam su gse-
nenge, go dovdim su, kinek gondoltad ötét ? nem gondoltam senki
nek, mert ismertem öt. 

A guttege így ragoztatik: Egy. sz. nom. guttege, inf. gen. gu-
d'ege, állat, gud'ige, gud'egige, loc. gud'estge, gud'egestge, com. gu-
dinge, gudeginge, praed. gudenge, gudegenge. Több. sz. nom. gudek
ge, inf. gudidge, gen. gudige, állat, gud'idige, gudegidi, loc. gudinge, 
praed. gudenge, gudegenge. 

Önállóan csak a nominativusok szerepelnek, különben a gige 
pótolja; jelzőben meg a guttege szokottabb, p. o. jos guttege (guttege 
olmús) oa^o dam diettet, ha valaki ezt megtudhatja; jos ojnicak 
gudege (gudege olbmu), ha látnál valakit; sei lsek gudekge (gudekge 
olbmuk) vei boattam, nem jött még senki ;— lsekgo cselkam dam 
gud'ige? im gudige, vagy jobban: im gsesage, mondtad-e azt va
lakinek ? nem én, senkinek. 

Mikkege {mige szokatlan) úgy ragoztatik mint a mi, hozzájá
rulván pe, csak a több. sz. nom. makkege. 

Ugyanez áll a guabbage és guttemusge szókról is , hogy a ge 
csak a viszonyragokhoz járul , p. o. guabbain gied'ain valdam? ik 
guabbainge, melyik kézzel vegyem ? egyikkel sem ; — sei lsek guab-
bastge rudak, egyiknek sincs pénze. 

Az ikkenes-szel összetett névmásokra szolgáló példák legyenek 
ezek: giikkenes dat lse§^a olbmuid, akárki is legyen az; — miike-
nes dingaid dat lse^a, akármi dolog legyen is az; — gseinikkenes 
olbmuin don lse^ak boattam, akárkivel is jöttél légyen. 

Eredeti határozatlanok: 
muttom, muttim f. muutama, némely ; önállóan úgy veszi föl a 

viszonyragokat mint a II. osztálybeli változatlan jellembetüjü mel
léknevek ; jelzői állapotban nem ragoztatik. A locat. muttomin vagy 
muttimin, mint adverbium, azt jelenti, hogy egyszer, valamikor. 

soames, gen. soabmas némely, (dánul somme) önállóan ragoz
tatik mint a II. osztálybeli mellék-név, teszem hanes; tehát állat. 
soabmasi, több. sz. nom. soabmasak, gen. soabmasi stb. Jelzőileg nem 
ragoztatik, tehát: soames boaco némely iram, soames boccuk némely 
iramok, soames boccuin stb. 

moadde némely, így ragoztatik : moadde, inf. módid v. moadde, 
állat, modidi, locat. módin v. moaddest. Jelzői állapotban nem ra-
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goztatik, s a főnevet egyes-számban kívánja, p. o. moadde olbmu 
(nem olbmus vagy ólmuk) botte, némely ember jőve ; — moadde 
manast lsek girjek, némely gyermeknek vannak könyvei. 

moaddes némely, csak Önállóan jár, így: inf. moaddas v. mó
did, állat, moaddasi v. moaddasidi, loc. moaddesest vagy moddesin. 

cednag sok, finn ena, az egyes-számban csak inf. sednag, locat. 
sednagest; de többes-számban nom. sednagak, inf. a3dnagid, gen. sed-
nagi, stb. Mint jelző nem ragoztatik, p. o. sednag gitos sok köszönet 
(mondják: gitos sednag-ot is); sednag olmus lsei dobbe, sok nép vala 
ott; sednag olbmuk lege girkost, sok nép vala az egyházban. — Az 
sednag comparativusa ceneb vagy cembo f. enempi, superlativus cena-
miis, rövidítve cenas, többes-ben cenemufyak. 

buok mind, inf. is buok; többesben buokak, inf. buokkaid, gén. 
buokai stb. Mint jelző nem ragoztatik. 

gajtin mind, finn. kaiki, a többesben gaijtinak és gajkak, gen. 
gajtinai és gajkai, állat, gajtinaidi, gajtinseidi, vagy gajkaidi stb. 

juokke kiki, csak jelzöileg jár és változatlan. 
juokkeJias, juökkas mindenki, f. jokainen, jokaise, inf. génit. 

juökkehas vagy -haíja, állat, juökkeha^i ; többes-szám juokkeha-
2jak — mind. 

juoga némely, inf. juojda, állat, juosag, praed. juonén. 
olló sok ; változatlan az 11; comparativus : ollob, superlat. ollo-

mus, p. o. ollóst valdet ollob, soktól többet venni; jug'atin su ollóin 
vinin, sok borral itatá öt. 

gallé is sok, p. o. addim suiíi nu gallé lajbe, go sust lege mának, 
adtam neki annyi kenyeret, a mennyi gyermekei valának. Önállóan 
galles sok, p. o. sei dam died'e galles, azt nem tudja sok (ember). 

gallad is ilyen jelentéssel fordul elő, p. o. galles botte ? há
nyan jövének? gallad botte, néhányan jövének; goddikgo olló gu-
lid ? goddim mon gallad = fogtál-e sok halat ? fogtam egynehányat. 

Az arányosítok (correlativok) ezek : maggar, maggaras milyen, 
daggar, doggar, duoggaras s daggaras, ilyen, olyan; maggar-ikkenes, 
maggaras-ikkenes akármilyen ; — man olló mennyi, nu olló annyi, 
jus man ikkenes akármennyi. 

Kölcsönösíto a guojbme szó , melynek használatát példák 
mutassák: moaj gujm guojbmame (vagy gujmidaeme) mattatsedne 
mi ketten egymást tanítjuk; doaj bagadseppe gujm guojmade (guj-
midsede) ti ketten oktatjátok egymást; soaj harjetseba gujm guoj-
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mesga, ök (ketten) gyakorolják egymást; — mi galgap vsekjet gujm 
gujmidsemek (guojbnamek) nekünk egymást segitenünk kell; baga-
dseppet gujm gujmidsedek (guojmadek); si harjetek gujm gujmidse-
dek (guojmesek). Ezen példákban a guojbme szó először rövidülve, 
azután infinitivusban áll. De az infinitivus helyett más eset is állhat, 
p. o. mi galgap rokkedallat gujm gujraidsemek oudast, nekünk egy
másért imádkoznunk kell; moaj orrú gukken gujm guojmesteeme, 
mi (ketten) messze lakunk egymástól; si serranadde gujm gujmi-
nsesek, ök elválának egymástól. 

Arövidült gujm helyett guabbag (guabba), gutteg, jes gutteg is áll
hatnak, így : go okti boatteba, de gaskestseba guabbag guojmesga, ha 
összejönek (ketten), akkor egyik a másikat megharapja; — de si 
addalek gied'aidsesek okti gutteg guojmassesek (guojbmasis), akkor 
össze adják kezeiket, mindenik a társával. 

Az egyik-másik-féléket nubbe-nubbe, vagy nubbe-guojbe, vagy 
nubbek-nubbek fejezik k i , p. o. go nubbe-nubbe lakkai vigga, ja 
nubbe-nubbe lakkai, de laeva soapparnsettom gaskansesga, ha egyik 
másképen kívánja, másik is másképen, akkor nem egyezhetnek meg 
egymás közt; de celki nubbe niejda guojbmasis, akkor monda az 
egyik lány a másiknak; — nubbek botte, nubbek vulge, mások jö-
vének, mások ménének. 

Számnevek. 
Az alap-számnevek mellé a sor-számneveket adjuk, mert az 

összetett tizes számokat ezekkel alkotja a nyelv. 
Alap-számnevek. Sor-számnevek. 

1. ofta, oft; okta, okt; oufta; akta vuostas 
2. guöfte, guöft; guökta, -te, guokt nubbe 
3. golm, golma, golbma goalmad 
4. nselTa, naelíe naellad 
5. vitta, vitte, vit vid'ad 
6. gutta, gutte, gut gud'ad 
7. ciecca, cieca, ciec, geca ciecad, öicid 
8. gavce, gauce, gafce, gakce gavcad 
9. ovce, ofce, oufce ovcad 
10. log'e (lokke) log'ad 
100. cuötte cuod'ad 
1000, duhat vagy log'e cuötte duhatad , 
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11. oft nubbe lokkai 

12. guöft nubbe lokkai 

13. golm nubbe lokkai 
14. líselía nubbe lokkai 
15. vit nubbe lokkai 
16. gut nubbe lokkai stb. 
20. guöft log'e 
21. guöft goalmad lokkai 
27. ciec goalmad lokkai 
28. gavce goalmad lokkai 
30. golm log'e 
31. oft nselfad lokkai 
40. nselFa log'e 
42. guöft vid'ad lokkai 
50. vit log'e 
60. gut log'e 
70. ciecca log'e 
80. gavce log'e 
90. ovce log'e 
100. cuötte ja ofta 
200. guöft cuöd'e 

oft nubbe log'ad 
(vuostas nubbe lokkai) 
guöft nubbe log'ad 
(nubbe nubbe lokkai) 
golm nubbe log'ad 
nsolla nubbe log'ad 
vit nubbe log'ad 
gut nubbe log'ad 
guöft log'ad 
guöft goalmad log'ad 
ciec goalmad log'ad 
gavce goalmad log'ad 
golm log'ad 
oft nsellad log'ad 
ríseira log'ad 
guöft vid'ad log'ad 
vit log'ad 
gut log'ad 
ciecca log'ad 
gavce log'ad 
ovce log'ad 
cuod'ad ja vuostas 
guöft cuod'ad stb. 

A vuostas szó a vuost-nsik származéka, azon s (as) képzővel, 
mely inkább a magyar só'-vel egyeztethető (el-sö), mintsem a lapp azo
nosnak látszó s-szel, mely a számnevekhez járulván, főneveket al
kot, így: guoftés kettőnek gyűlése, golmas háromnak együttvolta, 
n'cell'es, vioVas, (gen. vittas), <jwá'as(gen.guttas), ciecas, govces, ovces, 
log'es (gen, lokkas), oft nubbe log'es ; cuöttes (gen, cuöttas). Ha e 
szólásokat tekintjük: gallé olbmu dobbe lege,, hány ember vala ott ? 
nselfa olbmu négy ember; s galles dobbe lege, hányan valának ott ? 
nselljes négyen: azt látjuk, hogy az s-szel képzett számnevek némi
leg a magyar w-nel képzetteknek felelnek meg; tehát: 

guöftes ketten 
golmas hárman 

ííseKes négyen 
vid'as öten stb. 

De a lapp guöftes, golmas stb. valóságos gyűjtő nevek, me-
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lyek ragoznátok: ellenben a magyar ketten, hárman stb. ragozha-
tatlanok. 

A nubbe, mint láttuk, comparativusi alak, tője tehát nu} mely 
egy a finn muu » má-s szóval (déli lappban mubbé). Hogy a compa-
rativus a kettöséget fölteszi, sőt a kettő közöl az egyiket világosan 
ki is fejezi, mutatja a lapp guabba, finn kumpi (lásd a kérdő névmáso
kat). A lapp nubbe, mubbe, alakjára nézve a szokatlan finn muumpi, 
jelentésére nézve a magyar másod-tiz. 

A többi sorszámok képzője d (ad), mely azonos a magyar eb
beli képzővel: harm-ad, negyed stb. a finn képző (a)nt (ejnt. A 
lapp képző, mint látjuk, gyengíti a számnevek jellem betűjét, innen: 
vitta, vit, vid'ad; gutta, gut, gud'ad. 

A lapp log'e (lokke, az enareban lőve tíz) elüt a finn nyelv
csoport tízeseitől, mert azaz ugornyelvcsoportban honos. Tője lokke, 
genitivusa log'e; tehát alapszámúi a genitivus áll, mint a finn kym-
menen, mely hasonlóképen a kymmene-nek genitivusa. Azonban 
gyakran találunk lok-ot (lokke h.) így golm lók = golm log'e. 

Az összetett tízes számokat százig úgy rakja össze a nyelv, 
hogy oft nubbe lokkai-t, azaz egy a másod tízre, oft goalmad lokkai 
egy a harmad tízre, oft n'cell'ad lokkai egy a negyed tízre-t mond stb. 
„Egy a negyed tízre" 31, „egy a harmad tízre 21 stb. De a sorszá
moknál elhagyja a nyelv azt a szófüzést: „tízre," s csak így mondja : 
oft nubbe log'ad = egy másod-tized, oft goalmad log'ad egy harmad
tized , azaz tizenegyedik, huszonkettedik. Továbbá, ebből: guöft 
cuöd'e két száz, világosan látjuk, hogy a cuöd'e szó az infinitivusban 
áll, mint a finnben: kaksi sataa, kaksi kymmentd stb. Tehát a guöft 
log'e = 20, golm log'e = 30, n'oál'a log'e = 40, stb. ugyan ilyen 
szófüzetek. 

Az önálló alap-számnevek fölveszik a viszonyragokat, így p. o. 

Nom. ofta vitta ciecca gavce log'e cuötte 
Inf G. óvta vid'a cieca gavce log'e cuöd'e 
Állat. ofti vitti cicci gavcai lokkai cuöttai 
Locat. ovtast vid'ast ciecast gavcest log'est cuöd'est 
Comit. ovtain vid'ain ciecain gavcin log'in cudin 
Praed. oftan vittan cieccan gavcen lokken cuötten. 

Az önálló sorszámok is fölveszik a viszony ragokat, csakhogy 
a nubbe-nék bb, s a többiek df-je változatlanul maradnak. 
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Jelző állapotban az alapszámnevek változatlanok a nominati-
vus és infinitivus előtt, de a többi esetek előtt genitivusban állanak, 
kivéve a comitativust, melyhöz a számnév is alkalmazkodik; de a 
megszámlált tárgy egyes-számban áll, tehát: gutte jag'e (infinit.) lsek 
dassaci go jami, hat éve, hogy meghalt; son lse gud'a, log'e, öuöd'e 
jag'e (génit.) boares, ö hát, tíz, száz éves (jahre a,lt); son jug'i dam 
luosa gud'a sag'ai, ö ezt a lazaczot hat részre osztá e l ; ovtain suor-
main, guvtin suormain, egy újjal, két újjal. De az Összetett számok 
változatlanul maradnak a főnevek előtt, p. o. oft nubbe lokkai (rö
vidítve lok) olbmuin, tizenegy emberrel; golbma log'e (golma lok) 
olbmust lse girjek, harmincz embernek van könyve. De a comitati-
vus itt is kivétel, p. o. guvtin log'e (guvtin lok) olbmuin, húsz 
emberrel. 

A sorszámok is változatlanak a jelzői állapotban, a comitativust 
kivéve, p. o. nubbin gied'ain, a másik kézzel. 

Az alap-számnevekre a gallé, hány, a sorszámnevekre a gal-
lad} hányadik, az illető számbeli összeséget jelentő számnevekre a 
galles ( = hányan) kérdések vonatkoznak. 

Az s-es végű számnevekből, i rag által, osztó számnevek lesz
nek, melyek ismétlődnek; de o/í-hoz a/járul, így: oftaj oftaj egyen
ként egyenként, guoktasi guöktasi (guöftasi), ketten ketten, golb-
masi golbmasi, hárman hárman, úselfasi nselfasi, vittasi vittasi, lok-
kasi lokkasi, cuöttasi cuöttasi. 

A hányszor kérdésre megfelelő számnevek ezek : ofti, gufti 
(gukti), golbmi, nelfi, vitti, gutti, ciöci, gufei, ofei, = egyszer, két
szer, háromszor stb. De gcerde f. kerta és havve f. haava, magy. (hé-
be hóba) szók is azt fejezik k i , p. o. guöft gserde kétszer. A sok-

*9zorozásnál is gcerde j á r , így guöft gaerde guöft nsella = kétszer 
kettő négy. Továbbá oftgserdasas egyszeres, guöftgserdasas kétsze
res, golmgserdasas háromszoros stb. 

A sorszámokból következők lesznek : vuost, vagy vuostacin 
(vuocan, vuostacedin) először; nubbadest v. nubbadassi másodszor; 
golmadest, golmadassi harmadszor; nselladest, nseiradassi negyed
szer, mannemu^i utolszor stb. 

A törtszámokat így fejezi ki a nyelv: A felet bcelle f. puoli, m. 
fél, ha hosszában, és lakké szó fejezi ki, ha széliben osztatik szét, 
p. o. luossa-bselle fél lazacz, boddo-lakke fél óra, golmadas egy har
mad, nselíadas negyed, log'adas tized, guöft cuöd'e ja ovee nubbe lo-
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gadas Va 19-ed rész. Ezeket: másfél, harmadfél, negyedfél stb. így 
mondják : bsel nubbe ( = fél-inás), bsel goalmad, 2 Vaj bsel vid'ad 
4%, bsel oft nubbe, lOVa^ Különben guoft oase goluiast, %, golm 
líselladasa 3/4J nsell'a vid'adasa 4/5. 

Igeszó. 
Mint a névszónál úgy itt is , tájékoztatás és egybehasonlitás 

végett, a finn, reval-eszt, dorpat-eszt, éjszaki csúd, déli (svéd) lapp 
éjszaki lapp és enare-lapp igének ragozását előre bocsátjuk, az 
egybehasonlító mintát Lönnrotnak említett munkájából vévén ki. A 
mintának fölvett ige finn. kiittaa, köszönni, melynek tője kiitta, csak
nem változatlanul marad meg a többi nyelvekben. 

Az idő- és mód-képzőket, meg a személyragokat nem választ
juk el az igetötől, mert könnyen kiösmerhetők. 



352 HÜNFALVY PAL. 

Egy. sz. 

Egy. sz. 

Kettössz. 

Indicativus. 
P r a e s e n s . 

Finn. Reval-eszt. Dorpat-eszt 

kiitán kiidan kita 
kii tát kiidad kitat 
kiittáá kiidab kitap 

Kettössz. — 

Több. sz. kiitamme kiidame kitarne 
kiitatte kiidate kitate 
kiittavát kiidavat kitva 

P r a e t e r i t u m . 

kiitin kiitsin kiti 
kiitit kiitsid kitit 
kiitti kiitis kit 

Több. sz. 

Egy. sz. 

Kettössz. 

kiitimme kiitsime kitime 
kiititte kiitsite kitite 
kiittivát kiitsivad kitiva 

C o n j u n c t i v u s . 

kiittánen kitne 
kiittanet kitnet 
kiittanee kitnep(-

Több. sz. 

Egy. sz. 

kiittánemme kitneme 
kíittanette kitnete 
kiittánevát kitneva 

C o n c e s s i v u s . 
kiittaneisin 
kiittáneisit 
kiittáneisi 
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Indicativus. 

P r a e s e n s . 

Éjszaki csúd. Déli lapp. Éjszaki lapp. Enare-lapp 

kitan kitab gitain kiittam 
ki tat kitah gitak kiitah 
kitab kita gitta kiitta 

kiten gitté kiitten 
kitebeten gittebsette kittevette 
kiteba gitteba kiittev 

kitamai kitebe gittep kiittep 
kitatei kitebete gittebíettet kittevetted' 
kitaba (kii Ltas) kiteh gittek kiitteh 

P r a e t e r i t u m. 

kitin kitib gittim kiittim 
kitit kitih gittik kiittih 
kiit kiti giti kiittij 

kitimen gitime kiittiim 
kititen gitide kiittiid 
kitika gitiga kiittiin 

kitimai kitime gitimek kiittiim 
kititei kitite gitidck kiittiid 
kitiba kitin gitté kiittii 

C o n j u n c t i v u s . 

kiitnen kiticab giticam kiiteem 
kiitnet kiticah giticak kiiteeh 
kiitneb kitic gitica kiitie 

kiticen giticsedne kiiticsesen 
kiticebeten gitica3ppa kiiticvette 
kiticeba giticseva kiiticseseva 

kiitnemai kiticeba gitica3p kiiticep 
kiitnetei kiticebet giticseppet kiiticvetted' 
kiitneba kiticeh giticek kiiticeh 

C o n c e s s i v u s . 
kiitneisin 
kiitneisit 
kiitneisi 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK, V» 23 



Kettössz. 

Több. sz. 

Egy. sz. 

Kettössz. 

Több. sz. 

Egy. sz. 

Kettössz. 

ttUNFALVY $kU 

Concessivus. 
Finn. Reval-eszt. 

kiittáneisimme 
kiittáneisitte 
kiittaneisivát 

C o n d i t i o n a l i s . 

kiittaisin kiidaksin 
kiittaisit kiidaksid 
kiittaisi kiidaks 

Dorpat észt. 

kitas 
kitas 
kitas 

kiittaisiuime kiidaksime kitasime 
kiittaisitte' kiidaksite kitasse 
kiittáisivát kiidaksivad kitasse 

R o g a t i v u s . 

kiitaön 
kiittáös 
kiittáköön 

Több. sz, kiittaömme 
kiittaötte 
kiittakööt 

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

Egy. sz, kiittak an 
kiita kiida 
kiittakaán kiidku 

Kettössz. 

kita 
kitko 
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Conces sivíts. 
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Éjszaki csúd. Déli lapp. Éjszaki lapp. Enare-lapp. 

kiitneisimai 
kiitneisitei 
kiitneisiba 

C o n d i t i o n a 1 i s. 

ki taisin kitalim gitasim kiitacim 
kitaisit kitalih gitasik kiitacih 
kitais kitali gitasi kiitaci 

kitalimen gitaseime kiitaceim 
kitaliten gitaseide kiitaceid 
kitalika gitaseiga kiitacein 

kitaisimai kitalime gitaseimek kiitaciim 
kitaisitei kitalite gitaseidek kiitaciid 
kitaisiba kitalulum gitasege kiitacii 

R o g a t i v u s. 

kitöm 
- kitoh 

kitos 
kiton 
kitoten 
kitoska 
kitob 
kitote 
kitose 

I m p e r a t i v u s . • 

kita kite gite kiite 
kiitkaha kites gittus kiitus 

(kitem) gitto kiitton 
kiten gitté kiittee 
(kiteska) gittusga kiittus 

23* 
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1 mp erativns. 
Finn. Reval-eszt. Dorpat-eszt. 

Több. sz. kiittakámme kiidkem kitkem 
kiittakátte kiidke kitke 
kiittak áat kiidku kitko 

N o m i n á l i s . 
lnfin. kiittáah kiita kitta 
Praedic. kiittáaksi 
Iness. kiittaessii kiites kitten 
Instrum. kiittáen — — 

Illat. 
íkiittáan 
1 kiitta máan kiitma kitma 

Iness. kiittámassa kiitmas kitman 
Adess. kiittámálla kitmal 
Elativ. kiittámasta kiitmast kitmast 
Ablat. kiittamáltü 
Abessiv. kiittamátta kiitmata kitmata 
Nomin. kiittáminen kiitmine kitmine 
Injinit. kiittamista 
Adess. kiittamaisillá 
Actor. kiittájá kiitja kitja 
Adject. praes. kiittáva kiitav kitav 
Adject. praef. kiittan yt kiitnud kitnu 
Adject. ' legat. kiittamátöin 

Ezen minta-mutatványból kitetszik, hogy a finn nyelv igéjé
nek hét módja van : indicativvs kiittaa köszön ; conjunctivus kiitta.-
nee hogy köszönjön, köszönne; concessivus kiitaneisi bár köszönne, 
vagy köszönhetne ; conditionalis kiittaisi ha köszönne ; rogativus kiit-
taköön ugyan köszönjön; imperativus kiittákaan köszönjön ; nomi
nális, a mely az úgynevezett infinitivust, supinumot, gerundiumot és 
participiumokat magába foglalja, s négy tőből áll: kiitta, kiittdma, 
kiittamaise, kiittdmise-h'ó\. 

Az első tő: kiitta, következő viszonyragokat vészen föl: 
injinitivus kiittaa, vagy kiittáah 
inessiv. kiittaessa. 
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Impet ativus. 
Éjszaki csúd. Déli lapp. r 

Éjszaki lapp. Enare lapp 
kiitkamai kiteb gittop kiittup 
kiitkatei kitet gittet kiitted'e 
kiitkaha kites gittusek kiittus 

No m i n a l i s . 
kiitta kitet gittet kiitted' 

kitacet giticet 
kiittes kiteten gitededin kiitediin 
kiitten kiten kiiten 
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kiitha 
kiitrnaha 
kiitmas 
kiitmal 

kiitmata 
kiitmine 

kiitja 
kitab 
kiitnu 
kiitmatoi 

kitemen 
kitemin 

kiteni 

ki teje 

(gittemen) 
(gittemin) 

giteksetta 
gittem 

gitté 

kiiteman 

kiittemen 
kiittemein 
kiittemest 
kiittemeld 
kiitehadna 
kiittem 
(kiittemus) 

kiittee 

kitam gittam kiittam 
kitetkenna gittemsettom kiittemsettom 

illativ. kiittaan 
praedic kiittaáksi 
instruct. kiittáen 

Ezeken kivül származnak tőle: 
nomen actoris kiittajá köszönő 
adjectivus praes. kiittavá köszönő 
adjectivus praet. kiittányt köszönt. 

A második tő : küttama, következő viszonyragokat vészen föl: 
ablativ. kiittamáltá 
adessiv. kiittamálla 
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elativ. kiittamástá 
inessiv. kiittámássá 
illativ. kiittam áán 
abessiv. kiittámáttá. 

Ezeken kivül származik tőle az 
adject. negat. kiittámátöin. 

A harmadik tő : kiittamaise} csak egy viszonyragot vészen föl: 
adesssiv. kiittámáisillá. 

A negyedik tő : kiittamine, fölveszi a 
nominat. kiittáminen 
infinit. kiittámistá. 

Azonban azt is látjuk ama minta mutatványból, hogy nem 
mindenik finn csoportbeli nyelvnek van meg mindenik módja. Je
lesen a lapp nyelvjárások mindnyájan concessivus nélkül vannak ; a 
rogativusa is csak a déli lapp nyelvnek van meg. E különbséget 
abból fejthetni meg, hogy nem mindenik nyelvnek van ugyan azon, 
vagy ugyan annyi módképzöje. 

1) Az indicativus-n&k nincsen módképzöje, az a nélkül nem 
szűkölködik. A conjunctivus képzője a finnben ne, mely a dorpateszt-
ben és éjszaki csúdbanis megvan, így: kiitta-ne-n, kit-ne, kiít we-n. 
A lapp nyelvjárásokban nincsen meg, hanem azokban ca a con
iunctivusi képző, mert: kiti ca-b, giti-ca-m; az enare-lappban csak a 
kettős- és többes-számban tűnik elő: kiti-cöece-n, kitice-p. 

A finn concessivus képzője neisi, melyet, ha a conditionalis kép
zőjével, az isi-ve\, összvetjük, a conjunctivusi és conditionalisi kép
zőből (ne -}- isi) összerakottnak találunk. Tehát a finn conditionalis 
képzője isi, így : kiitta-ist-n , melyből a dorpat-esztben csak s ma
radt meg: kita-s, de az éjszaki csúdban épen van meg: kita-tsí-n. 
A reval-esztben ksi-t találunk helyette, így: \úiáa,-ksi-n. A lapp-
nyelvek conditionalisa kétféle alakot mutat: si, ci képzővel, mely a 
finn képzővel rokon , mint az éjszaki lappban gita&'-m, az enare-
lappban kiita-cí-m ; s li képzővel, mely a déli lappban fordul elő, 
így : kita-Zi-m , mely a lozt (lenni) igéből való, melynek 3-dik sze
mélye a déli lappban li. A conditionalisra nézve tehát megegyeznek 
a finn csoportbeli nyelvek. 

A concessivus képzője, mint láttuk, össze van rakva a con
junctivusi ne-ből és conditionalisi ísi-böl, de csak a finnben (kiittá-
neisi-n) és éjszaki csúdban (k'út-neisi-n) találtatik meg. 
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A finn nyelvnek az imperativuson kivül, melynek képzője ka, 
ka (kiitta-M-n, sano-£a-n hadd mondjak), rogativusa is van, ko, kö 
képzővel (kiitta-A;ö-n). A rogativus csak a déli lappban tűnik elő 
csonkított alakban (kitöm, kitoh, kitos stb.), a többi finn nyelvek 
nem ismerik. Az imperativus mindenütt megvan, s a ka, kei képzője 
világosan meglátszik a finn, reval-, dorpat-eszt s éjszaki csúd többes
számában (kiitta-&a-mnie, küá-ke-m, kit-&<3-in, kiit-&a-mai). A lapp 
nyelvben is ke az imperativus képzője, de az kimarad az igék egyik 
osztályában, melybe a kitet, gittet, Hitted' szó is tartozik, de meg
van p. o. ezekben: ravvijefte parancsolj, vuogaje&e indulj, lsebboje&e 
teregess, bagade&e fegyezz. 

A nominális vagy névi mód kétféle : substantivalis, fö-névi, s 
adjectivalÍ8} melléknévi. 

A finn főnévi módnak, mint láttuk, négy tője van: kiitta, kiit-
t'dmd, kiittamaise, kiittdmise. 

A kiitta tőnek infinitivusa tulajdonképen kiittdtah vagy kiit-
tattí, Összevonva kiittadh vagy kiittdd'. A lapp nyelvjárások kiteszik 
az infinítivus ragját (td}), így: kite-í, gitté í, kiitte-d', annyira, hogy 
az enare nyelvjárásban a d' még a finn hehet (tah vagy ta' = d-h 
vagy d') is megtartotta. S valamint a finnben a kiitta tőnek infini
tivusa kiittd-tá', praedicativusa kiittddksi, inessivusa kiittdessd, in-
structivusa kiittden stb. úgy származik a lappban is egy feltehető 
kite, gitté, kiitte tőből az infinitivus kite-t, gitte-t, kiitte-d' • az inessi-
vus kite-ten, gite-de-din, kittedi-in (a finn kiittá-essá e helyett van: 
kiittá-dessa), s az instrumentális (finn: kiittáen) kite-n, kiite-n. A 
nomen actoris kiittdjd, kiitja, kitje is ezen tőnek származéka. 

A finn kiittdmd tőnek ragjai világosak. A lappban is megvan: 
kitem, gittem, kiittem: de ebből a déli vagy svéd lappban csak két 
ragos alak van meg: hitemen, kitemin; az enare-lappban több van 
meg: kiitteman, kiittemen, kittieméin, kiittemest, kiittemeld. A lapp 
névimódnak abessivusa : gitekevtta, kiitehadna *), a gite, kiite tő
ből való. 

A finn kiittdmise tőnek rágósai is világosak. A többi finn nyel
vekben csak a nominativus megfelelője van meg (reval-eszt: kiit-

*) A Jccetta, hadna egymásra nézve azt a hasonulást tüntetik elő, a mely a 
magyar hettö-hen fordul elő a kelnő-ve nézve. 



360 HUNFALVY PÁL. 

mine, dorpat-eszt: kitmine, éjszaki csúd: kiümine, déli lapp: kitem, 
éjszaki lapp : gittem, enare lapp: kiittem. 

A fínn melléknévi módnak praesense: kiittdvd, reval-eszt kii-
tav, dorpat-eszt kitav, éjszaki csúd kitab. Ez az alak nagyon hason
lít a nomen actorishoz : kiittdja, reval-eszt kiitja, dorpat-eszt kit ja 
alakhoz. A lapp nyelvjárások nem is bírják egymástól megkülön
böztetni, kiteje, gitté, kiittee lévén az alak, mely nomen actoris, és 
adjectivum praesens. 

A finn melléknévi mód praeteritumja kiittanyt, reval-esztben 
kiitnud, dorpat-esztben kitnu, éjszaki csúdban is kiitnu. Minthogy 
egyebekből valószínűvé lesz (lásd itt a 265. 266 lapot), hogy ezen 
alakok miit, miit képzőből lettek, melynek a finn nut, nyt csak vál
tozatja : a lapp kitam, gittam, kiittam alakok, bár csonkán is, ezen 
képzőt tüntetik elő. 

Ha egy tekintetet vetünk a magyar ige módjai ra , azt fogjuk 
látni, hogy a magyar ige indicativusa sem szűkölködik módképző 
nélkül; továbbá hogy annak is conditionalisa van, de na, ne kép
zővel, így: tud-na, kér-ne, mely képző a finn nyelvek conjunctivusi 
képzőjével látszik megegyezni; de azt is látjuk, hogy a magyar 
ige ímperativusa és conjunctivusa egy (tud-jon, kis-son, Mxt-jon he
lyett), melyek^' képzője a finn és lapp imperativusi ka, ke képzővel 
^egyeztethető. 

A magyar névimódnak alakjai: tudni, tudó, tudva, tudván, 
udott. Az elsőnek ni képzője nem találja meg hasonlóját se a finn 
se a lapp nyelvekben. A második alak tudó, értelmére nézve a finn 
tunteja és tunteva (nomen actoris, és adjectivum praesens) alakok
nak felel meg, s tudván, hogy a tó, szó, só, hó stb. szók tőjei tulaj
donképen tav, szav, sav, hav, s ha egyébből nem, már ebből is azt 
hozván ki, hogy a tudó alaknak tője is tudav, ez alakjára nézve is 
a finn tunteva-nak felel meg. A magyarban tehát, úgy mint a lapp 
nyelvjárásokban is , a nomen actoris és adj ectivum praesens egy 
alakkal fejeztetik ki, így: 
finn, reval-eszt, dorpat-eszt, csúd, déli l. éjsz. I. en. I. magy. 
kiittaja kiitja kitja kiitja) 
kiittava kiitav kitav kitabl k i t e J e Sitte> k i ! t t e e k ö s z ö n ö 

(köszönev) 
Hogy pedig a tudó-nafc igazán tudav a tője, bizonyítják a 
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tudva, tud-ván alakok is, a melyeket a tudó-va\ származási viszony
ban találok. 

A tudott alakot tud-mut-bó\ eredettnek vélem, melyről (lásd 
a 265. és 266. lap). S ha áll ezen fölvétel, a tudott alak is egybe
hasonlítható volna a tuntenut (kiittányt) alakkal, tehát a lapp dou-
dam-msX (gittam) is. 

2) Az egybehasonlítási mintában csak az indicatiuusnak van 
két idő-alakja , praesens és praeteritum. A praesens mindenütt tu
lajdon képző nélkül mutatkozik. A praeteritum képzője valameny-
nyi felhozott nyelvben i, mely néha az igetö magánhangzóját, 
mint a mintapéldáét is, elenyészteti, de néha meghagyja, mint utóbb 
a lapp igénél fogjuk látni. Tehát: kiita-n, kiit-i-n; dorpat-eszt 
kita-, kit-i-; éjszaki cs. kitan, kit-i-n; déli 1. kita-b kit-t-b ; éj
szaki 1. gita-m, gitt-t-m; enare 1. kiita-m, kiitt-í-m. A reval-esztbeli 
kitsin alakban egy idegen elem, az s járult hozzá, melynek tulaj-
donképen csak összevont igékben van helye, a hol egy kiesett han
got pótol, mint a finnben: lupaan Ígérek, lupa-^-an helyett, lupasm 
igérék. A reval-eszt azt az összevont igékbeli s-et azután olyan 
igékbe is fölveszi, a melyekben nincsen Összevonás. 

A praeteritum képzője a magyarban is magánhangzó a, e, így 
tud-a, kér-e. 

A finn nyelvekben csak egy múlt időbeli alak van : de az ölen, 
olla; lienen, Imm, leet (magyar val és lenni) igék segítségével inupcr-
fectumot, perfectumot, plusquamperfectumct is képeznek, mit alább 
a lapp nyelvnél fogunk látni. 

3) A lapp nyelvjárások igéje a kettős-számmal tűnik ki a finn 
nyelvek igéje mellett. 

4) Lássuk most a személyek ragjait. Az egyessz. 1. szem. a 
finnben n, mely a reval-esztben és éjsz. csúdban is megvan, de a 
dorpat-esztben elenyészett már. A lapp nyelvjárásokban az m és 5, 
(kiittá-w, kiida-ra, kita-, kita-ra; gita-m, kiita-m, kita-6). — Az egyessz. 
2. sz. a finn nyelvekben t7 d; a lappban k, h} de t is, (kiitá-t, kita-í, 
kiida-íí; gita-&, kiita-ft, kita-A ; de gita-í is). — Az egyessz. 3. sz. a 
finnben vii, mely az előző hangzóval összeolvad, így: kiittci-«, kiit-
tiiva helyett, vagy vi, pi-vé változik a nyelvjárásokban, így: kiitta-
vi, kntt'á-pi. Ez a va a többi finn nyelvekben p vagy 6-vé válik, így : 
dorpat-eszt: kita-p, reval-eszt: kiida-6, éjsz. csúd: kita-5. — A lapp 
nyelvekben is va lehetett az eredeti képző, mely azonban elenyé-
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szett, de ottvoltát magánhangzójának hosszúsága jelenti folyvást, 
mert: kita, gitta, kiitta. Tudván, hogy a finn és lapp személyi név
mások : mind, sind, ndn; mon, don, son, látjuk, hogy az első személy 
wi-je a finn nyelvekben n-né gyengült vagy el is enyészett, a lapp 
nyelvekben vagy m-nek maradt meg, vagy 6-vé sürüdött. A második 
személy s-je és d-je (sina, don) a finn nyelvekben t, d-vé, de a lapp 
nyelvekben k, h} í-vé változott; — vagy inkább azt kell monda
nunk , hogy a sind, don szókon kivül k, h elejü szó is volt meg a 
második személy kifejezésére. A harmadik személy ragja va, va, han-
böl alakúihatott ugyan, de bajosan son-bó\. 

A többes-szám személyragjainak megfejtésére bocsássuk előre 
a finn me, te, he, a lapp mi, di, si (magy. mi ti vi) személyes névmá
sokat. A több. sz. 1. személye a finnben kiittá-m-me, a reval-esztben 
kiida-me, a dorpat-esztben kita-rae, az éjszaki csúdban kita-maí. 
Kétszer találjuk meg a me-t magát, de a finnben m előzi meg a me-t, 
s az éjszaki csúdban i követi a ma-t. Hasonlót veszünk észre a finn 
több. sz. 2. személyében is : kiitta-t-te, kiida-íe, kita-te, kita-íei, a hol 
a te csak kétszer van meg maga, a finnben azt is t előzi meg, az 
éjsz. csúdban i követi. Azt sejtem, hogy a finn többes-számbeli 1. és 
2. személyben valami lappang, mit az éjszaki csúd i-je is mutat, de 
a mit nem értek még. Azonban nem árt itt megemlékeznünk, hogy 
a magyar birtokos ragok többes-számában is van valami feltetsző, 
p. o. bot-ya-im, bot-^'a-id, hot-ja-i; kez-e-im, kez-e-i, kez-e-i. A közös 
homályosság földerítését a jövendőre bízom. 

A finn nyelv igéjének többessz. 3. személye vat, vat, vagyis az 
egy essz. 3. személyének (va, va) valóságos többese (kiitta- vat). Ezt 
a reval-eszt is teljesen megörzÖtte, hol az kiida-üaí; csonkán van 
meg a dorpat-esztben és az éjsz. csúdban (kit-va, kita-5a). — Végre 
az egybehasonlító minta mutatja, hogy a finn nyelvekben a prae-
sensbeli személyragok tökéletesen egyenlők a praeteritumbeli sze
mélyragokkal. 

Lássuk most a lapp nyelvjárások többes-számbeli személy-
ragjait. Itt az éjszaki lappban különbséget találunk ezen ragok közt. 
Ugyan is a praesens és conjunctivus többesei egyfelől s a praeteri-
tum és conditionalis többesei másfelől megegyeznek egymással, így : 
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praes. és conjunct. praeterit. és condition. 

p p mek 
bettet ppet dek 
k k — ge. 

Az éjszaki lapp p-je a déli lappban be, az enare lappban i» p, 
így: gitte-p, kite-6e, kiitte-p. Ezen rag könyen megfejthető ami-böl. 
— Az éjszaki 1. wiefc-je a déli lappban csak me, az enareban m, így: 
giti-nie7fc, kiti:we, kiittü-m. Az a írnek nagyon hasonlít a régi magyar 
muk (mük)-hoz, a miből a mostani unk, iink, való; a mek, muk a 
többes-szám kifejezőjéhez, a me, mí*-höz, még újra hozzá teszi a 
többesi képző k-t 

Az éjsz. lapp bcettet (gitte-bcettet), mely az enare-lappban vet
ted' (k'nte-vetted'), a déli lappban bete (k'üe-bete), néha bcekket is; a 
conjunctivusban meg ugyan ezen rag ppet (melynek pp-je csak a 
hangsúly miatt áll p helyett: giticoeppeí), az enare-ban hasonlóképen 
vetted1 (k'úüc-vetted1) a déli lappban bet (kitice-6eí). E rag tehát va
lójában pet, bet, vet • s a mi azonkívül még hozzájárul, újra kiteszi 
a többest. — Az éjszaki lapp dek (giti-etek), a déli lappban csak te 
(kiti-íe), az enareban id (di helyett így: knti-id). A dek is nagyon 
hasonlít a magyar tok, tek (tudá-ío&, kéré-tek) raghoz; róla is az áll, 
mi a mek, muk-ró\. 

Az éjszaki lapp többes-számbeli 3. személyének &-ja (gitte-&) az 
ismeretes többesi lapp k, mely a déli és enare lappban h (kite-#, 
kiittc-A) 5 így gitice-£, kitice-^, kiitice-/*. Ez a k az éjszaki és enare-
lapp praeteritumában elenyészett (gitté-, kiittii-), de a déli lappéban 
n-né változott (kiti-w), valamint az éjszaki lapp conditionalisában 
g'-vé gyengült (gitase-^'e), az e tán az ismételt többesítésnek ma
radványa, mit a három alak taglalása is mutat, így: me-k, de-k, gV. 
Egészen eltérő a déli lapp többesszámbeli 3. személye : kitaluZitm. A 
déli lapp conditionalis: kita-lim, kita-lih, kita-li; kita-limen, kita-li-
ten, kita-lika; kita-lirae, kita-lite, kita-lulum, a kita-h6\ és lulim-b6\ 
(lásd a leet ige optativusát) alakúit. 

Általában jegyezzük meg, hogy a praeteritum és conditionalis 
többesszámbeli személyragjai a névszók többesszámbeli birtokos 
ragjaival megegyeznek. 

A lapp ige kettős-számbeli ragjait legjobban szembe tüntet
jük, ha a nyelvjárások egyes időalakjait egymás mellett tesszük kii 
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P r a e s e n s , C o n j u n c t i v u s . 

Déli l. Éjsz. I. Enare 1. Déli l. Éjsz. I. Enare l. 
kite-rc gitté ,kiitte-» kitice-n giticse-fc^we kiiticseai-n 
kite-belen gitte-bcette kiitto-vette kitece-beten giücsd-(pjpe kiitic-ueííe 
kite-öa gitte-öa kiitte-v kitice-ia gitica3-y« kiíticsese va 

P r a e t e r i t u m . C o n d i t i o n a l i s . 
kiü-men giti-me kiitii-m kitalí-mőn gitasei-me kiitacei-w 
k\ú-ten giti-cfe kiitii-w lúla,\i-ten gítasei-oJe kiitaceic? 
kiti-&a giti-^a kiitii-ra kitali-&« gítasei-í/a kiitacei-w. 

A praesens és conjunctivus dualisi ragjai szinte még jobban 
különböznek a praeterituméi és conditionaliséitöl, mint az illető 
egyes- és többes-számbeli ragok. Itt azt vesszük észre, hogy a prae
teritum és conditionalis dualisi ragjai a névszók dualisi ragjaival 
megegyeznek. 

Hátra vannak még az imperativus személyragjai, a melyek
kel együtt a rogativust is szemlélet alá vetjük. Ez a mód csak a 
finn nyelvben és déli lappban van meg. A finnben az egyesszámbeli 
második személye s, harmadika n (kiittáös, kiittákö/i), a többi sze
mélyek ragjai ugyanazok, melyek másutt. A déli lappban leginkább 
a harmadik személyek különböznek a szokott ragoktól, mert azok 
kifejezője s, melyhez a kettős és többes-számbeli kifejező járul, így : 
egyessz. 3. sz. kitos, kett. sz. 3. sz. kitoska, több. sz. 3. sz. kitose-. 

A finn nyelvek imperativusa az egyessz. 2. személyében nem 
teszi ki a személyragot (kiitci', vagy kiitah) • 3. személye hasonló
képen n, mint a rogativusban (kiittákáán). A többesszámban a szo
kott ragok kerülnek elő. — A lapp nyelvjárások imperativusa az 
egyessz. 2. személyében hasonlóképen nem teszi ki a személyragot 
(kite, gite, kiite) ; a harmadik személyek itt is s, a számbeli kifeje
zővel, mely azonban mindenütt csak az éjszaki lappban van meg, 
így: kites, gittus, kiitus; kiteska, gittus^a, kiittus; kites. ghlusek, 
kiittus. 

A jellembetük változásaira nézve tanúságos a finn kiitcin, és 
az éjszaki lapp gitam ragozásait összehasonlítni. Látjuk, hogy a 
finn indicativusban csak a 3-ik személyek tüntetik elő az erősb jel-
lembetíít, ellenben az éjszaki lapp indicativusban más személyek is 
teszik azt, sőt a praeteritum egyes-számbeli személyei épen meg-
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fordítva tartják az erösbülést és gyengülést. Továbbá a finn con-
junctivus, concessivus és conditionalisban a jellembetü erős, ellen
ben az éjszaki lapp conjunctivusban és conditionalisban vagy opta-
tivusban a jellembetü gyenge. 

Lássuk immár különösen az éjszaki lapp igét. 
Az éjszaki lapp igének ragozásában az igetöre kell tekintettel 

lenni. A töt úgy találjuk meg, ha elvetjük az infinitivus í-jét, azon-
kivül az it végzetü, továbbá a kezdési jelentésű, némely ot végzetü 
igéknek elejtett f-jök helyére je-t teszünk. Tehát a lodnot kiváltani, 
lokkat olvasni, oajdnet látni, boattet jönni; ravvit parancsolni, vuo-
gat menni kezdeni, indulni, lsebbot terjegetni, bagadet fegyezni igék 
töji: lodno, lokka, oajne, boatte; ravvije, vuo^aje, Isebboje; bagade. 
E szerint a tő vagy feles, vagy feletlen számú tagokból áll, s ehhez 
képest a ragozás is nemiben különbözik. Három osztályra lehet 
tehát szedni az igéket: 

az első osztályhoz azok tartoznak, melyek töji feles számú ta
gokbúi állanak, mint: lodno, lokka, oajdne, boatte ; 

a második osztályhoz meg azok tartoznak, melyek töji (három) 
feletlen számú tagokból állanak, de most majd két, majd három ta-
guaknak tetszenek, mint: ravvije, vuogaje, Isebboje; 

a harmadik osztályhoz végre azok tartoznak, melyek töji felet
len számú tagokból állanak, mint bagadet, baganet emelködni stb. 

Az első osztálybeli igék jellembetüje változó vagy változatlan, 
mit úgy lehet megtudni, ha összevetjük az ínfinitivust az imperativus-
sal. Például: lokkat, imper. log'a olvasni; adnet, imper. ane használni; 
boattet imper. boad'e jönni stb. igék jellembetüje változó: ellenben 
saddat lenni, születni (finn. syntyá) imper. sadda, bacet lőni, imper. 
bace; vuölget utazni, imp. vuölge stb. változatlan jellembetüjüek. 

A második és harmadik osztálybeli igék mind változatlan jel
lembetüjüek. 

A mely változásokat az oa, uo, uö, mu, ie és ce-re nézve a kö
vetkező tagbeli u} i és c a névszókban okoztak, lásd a 297, 298. lapot, 
ugyanazokat itt is okozzák, tehát: boattet bottim, vuölget vulgi, 
lsebbot lebbit. 

• 

I. osztálybeliek ragozása. 

Ezek tője feles számú tagokból áll, mint: lodnot kiváltani, lok
kat olvasni, oajdnet látni, boattet jönni. 
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Jelentő mód. 

Te : lodno, lokka. oajdne, boatte. 

P r a e s e n s . 
Egy. sz. Ionom 

Ionok 
lodno 

log'am 
log'ak 
lokka 

oajnam 
oajnak 
oajdna 

boad'am 
boad'ak 
boatta 

Kettössz. lodnu 
lodnobsette 
lodnoba 

lokke 
lokkabaette 
lokkaba 

ojdné 
oajdnebsette 
oajdneba 

botté 
boattebsette 
boatteba 

Töhb. sz lodnop 
lodnobaettet 
lodnuk 

lokkap 
lokkabsettet 
lokkek 

P r a e t é r i 

oajdnep 
oajdnebsettet 
ojdnék 

t u m . 

boattep 
boattebsettet 
botték 

Egy. sz. lodnum 
lodnok 
lonoi 

lokkim 
lokkik 
log'ai 

ojdnim 
ojdnik 
ojni 

bottim 
bottik 
bod'i 

Kettössz lonoime 
lonoide 
lonoiga 

log'aime 
log'aide 
log'aiga 

ojnime 
ojnide 
ojniga 

bod'ime 
bod'ide 
bod'iga 

Több. sz . lonoimek 
lonoidek 
lodnu 

log'aimek 
log'aidek 
lokke 

C o n j u n c t 

ojnimek 
ojnidek 
ojdne 

i vu s. 

bod'imek 
bod'idek 
botte. 

Egy. sz. lonucam 
lonucak 
lonuca 

log'acam 
log'acak 
log'aőa 

ojnicam 
ojnicak 
ojnica 

bod'icam 
bod'icak 
bod'ica 

Kettössz. lonucsedne log'acsedne ojnicaedne bod'icsedne 
lonucseppe 
lonucseva 

log'acseppe 
log'acseva 

ojnicseppe 
ojnicseva 

bod'icseppe 
bod'icseva 
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Több. sz. lonucsep 
lonucseppet 
lonucek 

log'acsep ojnicsep bod'iceep 
log'acseppet ojniceeppet bod'icseppet 
log'acek ojnicek bod'icék 

O p t a t i v u s . ( C o n d i t i o n a l i s . ) 
Egy. sz. lonusim log'asim oajnasim boad'asim 

lonusik log'asik oajnasik boad'asik 
lonusi log'asi oajnasi boad'asi 

Kett'óssz. lonuseime log'aseime oajnaseime boad'aseime 

lonuseide log'aseide oajnaseide boad'aseide 

lonu&eiga log'aseiga oajnaseiga boad'aseiga 

Több. sz . lonuseimek log'aseimek oajnaseimek boad'aseime 
lonuseidek log'aseidek oajnaseidek boad'aseidek 

lonusege log'asege 

I m p e r a t 

oajnase^e 

i v u s . 

boad'asege 

Egy. sz. — — — — 

lono - log'a oajne boad'e 
lodnus lokkus ojdnus bottus 

Kett'óssz. lodnu lokku oajdno bottu 

lodno lokke oajdne boatte 

lodnusga lokkusga ojdnusga bottusga 

Több. sz lodnop lokkop oajdnop boattop 

lodnot lokkat(et) oajdnet boattet 

lodausek lokkusek ojdnusek bottusek 

• « S u b s t a n t i v u s. 

Injinitiv lodnot lokkat oajdnet boattet 

Supin. lonocet log'acet oajnacet boad'acet 
Comitat. lonodedin log'adedin oajnededin boad'ededin 

Abessiv. lonoksetta log'aksetta oajneksetta boad'eksetta 

Actor. lodno lokke oajdne boatte 

Activ. lodnom lokkam oajdnem boattem 

A d j e c t i v u s . 

Praes. lodnome lokkame oajdneme boatteme 

Praet. lodnom lokkam oajdnam boát tara 
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A jellembetüre nézve látjuk, hogy az a praesens egyessz. 1. 
és 2. személyében, azután a praeteritum egyessz. 3. személyében, 
annak egész kettős és többesszámában gyenge. Továbbá gyenge az 
egész conjunctivusban és optativusban; gyenge az imperativus egyes
sz. 2. személyében, valamint a supinumban, comitativusban és abes. 
sivusban. 

A tőnek utóhangja o a praesens kettőssz. 1. személyében és 
több. sz. 3. személyében,, továbbá az egész conjunctivus és optati
vusban, s az imperativus egyessz. 3. — a kettőssz. 1. és 3. meg a töb
bessz. 3. személyében u-vá változik. A praeteritum egyessz. 1. és 2. 
és többes-szám 3-ik személyében pedig az i képzőt clenyésztetvén 
lesz w-vá. 

A tőnek utóhangu a-ja a prae3cns kett. sz. 1. és több. sz. 3. 
személyében , valamint a praeterit. több. sz. 3. személyében, s az 
imperativus kett. sz. 2. személyében e-vé; az imperativ. egyessz. 3. 
kettőssz. 1. és 3. meg többessz. 3. személyében u-vá változik; a 
praeteritum egyessz. 1. 2. személyében pedig az i előtt kiesik. 

A tőnek utóhangu e-je a praesens egyesszámában s az egész 
optativusban meg a melléknévi praeteritumban a-vá lesz; a praete-
ritumban i előtt elenyészik, kivéve a több. sz. 3. személyét; az im
perativus 3. személyeiben pedig u-vá lesz. 

I utóhangu (vagy it végzetü) ige nem tartozik az I. osztályba. 
Áz oa o-vá (tehát az uo u-vá) e előtt vonódik össze a praesens 

kett. sz. 1. és több. sz. 3. személyében, továbbá a praeter. több. sz. 
3. s imper. kett. sz. 1. személyében. Ebből sejtjük, hogy emez e-re az 
i hangnak van hatása; mert egyebütt az e előtt nem vonódik Össze az 
oa és no. De i és u előtt kivétel nélkül történik az összevonódás. 

A személyek ragjait láttuk már; ott az is meg volt említve, 
hogy a praesensben lono/c helyett lonoí, s lodnobse^e helyett lodno-
bse&&e is fordulnak elő. 

Változatlan jellembetüjü igék, a melyek az I. osztályhoz tar-
toznak, következők: 

Injinit. Praesens. Praeterit. Imperat. 

oaggot halászni oaggom oggum oaggo 
oaggoi 

oskot, finn uskoa, hinni oskom oskum osko 
oskoi 
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ajgum ajgo 
ajgoi 

dojvum doajvo 
doajvoi 

-daddim -dadda 
-daddai 

-maddim -madda 
-maddai 

caggim cagga 
caggai 

saddim sadda 
saddai 

gaddim gadde 
gaddi 

addim adde 
addi stb. 

Ide tartoznak a met} attet, üttet és astet által képzett igék is, 
lásd alább az ige-képzÖket. 

A II. és III. osztálybeli igék változatlan jellembetüjüek. A II. 
osztály példáji legyenek : ravvit parancsolni, vuogat indulni, laebbot 
terjegetni; a III. osztály példája legyen : bagadet fegyezni, tanítani. 

A LAPP NYELV 

ajgot, finn. aikoa, szán
dékozni 

doajvot, finn. toivoa, re
ményiem 

bajadaddat emelni 

ajgom 

doajvom 

bajadaddam 

nalgasmaddat édesítni -maddam 

caggat akadályozni caggam 

saddat, finn. syntya, szü
letni 

gaddet gondolni 

saddam 

gaddani 

addet, finn. antaa, adni addam 

II. Osztály. 
T ö ; ravvije, vuog'aje, Icebboje, 

Jelentömőd. 
P r a e s e n s . 

E. sz. ravvim vuogam lsebbom 
ravvik vuo£ak lsebbok 
ravve vuo£a laebbo 

K, sz. ravvijsedne vuogajsedne lsebbojsedne 
íravvebsette (vuogabsette ílsebbobsette 
iravvijseppe ivuo^ajseppe ilgebbojseppe 
ravveba vuogaba lsebboba 

T. sz. (ravvip 
iravvijsep vuo^ap lsebbop 

Í
ravvebsettet ívuo^abaettet \ lsebbobsettet 
ravvijseppet ívuo^ajseppet ) Jsebbojseppet 
ravvijek vuo^ajek lsebbojek 

KYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. V. 

III. Oszály. 
bagade. 

bagadak 
bagada 
bagadsedne 

(jbágadsette 
) bagadseppe 
bagadseva 

bagadsep 

bagadaeppet 
bagadek 
24 
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P r a e t e r i t u m. 

E. sz. ravvijim vuo^ajim lsebbojim bagadim 
ravvijik vuo^ajik lsebbojik bagadik 
ravvi vüo^ai laebboi bagadi 

K. sz. ravvime vuo^aime lsebboime bagadeime 
ravvide vuo^aide Isebboide bagadeide 
ravviga vuo^aiga lsebboiga bagadeiga. 

T. sz. ravvimek vuogaimek laebboimek bagadeimek 
ravvidek vuogaidek laebboidek bagadeidek 
ravvijege vuogajege laebbje^e bagade^e. 

C o n j u n c t i v u 8 . -

E. sz. ravvi cam vuo^acam lsebbocam bagadse^am 
ravvi cak -cak lsebbocak -se^ak 
ravvica -ca lsebboca -tegja 

K. sz. ravvicsedne -csedne lsebbocsedne -se^e 
ravvicseppe -cseppe lsebboőseppe -sej^absette 
ruvvicaeva -cseva lsebboőseva -se^aba 

T. sz. ravvicsep -csép lsebbocsep -83§§ep 
ravvicseppet -cseppet lsebbocseppet -se^absettet 
ravviéék -cék lsebbocék -se^ék 

O p t a t i v u s . # 

E. sz. ravvisim vuogasim lsebbosini bagadifcim 
ravvisik -sik Isebbosik -ifcik 
ravviái -si lsebbosi -ifci 

K. sz. ravviseime -seime lsebboseime -ifcime 
ravviseide -seide lsebboseide -ifcide 
ravviseiga -seiga lsebboseiga -ifciga 

1. sz. ravviseimek -seimek lsebboseimek -ifcimek 
ravviseidek -seidek lsebboseidek -ifcidek 
ravvisege -se^e. lsebbose^e -ifci 

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

E. sz. — — — • — 
ravve vuo^a Isebbo bagad 

íravvijus í -jus lsebbojus -ekkus 
iravvijekkus í -jekkus -jekkus 
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K. sz. rawijsedno 
ravvijsekke 
ravvijseppe 
ravvijekkusga 

T. sz. Iravvijsednop 
^ravvijsekkop 
ravvijsekket 
ravvijekkusek 

Infin. ravvit 
Supin. ravvicet 
Com. ravvidedin 
Abes. ravveksetta 
Actor. ravvijsege 
Actio. ravvim 

Praes. ravvime 
Praet. ravvim 

Látni való, hogy a II. osztálybeli igék a töbelije tagot majd 
elvetik, majd megtartják, mint ravvebsette és ravvi/oeppe, ravvip és 
ravvi/cep stb. A praesens több. sz. 3. személyében (ravvi/e&, vuoga-
jek} Isdbbojek) s a praeteritum több. sz. 3. személyében (rawi/ege, 
vuo^a/e^e, lsebbq/ege) aje-t mindenkor megtartják. 

A III. osztálybeli igék a conjunctivusban ca helyett $a-t vesz
nek föl, a haügsúly miatt 3§-t tevén ; s az optativusban Si helyet 
féi-t tesznek, innen Isebbosim, de bagadifcim. Néha fci helyett Mi-t 
találunk, így: bagadifcim; sőt b&g&dukcum, h&g&ducum-ot is. Az in-
finitivus bagadet helyett van bagadsedet is. 

A II. osztályhoz tartoznak az oí-os igék, melyek folytonos 
cselekvést, az aí-os igék, melyek kezdő cselekvést jelentenek, mint: 
cuorvot hívogatni, nujkot ugrándozni, luoddot hasgatní, sellat éledni, 
buollat gyúladni stb. lásd az ige-képzőket. Ide tartoznak az it-es 
igék, melyek egyszeri cselekvést jelentenek, mint curvit híni, leb-
bit teríteni, nujkit egyet ugrani stb. 

A III. osztályhoz tartoznak többi közt a d , n képzővel szár
mazott igék, p. o. garvodet öltözni, cokkanet leülni; így: vastadet 

24* 

-jsedno lsebbojsedno í -sedno 
i -sekko 

-j sekké lsebbojsekke -ekke 
-jekkusga lsebbojekkusga bagadekkusga 
•jsednop ílsebbojsednop -gednop 
-jekkop i -jsekkop sekkop 
-jsekket Isebbojsekket •sekket 
-jekkusek lsebbojekkusek -ekkusek 

S u b s t a n t i v u s . 

vuo^at Isebbot bagadet 
vuo^acet lsebbocet bagadsedet 
vuo^adedin lsebbodedin bagadedin 
vuo^aksetta lsebboksetta bagaksetta 
vuo^ajseg'e lsebbojseg'e bagadsege 
vuogam lsebbom bagadsebme 

A d j e c t i v u s . 
vuo^ame Isebbome bagadseme 
vuogam lsebbom bagadam 
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viszonozni, vserdadet hasonlítani, ba?adet mosakodni; továbbá a seí 
képzöjü igék, mint galaset vízben gázolni, fürdeni, (gallet kelni); 
laejkaset játszadozni. 

Szenvedő ige. 

A szenvedő ige nem követel ugyan külön tekintetet, mert a 
származott igék sorába esvén, ezekkel együtt tárgyalható. De hogy 
tüzetesebben lássuk ragozását, itt külön adjuk elő. 

Az igetöhöz uvvu képző járulván, szenvedő igék lesznek. A 
képzőt az I. osztálybeli igék úgy veszik föl, hogy utóhangukat w-vá 
változtatják, s a hangür kitöltése végett j botüt vesznek föl, így : 
lodnot, lokkat, oajdnet, boattet-ből lesznek: lodnu, lokku, ojdnu, 
hottu, (az oa, a következő u miatt o-vá vonul össze), ezek a hangürt 
kitöltő j'-nek közbevetésével veszik föl az uvvu képzőt: lodnujuvvu, 
lokkujuvvu, ojdnujuvvu, bottujuvvu. A II. osztálybeli igék, a melyek 
tőjejf'e-vel végződik, csak elvetik az e-t, így: ravvit, vuog'at, Icebbot-
nak ép tŐjei: ravvije, vuog'aje, lazbboje, ezek tehát, elvetvén az e-t, 
veszik föl a képzőt, így: ravvijuvvu, vuog'ajuvvu, Icebbojuvvu. A III. 
osztálybeli igék töjéhöz minden változás nélkül járul a képző, így: 
bagad-MMJw. 

Indicativus. 

P r a e s e n s. 

I. 
llodnuj-
Jlokkuj- i -uvum -uvuk -uvvu 

Tt, 

fojdnuj-
iravvij-

1 
, -uvve 

-uvvubsette -uvvuba 

III. 
ílsebboj-
bagad-

-uvvup -uvvubsettet -uvvujek 

P r a e t e r i t u m . 

I. 
llodnuj- , 
Jlokkuj- | -uvvim -uvvik -uvui 

II. 

III. 

/ojdnxxj- i 

íravvij-
ilsebboj-
bagad-

-uvuime 

-uvuimek 

-uvuide 

-uvuidek 

-uvuiga 
(uvve 
( uvvujeg* 



lodnuj-
lokkuj-
ojdnuj-
ravvij-
lsebboj-

III. bagad-

I. 

II. 

üodnuj-
I. Jlokkuj-

/ojdnuj-

Í
ravvij-
leebboj-

III.", bagad-

II. 

lodnuj-
lokkuj-
ojdnuj-
ravvij-
lsebboj-

III. 'bagad-

II 

A LAPP NYELV. 

C o n j u n c t i v u s . 

-uvvucam -uvvucak -uvvuca 

-uvvucsedne -uvvucseppe -uvvucseva 

•uvvufíeep -uvvuceeppet -uvvucek 

O p t a t i v u s . 

i-uvvusim -uvvusik -uvvusi 

-uvvuseime -uvvuseide -uvvuseiga 

uvvuseimek -uvvuseidek -uvvuse^e 

37 3 

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

— (uvvu 
— "iuvvo 

S
uvvo luvve 

uvvujeedno "íuvvujsekke 
uvvup iuvvut 
uvvujsednop "luvvujsekket 

-uvvus 

-uvusga 

-uvvusek 

S u b s t a n t i v u s . 

lodnuj-

lokkuj-

odnuj-

ravvij-

-uvvut 
-uvvucet 
-uwudedin 
-uvvuksetta 
-ubme 
-uvve 

Infinit. 
Supin. 
Comit. 
Abes. 
Actio. 
Actor. 

A d j e c t i v u s . 

Isebboj- 'uvvume Praes. 
bagad- \ -uvvum Praet. 

A lodnujuvum, lodnujuvuk, lodnujuvvu össze is vonódik így: 
lodnum,lodnuk, lodnu. Az infinüivusiuvvut helyett uvvat-ot is lehet 
hallani. 
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A képzőt előző j helyett a nyelvjárások szerint h is mutatko
zik, így : lodnohuvvut vagy lodnahuvvut; vagy s, így : lodnosuvvut, 
lokkasuvvut, ravvisuvvut. Különösen a déli (svéd) lapp így ragozza 
a szenvedőt (eeetovet amari) : 

P r a e s e n s . 
Egy. sz. ecetovab, -tuab, ecetovah v. -tuah, ecetova v. -tua 
Kett. sz. íecetoven v. íecetovebetenv. J , 

i < . , . ecetoveba iecetuen iecetuebeten 
T. sz. ecetovebe ecetovebet eeetoveh 

P r a e t e r i t u m . 
Egy. sz. ecetovib ecetovih ecetovi 
Kett. sz. ecetoveimen ecetoveiten ecetoveika 
T. sz. ecetoveime ecetoveite ecetovin. 

I m p e r a t i v u s . 
Egy. sz. ecetovob ecetovoh ecetovos 
Kett. sz. ecetovon ecetovoten ecetovoska 
T. sz. ecetovom ecetovote ecetovose. 

C o n j u n c t i v u s , P r a e s e n s . 
Egy. sz. ecetovocab ecetovocah ecetovoca 
Kett. sz. ecetovocen ecetovocebeten ecetovoceba 
T. sz. ecetovocebe ecetovocebet ecetovoceh 

C o n j u n c t i v u s , I m p e r f e c t u m . 
Egy. sz. ecetovolim ecetovolih ecetovoli 
Kett. sz. ecetovolimen ecetovoliten ecetovolika 
T. sz. ecetovolime ecetovolite ecetovolin. 

A lapp nyelv a Imt lenni, segédigével többféle alakot fejez ki, 
azért ide tesszük annak ragozását. 

Déli lapp. Éjszaki lapp. JEkiare lapp. 
P r a e s e n s . 

Egy. sz. leb vagyok Isem laem 
leh tok lseh 
li, le lae li 



Kett. sz. 

T. sz. 

Egy. sz. 

Kett. sz. 

T. sz. 

Egy. sz. 

Kett. sz. 

T. sz. 

Egy. sz. 
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len, Ián 
lepe, lepen 
lekan, lepa 

ledne lseseo 
Iseppe laeppe 
lseva lseva 

lep 
leped, lépet 
leh, láh 

lsep lsep 
Iseppet lsepped' 
lseh lseseh 

P r a e t e r i t u m . 

lijeb 
lijih, lih 
lii, lei 

le^im lijj im 
légik lijjih 
lsei lsei 

limen, leimen 
liten, leiten 
lika, leika 

lseime Iseem 
lseide lseed 
lseiga lseen 

lime, leimé 
lite, leite 
lijen, leijen 

lseimek leim 
Iseidek leid 
lege lijjü 

C o n j u n c t i v u s . 

le§eb, licab 
le^eh, licah 
leí^a, liöa 

lse^am leem 
lsegah leeh 
lsegga lseg 

le^en, licen 
le^ebet, licebeten 
ledébe, licaba 

\x$$2i lse^en 
lseggabsette lse^uvette' 
lse^aba lse^uvv 

l e^ep , licebe 
le^ebet, liöabet 
le§§e, liceh 

lse^ap lse^ep 
lse^absettet lse^uvsetted 
l e ^ e k l ^ ^ e h 

0 p t a t i v u s . 

lulib 
lulih 
luli 

lifcim, (likcim lukcum) lipcim 
lifcik (lucuh) lipcih 
lifci (lucui) li^ij 

376 
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Kett. sz . lulimen, luluimen lifcime (lucimek) li^iim 
luliten, luluiten lifcide (lucidek) liíjiid 
lulikan luluikan, lifciga (lucigak) li^iin 

T . 8Z. lulime, luluime lifcimek (lucimek li^iim 
lulite, luluite lifcidek (lucidek) liíjiid 
lulin, lulun lifci (lucam *) lipcii 

I m p e r a t i v u s . 
Déli 1. (orro) (orroten) (orroskan) 
Éjsz. 1. lsege, lekkus; lsedno, lsekke -k usga; laekkop, lsekket 

[lekkusek. 
Enare 1 — leh, laeos ; 

S 

lsehon -hovette, 

u b s t a n t i v u s . 

lsehus; Isehup lsehovet-
[ted Isehns. 

(orrot) Iset Ised'e, Iset 
(orrocet) lse^et 
orodedin orodedin orodin 

— oroksetta orohadna 
orroje orro orroo 

lsebme 

A dj e c t i v u s. 

lseme 

orroje lseme lsem. 
orrom laemas, lsem lsem. 

A leet igének tője lee, tulaj donképen le' vagy lej, mert a prae-
teritum leg'-i-m (lij-i-b; fo}'-(j)im) azt mutatja, hogy lej, leg' a tője. 
Ez majdnem azonos a magyar lev tővel (lev-ék, lev-él, lev-e), s a 
finn Ue tővel (lie-nen stb.) A magyarban és finnben val meg lev, ol 
meg Ue kiegészítik egymást; a lappban a lej, leg' teljesebb, csak az 
imperativusban és substantivusban egészíti ki az or (finn ol, magy. 
val) ige, mely az I. osztálybeli lodnot szerint veszi föl a képzőket és 
ragokat: tehát orro lévő, való, orohoztta nem levén, orodedin levén. 

Az éjszaki lappban a leet ige háromféle alakot alkot, 1) az 
igék adjectivum praesensével, mely rendesen a pradicativusi ragot 
veszi föl, így: Imm lokkame-n, olvasván vagyok, olvasó vagyok; ler 

*) Van lifcinam, lifcinak, lifcina stb. = voltam volna stb. 
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g'im lokkamen. olvasó valék, vagy inkább olvasok vala, mi az im-
perfectumot teszi; laz$am lokkamen olvasó legyek, lifcimen lokkamen 
olvasó volnék, Imm Icemaé lokkamen olvasó voltam. 

2) Az igék adjectivum praeteritumával, így: 

lsem lsemas, lsek lsemas, lse lsemas voltam, voltál, stb. 
lsem lodnom, lsek lodnom, lse lodnom váltottam stb. 
lsem lodnujuvvum, lsek lodnujuvvum, lse lodnujuvvum váltat

tam, váltódtam stb. 

lse^am lsemas, lse^ak lsemas, lse^a lsemas, lennem kellett, 
lsejjjam lodnom, lseg;ak lodnom, Ise^a lodnom váltottam le

gyen stb. 
Isegam lokkam, lse^ak lokkam, lse^a lokkam, olvastam le

gyen stb. 

le^im lsemas, le^ik lsemas, lsei lsemas, voltam vala stb. 
le^im ravvim, le^ik ravvim, lsei ravvim, parancsoltam vala stb. 
le^im bagadam, légik bagadam , lsei bagadam, fegyeztem 

vala stb. 

lifcim bagaduvvum, lifcik bagaduvum, liföi bagaduvvum fe-
gyezödtem volna stb. 

3) Az igék injinitusával, így: 

le^im lodnot, le^ik lodnot, lsei lodnot, váltottam volna (mint
egy : váltani valék), 

légim lodnujuvvut, le^ik lodnujuvvut, lsei lodnujuvvut, vál
tódtam volna stb. 

lenini boattet, le^ik boattet, lsei boattet, jöttem volna stb. 

Jegyzet. A déli svéd lapp optativusa vagy conditionalisa az 
igetöböl és a lulib, lulih, luli stb. optativusi alakból lett, így: eca-lim, 
eca-lih, eca-li; eca-limen stb. eca-lime, eca-lite, eca-lulum. De így 
is mondják: lulib ecet szeretnék, lulih ecet, luli ecet; luluimen,luliten, 
luluikan ecet j lulime, lulite, lulun ecet. 
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Az enare-lapp igeragozása. 

Az enare lapp igeragozását uucid1 keresni, occat, f. etsiá; luu-
hud olvasni, lokkat, f. lukea; kaiazccid' nézni, gsecéat, f. katsoa; cer-
véded' érteni, arvedet, f. arvata, igéken mutatjuk meg. 

Átható. Szenvedő. 
P r a e s e n s . 

E. sz . luvvum uusom servedam aervedum 
luvvuh uusoh servedah aerveduh 
loha oca served serveduva 

K. sz .lohhon occen servedsesen aerveduvveun 
luhovette ucevette servedvette serveduvette 
luuhovv uucevv servedaeva serveduva 

T. SZ luuhopp uucepp servedepp servedup 
luhovetted' ucevetted' servedvetted' serveduvettedJ 

loheh oceh -servedeh asrveduveh 

P r a e t e r i t u m . 
E. sz luuhim uucim servedim serveduvvim 

luuhih uucih servedih serveduvvih 
luvvii uusii servedi servedui 

K. sz luvvaim uusaim servedseim serveduim 
luvvaid uusaid servedseíd serveduid 
luvvain uusain servedsein serveduin 

T. sz luvviim uusiim servediim serveduim 
luvviid uusiid servediid serveduid 
luhhii uccii 

C o n j 

servedii 

u n c t i v u s. 

serveduvvii 

E. sz. lovveem (oseem) servedeem serveduveem 
lovveeh (oseeh) servedeeh serveduveeh 
luvvu^ uusu?j servedse^a serveduva 

K sz, luvvucgesen uusucsesen servedse^en servedugjjjen 
luvvucvette uusucvette servedse^gevette servedu^evet! 
luvvucseseva uusucseseva servedse^evv 

T. sz. luvvuöép uusucep servedseíjjjjep 
luvvucvetted' uusucvetted' servedse^evetted' 
luvvuőeh uusuceh servedse^eh 

servedu^ev 
serveduggep 
serneduj^evetted' 
servedu^eh 
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O p t a t i v u s . 
luvvucim uusicim servediccim serveduccim 
luvvucih uusicih servediccih serveduööih 
luvvuci uusici servedici serveduci 
luvvuceim uusiceim servediciim serveduceim 
luvvoceid uusiceid servediciid serveduéeid 
luvvueein uusicein servediciin serveducein 
luvvuciim uusiciim servediciim serveduciim 
luvvuciid uusiciid servediciid serveduöiid 
luvvucii uusiöii servedicii serveducii 

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

iuvvu uusu sérved serveduu 
iovvus osus servedus serveduvus 

K.sz. iohhon occon servedon serveduvvon 
iohhe occe servedee servegovvo 
lohhos occus servedus serveduvvus 

T.sz. iohop ocop servedup serveduvvup 
iuuhed'e uucced'e serveded'e serveded'e 
lohhos occos servededus serveduvvus 

Irvfinit. luuhud' uucid' serveded' serveduvvud' 
Inessiv. luvvudiin uusodiin servedediin — 
Instruct. luvvun uuson serveden — 
Illativ. luuhoman uuceman servedeman — 
Inessiv. iuuhomen uucemen servedemen — 
Adessiv. luuhomein uucemein servedemiin — 
Ablativ. luuhomeld uucemeld servedemeld — 
Elativ. iuuhomest uucemest servedemest — 
Abessiv. uwuhadna uusohadna servedhadna serveduhadna 
Actio. uuhem uucem servedem — 
Actor. lohhee occee servedejje serveduvve 
Ad.prae. luuhom uucem sevredam servedum 

Mondtuk már, hogy a cc j-vé gyengül, innen kceceüced nézni 
(é. 1. gaeöeat, f. katsoa) ksesejem nézek. Oa itt is u és i előtt oo-vk 
vonódik Össze; innen oajdnet látni, oojdnim láték, oojnii láta; oojd-
num látatom, látódom, 
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A luuhud\ uuciá" az I. osztálybeli igékhez tartoznak ; de p. o. 
rcevvid' inteni, é. 1. ravvit, koccad' ébredni aII . osztályhoz valók, 
azért a praeteritumban: rcevvijim} koccajim; azután rcevvijeman, koc-
cajema,n stb. rcevvijejje, koéajejje. MrvedeoV a III-dik osztálynak 
példája. 

A tagadó ige. 

A finn nyelvekben külön tagadó ige van, úgymint: 
Finn. Éjszaki cs. Déli lapp. Éjszaki lapp. Enare lapp. 

E. sz. en (nem va - en ib im jem 
et [gyök) et ih ik jeh 

ei ei i i Ü 
K.sz. — áhn sem sessn 

— epén aeppe aeppe 
— ápah seva seva 

T. ez. emme emai epe ®p 38p 

ette etei epet aeppe aepped' 
eivat eba áh 

R o g a t i v u s . 

sei íeaeh. 

E. sz. ellön elom 
ellös (eloh) 
elköön alias 

K.sz. 
• 

állon 
álloten 
álluskan 

T. sz. elkömme állob 
elkötte (állote) 
elkööt 

I 
álluso 

m p e r a t i v u s 
E. sz. elkán — — — — 

elá ala ale ale sela 
elkaan algha ellus allus selus 

K. sz. — allo sellon 
— allé selle 

álluskan allusga aellus 
T. sz. elkámme algamai — allop sellup 

elkátte algatei alet allét aelled'e 
elkáát algha állus allusek sellus 
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Ezen tagadó ige tehát úgy ragoztatik, hozzájárulván annak az 
igének, a melyre a tagadás értetik, illető idöalakjának tője, p. o. a 
finnben így: en et ei, emme ette eivát kiitá', nem köszönök stb. en et 
ei, emme ette eivát kiitáne, ne köszönjek stb. en kitaisi, nem köszön
nék stb. ellön kiittákö, elkan kiittáká, ne köszönjek stb. így a há
rom lapp nyelvjárásban is, p. o. az éj szakiban: 

lm, ik, i 

sem, seppe, seva 

lsek 
.lono 
1 log'a 
'oajne 
i boad'e 
| ravve 

nem vagyok lodnujuvuv. j 
„ váltok lodnu ( n e m 

n olvasok ravvijuvu vá l tódom 
„ látok bagaduvu ) s t t* 
„ jövök lse^a j ne legyek 
„ parancsolok lonuca „ váltsak 

sep, seppet, sei lsebbo TI teregetek log'aca / „ olvassak 
[bagad n fegyezek 

stb. 
ojniea ] „ lássak 

stb. 

lsem nem voltam lifci nem volnék 
lodnom J7 váltottam lonusi „ váltanék 

im, ik, i ravvim n parancsoltam ravvisi „ parancsolnék 
bagadam „ fegyeztem 

sem seppe, seva(lodnujuv- „ váltattam 
> 

bagadifci „ fegyeznek 

sep, seppet, sei 

[vum vagy vagy 
lodnum n váltódtam 
ravvijuvvum nem inte-
bagaduvvum tödtem 

stb. 

-juvvusi „ 
-juvvusi „ 
-duvvusi „ 

váltódnak 
intetöd-

nek 

1. személy. 

i lsekko 
— i lono 

\ log'a 
allo ' oajne 

t boad'e 
allop F ravve 

2. személy. 3. személy. 

ale 

allé 

allét 

allus 

allusga 

allusek 

lsekko 
lodnu 

| lokku 
ojdnu 

| bottu 
ravvijsekko 
bagadsekko 

ale, allus; allo, allé allusga; allop, allét, allusek lokku vagy 
lokkujuvvu, ne olvastassál stb. bagaduvvu, ne fegyeztessél stb. 
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i lset nem lenni, i lodnot nem váltani, i lokkat nem olvasni, 
i bagaduvvut nem fegyezó'dni stb. 

Az amam, ainad, amas; amame, amade, amasga; amamek, 
amadek, amasek tagadó ige iníinitivusban veszi magához az illető 
igét, így: amam lset, hogy ne legyek, amad lodnot, hogy ne váltsa 
ki, amas lokkat, hogy ne olvasson, amame ravvit, hogy ketten ne 
intsenek, amade lokkujuvvut, hogy ketten ne olvasódjanak stb. 

A déli vagy svéd lapp a praeteritumra nézve kivételt teszen, 
mert az idöjelölést a tagadó igével fejezi ki, így: 

i^ ib , i ^ ' h , i§§i kite, nem köszöntem stb. eimen, eiten, eika 
kile, ketten nem köszöntünk stb. eime, eite, i$$m Mte, nem köszön
tünk stb. mit az éjszaki nyelv így fejez k i : im, ik, i gittam; sem 
seppe, seva gittam ; sep, seppet, sei gittam. 

Különösségek. 

A lapp nyelvben is vannak csak harmadik személybeli igék, 
mint muöttet havazni, mutti havaza; Zuormastet (jégről) esni; arvat 
(esőről) esni; bieggat (szélről) fúni. Ilyen a gcevvat kelni is, finn. 
kaydá, e szólásokban: moft gsevva ? németül: wie geht es ? burist 
muni gsevva, mir geht es gut : orrot lenni, a látszani jelentésben, p. 
o. orro muni vagy orro muo mielast, úgy látszik nekem. 

A vceg'et segíteni, dajdet tudni, tehetni, a magyar hatt het kép
zőt pótolják, p. o. gallé vsejam boattet, bizony jöhetek ; gallé vse^a 
nu Iset, bizony így lehet; dajdam lokkat, tudok olvasni és olvasha
tok ; dajdim lokkat, tudék olvasni és olvashatók ; dajda jo mannám 
elmehetett már ; dajdi jo mannám go bottik ? elmehetett-e már, mi
dőn jövel ? dajdet le^im addet go le^ik adnot must, talán adhattam 
volna, ha kértél volna tőlem. 

% Igehatározók. 

Ezek vagy eredetieknek látszanak, a mennyiben már annyira fo
gyott szók, hogy bajos kitudni eredetöket; vagy névszók és név
mások ragos alakjai; vagy végre származott szók. 

I.) Eredeti igehatározók : jofjuo már, finn. j o ; be mégis, hagy
ján; jo be, jo bejo, jo be son} már így, természetesen ; ovto egyre, 
f. yha; ale} alohe, alolassi mindég, f. alati, alatse; odne ma; jikti, 
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jiftif ifti estve, az estve; ikko éjjel (iga éj) ; dola mikor ? go ha, mi
kor, f. kuin; vimag végre, f. viimeh; farga, forg gyorsan, davja 
gyakran ; ajn még, f. aina; vela, vei mégis, f. viela ; vaj úgy, vaj nu 
vaj úgy ; die} die de tehát; no jo no már ; mis hogy ; varé még is ; 
varé mis mégis hogy; vaj de mis vaj hogy; hat ámbár, bátor; fal 
csak, ajve csupán f. aivan; ajdo, ajdo épen ; jurra épen f. juuri; mo 
muft, de makt is mint; nu, no, nuft, noft, naft úgy, f. nőin; nutta, 
nuvta egyedül, csak, makká tudniillik; fást, fastajn vissza, f. vas-
taan; on *) de; ajnas egyszer valahára; gallé elég, f. kyllá; appar, 
mendo nagyon; illa alig, bajosan; mazlgad lehetősen, f. melkein; érit 
el, észtül era el, f. eri; gidda - ig; sagga, huj különösen; oalle sok ; 
burdo darab (út, idő); sulla úgy valahogy. 

Némely igehatározó fölveszi a melléknévi fokozást, p. o, farga, 
fargab, fargamusat, gyorsan, gyorsabban; davja, davjeb, davjemusat, 
gyakran, gyakrabban leggy. sagga, saggabb, saggamusat, nagyon, 
jobban, legjobban. 

II. a) Névszók rágósai: itten reggel, ittaci reggelig, ittalest 
reggel ólta; dalaci eddig, dalaSést ettől fogva ; dajag = dam jag'e 
az idén, ez évben; dimag, dima ( = dim — jag'e ?) tavai; seska, sesk 
minap, f. asken; oudal előtt, f. edellá; mannel után; gukka, gukkas, 
gukkasi hosszaa, f. kauvan) ; gukkeb, gukkemus hosszabb, leghosszabb 
harvói, harvai, harvasist ritkán, gyéren, f. harvoin, harvasti; vajgen 
alkonyatkor, cied'd'am hajnalban; ssevdnaden setétben; odnaci máig, 
odnacést mától fogva stb. 

Hely.igehatározókvX kivált azon névszók járnak, a melyeket 
láss a 326.327. lapon. Különben legszokottabbak: lakká közel, f. lahi, 
lag'abuid közelebb oda; lag'abuin közelebb, lag'amusast legközelebb ; 
gukkas messzire, gukkebuid, gukkebuin; olgon kün; olgus kivé; ol-
guld kivül; olguli, olgulist = olgo-bselli, olgo-bselist, kifelé, kifelöl: 
olgobust, olgomusast v. -musta kivülebb, legkivülebb; bag'en fen, f. 
paá-n, bajas fel, bajebuid felébb, bajebust, bajemusast stb. stb. Dav-
ven éjszakon, távul; davvas éjszak felé, davvebuid, davvelid, davve-
lebbuid, davvelebbucid, davvemusast; — madden délen, maddns 
délfelé, maddebuid stb. usken ajtó mellett, uskebuid, uskemusast, 
-musasta stb. 

*) Nyilván a Kalevalában előforduló on, mely mint odasimuló szó áll, ro
kon ezen és a aon lapp szóval, melyet a,jo be sow-ban találtunk. 
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Miségi igehatározók: duMas ingyen ; luojkas kölcsön; vodgas 
hitelbe; jamas holtan; galmas fagyosan; suolgai lassan; su'ole tit
kon, lopózva; bahast rosszul; burist jól (f. pahasti, parasti); mat 
körülbelül stb. 

. b) Névmások rágósai: dast innen, dasa ide, dasto reá, dastman-
nel azután; gosa hová, gost hol, gosaikkenes, gostikkenes akár
hová, akárhol, goas ? mikor; goassacc meddig; man mint, miért; 
mannen minek, danen annak, azért; goassege, ejsege valamikor; i 
goassege, i ejsege soha; muttomin néha. 

c) Számnevek rágósai: ovtast együtt, oftan, oftanag'a vagy ok-
tanag'a együtt; ofto, oftonessi egyedül; oftelassi = oft-alelassi 
egyre; vuost, vuostacln, vuostacedin, vuocan először; nubbadest, 
nubbadassi másodszor, goalmadest harmadszor stb. 

d) Az igeszók némely alakjai, melyek az imperativus 2-ik sze
mélyéhez hasonlítanak, hasonlóképen igehatározói jelentéssel jár
nak, p. o. sug'a evezve (sukkat), vuöje szánon menve (vuögjet), vieg'a 
futva (viekkat), vage sétálva (vagget), cuojga hó-talpon menve (cuoj-
gat), nag'a mászva (nakkat) stb. Ilyenféle a magyar vagy (val igé
ből), a finn kenties, a magyar talán. 

III. A származott igehatározók lesznek: 
a) melléknevekből, még pedig úgy, hogy a feles tagú szók t-t 

vesznek föl, mint: 

Nominativus. Tó. Igehatározó. 

£ivre erős ^ivra ^ívrsit erősen 
lo^e szelid loge lo^et szelíden 
vig'etaebme vig'etsebme vig'etaebmet hibátlanul 

(vikke, vig'e hiba, vétek, finn. vika, vian) 
arvedatte arvedatte arvedattet érthetően 
armogas armogassa armogassat irgalmasan 
gitovas gitova^a gitova§^at hálásan. 

Kivételt tesznek: duotta igaz (f. tote, tosi), bahha és buörre 
melyek igehatározóji: duod'ai, bahhast, burist. 

A feletlen tagú szók az a-t e-vé változtatják, s úgy veszik föl 
a í-t, mint: 
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Nominativus. Tó. Igehatározó. 
garas kemény garrasa garraset keményen 
cieg'os ciekkosa ciekkoset titkon 

(őikkusist) 
hanea hadnasa hadnaset mohón 
rakis rakkasa rakkaset kedvesen 
heeppanaggis hseppanaggasa -naggaset szégyenkedve 
vajaldakkis vajaldakkasa -dakkaset feledékenyen 
muddag muddaga muddaget illően 
lossad lossada lossadet nehezen 
gavvel gavvela gavvelet ravaszon 
diettemsettos(-ni) -msettosa -msettoset tudatlanul stb. 

385 

Az aj, oj, uj-jal végződök a j helyébe veszik a í-t, mint gsed-
gaj köves, gsedgat kövesen ; sell'oj eleven, selíot elevenen stb. 

A második fokú b, ut-ot vészen fel, a bbo pedig bbut-ti válto
zik. A harmadik fok rendesen at-ot vészen föl; a helyviszonyt je
lentök sta-t is, mint: 

boastot visszásán 
loget szeliden 
bahast rosszul 
burist jól 
állagét magasan 
ciekkoset titkon 
cabbaset szépen 
lakká közel 

boastobut 
lojebut 
bahhabut 
buörrebut 
alebut 
ciekkosabbut 
cabbasabbut 
lag'abut 

böastamusat 
lojemusat 
bahhamusat 
buörrenjusat 
alemusat 
ciekkosamusat 
cabbasamusat 
lag'amusta. 

b.) Névmásokból különbféle ragokkal lesznek igehatározók, 
mint: dabe ide, duobbe oda, dobbe amoda ; dabeb idább, dabemus 
legidább; duobbe odább stb. Azután: dabebuid, dabbelebbuid (ide-
felébb), dabbelebbuci, dabemusta. — Daggo ide, duoggo oda, doggo 
amoda; dal most, dalle itt, doule, dule előbb, dolin múlt időben; 
duokko, oda, dokko amoda; deki, dek, dejki, dejke ide, idáig. 

c.) Számnevekből valók ezek : ofti, okti egyszer, gufti két íz
ben, golbmi, nelK, vitti, gutti, cicci, gavci, ovci stb. 

d.) Névszókból valók: gid'd'ag tavasszal, ggeseg nyáron, őaf-
öag, cakcag ősszel, dalveg télen, bsejveg nappal; ilyenek : dimag ta
vai, dajag ez idén. 

NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK, V. 25 
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e.) Igéktől is származnak némely igehatározók t segítségével, 
p. o. vaelhot fekve (vselhat feküdni), cokkot ülve (öokkat ülni), cuo§-
§ot állva (cuo^íjot f. seisoa állani) stb. Vesd össze itt a II. d.) 

Odasimuló igehatározók: -go, gos ha, -é, p. o. died'ak-go tu
dod-e ? -g, ge, kege, ege, ikkenes vagy ikkenessi (f. ikánánsá), p. o. 
gige valaki, gi-ikkenes akárki; -rak, rakkan épenséggel, p. o. duo-
d'airakkan igazán*); -aga, anaga, an együtt; hal, han már, mégis 
ihan soha; maj és, még; -aj is ; -lákka, -kka, mely a helyjelentő ige
határozókhoz járul, mint : davvelákka távolacska éjszak felé; favle-
lákka mélyebbecske, tovább a mélységbe; olgolakka kivülecske, 
mannelákka kissé után; oudalákka kissé előtt stb. 

Mondatkötök. 

Önállók: ja és, f. j a ; sikké — ja mind-mind, f. seká — ettá; 
daj dajhe, dajheke, dajherak vagy f. tai; dajhe-dajhe vagy-vagy; 
vaj magyarul is vaj, p. o. vaj így ? mutto de; almake, alma mégis, 
de, (almake died'ak, mégis tudod), daddeke mégis ; lika szinte, mind 
a mellett; go ha; dainago minthogy; dastgo mert; mad'e — dad'e 
mennél — annál; moft — nuft mint-úgy; nuftgo, nugo úgyhogy ; 
dego mintha, néha, de-hogy; mad'e mield (mad'emmield) — dad'e 
mield valamint — azonképen; jos, jus ha; satte (f. saati) ámbár; 
vajke jos ámbár; jusgo, josga, josjoge, ha mindjárt is ; atte (f. ettá) 
hogy; nabbo különben, (a nabb a na, nu fokozott alakja, mint a ma
gyar egyéb-ir&ut, különben). 

Odasimuló mondatlcötök: -ge, gis, -ag, -aj, -se is ; a tagadó i-vel 
ige-ige sem-sem. 

*) P. o. Lukács ev. 1,1. „Dad'emmield go sednagak risebmam lsek daid 
dappatusaid callet, mak dnoá'&i-rakhan min lut dappatuvvum lsek" = valamint 
hogy sokan hozzáfogtak azon történetek leírásához, melyek valójában(duotla í. to-
te ig'az, duod'ai igehatározó és rakkan) nálunk megtörténtek = tapasztalódtak stb. 
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Szó-alkotás. 
A lapp nyelv is, mint más nyelv, szó-képzés és szó öszszetétel 

által képezi szavait. 

A.) Szóképzés. 

A lapp nyelv egyik kitűnő jelessége szóképzésének gazdagsága. 
A névszók mind más névszókból mind igeszókból, lesznek; a 

képzés maga vagy föltehető szógyökhöz, vagy már képzett szóhoz 
járul. E tekintetben mindenik nyelv magára sok homályosságot mu
tat fel, mely csak a rokon nyelvek összehasonlítása útján enyész-
tethető el. Már a rag és képző közti különbség sem mindenkor vi
lágos ; így p. o. Fries a dat, duót, dot (ez, az); a dabbe, duob-
be, dobbe; duoggo, doggo - daggar, duoggar, doggar szókat mind 
származottaknak nevezi, a mi pedig nem helyes. Mert a dat, duót, 
dot nominativusok t-je nyilván rag, valamint a dabbe, duobbe, dobbe, 
duoggo, doggo Z>e-je és #o-ja is helyragok (a b és g csak a hangsúly miatt 
kettősek), ámbár a névszók ragjai közt nem fordulnak elő: de a 
daggar, duoggar, doggar szók gar-ja. (itt is a hangsúly miatt kettős 
a g) valóságos képző. 

Mindenik igeszónak van nomen actoris-a: gite köszönő, lodno 
váltó, lokke olvasó, oajdne látó, boatte jövő, orro levő; ravvijse^e 
parancsoló, vuogajsege menni kezdő, Isebbojsege teregető, bagadse^e 
fegyezö, mely, mint a magyar is, két finn szónak felel meg. A lapp 
gite (gitté), magyar, köszönő, részint főnév, finnül kiittaja, részint 
melléknév, finnül kiittava. Tehát a finn ja, ja, va, vei, képző a ma
gyarban ó, ö, a lappban részint o, és e, a melyek hosszak, s ez által 
tanúsítják még a történt megrövidülést; — részint josg'e. 

Mindenik igének van nomen actionis-a,, mint: gitam köszönet, 
lodnom megváltás, lokkam olvasás, oajdnem látás, boattem jövés; 
ravvim parancsolás, vuogam mehetés, Isebbom térj égetés, bagadse-
bme fegyezés, lsebme lét. Ezek képzője m, bm, mely a finn ma, ma 
vagy mise képzőnek felel meg, lásd a kiittema-t és kiittemise (-minen) 
nominális alakokat a 356—358. lapon. A magyarban is megvan e 
képző, ezekben : tudomá-s, hallomá-s stb. 

25* 



388 ÍIUNFALVY PÁL,. 

I. A többi képzők, melyek bármilyen szóból is főneveket al
kotnak, némi rendben itt következnek : 

o közvetlenül járulván az igékhez, az m (hm,) képzős névszók
hoz hasonló jelentésüeket alkot; azonos a finn o, ö, u, y, i képzővel 
p. o. dakko tett, f. teko (dakkat tenni, f. tehda); datto akarat, finn 
tahto (dattot akarni, f. tahtoa); doajvo remény, f. toivo (doajvot re
ményleni, f. toivoa); osko hit, bizodalom, f. usko (oskot hinni, f. us-
koa); bargo munka (bargat dolgozni) ; ballo félelem f. pelko (ballet 
félni, f. pelkátá); saddo szüleség, gyümölcs, termés, f. synty születés 
(saddat lenni, teremni, f. syntya); gojko szomj (gojkat szomjazni) ; 
algo kezdet, f. alku (alget kezdeni, f. alkaa); oappo, oappa oktatás, 
f. oppi (oappat oktatni, f. opettaa); bivdo vadászat, f. pyytö fogás, 
(bivdet fogni, f. pyyttaa); gukko hosszúság (gukkot hosszú lenni); 
gasso vastagság (gassot vastag lenni); allo magasság (allot magas 
lenni); govdo szélesség (govdot széles lenni). 

os ritkább képző, igékhez járul, mint 
z/s(usa,ussa)is igeszókból képez főneveket, a finnben is os (okse) 

us (ukse), ys (ykse), p. 0. gitos köszönet, f. kiitos, oksen (gitet kö
szönni, f. kiittáá); lajtos dorgálás, kifogás, f. laitos (lajtet dorgálni, 
f. laittaa), baldos ijesztés, f. pelotus (baldet ijeszteni, f. pelottaa) ; 
goööus parancs, f. kutsutus hívás (goccot, f. kutsua); rokkus kérés, 
f. rukous (rokkát); jed'd'itus vigasztalás, cujgitus intés, hettitus aka
dályozás, gad'otus rontás, serotus különzés, baldatus félemlítés, ba-
gadus fegyelem (bagadet), vastadus viszonyzás, vserdatus hasonlítás 
(vserdadet f. verrata); sivnadus teremtés, buttastus tisztaság, f. puh-
dotus; senostus jövendölés, mujtalus elbeszéllés, balvalus szolgálat, 
bietalus tagadás. 

u§, o§} lué, ruS ritkább képzők, melyek főnevekhez járulnak, 
p. 0. ojvus vagy oajvus folyónak feje, forrása (oajve fő); bád'os 
madárfark (bátta hátulsó rész); oallolus a bikának lelógó húsa 
(lepenyeg, oalol áll); oajverus ágybéli fejtakaró (oajve fő); juol-
gerus lábbeli. 

ar, finn uri, yri, foglalkozót jelentő névszókat képez, p. o, 
duogar kézmives, (duöge, f. työ kézmű) ; bilkar f. pilkari gúnyoló ; 
nselgar éhezó (nselge éhség); bivdar vadász (bivdo vadászat, fogás). 
Sok ar végzetü névszó idegen, mint: duobmar bíró, ó skand. domari; 
rievvar rabló, norvégül röver, ó skand. raufari, németül rauber; 
skuttar lövész, norv. skytte stb. 



A LAPP NYELV. 389 

dak az igeszók gyengült alakjához járulván, időjárást jelentő 
névszókat képez, mint: galmadak hideg idö (galbmat fázni) ; goj-
kadak száraz idö (gojkat száradni) ; necadak olvasztó idő (neccat); 
sseradak derült idő ; balgadak forróság, meleg idö, a midón a szú
nyogok felette alkalmatlanok (balgát sütni, napsütni); jod'adak jó 
szánút (jottet menni, jutni); oajnadak tiszta levegő, mikor messzire 
lehet látni (oajdnet); borjadak, kedvező szél a hajózásra (borjastet, 
finn. purjehtia vitorlázni); — de oad'd'ak háló ruha (oad'd'et alud
ni) stb. 

dak névszókból is képez névszókat, melyek különbfélét jelen
tenek, p. o. uvsudak az ajt'ó melletti hely, ufsa ajtó; bsejvadak nap
fény, bsejve nap; nalmadak torkolat, nyilas, nalbme száj ; hsergadak 
irambör, hserge irambika ; aldodak iramökörbör, aldo iramökör; 
miessadak egyéves iramüszőnek bőre, miesse egy éves iramüszö ; 
vircadak ürübör, virce ; savcadak juhbör, savca juh stb. Ugyan ezen 
jelentésű a 

gaty kat képző, p. o. vuonalgat két éves irámüszönek (vuonal) 
bőre; ciermakat egy éves iramtinónak bőre, cierma stb. 

dak melléknevekből állapotot jelentő szókat is képez, mint : 
bahhadak rosszaság, babha rossz; hsegodab gyengeség, hsego gyenge; 
nevrudak nyomorúság, nsevre nyomorult; ssevnadak homályos, sürü 
levegő , ssevnad, ssevnis setét; gefhudak szegénység, gsefhe sze
gény stb. 

tok, jelentésére nézve hasonlít a dak-hoz, a magyar ték} tek-kel 
is egyeztethető, p. o. ruota-tak ügető marhának nyoma, útja, ruott-at 
ügetni, futni; sela-tak hely, a hol iramszarvasok tartózkodnak, sell-et 
élni, tartózkodni; naska-tak erdőn át vágott út, naska-t nyesni, mintha 
magyarul nyeseték-et mondanánk ; oajna-tak kilátó, hely a honnan 
messzire lehet kilátni stb. Hasonlítsd e magyar szókat: ferge-teg = 
borga-dak, borga hó-fuvás; fogyaték stb. Ilyenek még a lapp luo-
do-tak, ludo-tak hasábfa, luoddot hasítni; vuola-tak gyaluforgács, szi
lánk, vuollat gyalulni stb. 

Idák, úgy látszik, csak a £a&-nak változatja; p. o. nieja-ldak le
szálló (hely), áiegat leszállani; boad'a-ldak országút, közút, boat-
tet jönni. 

tak néhány névszóból is képez szókat, p. o, gama-tak, vuoda-
tak, giesa-tak, az a hely, hol a csizma, bocskor (gama, gabmag) kö-

-
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tövei (vuodda) megköttetik (giessat körültekerni); oajva-tak, gom
bolyag, oajve fej. 

lak talán csak a tak nak változatja, p. o. miettalak lefelé bo-
csátkozás, vuösta-lak ellenmozgás; mietta szerint, vuösta ellen. 

das mértéket jelent, p. o. aska-das, a mennyit át lehet ölelni, 
aske öl; baja-das, a mennyit föl lehet emelni, bage föl, bajedet 
emelni. 

k igéből képez névszókat, melyek többnyire állatokat jelente
nek, p. o. gaskek herélt iram, gasket harapni; nalak, szarvavágott 
iram, nallat lecsapni, melák kis hal, melyet mások elnyelnek, niel-
lat nyelni; capok fekete holló, cappot feketedni; ruovsok riska mar
ha, vielgok fehér marha; — de képez más jelentésű névszókat is, 
különösen stet végzetü igékből, p. o. bog'ustak nevetség, boag'o-
stet kinevetni; balkastak hajítás, balkestet hajítani; vuojnastak lehe
lés, vuojnastet lehelleni ; többnyire azonban 

stak képző eredeti (képző-nélküli) igékhez járul, p. o. biva-
stak verejték, bivvat fűlni, meleg lenni; jug'astak korty, hörpentés, 
jukkát, jug'am inni; gocostak intés, goccot híni, parancsolni; gara-
stak kötő, garrat kötni; gorustek varró fonal, goarrot varrni stb. 

k még olyan többesszámbeli névszókat is képez, melyek vala
miből vagy valamire készült dolgokat jelentenek, p. o. gallo-kak 
(több. sz.) homlok, (gallo) bőrbül készült bocskor; nuorjokak fóka
bőrből készült csizma, nuorjo fóka; nuftukak, nuttukak irambörböl 
való csizma / öacekak vízbe való csizma, éacce víz ; gojkekak száraz 
útra való csizma, gojka száraz; luosak lazaezháló, luosa lazacz ; mu-
oldak mezei egér, muolda föld; uvsak sátor ajtaja, ufsa általában ajtó. 

g sokszor hasonló jelentésű, de a mostani nominativusban hi
ányzik, és csak a genitivusban tűnik elö ; p. o. jurda, gen. jurdag 
gondolat, jurdat gondolni; cala, gen. callag szeles, irás, callet írni, 
szelni; lavla, lavlag ének f. laulu, lavlot f. laulaa; rava, ravvag pa
rancs, ravvit parancsolni; coavda, éoavdag szög. Azután: muota, 
muottag hó; vuodda, vuoddag bocskorkötő; madda, maddag tő, fa-
tő ; bsena, baednag kutya. 

Egészen másfélék: golmag három bokor evezős sajka (golma 
három); nselleg négy, vid'ag öt bokor evezővel bíró sajka. 

lm, Imas gyéren előkerülő képző, mely azonos a magyar lm 
(alom) képzővel (nyúgalm), p. o. jug'alm vagy jug'almas vendégség, 
t, k. ivó mulatság. Ilyen a magyar lakodalm stb, 
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Ivas is gyéren kerül elő, p. o. buocalvas betegség, buoccat 
beteg lenni. 

m cselekvést jelentő névszókat (nomina actionis) képez, mint 
láttuk már; ennek más képzővel való szaporodása 

mus, mely majdnem mindenik igéből képez névszókat, így : 

jukkám ivás, jukkamus ital; borram evés és borramus étel: sellam 
élés, sellamus' élelem; dakkam tevés, dakkamus tenni való 5 sardnom 
szólás, sardnomus szólni való stb. 

n néhány igéből eszközt jelentő névszót alkot, p. o. skarban pi
pavakaró, tisztító, skarbat vakarni; firron főző kanál, fierrot kavarni, 
fserran vágó eszköz, fejsze, fserrat vágni; cuoppan bárd, cuoppat 
vágni, csapni; roggan vájó, roggat vájni. 

nas úgy látszik egyszeri cselekvést, néha eszközt jelentő név- ' 
szókat képez, tehát az n még az igetöhöz is számítható, p. 0. vuoj-
nanas egy lehellés ; bossanas egy fúvás, bossat fúni; goajkanas esöp-
penés, csöpp; rogganas vájó, roggat kivájni stb. 

s (as, ássa) eredeti igék gyengült tőjéből, vagy net, íeíképzöjü 
igékből képez névszókat, melyek azt jelentik, a mivel az igék cse
lekvése megtörténhetik, p. o. govcas takaró, gofcat takarni, rejteni, 
vuojdas ír, kenőcs, vuojdat kenni; cuovgas világ, cuovgat világolni; 
bivtas ruha, melegítő, biftet melegíteni, bivvat melegnek lenni; aga-
nas időtöltés, mulatság, aganet mulatni; canatas kötő, cadnat kötni, 
finnül sidotus, sitoa stb. 

Néha az s (tas), minta k (stak) is, vagy néha tak, azt jelenti, a 
mi az igének cselekvéséből ered, p. o. vuolatas = vuolatak gyalu-
forgács; fseratas = fserastak fejsze-forgács; cuovkatas morzsa, töre
dék, cuovkanet darabkákra törni; bacatas maradék, baccet hátra 
maradni. 

s anyagot és egyebet jelentő névszókat is képez, p. o. nuolas 
nyílra való anyag, nuola nyíl; girdus abroncsra való szál, girdo ab
roncs; ajros evező rúdra való, ajro evező ; gamas csizmára való bőr, 
gama, gabmag csizma, bocskor; suormas újjra való gyürü, suorma 
új j ; coalos bélzsír, coalle bél; vajmos fabél, vajbmo szív; nieras a 
nap pirossága, nierra orcza; bselfas edény füle, bselle fül; bsejves 
napjáró föld, bsejve nap; 

s melléknevekből is képez névszókat, p. 0. allagas magasság, 
állag magas; ssevdnadas setétség, ssevdnad setét; cuovgadas vi-
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lágosság, cuovgad világos; vielgadas fehérség, fehér hely; cappadas 
feketeség, fekete hely ; jagaldas síkság. 

is, é§ néhányszor fordul elö, p. o. oudis, többesben oudisak, az 
állat előlábairól való bőr, ouda előtt való; mannis, mannisak a há
tulsó lábak bőre. 

s mint már tudjuk, az alapszámbeli sokaságot jelentő szókat 
képezi, p. o. guöftes ketten, golmas hárman, nselfes négyen, vid'as 
öten ; — sorszámokhoz járulva azoknak törtét jelenti, p. o. goalma-
das V3, úsell'adas luf vid'adas V6 stb. 

s végre viszonyszókhoz is járul, p. o. aldas felső bőr, ald föl; 
bagedas megszerzés, mi a vételen felül adatik; bajeldas valaminek 
felülete, színe. 

vuotta, vuota, a) az igék cselekvési és fosztó neveihez járul, p. o. 
bargamvuotta munkásság, naggimvuotta kényszerítés; naggiksettaj-
vuotta kényszerítetlenség , bagelgseöcamvuotta felvigyázás; anda-
gassi-oa^omvuotta megbocsáthatás; 

b) járul névszókhoz, p. o. ustebvuotta barátság, mannavuotta 
gyermekség; makkavuotta sógorság; olmajvuotta férfiasság; bselíe-
vadne-vuotta fülhiányosság = nagyothallás; calbme-vadne-vuotta 
szemhiányosság = gyenge látás; vassevuotta ellenség; 

c) járul a mellékneveknek részint önálló alakjához, mint: bahha-
vüotta rosszaság, buörrevuotta jóság; jallovuotta bátorság (jallojel-
zőileg jalos); logevuotta szelídség (lo^e, lojes ; havskevuotta kényel
messég (havske, havskes); — allagvuotta magasság, gassagvuotta 
vastagság, barokvuotta gyorsaság, lossagvuotta nehézség, gavvel-
vuotta ravaszság, gitovasvuotta hálaadatosság, ibmelbalolasvuotta 
kegyesség (— gottesfürchtigkeit); — gsed'gajvuotta kövesség, guöl-
lajvuotta halasság, halbőség, lastivuotta levelesség; — buörebvuot-
ta jobbság, buörremusvuotta legjobbság stb. — részint jelzői ala
kúkhoz, t. i. a fosztó képzők: tsebme, kaetta, setta, msettom jelzői 
alakjaihoz, így: diettemaettosvuotta tudatlanság stb. 

£ (s) kicsinyítő és kegyelő névszókat képez, a genitivushoz 
vagy inkább a tőhöz járulván, s az utó e-t a-vá változtatván, mint: 
girjas könyvecs-ke, több. sz. girjacak, girje könyv; jog'as, jog'acak 
folyócska, jokka, jog'a folyó; goad'as házikó, goatte ház; manas 
gyermekese, manacam gyermekesem, manna gyermek; sullus szige
tecske, suolo sziget; boccus kis iramszavas, boaco; vadnasas saj-
kacska, vanas; ssebmonas kis szakáll, ssemo stb, 



A LAPP NYELV. 393 

Tcus vagy kuos is kicsinyít, némi szánakozást fejezvén ki, p. o. 
manakus szegény kis gyermek, manakucain sz. k. gyermekem ; niej. 
dakus sz. kis lány, olsmakus v. olmajkuos emberese stb. 

Az s a rokonsági nevekhez járulván, két-két rokont jelent, de 
a beszéllönek nemét fejezi ki, p. o. moaj ledne viellas mi ketten (én 
és húgom vagy néném) testvérek vagyunk, pedig viell'a fitestvér, 
magyar fél, vagy inkább vei, finn. véli, a miből a vei viszonyszó 
lett; — moaj ledne oabas, én (nő) és bátyám, öcsém testvérek va
gyunk, pedig oaba néne; boadnas férj és nő (boadna férj) ;> akas, 
akacak nő és férj (akka asszony). így : moaj akas bod'ime, mi fele
ségestüljöttünk,! k. én és feleségem; manacak, annyi mint: vanhemak 
oktan manaides gujm = szülék gyermekeikkel együtt; galis, -cak és 
gujmis, -cak házastársak mag'as, -cak egymás sógorai; spilis, -cak két 
testvérlánynak férjei, a kik nem rokonai egymásnak; gaj mis, -cak játok, 
druszák; jumis, -cak ikerek; coarvos egy'párszarv; buricak egymáshoz 
ók, barátok; bahacak nem barátok; vasicak(vasse gyűlölet) ellenségek. 

sasa, sas leendő rokonságot jelentenek, mint: vuoppasasa le
endő ipa, vuoppa; vivvasasa leendő vő, vivva; makkasasa leendő só
gor, makká; spillesasa leendő sógor (nejénél fogva), spille; vuone-
sasa leendő napa, Vuöne ; siv'ugsasa leendő sógorasszony, siv'ug 
(süv, itt sógorasszony); mannesasa leendő meny, manne. 

Külön állók: akkob, így híjjá az öreg anyó (akko) unokáját; 
ag'ob, így híjjá az öreg atya (aga) unokáját; siessal így híjjá a nagy-
néne (siessa) testvérgyermekét; siv'ug, siv'og ángy. 

II. Különösen melléknevek főnevekből következő képzők ál
tal származnak: 

jf i által, melyek előtt a főnév e-je a-vá, o-ja vagy w-vá lesz . 
vagy megmarad, a-ja pedig elvettetik, p. o. gsed'ge kő, gsed'gaj kö
ves ; gifse kín, fájdalom, gifsaj fájdalmas; vuo^a vaj, háj, vugi zsí
ros, vajas; suovva füst, suvvi és suovvaj füstös; lasta levél, lasti és 
lastaj leveles; calbme szem, calbmaj szemes, nagy vagy sok szemű; 
nalbme száj, nalbmaj nagy szájú; nudne orr, nudnaj nagy orrú; 
vajbmo szív, vajmoi (vajbmoi?) bátor; jsedna hang, szó, jedni han
gos, nagy hangú, Rokon evvel 

ag'aj, azg'aj, mely ugyanazt jelenti, mint: boaco, boccu szar
vas, ökör, boacoagaj vagy boccusegaj ökrös, ökörben gazdag; muo-
ta, muottag hó, muottagsegaj havas. Ezt a jelentést comparativussal 
is kifejezik, p. o. son lse hergabuS, mon laem smavvasagabus, ö né' 
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mileg ökrösebb, ökörben gazdagabb, én baromfiasabb, némileg ba
romfiban vagyok gazdagabb. 

ti, mely különbözik a j% i-töl, mert calbme szem, calbmis sze
mes, a ki jól lát, ellenben calbmaj nagy szemű; bselle fül, bellis fü
les, ki jól hall, ellenben bselfaj nagy fülű; így nunis kinek jó orra van, 
jól szaglál, nudnaj kinek nagy orra van. — Nálunk az a képző a 
lapp is, és, j , i képzőknek felel meg, mert lábas jószág olyan állatot 
is jelent, melynek magas lába van, nem csak olyat, melynek lába van. 

la§ (la§), finn. laise, valahová tartozást fejez ki, s a gyengült 
alakhoz járul, p. o. oa5§e bús, oa^alas húsos, húshoz tartozó; oasse 
rész, szerencse, oasalas részes, szerencsés ; vasse gyűlölet, vasalás 
ellenséges; vaukká erő, vseg'alas erős; fabmo erő, famolas hatalmas; 
akke idő, ag'alas örökké való ; ide tartoznak : 

sabmelas vagy samelas lapp ember, suomalas finn ember, lad-
delas svéd (ladde = land, laddelas tehát szó szerint: vidéki), de ruot-
talas is svéd; dacalas dán, ruossalas orosz, judalas zsidó. 

sas, sa$ összetett melléknevekben fordul elő, mint gukkis-vuof-
tasas hosszú hajú, vuofta haj ; garra-likkasas kemény börü, likke 
bőr; guöfte-bsejvasas (bsejve) két napos; golm-gserdasas háromszo
ros; ovt-akkasas egyidejű, akke idő; min ajgasas min-idönkbeli, 
sin ajgasas" ő idejökbeli, ajge idő. De 

saS néhány o végzetü főnevekhez is járul, melyek terjedelmet 
jelentenek, mint: matto-sas nagyságú, allo-sas magasságú, gukko-sas 
hosszúságú, govdo-sas szélességű, gasso-sas vastagságú; továbbá 
mutto-sas képű, habma-sas külsejű, lakka-sas módú, p. o. mi lsep 
óvta allosacak vagy ovtallosas olbmuk, mi egy magasságúak vagy 
egy magasságú emberek vagyunk. 

gas kevés névszóhoz járul, p. o. armo-gas kegyelmes, valíogas 
bőséges. — Suddogas bűnös, audogas boldog, idegenek, mert ó 
skand. syndugr, audugr. 

ag, mint: muddag mértékes, govdag széles, gassag vastag, ál
lag magas. E képző néha összetett mellékneveknél is előfordul, 
mint: golm-oajvag három-fejű, ííselfe-juölgagnégy-lábu, gietta-bselag, 
félkezü, cad'a-calmag elfogadható, mi mindenki szeme előtt kedves. 

ad, mint: vsekad erős, cuovgad világos, saevnad setét, vuobmad 
széles, lossad nehéz, súlyos, gaappad könnyű, roakkad bátor stb. 

íce&me fosztó képző, p. o. vseg'atsebme erőtelen, armotsebme 
kegyelraetlen, asetsebme ártatlan, dolgetsebme tollatlan, boacotsebme 
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kinek nincs szarvasa, muotatsebme hó nélküli, lovetseb me engede
lem nélküli, hseggataebrae lélektelen, gudnetsebme tisztelettelen, raf-
hetsebme nyugtalan, békételeu; — bassetsebme szentetlen stb. 

rncBttom is az, mint: ibmelmsettom istentelen, buttesmaettom 
tisztátalan. Ezt a képzőt leginkább igés neveknél találjuk, mint: 
cselkemsettom mondhatatlau, vseg'emaettom lehetetlen, oajdnemsettom 
látatlan, serranmsettom különbözetlen stb. — S azért m-je az igés 
névszóhoz tartozik, mit a finn nyelv világosan bizonyít, p. o. tunte-
ma-ton. De az ibmel-mcettom, buttes-mcettom szók a fosztó képzőt 
mcettom-nak mutatják. Ilyenfélék a magyar véghetetlen, végtére, me
lyeknek hetetlen, téré részök csak igékhez járulhatna. 

kcettaj, kcetta, cetta, atta is fosztó képzők, mint: jaegel-kaettaj 
mohatlan, daver-setta szegény, pénzetlen, duodar-atta hegyetlen. 

#, I melléknevekből kicsinyítőket képez, melyek a birtokos 
raggal szeretnek előfordulni, p. o. buörre jó, buörracam édesem, 
kedvesem; cabba szép, cabbacam szépecském. Különben buricak, 
bahacak azt jelentik, hogy barátok , ellenségek , lásd a 393. lapot. 
Ez a kicsinyítő képző a comparativushoz is járul, mint: buörebus 
jobbacska, bahabus rosszabbacska, lag'abuS közelebbecske stb. 

A lalcke f. lai (mód, féleség) szó I, c, n képzővel, lag1 ás, lag'an 
képzőket alkot, melyek melléknevekhez járulnak, p. o. alek-lag'as 
kékes, kékféle, vilgis-lag'as fehéres, fehérféle, cappis-iag'an feketés, 
fekete-féle, boares-lag'an öreges ; — nubbelag'as, jeőcalag'as más
féle; ollolag'as, sednalag'as, moaddelag'as sokféle, mindenféle*). 

kai, gas képző, úgy látszik, nem változtatja meg az eredeti 
szó értelmét, igy: ucce kicsiny, uccekas is az ; vuöllegas alázatos, 
bahhakas rossz (ördög). 

s ragos viszonyszókhoz járul, p. o. olgold f. ulolta, kül, olgo-
dés, olgodas külső; siskeld f. sisáltá bel, siskeldés belső. 

§, c időt jelentőkhöz járul, mint: itten reggel, ittas reggeli; 
jifti, jikti tegnap, jiftas tegnapi; dima tavai, dimas tavali; dal most, 
dalas mostani; odne ma. odnas mai. 

k néha melléknévből főnevet alkot, mint : buörre jó, buorak 
a jó ; stuorre nagy, stuorak a nagy. 

*) A magyar lag, leg ilyenekben: hason-lag, felesleg, továbbá a lyan, lyen 
lyas, lyes ezekben: olyan ilyen, olyas ilyes, a finn lai, lapp lakke-val egyeztethetők. 
A magyarban csak la a tő (finn lai, lapp lakké), melyhez #járulván, lesz lag, n 
és s járulván lesznek lan, laé, Vesd össze a 318. lapot, 
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Igékből következő képzők által alakúinak melléknevek: 
s (as, os, és) azt az állapotot fejezi ki, a mely az igejelen

téssel j á r , mint: nuoskas nedves, liuoskat nedvesedni ; gastas, 
kastos, vizes, gastat vizesedni; viesas fáradt, viessat fáradni; sut-
tas haragos, suttat haragunni; galmas hideg, galbmat fázni; die-
d'os tudó, diettet tudni; dovdos ismeretes, dovdet ismerni; cieg'os 
titkos, ciekkat titkolni stb. Eredeti melléknevek lehetnek : líalgis 
édes, rakkis kedves, veris idegen. 

I (al, el) természeti tulajdonságot jelent, mint: cokkal hegyes, 
cokkat hegyezni; bastel éles, bastet harapni, bevágni; bistel tartós, 
bistet tartani, állani, f. pyystáá; bissel állandó, bisset maradni, f. 
pyysyá; suddel olvadós, suddet olvadni; így: bivval meleg, mujtel 
emlékező, secel hű, valakit szerető (állatról, p. o. bsena lse isedes 
secél, a kutya gazdájához hü), a3ccet szeretni stb. 

s, is hajlandóságot jelent, p. o. bulis égős, buöllet égni, főlni; 
od'is álmos, oad'd'et alunni; balis félős, ballat félni; dittis tudós, 
diettet tudni; saddis gyorsan nevekedő, saddat lenni, nőni. 

akkis, aggistúlságos hajlandóságot fejez ki, mint: boag'ostak-
kis nevetős, boag'ostet nevetve kifakadni; suttadakkis hirtelen ha
ragvó , suttat haragunni; gielastakkis hazudozó, gielastet hazu
dozni; suoladakkis lopásra hajlandó, suoladet; hseppanaggis szé
gyenlős, hseppanet szégyenkezni; bakkanaggis könnyen megmele
gedő, bakkanet melegedni. 

las, laé-nak is hasonló jelentése van, mint: gaskalas harapós, 
gasket harapni; dorolas viaskodó, doarom, doarrod vitázni, vívni; 
cierolas siránkozó, cierom, cierrot sírni; oappalas tanulékony, oap-
pam, oappat tanulni; mutulas változékony, mutam, mutet változ
tatni stb. 

va§, va%, finnül vaise, mint: nokkavas múlékony, nog'am, 
nokkat múlni; duttavas v. dud'avas elégedett, d.ud'am, duttat elé
gedni, f. tytyváise, tydyn, tyá; bisovas állandó, bisom, bisot, f. pyy-
syváise, pysyn, yá; gitovas háládatos, f. kyytáváise stb. 

kcetta (kaettaj, ksetta) fosztó képző, igéből is alkot mellékne
veket, lásd fentebb a mcettom képzőt, p. o. oajnekaetta látatlan, a mi 
látva nincsen, ellenben oajdnemsettom láthatatlan, a mit nem lehet 
látni; log'aksetta olvasatlan, de lokkamsettom olvashatatlan. Néha a 
szenvedő alakhoz is járul, mint: ojdnuksetta, lokkuksetta stb. 

A cselekedtető alaknak névi módja a magyar ható-nak felel 
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meg, mint; borrat enni, boratet étetni, borataege ehető; így: mana-
tsege mehető, manatsege lae jokka, mehető a folyam; jaketatte hi
hető, jakket hinni; dag'atatte tehető, dakket tenni; log'atatte olvas
ható ; arvedatte érthető stb. 

III. Igék származásai. Az igék származnak főnevekből, mel
léknevekből és más igékből. 

A) Főnevekből származnak igék 
1) képző nélkül is, mint: gsed'ge kő, ged'gi-t (kő-ni) kövezni; 

suojdne fű, sujni-t (füv-ni) fűvel ellátni; cuovga világ, euovga-t vi
lágolni ; muota hó, muötte-t havazni; arve eső, arve-t esni (az eső
ről) ; stb. biegga szél, biegga-t fúni (a szélről) stb. 

2) képzők által, jelesen 
d által, mely a magyar z-nek felel meg, p. o. varra, vara vér, 

var-cü-et vérez-ni, vuoga vuoja vaj, vuoj-cZ-et vajaz-ni; 
t vagy d által, mint: balka bér, balka-í-etbérrel, fizetni, jutal-

maz-ni; vsekke segéd, víeke-í-et segíteni; loppe engedelem, loppe-
d-et engedni; oajve fej, oajva-d-et fegyezni, tanítani; — borjas vi
torla, borjas-í-et vitorlázni; moras gond, moras-í-et gondozni stb. 

d -\- uvv által, p. o. buog'.o fekély , buog'a-á-ztuv-at fekélye-
sedni; nivna nyű, nivna-d-ituv-at nyüvesedni; vselge adósság, vsel-
ga-áwüu-at eladósodni; dalló ház, daloi-á-iiuu-at a ház birtokába 
jutni; iga éj, i{£a-c£-Myy-at eléjeledni, éjszakázni; suddo bűn, suddo-
d-uvv-at bünösödni stb. 

I -f- uvv, st-uvv által is, mikor az l, st, úgy látszik a d helyét 
foglalja el, mint: gojka száraz, szomj, gojka-Z-wi?u-at szomjasodni; 
hsette szorultság,, baj, haed'a-.sí-nvu-at bajba kerülni stb. 

t -\- uvv által, mint: varra, vara vér, vara-í-w-üü-at vérezödni; 
vuoga, vuoja vaj, vuoja-í-ztüü-at vajazódni stb. 

uvv által, mely a csonkított fosztó képzőhöz járul, mint: ivne 
szín, ivne-tsebme színetlen, ivne-t-wva-at színetlenedni; arbe örökség 
arbe-tsebme örökség nélküli, arbetwvy-at örökségből kiesni; cseve, 
nyak, csebatsebme nyak nélküli, esebat-ww-at nyaka veszni stb. 

s által, mely a főnevet igévé teszi, p. o. jurda gondolat, jurda-
s-et gondolni; mserka jegy, mserka-s-et megjegyezni; gasta víz, 
gasta-3-et keresztelni, vizezni; gavpa kereskedő, gavpa-s-et keres
kedni, oavdo f. outo, csuda, oudu-s-et (ovduset h.) csudálkozni. 

us által, mint: gietta kéz, gied'ag kézzel, gied'ag-itSÍ-at kézi 
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munkával foglalkozni; oaffer-w£-!at áldozni (offre, opfern) skuttarws£at 
lődözni, skytteri = schiesserei. 

stal által, mint: hserra úr , hserra-síaZÍ-at uraskodni; olmaj 
férfi, olmaj-síaZZ-at úgy viselni magát mint férfi; noajde bűvész, noaj-
áa-stall-sd büvösködni stb. 

b) Melléknevekből képző nélkül is származnak igék, mint: 
loss-(ad, is) nehéz, lossot nehezedni stb. 

t, d képzők által, mint: ravas nyilt, ravas-í-et nyitni; buörre 
jó, buöre-det javítani ;bahha rossz, baha-c?-et rossznak tartani, rosz-
szallani; gseppad, geppis könnyű, gsepe-á-et könnyíteni; ucce kicsiny 
ucce-d-et kicsinyíteni; oanekas és oanes rövid, oane-e/-et rövidíteni; 
— Ilyenek : olgo-cZ-et távolítani, kivülíteni; baje-á-et felemelni; 
buosso-cZ-et megkeményíteni, makacsítani; cielga-d-et deríteni, tisz
tává tenni. 

§ által, mely annak való nézést jelent, a mit a melléknév meg
nevez, p. o. stuorra nagy, stuoralet nagyallani, nagynak tartani; 
így : gasaSet vastagallani; uccaset, unnaset kicsinyelleni, gukkaset 
hosszallani; oanaset rövidelleni; dusSaset semminek tartani; losaset 
nehéznek tartani stb. 

savé képző nagyobb mértékben teszi azt, mint az $, p. o. butta-
set tisztának nézni, butta&wsat nagyon annak tartani; öabaset szép
nek tartani, cabaSavsat nagyon vitatni hogy szép; buörebéavsat 
jobbnak állítani stb. 

m valamivé levest jelent, mint; bastel éles, bastalmet élesedni; 
hse^o, hsejos gyenge, hsejosmet gyengülni; így: garaswet kemé
nyedni ; nuorasmet gyengéddé válni; gievraswiet erősödni; nanoswet 
erősség biztossá lenni stb. 

n némi állapotba jutást teszen, mint: vuölle alatt, vuolanet 
alávetni magát, alázkodni; így: lákkánet közeledni, davvawet tá
vozni, ba^awet felállani; serranet elválni, különbözni; gaeppawet kön
nyülni ; lossawet nehezedni stb. 

c) Igékből származnak más igék 
1) képző nélkül is, midőn egy gyökből kétféle ige származik, mely

nek egyike o által nagyító vagy folytató jelentésű, másika i által egy
szeri cselekvést teszen ; vagy a által kezdő cselekvést, e vagy * ál
tal tartós cselekvést jelent, mint: 
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0 l 

cuorvot hivogatni. curvit híni 
Isebbot teregetni lebbit teríteni 
nujkot ugrándozni riujkit egyet ugrani 
luoddot hasgatni luddit hasítani 
goajvot ontani, gojvit önteni. 

a e, i 
goccat ébredni goccet ébren lenni 
oad'd'at elszunnyadni oad'd'et alunni 
sellat éledni sellet élni 
buollat gyúladni buollet égni 
vuogat indulni (kocsin) vuo^et menni 
mujtat megemlékezni mujtet emlékben tartani 
cseggat felállani ceggit fenállani 
gojkat száradni göjkit száraz lenni 
cuovgat világosodni cuvgit világolni stb. 

E külömbséget úgy tartja meg a nyelv a ragozásban , hogy 
buollat, sellat stb. a jelen időben is buoZZam, se^arn, de buollet, sellet 
a jelen időben buo£am, se/am. 

2) képzők által, még pedig: 
a) t (h) vagy hangsúlyos tagban tt által, mely a gyenge alak

hoz járul, s vagy 
cselekedtetö igéket képez, mint: cierrot sírni, éieroifet siratni; 

sellet élni, seleíet életni, éltetni; arvet (eső) esni, arveíet esőt hagyni 
esni stb. vagy 

lehetőséget jelentő igéket képez, minél fogva a származott ige 
azt és az előbbi jelentést foglalja magában, mint: dakket tenni, tag'a-
íet tétetni és tehető lenni; adnet használni, aneíet használhatni és 
használható lenni; jakket hinni, jakeíet hitetni, és hihető lenni. — 
Mikor ezen képző lehetséget jelentvén kettőztetik (tt) vagy ismé
teltetik (tatt), akkor az igének névi alakja is ugyanazt teszi , p. o. 
arvedet érteni, arvedaííet értetni, arvedatte sadne érthető szó ; így : 
dag'atatte tehető, jaketatte hihető stb. — vagy benható igékhez já
rulván 

átható igéket képez, mint: viekkat futni, vieg'afet futtatni; gir-
det repülni; girdetet repíteni; nakkat mászni , nag'aíet mászatni; 
vuogat úszi, vuojaíet úsztatni stb. vagy 
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erösbíti az eredeti igének jelentését, p. o. adnot kérni, anoíet 
erősen kérni; gieldet (nincsen gieldot) tiltani, gieldoíet erősen tiltani. 

Ezen képző, már másképen is képzett igékhez járulván, ter
mészetesen ezeknek képzőit követi, de viszontag maga is megelőz 
más képzőket, úgy mint a megfelelő magyar t. Példák tegyék vilá
gossá : (buog'o fekély) buog'oduvvat fekélyesedni, buog'oduttet fe-
kélyesíteni; (vaelge adósság) vselgaduvvat eladósodni, vaelgaduítet 
adósságokba ejteni; (suddo bűn) suddoduvvat bünösödni, suddoduí-
íet bűnössé tenni, suddodufíalet sokakat bűnösökké tenni; 

gojkaluvvat szomjasodni, gojkalutffet szomjassá tenni; haed'as-
tuvvat bajba keveredni, hsed'astuííet bajba keríteni; 

varatuvvat vérzödni , varatulíet vérzödtetni, vuojatuvvat va-
jozódni, zsírral bekeveredni, vuojatuííet zsírral bekeverni; 

ivnetuvvat színetlenedni, ivnetuftet színetleníteni; arbetuvvat 
örökségétől elesni, arbetu^et örökségétől megfosztani stb. 

ravastet nyitni, ravastaWet nyittatni; bataret futni, bataraítet 
futtatni; jukkát inni, jug'astet keveset inni, jug'astaííet, keveset 
itatni; ballat félni, balas&et félemedni, balaskaííet félemíteni; gas-
taset keresztelni, gastasa^et kereszteltetni; (selíos tüzes) sellosmet 
tüzesedni, aeirosmaftet tüzesíteni stb. stb. 

b) et (eh) benható s egyszeri vagy hirtelen cselekvést jelentő 
igéket képez at és ot végzetü igékből (nem et végzetüekből, mert 
akkor a képző cselekedtető jelentésű, mint: adnet használni, adne-
íet használtatni); p. o.goalkat kopogni, goalkeíetkoppantam; suttat 
haragunni, sutteí-et megharagunni, hirtelen megharagunni, („olmus 
süttet, go oanekassi ja óvta gserde hoapost suttá, olmus moarat, go 
gukka bindadat sutto" — az emberről azt mondják, hogy süttet, ha 
röviden és egy ízben gyorsan megharagszik; az emberről azt mond
ják, hogy moarat (haragtartó), ha sokáig tartja a haragot); — ciel-
gat derülni, cielgeíet hirtelen kiderülni; bavkat csapni, fakadni, 
bavkeí-et hirtelen csapni; gajkot szaggatni, gajketet egyet szakí
tani ; jorgot forogni, jorgeí-et egyet fordulni stb. 

c) d, vagy a hangsúly miatt dd, folytonos vagy ismételt cselek
vést jelent; ez tehát ellentéte az előbbi képzőnek. Többnyire a gyen
gült alakhoz járul. P. o. dakket tenni, dag'ad-et teddegélni; faggat 
fogni, faggac?et fogdosni; buoccat beteg lenni, buocadet betegeskedni • 
occat keresni, ocaoíet keresgélni, nagyon keresni; oa^ot kapni, 05U-
det azon lenni, hogy kapjon; dorrot vívni, dórodét viaskodni; bata-
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ret futni, bataraddat folyvást futni, sokan futni, mint: vuost batári 
okta, ja de bataradde buokak, előbb egy futa el, s azután mindnyá
jan elfutdnak; baganet kelni, emelkedni (egyről), baganaíWat kelni 
(sokról) stb. 

A dd-t gyakran 11 váltja fel, ha t vagy d előzi meg, p. o. (lik-
kat mozdulni, likadét mozogni), likkaíet mozdítani, likkataWat vagy 
likkataddat mozogtatni; (bahha rossz) bahadet rossznak tartani, ba-
hadaZfet vagy -ástddet gyakran tartani rossznak; (balka bér, juta
lom), balkánét jutalmazni, balkataZZat, vagy -t&ddat jutalmazgatni; 
(gsesset húzni, hozni) gseseíet hozatni, gaeseta^at, gSBseha^at, gsese-
t&dd&t hozatgatni, mint: muoraid gsesetallat, fát húzatni, fát vinni. 

Ll vagy dd (állat, addat) járulván a cselekedtetö d-höz, ez 
szenvedő jelentést kap, p. o. gasket harapni (gaskeíet hirtelen ha
rapni), gaskaíet haraptatni, gaskata^at v. gaskatadcZat harapódni, 
gaskatal bsednagi megharaptatik kutya által; — goddet fogni, ölni, 
goddatet öletni, goddatallat, — taddat öletödni; ilyenek még: filli-
tallat megcsalódni, vuojtatallat meggyőzetni, bsetatallat elárúltatni, 
harjetallat gyakorlódni stb. 

A d benható jelentéssel is bír, p. o. garvodet öltözni, garvoíet, 
öltöztetni; cinaáet csinosodni, cinaíet csinosítani; likkaeZet mozdulni, 
likkaíet mozdítani; — caskat nyelni, caskadet nyelődni; 

néha cselekedtetö is, a t helyét pótolván: vuölget menni, utazni, 
vuölgaáet (vuölgaíet h.) küldeni, utaztatni; callet szelni, írni, caldet 
(caleíet h.) íratni; 

néha viszonosságot is jelent, mint: gavdnat találni, gavnadet ta
lálkozni ; gullat hallani gulat-et hallatni, gulataWat v. gulataádat v. 
gulahallat egymást hallani, érteni. 

Jegyzet. A d képző megkettőztethetik, azután más képzőket 
is megelőzhet vagy követhet, p. o. dsevkocZet homályosodni, dsev-
kodaddat imitt amott homályosodni, (dsevkodattet homályosítani); — 
capoáet feketedni, capodadáat imitt amott feketedni; — lossoda-
stet kissé nehezebbé tenni, lossodaddat mind nehezbbé tenni, losso-
dattet nehezbbé tetetni, lossoladdat kissé nehezbbé válni, lossanaddat 
mind nehezbbé lenni. 

d) idf magánhangzó után^'c?, képző kevés igében fordul elő, a 
nélkül, hogy nagyon elváltoztatná az eredeti igének jelentését, p. o. 
golgat folyni, golgiáet folyni, bolyongani (a munkátlan népről); ju-

HYELYT, KÖZLEMÉNYEK, Y. 26 
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mat zúgni, juma/á dörögni *) ; morrat ? mom'cZet kitörni, fakadni (a 
naptámadásról); loss-(ad, -is) nehéz, lossot nehezedni, losidet nehe
zedni, losidaddstt inkább meg inkább nehezedni. 

e) st perczig tartó kis cselekvést jelent, s a gyengült alakhoz 
járul, p. o. orrot, finn. olla (vol-ni) lenni, maradni, orosíet megálla
podni, kissé maradni; jukkát inni, jug'asíet egy kortyot inni; cuov-
gat világolni és világítni, cuovgasíet kicsit világítani; buoccat beteg 
lenni, buoccastet kicsit beteg lenni; iskat fürkézni, vizsgálni, is-
kasíet lehető gyorsan valami után látni; oaggot horgászni, halászni, 
oaggosíet kis ideig halászni ; bagadet fegyezni, tanítani, bagadasíet 
(vagy a hangsúly miatt bagadsestet) kicsit fegyezni stb 

Ez a képző a szenvedő képző után is járul, mint: adnet hasz
nálni, adnwwut használódni, adnwsíet kicsit használódni, p. o. adnu 
stam lee dat gserés, kicsit használódott a szánka. 

Néha megkettőztetik, megerősítvén a kicsinyítést, mint:orosía-
stet egy perczig megállani; nokkat szunnyadni, nokkasíasíet egy per
czig szunnyadni; Őallet írni, őalesíet keveset írni, calesíastet igen ke
veset írni; arvesíet kicsit esni (az esőről) , arvesíasíet felette ke
veset esni; muöttesíet kicsit havazni, muöttesíasíet felette keveset 
havazni stb. 

Az sí néha csak átható jelentésű, kicsinyítés nélkül, mint: 
dovdet tudni, dovdasíet megvallani, megismerni; boag'osfet kine
vetni ; dorvasfet rábízni, benne bízni ; balkestet dobni, vetni. 

f) l olyan igéket képez, melyek hirtelen és kicsiny cselekvést 
vagy kezdő mozgást jelentenek. Az erős alakhoz járul. Jelentésére 
nem sokat különbözik az st képzőtől, kivéve abban, hogy inkább 
fejez ki gyorsaságot, például: borrat enni, borraZet hirtelen enni, 
borasíet keveset enni; jukkát inni, jukkáiét hirtelen inni, jug'esíet 
keveset inni; gallet kelni, (jog'a gallet folyón átkelni), galleZet hir
telen átkelni, galesíet keveset kelni; gitet köszönni, giteZet hirtelen, 
gitesíet keveset köszönni; bofteZet hirtelen felkölteni, bovtestet gyen
gén felkölteni ; 

továbbá (kezdő mozgást jelentök): sukkat evezni, sukkaZet 
evezni kezdeni j girdet repülni, girde/et indulni (repülésre), „de goas-

*) Úgy emlékszem, hogy Lönnrot a jumala szót juma dörgés, zörgés szótól 
származtatja. De már a lapp jumat, jumajdet szó sem egyez meg a lapp ibmel = 
jumala szóval. A finn jumala-t igy kell taglalni : jumal-a s s ibmel, nem juma-la. 



A LAPP NYELV. 403 

kem girdeli ja girdi ave rasta = akkor a sas repülni kezde, s át-
repüle a tengeren" ; viekkat futni, viekkaZet kezdeni futni; vag^et 
járni, vaggeZet sétálni indulni. 

Gyakran st képzővel egyesül az l képző, gyenge és hirtelen 
cselekvést jelentvén, mint: bofteZasíet hirtelen és gyengén felkölteni; 
boatteZasíet hirtelen és apródonként közeledni: vaggeZasíet kicsit 
gyorsan elmenni; lokkat olvasni, lokkaZasíet néhány szót olvasni. 

A c) alatt láttuk, hogy az l gyakran a folytonos vagy ismételt 
cselekvést jelentő d helyett áll, olyan igékben, melyekben azt t v. d 
előzi meg. De a folytonosságot jelentő l a gyenge alakhoz járul, el
lenben a hirtelenséget jelentő l-t az erős alak veszi fel. Tehát: buf-
tet hozni, buf telet hirtelen hozni egy dolgot, vagy egyszerre több dol
got, buwtaZet hozogatni; boftelet hirtelen felkölteni, boutaZet sokakat 
felköltögetni; oajdnet látni, Q&jdna.let egymást látni hirtelen, oajwalet 
gyakran látni egymást. 

g) s folytatólag kicsinyítő cselekvést jelentő igéket képez, 
vagyis olyan cselekvést jelentőket, mely lassanként folytattatik, p. o. 
gallet átkelni, gázolni, galaset ide odajárni a vízben, fürdeni; cuol-
lat fejszével vágni, cuolacZet folyvást vágni, cuolaset vagdosni, cuo-
lasíet bselotákki félig bevágni, cuollaZet hirtelen vágni; gasket ha
rapni, gaskaset rágni. 

h)uvvu szenvedő értelmet ád az igének, lásd a 372, 373. lapokat. 
i) n az erős alakhoz járul s valami állapotba jutást teszen, mint: 

cokkat ülni, cokkawet ülő helyzetbe jutni, ülepedni; coagget gyűj
teni, coagganet gyűlni; gajkot, gajkit szaggatni, szakasztani, gajka-
net szakadni; hsevatet veszteni, rontani, hsevvanet veszni, romlani stb. 

Az n képző után más képzők is következhetnek, mint: hsevva-
nisgoattet veszni kezdeni, hsevvanastet v. hsevvanástet kevéssé vesz
ni, hsevvanaddat folyvást veszni stb. 

j) ué, úgy látszik, uvv-ból és s-ből van összetéve, p. o. hseppa-
net (egyszer) szégyenleni, hseppanussat szégyenkedni; coagganet 
gyűlni, coagganussat gyülekezni. 

k) s hasonló jelentésű az n képzőhöz, mint: mogat nevetni, mo-
guset mosolyodni; ilyenek: bokkuset *) nevetve fakadni, roakkaset 
ragadni, rattaset repedni stb. Ez a képző is vehet föl más képzőket, 

*) A magyar nevet hajdan menet volt,avogulban mauint, vagy mouint, s ev
vel a lapp bokkat,bokkuset egyeztethető (mert tev, tenni a lappban dakk-at, tehát mev-
et a lappban bokh-at); a wios-oly meg a lapp mog'-at szóval egybevethető. 

26* 
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p. o. rno^usastet kissé mosolyodni; mogusaddat mosolyogni, mogu-
sattet mosolyogtatni, mogusattalet sokakat megmosolyogtatni. 

1) gf sk is hasonló jelentésűek, mint: bodiiat fonni, bona</et fo
nódni; ballat félni, balas&et félemedni; eallat éledni, selas&et élemedni. 
Sk után is következhetnek más képzők, p. o. eelas&aítet élemíteni, 
(egyet), xlaskattalet élomíteni sokakat. 

m) etuv kívánságot fejez ki, mint a magyar hatnám, hetném, p. 
o. jukkát inni, jug'astuvvat ihatnám; borrat enném, borastuwat ehet
ném; igy : muötestuvvat, úgy van, mintha hó eshetnék; jabmet halni, 
jamestuvvat halhatnám stb. 

n) goat kezdést fejez ki, B következőképen járul az igetőkhöz : 
Rendesen az erösb alakhoz járul, még pedig az infinitivus í-jének 
elvetésével közvetlenül az I. osztálybeli igékhez, s a II. osztálynak 
ot végzetü igéihez, igy: lodno-goattet váltani kezdeni, lokka-goat-
tet olvasni kezdeni, oajdne-goattet látni kezdeni, boatte-goattet 
jönni kezdeni; — leebbo goattet teregetni kezdeni. 

A II. osztályból az at végzetü igék, melyek magok kezdési 
jelentéssel járnak, nem szívesen veszik föl a goattet képzőt, s ha még 
is, úgy közvetlenül a tőhöz veszik azt, p. o. vuo^a-goattet indulni kez
deni. A II. osztályból az it végzctüek vagy közvetlenül veszik föl, 
vagy é betűt szúrnak közzé, így : ravvit, ravve-goattet és ravis-goat-
tet inteni, parancsolni kezdeni. 

A III. osztálybeliek és a sok tagú igék, mindenkor S-et szúrnak 
közzé, így: bagadet fegyezni, cokkanet leülni, darbaset szüksé
geim, bagadiSgoattet, cokkanisgoattet, darbaSiSgoattet; — bastalmat-
ti§-goattet élesedni kezdeni, harjetallaS-goattet gyakorolni kezdeni, 
cuovgastuvvuB'-goattet kissé megkezdeni fosztani a világosságtól stb. 

A goat képző, úgy látszik, a m. kez-d igével hasonlítható össze-
Az igeképzők sokaságának és egymásutáni következésöknek 

példája gyanánt a foiovga világ, világosság szót hozza fel Fries, a 
melyből következő, valóban divatozó, igék származnak: 

Először három külömbözö igetö : 
I. íuovgat II. Zuvgit III. csuvgodet (őuvgot szokatl.) 
világítani villanni világosodni. 
Mindenik igetönek vannak első és másodrendű származé

kai. Tehát: 
7. íuovgat-böl lesznek: 

1) cuovga-tet világíttatni; 2) cuövge-tet hirtelen világosodni, 
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3) cuovga-det tartósan világosodni, 4) cuovga-stet kissé világítani, 
5) cuovga-let hirtelen világítani, 6) cuovga-net világossá lenni. Ma
gának a éuovgat-nmk és ezen hat első rendű származékaínak megint 
következő másodrendű származékaik vannak: 

cuovgat világítani, cuovgagoattet kezdeni világítani , cuovga-
stuvvat szeretnék világítani, világíthatnám, cuovgastuvvasgoattet sze
retnék kezdeni világítani. 

1) cuovgatet világíttatni, cuovgatisgoattet kezdeni világíttatni, 
cuov gatallat (-taddat) világíttatgatni, cuovgatallasgoattet kezdeni vi-
lágíttatgatni; —• cuovgatattet világtól megfosztani, cuovgatattestuv-
vat szeretni világtól megfosztani, cuovgatattisgoattet kezdeni világ
tól megfosztani, cuovgatattalet hirtelen világtól megfosztani. 

2) cuövgetet hirtelen világosodni, cuovgetisgoattet kezdeni hir
telen világosodni, cuövgetastet hirtelen ki3sé világosodni, cuóvge-
tastisgoattet hirtelen kezdeni kissé világosodni, cuövgetattet hírte-
telen világoaodtatni. 

3) Zuovgadet tartósan világosodni, cuovgadisgoattet, cuovgada-
stet, cuovgadastisgoattet; cuovgadallat, cuovgadalastuvvat, Suovga-
dallasgoattet; — cuovgadattet, cuovgadattalet. 

4) cuovgastet kissé világítani, cuovgastisgoattet, cuovgastallat, 
cuovgastalastuvvat, cuovgastallasgoattet; cuovgastastet, cuovgaBta-
stisgoattet; cuovgastattet, cuovgastattisgoattet. 

5) cuovgalet hirtelen megvilágosítani, cuovgalisgoattet; cuov-
galaddat, cuovgaladdasgoattet; cuovgalastet , cuovgalastisgoattet; 
cuovgalattet, cuovgalattisgoattet. 

6) Zuovganet világossá lenni, cuovganisgoattet, cuovganaddat, 
cuovganastet, éuovganastisgoattet, cuovganattet, cuovganattie'goattet. 

/ / . Zuvgit-hől lesznek: 
1) cuvgitet, 2) cuvgidet. Tehát: Xuugit villanni, cuvgisgoattet 

kezdeni villanni, cuvgistet kissé villanni kezdeni, cuvgistastet. 
1) Zuvgitet villantani, cuvgitattet villantani hagyni, cuvgitattiá-

goattet; cuvgitallat, cuvgitalasgoattet; cuvgitastet, cuvgitaetisgoattet. 
2) cuvgidet némileg világosodni, cuvgidisgoattet, cuvgidattet 

némileg világoaodtatni, cuvgidattisgoattet; cuvgidallat, cuvgidallas-
goattet, cuvgidastet, cuvgidastiggoattet. 

III. cuvgodet-bó\ lesznek: 
cuvgodisgoattet világosodni kezd (a napról), cuvgodattet, cuv-
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godattisgoattet, cuvgodattalet míg világos addig nyugalomra adni 
magát*) ; cuvgodallat, cuvgodallasgoattet; cuvgodastet, cuvgodastiS-
goattet. 

Még ezek is megvannak : cuovgasavsat világosnak nézni, cuov-
gajduvvat világgal el lévén látva, cuovgajduttet ellátni világgal; éuov-
gatuvvat világtól megfosztódni; cuovgatuttet valakit megfosztani 
a világtól = cuovga-tsebme-uvvat-tet; cuovgatattet, cuovga-tag'a-tet 
ugyanezt jelentik. S ezek ismét másodrendű képzőket vehetnek föl. 

IV. Az igehatározók származásait lásd a 382. stb. lapokon. 

B) Szó-összetétel. 

Összetétel által úgy alkot szó kat a lapp nyelv, hogy 
1) főneveket, tehát igékből származott főneveket is szerkeszt 

össze, mint: oajve-olmaj fő-ember, guölle-bivdar hal-fogó, halász, 
gudne-hallo tisztelet-kívánás, gudne-gojko becsület-szomj, jokka-
gadde folyópart, bsena-gullam mélyföld ( = kutyahallás 2), olmus-
godde emberrontó, cseve-cuöppe nyakcsapó, nyakvágó, öseve-cuop-
pam nyakvágás, lajbe-dakke kenyércsináló, sütő, gama-goarro cziz-
mavarró, viste-csekko házépítő, ács stb. 

2) főneveket és mellékneveket vagy számneveket, mint: gednam-
vuölas földalatti, cacce-vuölas vízalatti, vajbmo-lacíes szív-lágy, 
irgalmas, ija-birrasas egy éj es; bsef-goalmad harmadfél, bser-vid'ad 
ötödfél stb. 

3) melléknevet és főnevet vagy igésnevet, mint: buörre-dakko 
jótét, buok-diette mindentudó, buörremus-sedne fogadó anya (leg-

') P . o. euvgodattalsedno dasa, nyugodjunk itt le, mig világos. 
2) Másutt láttuk, hogy a mélyföld finnül peni-kuulma (s penin kuulema ku

tya-hallás), észtül penikuulma ; vogulul amp-suj = eb-szó , tehát az a távolság, 
a meddig a kutyaszó elhallik. A finnek és esztek már nem értvén a régi kifejezés 
jelentését, azt peni-kuorma, peni-koorm-n&k, azaz kutya-tehernek, magyarázgaták, 
mintha a régiek azt a távolságot akarták volna mélyföldnek, vagy útmértéknek 
venni, a meddig a kutya egy hajtással el bírja vinni terhét. Azonban e magyará
zat hamisvoltát a lapp bcena-gullam is, mi szószerint penin kuulema = kutyahal
lás, kimutatja. Most már senkinek sem jut eszébe , félre magyarázni a finn és észt 
peni-kuulmn-t; most látjuk, hogy a lapp bcena-gullam ugyanaz , s hogy a vogul 
amp-suj = eb-szó, és a tatár cagirim = kiáltás, szó, a mennyiben mélyföldet je
lent, mint a régi magyar kegy = kiáltás is (lásd itt a 253—255. lapokat), azon 
egy alapnézetnek kifejezései. 
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jobb anya), bajemus-pappa főpap, vserre-dakke gonosztevő; bahha-
mielalas rossz elméjű, geppis-lundulas könnyű természetű. 

4) viszonyszót és névszót, mint: vuostai-naggo ellentállás, ba-
gel-lundulas természet fölötti, cad'a-calmag mindnyájától szivesen 
látott stb. 

5) számnevet és származott melléknevet, mint: ovt-akkasas 
egy idejű, korú, ovt-allosas egy magasságú, guÖfte-bsejvasas két na
pos, golm-gserdasas háromszoros, naelfa-juölgasas négy lábú, gud'a-
jakkasas hat éves, cuöd'e-jakkasas száz éves stb. 

6) Az igehatározók nem tétetnek össze az igével, mint a ma
gyarban, vogulban és már az észtben is (be-menni, fel-menni), s ha 
kerülnek elő fordított könyvekben ilyen összetételek, azok az ide
gen nyelvek utánozásai, p. o. sisa-bigat beültetni, bajas-boaldet fel
gyújtani stb. Azonban némely idegenszerűségek már a nép nyelvé
ben is találkoznak, p. o. ezek: bagel-gseccat felügyelni, vuostai-cuog,-
§ot ellentállani, vuostai-valdet , finn. vastaan ottaa, svédül emot 
taga, dánul modtage, németül entgegen nehmen = elfogadni. Egyéb
iránt ilyenek : vuost-riegadam elsö-szülött, bajas-cuo^elet felállani, 
bajas-rakadet felrakni, felépíteni, vuolas-mannat lemenni stb. a szó
szerkezet azon fokán vannak, a melyen a régi magyar: kivé-menni, 
megé-szakasztani stb. voltak. 

7) De a viszonyszók, a melyekből amaz igehatározók szár
maznak , összetehetők más névszókkal, mint: ouda-bselle elő-fél, 
előoldal, manna-bselle utófél, utó-oldal; manne-caksa utó-ősz, gaska-
baejve (nap közepe) dél; ilyenabagel-lundulas természet fölötti stb. 

A szó-összetétel többnyire az illető szók változása nélkül esik 
meg: ámde a felhozott példák némelyei változást is mutatnak. Ilyen 
változás: 

a) midőn az első szó genitivusban áll, mint: olbma-baelle férfi
fél (nominat. olmaj), ag'e-baejve életidő (nominat. akke), de mond
ják akke-bsejve is ; falla-öivga czethal fiatala (fales) ; fallaid-bivde 
czethal fogó; muoraid-gsesetalle fahordó, húzó. Fallaid, muoraid a 
több. sz. genitivusai. 

b) Az első szó megrövidíttetik, p. o. vil-bselle (== viella-b.) 
féltestvér; muot-albme havas idő (muota) ; cal-oappavas írástudó 
(cala), bsel-goalmad harmadfél. 

c) Néha az utolsó szó új végzetet kap, mint: vuöste-gied'a-
gsevvad ellentörekvés, mintegy: ellen-kéznek menése ,• miette-gied'a-
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gsevvad megegyezés, mintogy: szerintikéznek menése. A gsevvad 
különben nem fordul elő (gsevva finn káyda, kelni, menni). 

d) A cselekvés neve részint változatlanul szerkeződik más 
névszóval, mint: sellem-gserde életmód, jabmem-bsejve halál napja, 
orrom sa^e tartózkodási hely, assam-bajke lakóhely, vuölgem-bsejve 
elutazás napja; részint megrövidül, midőn az cebme végzetü am-má 
végzetüvé leszen, p. o. riegadet születni-ből lesz riegadcebme szüle
tés, de riegadam-bajke születés-hely; ramedet dicsérni, ramedcebme 
dicséret, de rameáam-sardne dicséret-szó; vuojnadet lélekzeni, pi
henni, vuojn&dcebme pihenés, de vuojnacüam-bsejve nyugvó nap, pi
henés napja. 

Leggyakrabban kerülnek elő az összetételekben : 
ceppe *) (seppedet kételkedni, finn. epá ; epáán, cvátá tagadni), 
*) A finn epa, lapp ceppe szónak kétféle származtatását ismerem. A egyi

ket Fries hozta elő, azt gondolván, hogy a szó az ó skandináv ef ejt = kétség, 
kétkedés-tó'l való, lásd lapp nyelvtana 135. lapját. A másikat Lönnrot találta ki, 
a Kalevala, lyhennetty laitos czímü kiadása 394. lapján ezt írván : „Ep'áán, -vat'á 
annyi mint kieltáá, azaz tiltani, az epa szótól, mely összevethető a latin aft-bal, eb
ben : ab-utor, a svéd a/-val, ilyenben : af-art, (németül ab-art), s a görög árcó-val. 
Azonban biztosabb az epá szót a finn e (én, et. ei = nem én, nem te, nem Ő), ta
gadó igétől származtatni, melynek participiuma epa, mint a syön, eszem, igéé 
ayöpd, a kiiyn kelek, igéé köypü. Az epü-t azután a nyelv tő-szónak vette, belőle 
új szókat származtatván, mint : epáán, evatá, epüilen, epüUlá stb. A lapp ceppe 
nem látszik ugyan, hogy igenes származéka volna az int, ih i nem én, nem te, nem 
ő, ceí», seppe, ceva nem mi ketten stb. uep, seppet, sei nem mi, nem ti, nem ők, ta
gadó igének, hanem hogy inkább a finn epá-nek mintegy utánozása: de ehhöz 
több hasonló példát találunk a lapp nyelvben, p. o. a finn náy-n nüydü, nézni, igé
nek hasonmása nincs a lappban, mégis a finn nákö nézés, álomlátás, a lappban 
niekko, nieg'o, a miből azután nieg'adet álmodni ige lesz, mint az eeppe-böl seppe
det kétkedni, seppadus kétkedés stb. lett. Az epá, seppe szónak altajiságát vagy 
honiságát nagyon támogatja a mordvin tagadó af, p. o. af fan nem fúvók, affat 
nem fúsz, af fatama nem fúvunk stb. mely af a melléknevek olőtt is használtatik, 
mint af-lama nem sok, kevés, af pohS (mintegy finnül epapaksu nem vastag) ki
csiny. S valóban a mordvin af szakasztott mása a finn epa-nek, amaz a, emez e ta
gadó igének participinma lévén. Mert a mordvinban az / képző megfelel a finn va 
és pa képzőnek, p. o. a mordvin fa =z finn. puhu (fú), ebből lesz fa-f puhu-va, to
vábbá a finn h'áy-p'á és kay-vii, syö-pá és syö-vd ; így a mordvin af, a finn e-p'á. 
S mert a mordvin af már participialis alak, azért nem veszi fői az alanyi ragokat 
mint a finn e, s mondják: af-fa-n nem fúvók, ellenben a finnben mondják e-n pu
hu — nem-én fú (nem fúvók). Hogy a mordvin af mellett még apák participiumi 
alak van, ez csak azt mutatja, hogy a mordvin nyelvtudat is elfelejtötte már az 
af származását, mint a finn nyelvtudat nem sejti, hogy epa az e tagadó igének 
participiuma. 
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mely ellenkező, vagy kétkedő fogalmat jelent, mint: seppe-ibmel ál-
isten, hamis isten ; seppe-usko ál-hit hamis hi t ; aeppe-dajdo hamis 
tudás ; seppe gudúetet becsteleníteni, mert gudnettet tisztelni. 

vcerre ferde, finn. váára, mint: vserrc-dakko rossztett, vserre-
dakke gonosztevő ,• vserre-valle hamis hit / vserre oapatsege ha
mis tanító. 

ligge- finn. liika, túlig való, magy. leg (a harmadik fokban), p. 
o. ligge-nabma gúnynév, ligge-akka ágyas. 

mcecce erdő, vadonság, nisecce-spiri vad állat, nisecce-spidne 
vad diszó, rnsecce-selle eretnek. 

ticejype finn. seppá kovács, mester, mint: golle-cseppe aranymí
ves, Ötvös; lavlom-cseppe énekmester, költő ; callem-cseppe írás. 
mester stb. 

bcdle f. puoli fél, mint: lajbe-bselle felkenyér; azután a kettős
nek egyike, mint a magyarban, p. o. gista-baille félkesztyü, gietta-
bselle félkéz, calbme-baílle félszem, juölge-bselle fél láb, olbma-baelle 
férfi fél, nisson-baílle asszony fél; acce-bselle mostoha atya, bardne-
bselle mostoha fiú. 

lakké valaminek, a mit ketté törtnek gondolunk, felerésze, így : 
bsejve-lakke félnap, mannod-lakke félhónap, jakke-lakke félév, bad-
de-lakke kötöszalagnak fele. 

rajge lyuk, összetételben azt jelenti, hogy keresztül, mint: ufsa-
rajge az ajtón keresztül, nalbme-rajge vagy nudne-rajge a szájon, 
orron keresztül. 

Csak összeírások, nem igazi összetételek, a következők : bas-
sen-dakkat szentté tenni, buörrebun-adnet jobbnak tartani, diette-
vassi-addet tudtul adni , andagassi-addet megbocsátani , ofti-big'at 
egybeállítani, ofti-oftstattet egyesíteni stb. 

Szó-füzet. 

Szándékunk még némely szófüzeti tüneményeket is felhozni, 
a melyeket figyelemre méltóknak tartunk. 

1) A határozatlan alanyt, melyet francziául on (on dit), néme
tül man (man sagt) szóval fejeznek ki, a lapp nyelv vagy az ige 
egyes-számbeli és többes-számbeli harmadik személyével, vagy ol-
mus — ember, olbmuk *) emberek, nép, szóval jelöli. P. o. go gulla 

*) olmaj gen. olbma férfi ; olmua geu. olbmu ember. 
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jena maecest, ige dovda, mi lae, mi jenada, de olmuS goavdo dam 
jenast, szószerint: ha hall szavat az erdőben, s nem tudja, mi az mi 
szól (hangzik), akkor az ember fél attól a szótól. Itt a gulla, dovda 
(hall, tud) az egyes-szám 3-dik személye, s úgy fejezi ki a határozat
lan alanyt, mintha hallik, tudik (tudatik) volna: de átható jelentésben 
állanak, mert jena (hangot) nem^ecüm^ahang) állott^Ekkedéstnuola-
duvvu, id'd'edést garvoduvvu = este vetköződik, reggel öltözik (az 
ember). Itt az ige szenvedő alakban áll. A magyar nem fejezheti ki 
az ige egyes-számbeli 3. személyével a határozatlan alanyt, kivéve 
a kevés hallik, látszik, tetszik-fé\e igét. — Maid ocTd'a sag'aid muj-
talek? mi uj dolgokat (újságot) beazéllenek. Olmué goavdo dam je
nast, az ember fél attól a szótól. Ezek a magyarban is szokott szójá
rások. — Árva esik az eső, Zuormasta jég esik , sevdnud setétedik 
(ssevdnad setét, jelzőben: sevdriis iga setét éj, sevnudet setétedni). 

2) A mondomány száma az alany számával megegyezik , te
hát : Andor ja Vulle Imva (kettős-szám) vielfas, Andor és Vilmos 
testvérek; olmaj ja su vanas ja bissoZce& (több. sz.)hsejok, az ember 
és sajkája és puskája gyengék, hitványok. — De a gyűjtő nevek a 
többes-számban kívánják a mondományt, p. o. din joavko lae oaggo-
men ja ajn goddek guöle, a ti népetek horgászik, s mindég fognak 
halat. Az s képzöjü s rokonságot jelentő nevek (lásd a 393. lapot) 
a kettősszámba teszik a mondományt, p. o. dat akas leeva soappo-
msettom kaskansesga, ez az asszony (férjestül) összeférhetetlenek 
magok közt (a kett. számban); dat boadiías laiva (kett. sz.) riggasak, 
ez a férj (feleségestül) gazdagok. 

3) A lapp nyelv a kicsinyítöket szereti, s a vocativusban aj-t 
ragaszt hozzájok, így: virdecam-aj gúla ! barátocskám halljad. De 
azt az aj-t az igéhez is ragasztja, így: gula-aj, don ucceka^am! 
halljad, te kicsikém! 

4) Néha kapcsolat nélkül áll a nominativus, mint: cokka ocast 
gietta = ül, kebelében a kéz ; cokka askest gied'ak = ül, ölben a 
kezek. Tudjuk, hogy ilyen szófüzetek : elment, könyvvel a kezében, 
bottal a kezében, kalappal a fején stb. idegenszerűek ; magyarosab
bak ezek: elment, könyv a kezében, bot a kezében, kalap a fején. 
De a Japp nyelv még tovább folytatja e sajátságot , ezeket is 
mondván: éokka rokkolas gied'ai, ül , kérős kezei / cokka mur-
tolas julgi, ül, keresztbe hajtott lábai; sselgolas gied'ai son va55a = 
bátas kezei sétál stb. Itt gied'ai, julgi a többes-szám genitivusai (giet-
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takéz,juölge láb), melyeket las,las képzős melléknevek megelőznek; 
a mondatok értelme pedig ez: ül , kezeit imádkozásra össze
hajtván ; ül lábait keresztbe vetvén; sétál kezeit hátra vetvén. 
Ilyen: sivet férte vulus ojvi mannát, mutto olmus bajas ojvi, calmi 
= az állat kénytelen fejét lehajtva járni, de az ember fejét, szemét 
fölemelve (jár). Itt ojvi (oajve fej), calmi (calbme szem) a többes
szám genitivusai. 

5) A tet képzösigék, melyek a magyar tat képzősökkel megegyez
nek, a tárgyat közvetlenül veszik magokhoz, p. o. viekkat futni, vieg'a-
tet futtatni, de son vieg'ati su, mutto i jufsam, akkor ö azt futtatta (az 
az, utána futott), de nem érte utói ,* sukkat evezni, sug'atet eveztetni, 
son sug'ati dam bacas lodde, a lőtt madarat evezteté, azaz, a lőtt 
madárért eveze. 

Különben a távolságot jelentő névszó is infinitivusban vagy ge-
nitivusban áll, avagy a duökkai viszonyszó fejezi azt ki, p. o. odne 
Isem va^$am olló bsenagullamid, vagy bsenagullam duokkai, ma sok 
mélyföldet mentem. 

6) A kérdő névmások az infinitivust kivánják, p. o. gi dat lse 
olbmuid ? ki az ? tulajdonképen: quis est ille hominum ? gsdk vagy 
mak dak lsek olbmuid ? kik azok ? = qui sünt illi hominum, vagy 
quales stb. — mi dúst lse namaid ? mi a neved = quod est tibi no-
minum ? — gallé goad'e dobbe lsek, hány ház van ott ? Itt a goad'e 
az egyesszám genitivusa. 

7) A kiterjedést, mértéket kifejező névszók a számnevet vagy 
a névmást genitivusba teszik. Ilyenek a gukko hosszúság, allo ma
gasság, gasso vastagság, govdo szélesség, gall'o bőség, gar$o szük
ség, basko szorosság, losso, dieddo nehézség, súly stb. P. o, dat muor-
ra lse vid'a alán gukko, ez a fa öt réf hosszú, szószerint: öt réfnek 
hosszúsága. Son lse muo alo = est mese altitudinis. Muo manna lse 
vid'a jag'e boares, az én gyermekem öt éves = est quinque annorum. 

A dam mad'e, dam ms&re, dam mad'o, dam muddo genitivusok 
azt jelentik, a mit a magyar annyira vagyok, annyi-féle szólások, mint: 
lsem jo dam ma$e, go olgonge vagam, én már annyira vagyok, hogy 
ki is járok ; goddim dam mad'as gulid, go vussim, annyi halat fog
tam, a mennyit főztem; — son lse jo dam muddo boares, atte jes 
satta vastedet = ö már olyan idős, hogy maga bír felelni. 

Egészen magyaros ez: sust las vitta dam mad'e rud'ak, go must 
neki öt annyi pénze van, mint nekem-. 
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Genitivusban áll az idő is, melyben valami történik, s az a 
tárgy, a mely felett csodálkozunk, mint: gud'e bcejve bottik deki ? 
mely napon jöttél ide? mannám lavardag'a, múlt (elment) pénteken. 
— Mon galgam lset dast nubbe dam bodda boatte bsejvest, én ott le
szek a jövő napon ilyenkor. — Ezek ismeretesek már: bcejveg nap
pal, ikko éjjel, dalveg télen, gaeseg tavaszszal, gid'd'ag nyáron, <$af-
Zag ősszel. — Voi must daid cabba ja buojde labbaid, jaj az én szép 
és kövér bárányaim! 

8) A hová kérdésre az állati vus áll, vagy a sisa viszony szó, a 
főnév genitivusával, mint: cagnat goattai bebújni a házba; mana 
goad'e sisa menj be a házba. — Gukkego Ise dam rajast Garasjokki ? 
messzi van-e innen Karasjokiba ? 

Néha a gidda = ig viszonyító is áll az allativus előtt, mint: 
olmus oappa gidda curgis vufti, gidda jabmem baijvai, az ember ősz 
hajig, halál napjáig tanúi. 

Midőn a hová kérdésre hoz szóval felelünk, lusa viszonyító 
áll, mint: manai goattai gednes lusa, elmene haza az anyjához. 

Az allativus ilyen szólásokban is áll: vuölget batarussi, balva-
lussi, oppi, skulli, futásra eredni, szolgálatba, tanításba, iskolába 
menni; mának manne muörjai, a gyermekek a bogyóba (bogyót 
szedni) ménének. 

Kinek kérdésre is áll az allativus, mint: ejsevalde Ise rakadat-
taru dam vieso mat'kalo^uidi, a felsőség ezt a házat az utasoknak 
(utasok számára) rakatta; addi girje mannát, a könyvet a gyer
meknek adá. 

Nevezetes, hogy a tollat, taddat képzős igék, melyek szenvedő 
jelentéssel járnak, azt, a kitől a szenvedés származik, allativusba te
szik, p. o. varot amad oajnatallat suúi, vigyázz, hogy ne láttassál 
tőle (általa); bsena goddatalai gumpi, a kutya a farkas által meg
öletett. 

Még nevezetesebb, hogy az a tulajdonság is, a min csudálko-
zunk, allativusban áll, mint: voj voj dam nisson las cabesvutti! azaz, 
haj be szép ez a nő! — voj dam varé, viste Ise allagvutti, haj be 
magas a hegy, a ház! 

9) A locativus a hol ? honnan ? miből ? mitől ? kérdésekre áll, 
p. o. assat gavpugést, a városban lakni; du sajest im Isem nuft dakkat, 
helyetted nem így tettem volna; biftet jecas dolast, magát a tűznél 
melegíteni; guÖlle-&ioc/osí laet, hal fogáson =*= halászaton lenni; ol-
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bmuk botték girkost, a nép az egyházból jő ; goccat oad'd'emest, fel
ébredni az álomból; gserjedi must borramusa, enni valót kért tőlem. 

A locativus a kinek, minek van ? kérdésre is áll, mint; gallé 
mana dúst Isek ? hány gyermeked van neked ? — sust lse goccot, 
mist lse jssg'adet, neki van (joga) parancsolni, nekünk (kötelességünk) 
szót fogadni. 

Áll a mikor ? kérdésre is, mint: gallé gserde bcejvest borra Sa-
melas ? vid'a gserde bcejvest, hányszor eszik napjában a lapp ember ? 
ötször napjában. — lm Isek oajdnam dam olbmu calmid dam manne-
mus gud'a bsejvest, nem láttam ezen ember képét ez utolsó hat na
pon. — így is mondják: gud'e bsejve boad'ak? mely napon jöttél? 
e helyett: gud'e bsejvest boad'ak. 

10) A praedicativus a magyar an} úl, vd, nak ragoknak felel 
meg, p. o. légim su lut balvalse^en, muora-gsesetallen, nála szolgául 
(szolgának), fa-húzatónak valék; — mon lsem iseden. vadnas ald, 
én gazdául vagyok a sajkán; — maid addak muúi balkán? mit adsz 
nekem jutalmul ? — dassago muoldan saddak, mást Isek valdujuv-
vum, mig porrá lészesz, a miből véve vagy ,• — gutte viseséw jecas 
lokka, jallan sadda, a ki magát bölcsnek tartja, az bolonddá lesz; 
— aldsim oasetésvuottcm lsem mon dakkam nu, magam szerencsét
lenségére tettem úgy; — dakkat jeőas buöceen, oad'd'en, jabmerc, ma
gát betegnek, alvónak, holtnak tetetni; — oskokgo dam duottcm ? 
hiszed-e azt igaznak ? 

11) A comitativus társaságot fejez ki, vagy maga, vagy ovtast, 
oftanag'a ( = együtt) szóval, mint: hserra lekkus duina, din gujm} 

az úr legyen veled, veletek; borai ja jug'ai muina ovtast, evek és 
ivek velem együtt; gseina vulgik dokko? gujminam, vanhemidam 
gujm; kivel menél oda ? hitvestársammal, szüléimmel. 

De mikor kettőről van szó, a guöftes szó megelőzi a comita-
tivust, így: Hansa guöftes Nilasin valdiga galvoidaesga ja vulgiga-
János ketten Miklóssal vevék holmijöket és elutazának; goas pappá 
guöftes ákainés bod'iga? mikor jőve a pap feleségestül? — Mikor 
többről van szó, a golmas, n&tt'es stb. hárman, négyen, stb. szám
szók tétetnek ki a comitativussal, mint: mi golmas papáin vulgime, 
dak nselFes sundin bacce, mi hárman a pappal együtt elmenénk, ők 
négyen a tiszttartóval együtt ott maradának. — Jegyezd meg eze
ket is: moaj Hansain, mi ketten János ; azaz mi ketten, én és János; 
moaj acin, én és az atya; doaj akainsede lseppe dam dakkam, te és 
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feleséged tevétek azt; soaj acinsesga guoratalaiga ase, ő és atyja 
megvizsgálák a dolgot. 

A comitativus eszközt is jelent, mint: íuoppat avsoin, fejszével 
vágni; Isem dakkam dam jeccam gied'ai gujm, én azt magam kezei
vel tettem ; dat olmus sella bargoinés, ez az ember munkájával (-ból) 
él; dat olmus seleta óbba baerases bissoinés, bargoinés, ez az ember 
egész háza népét puskájával, munkájával élteti, tartja fen. 

Egyébiránt a lapp nyelvben a boft úgy különbözik a comita
tivus ragjától, mint a magyarban az által a vei ragtól, p. o. gesim 
vadnas bajas vielfam vsekeboft im dusse jeccam api gujm, a sajkát 
testvérem segítsége által, nem magam erejével húztam fel. 

12) A viszony szók használatát lásd a 327—332. 1. 1. 
13) A mellék vagy tulajdonságnevek gyakran a főnevek he

lyett állanak, mint: vuorrasak az öregek, nuorak az ifjak, buorra-
cam jó emberem; buricak, bahacak, vaHcak jó barátok, rossz bará
tok, ellenségek. — VaSalaS ellenkező ; dat nsevre a gonosz (ördög); 
oajvabuk felsőbbek, vulucak alattvalók, oajvamus felség; gievra hős, 
vitéz ,* líalgak nyalánkságok. 

A melléknévi fogalmat néha főnév által fejezi ki a nyelv, 
mint: msecce-spiri vad állat, varrabiergo-gappalagak véres hús dara
bok ; calbme-vadne-olmus, bsell'e-vadne-olmus rosszul látó ember, 
nagyot halló ember; cidna-gietta piszkos kéz, rafhe-olmus békés em
ber, gii^e-olmaj (a régi magyarságban: késás ember = ) békételen, 
zavargó, zenebonás ember. 

A fokozott melléknév után gof mint, f. kuin, vagy genitivu9 
locativus áll, mint: dúst lsek sembo boccuk, go must, neked több 
iramszarvasod van mint nekem; — im lsek borram nalgasabbo, go 
ad'd'arn ja riuofőam, nem ettem jobb nyalánkságot, mint velőt és 
nyelvet; — don lsek boarrasabbo must vagy muo, te öregebb vagy 
nálamnál. 

Ha két tulajdonság egy alanyban hasonlíttatik össze, azt két 
fokozott melléknév fejezi ki, p. o. guofca Ise gievrab go vsellekabbo 
a medve bátrabb mint erősebb (nagyobb a bátorsága, mint ereje). 

A nagyon szónak értelmét appar, apparas, meg illa fejezik ki, 
mint: dat bivtas Ise appar (illa) goavvad muni, ez a ruha nagyon fé
nyes nekem; dat biergo lee illa buojdak borrat, ez a hús nagyon kö
vér enni. — A harmadik fokot néha buok (minden) előzi meg, mint: 
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dat lse buok buörremus, ez a legjobb. Ez tán idegenszerű, az „aller-
bedst" = allerbestes-nek utánozása. 

14) A lapp birtokos ragok magára az alanyra vonatkoznak, 
azaz, reflexiv jelentésűek; tehát más személy vagy tárgy nem ve
szi föl azokat, p. o. Gufitarak lege dam baj kést, ja son lsei hufsim 
goad'es sin bajke ala, Gufitarok valának azon helyben, s ö a házát 
az ö helyökre építötte volt; de son bod'i dallosis, vagy dallosis, 
akkor ö a házába jőve; — de manne fastajn si gaddaijagarvode^e 
daid sin biktasidesek fást bagelassesek, akkor visszamenőnek ők 
a partra s felölték megint ruhájikat = rakák magokra (bagelassesek) 
ruhájikat (sin biktasidesek). — Adde andagassi, mon dakkim dam 
bagel du dato (nem: du datod), bocsásd meg, én azt akaratod ellen 
tettem; — jus don lopedak, mi du aha sist lse, ha megígéred, mi fe
leségedben van. 

Minthogy magáraható jelentésűek a lapp birtokos ragok, azért 
nem járulnak a nominativushoz, kivéve ha ez vocativus gyanánt áll. 
Rosszul van így mondva: dat lse muo aUam, az az én atyám, hanem 
csak így jó : dat lse muo áfáé. De a vocativusban mondják : accam 
accam-aj, gúla = atyám, halljad, accaceemek atyácskánk! Kivételt 
teszen még is a lae>t szó, mikor a „habere" jelentéssel jár, mert ak
kor a locativus fölveszi a birtokos ragokat, ámbár az más, mint az 
alany, p. o. cajet muni dal dam girje, mi dúst lse ocastad, mutasd 
nekem most a könyvet, a mi kebledben van. 

Az itt kitett különbségeket nem követik a fordítások, de az 
élő nyelv nagy következetességgel megtartja. Innen a miatyánkot 
is rosszul fordítják, így: Accacaemek, gutte lsek almin, bassotuvvus 
du namad (nabma h.), bottus du valdegoddad (valdegodde h.), dak-
kujuvvas du datod (datto h.) stb. Csak az aUe atya, födne anya, 
mell'a testvér stb. rokonsági nevek, veszik föl mindig a birtokos ra
gokat, mint: de gacai barnestes: gost sednat (sednad) lse, akkor kér-
dezé a gyermektől: hol van az anyád? — Go accam dalloi bod'icsedne, 
de don ik galga jecaid diervatet go dusse aöcam, ha atyám házába 
érünk (mi ketten), akkor neked nem kell másokat köszöntened, 
mint csak atyámat. 

15) A lapp igének idö-jelölesei nagyon tanuságosak. 
a) A praesens a jelen és a jövő időt fejezi ki, mint: vieg'am vaj 

bivam, futok, hogy megmelegedjem; maid dal dag'ak don ? mit csi
nálsz te majd ? 
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Különben a galgam, ajgom, Saddam, boad'am igék jelölik a 
jövőt, mint: itten don galgak Iset dast nubbe dam bodda, holnap ilyen 
tájban itt fogsz lenni (kell lenned); okti galgap jabmet, együtt fo
gunk meghalni; — de ajgo arve dakkat, most esni fog az eső ; — 
ik boad'e (sadda) acad oadnet goassege, nem fogod sehol sem lát
ni atyádat. 

b) a körülírt praesens szinte a török „jazajorum" praesenshez 
hasonlít, p. o. maid don dast cokkak ? mon laim revvanid Zokkamen = 
mit csinálsz itt ? én rókát lesek, leső vagyok. — Gallé mon Icem 
lokkamen (olvasásban vagyok), go boad'ak, bizony olvasok még, ha 
jösz, olvasásban fogsz találni, ha jösz. 

c) A praeteritum a történeti multat jelöli, p. o. de botte si dam 
sullui, gast Jetanasa haagga laei, ja de inaimé sullui ja botte dam far-
pal lasa. De hiorbmadi guofca ouda-julginés farpal bag'a eriti, ja 
dam farpal sist ritottasti savca stb. Akkor érkezének arra a szigetre 
hol az órjás lelke vala, s fölmenének a szigetre s a hordóhoz érke
zének. Ekkor a medve elő-lábával lecsapá a hordó abroncsát, s a 
hordóból egy juh rohana ki stb. 

d) A körülírt praeteritum az imperfectum értelmével jár, p. o. 
dego son bod'i gonagas-gardemi , de Imi su moarse bassaladdamen 
biftasid cacce gajvo lut, midőn a király kertjéhez ért, az ő meny
asszonya ruhákat mos vala a vízikutnál. — Go son gaBrgai borra-
mést, dolla ajn Imi buöllemen, midőn elvégzé az evést, a tüz még 
ég vala. 

e) A perfectum a szokott perfectumi jelentéssel j á r , mint: bap-
pa Ise boattam ja mannám girkoi, a pap eljött s az egyházba ment. 
De a Imt ige jelenidejével és conjunctivusával futurum exactumot 
jelent, mint: itten don Imk vuojtam buok, holnap mindent le fogtál 
győzni (wirst überwunden habén); — golm mannod gsecest,de Imk 
don vuölgam dast érit, három hónap múlva te el fogtál utazni. 

f) A plusquamperfectum-nak is megvan szokott jelentése, mint: 
lodde id'i cace ala vuojdnastet, ja go vuojnastam Imi, de fást buok-
cali, a madár feltünék a vízre, lélekzetet venni, s midőn lélekzetet 
vett volt, ismét alábukók. 

g) A leet igének praeteritumja más ige infinitivusával, conjuncti-
vust vagy conditionalist fejez ki, p. o. gallé mon leg'im mafset, go 
must liftt Icem rud'ak, bizony megfizettem volna, ha pénzem lett 
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volna ; im mon Icem mafset, jos vei UfU leemge rud'ak, én nem fizet
tem volna, ha lett volna is pénzem. 

16) Az igemódokről következőket jegyezzük meg: 
a) Az indicativus, jos-va\i föltételes és vaj-vali mivégettségi 

mondatban is áll, mint: jos don goargasmuvvak, de don likkoliuv-
vak *), ha gőgösködol, úgy szerencsétlenné leszesz; — jos don muo 
loajtak luovos, de don oagok must buok} maid don darbasak, ha en
gem szabadon eresztesz, úgy megkapsz tőlem mindent, a mire szüksé
ged. Vieg'am vaj bivam, futok, hogy megmelegedjem; addam duni 
dam girje, vaj cabbaset log'ak, adom neked azt a könyvet, hogy szé
pen olvass; son viggai gajkot dam gsed'ge, vaj son bs&ssa oajdnet, mi 
dam vuold lae, ö igyekezék felszakítni a követ, hogy láthassa, mi 
van alatta. 

b) A conjunctivus egy csak képzelt vagy lehetséges gondola
tot fejez k i , azután kétkedést vagy tagadást jelentő kérdést jelent 
akár magára álló, akár függő mondatokban, mint: majd be satecam 
du vsekjetet? hogy tudjalak segíteni? —maid dal dag'acaip? mit 
csináljunk most ? — nago mon 6%uo,am maidege acestam, talán így 
kapok valamit atyámtól; — go gulacak maidege ikko, de ik galga 
suorganet, ha hallasz valamit éjjel, akkor nem kell megijedned; — 
de mon vulgim dobbe érit, imge sat died'e, moft dobbe laz$$a dappa-
tuvvam viddasebbut, akkor elmének onnan, nem is igen tudom, mikép 
történt legyen tovább; — mon cuovom du, gosaikkenes manacak, én 
követlek, akárhová mégy is. 

Áll e mód no gukka go-vsd. is, mint: don oa^ok adnet dam, nu 
gukka go elicak, használhatod azt, a meddig élsz ; go najtus-hsejak 
Isek, de moarse i vuölge hsejaidi, mutto bacca aces goad'e uvsa cikki, 
nu gukka go si dobbe irge goad'est jukkámén le%$ek, midőn a laka
dalom áll, akkor a menyasszony nem megyén a lakadalomba, hanem 
marad atyja házának ajtaja szögletében mind addig, míg ott a vőle
gény házánál isznak. 

c) Az optativus óhajtást fejez ki, gyakran varé, bár, szó kísé
retében, mint: varé saddasi monnoidi buöreb dille! bár lenne ne
künk (kettőnknek) jobb állapotunk! — ibmel addaH, vaj nu saddaH ! 
Isten adná, hogy úgy lenne! — varé lifeim ajga jo dam ala jurda-

*) likko norvég, lykke, glück, szerencse, likkoíuvvat vagy likkoftuvvat 
szerencsétlenné válni. 
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sam, bár régólta gondoltam volna már reá! — addim dudni dam, 
vaj je l galgasik dam adnet, adtam azt neked, hogy magad hasz
nálnád. 

Az optativus föltételes mondatokban is áll, mint: go must lifei 
Icem seneb duoljek, de mon lifcim o%%om seneb rud'aid, ha nekem 
több bőröm lett volna, több pénzt kaptam volna. 

d) a névimódra nézve jegyezzük meg, hogy 
a) az irtfinitivus mint alany és mint mondomány áll, lse igé

vel ; áll kérés, parancs stb. után; továbbá mivégettséget fejez ki, s 
olyan melléknevek után is állhat, a melyek alkalmas voltot, kész
séget stb. jelentenek, mint: suddo dakkat, lse dakkat maidege ibmel 
dato vuöstai , bűnt tenni, valamit isten akaratja ellen tenni; 
caeppe dat lse gulid bivdet, az mester halat fogni; — goőoi muo du 
lusa boattet, felszólíta engem, hogy te hozzád menjek; — deki lse 
boattam, oastet aldsis galvoid, idejött, magának szerszámot venni; 
dat nisson lse selsar bargat, ez a nő tüzes dolgozni (a dologra); ca-
bes lse dat nisson oajdnet, gsecastet, szép ez az asszony nézni (né
zésre szép). 

b) A supinum helyett, az éjszaki nyelvben többnyire az in-
finitivus áll; de a forditásokban és a déli nyelvben az mivégettséget 
fejez ki, mint: dobben son fást boattet galga, dubmi&et elid ja ja-
bmid, honnan vissza fog jönni Ítélni az élőket és holtakat (ítélés vé
gett) ; — de bige guökte bardne vie$acet do stallo rulappi, akkor 
két fiút küldenek, elhozni (elhozás végett) az órjásta menyekzőre. 

c) A comitativus az alanynak egy azon idejű cselekvését je
lenti, s felveszi a birtokos ragokat is, mint: dat olmus sardno oad'e-
dedinés, ez ember aludtában szól; sug'adedin gadde mield ojdnim 
f evvan, a part hosszában evezvén rókát láték. 

Néha a comitativus a tárgyra is vonatkozik, mint: bacim lodde 
girdededinés, röptében lőttem madarat; son loppedi muni dam, buok 
olbmui guladedin, megigéré azt nekem, az egész nép hallatára. 

d) Az ábessivus vagy maga áll, vagy néha alma, vadne 
szókkal is egyesül, mint: dakkim dam du dato died'ekcetta, tevén 
azt, a nélkül, hogy tudtam volna akaratodat; — dam died'am alma 
(vadne) du cmlkekcetta, tudom azt, ha nem mondod is. 

e) A nomen actoris főnévül, mondományul és jelzőül áll, 
mint: son lse muo mattatsege, mon Isem su mattajsege, ő tanítóm, én 
tanítványa vagyok; — nuösse manno ja sadde manno, fogyó és telő 
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(levő) hold ; dag'ai jecas oad'd'en, alvóvá tevó (teteté) magát; dat 
bargo Ise dag'atatte, ez a munka tehető; — manatse^e Ise jokka, 
boratsege Ise guolle, mehető (hajókázható) a folyó, ehető a hal. 

Némely mozgást jelentő igék cselekvő alakjának mintegy ge-
nitivusa (lásd az igehatározókat a 384. lapon) igehatárzóképen já
rul más igékhez, mint: sukkat evezni, va^e t sétálni, cuojgat hó-tal
pon futni, oakkot kis ügetéssel futni, nuolget ügetni, doalvat vág
tatva futni, viekkat szaladni, ruottat előre ugrani, bsekket csúszni, 
goargiíot mászni, vuöget szánon, sajkán menni, líakkat mászkálni, 
jottet jutni, — meg orrot maradni. P. o. vage mon bottim ja cuojga 
vulgim, sétálva (gyalog) jöttem s hó-talpon futva mentem el; — 
sug'a dat bod'i, evezve jött ő ; buÖreb Ise jod'e go oro, jotib haladni 
mint maradni. 

f) A nomen actionis locativusa ezért jegyezhető meg : 
go gulai, atte jafok oaj^omést laek, midőn hallá, hogy lehet kapni 
lisztet; laego dat hserge vuovdemést, eladó-e ez ökör? — i dat gsed'-
ge lsek bajedsemest, e kő nem emelhető; guölek lsek nu olló, attesei 
laek sembo lokkamést, a hal annyi, hogy nem lehet többé megolvasni. 

Függelék. 
Közlök még néhány mutatványt, a melyek a lapp nyelv vi

szonyát illető rokonaihoz szótárilag is kitüntessék. 

I. 

Hogy a lapp nyelv mind nyelvtanilag mind szótárilag, a finn 
csoporthoz tartozik, azt e közlemények bőven s meggyőzőleg bizo
nyítják. Mégis figyelemre méltó, hogy vannak olyan finnes szók, a 
melyek töjeit nem találjuk meg többé a lapp nyelvben. P. o. 

1) majlbme világ, finnül maa-ilma vagy maiima; a finnben maa 
föld, Urna lég, ég, maa-ilma tehát föld-ég = világ. A lappban meg
van ugyan albme, alme; ilbme, ilme az ég, de a maa (föld) szó nin
csen meg, hanem ott mdnam, déli 1. edriam, a föld; még is majlbme} 

majlme világ = ma-ilbme. 
2) A finn paa fej, fő, szó imeretes, valamint ismeretesek a tőle 

lett viszonyítok is : paallci fel, p'dalle felé, paaltd felöl. A püa-t'ól 
származnak a paata = fej(e)z [páá = fej,t = z], azután a püase «*• 

27* 
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fes(l)ik, s pads-ta = fej-t igetők is, tehát: pddtdn fejezek, pddsen fes-
lem,padstdn fejtek; származik attól többi közt apadhise, vagy p'di-
tse = fék. —• A lappban nincsen meg apad szó, mert abban oajve 
a fő (caput és superus), innen oajvdb főbb, oajvamus legfőbb ; még is 

bag'e ( = páá), bag'el páállá, fel, bag'eli páalle, felé, bag'eld 
páalta, felöl stb. 

bcessat = páástá, bcesam paásen, s bcesadet = fesleni [mely
ben s =*= s, d — 1]; besujussi szabadon ; 

bcestet = páástáa, fejteni; továbbá 
bagge *) — paáhise, páitse, fék, 
bajedet emelni, bajedaddat emelinteni. 
3) Nincsen meg a lappban a finn saan, saada féle ige, melynek 

származéka saatan, saattaa tehetni: mégis ennek hasonmása : satam} 

sattet tehetni, megvan abban, p. o. jus don satak óvta ija must óvta 
muora faktit, ha te egy éjszaka nekem egy fát bírsz megőrizni = 
ha megőrizhetsz egy fát. 

4) Nincsen meg a lappban a finn ncien, nahda nézni, ige, a mely. 
tői származik nakö, naön látás, különösen álomlátás. Mégis ennek 
megfelelője : niekko, nieg'o álom, meg az ettől származó ige : nieg'a-
det álmodni (nieg'adceg'e álmodó, nieg'adcebme álmodás) megvan 
a lappban is. így a déli lappban nceko álom, úceketet álmodni. Néz
ni a lappban oajdnet. 

5) A lapp nyelv a finn antaa adni, kolmante harmad, henki 
lélek stb. helyett addet, goalmad, hcegga-t mond; mégis ezt a finn 
szólást antaa anteeksi = ajándékul adni, megbocsátani, a lapp is 
így használja : addet andagassi. A finn anne, miből anteeksi, e helyett 
van: anneh vagy andeh, s ezt találjuk a lapp andage szóban, mely 
allativusi raggal: andagass-i, igehatározóvá lesz, mint a besujussi 
(szabadon), lásd a 2) alatti bcessat szót. 

6) A finn epd szót, melytől epüUn, evatd stb. származik, a finn 
e tagadó igétől származtattuk (en nem-én, et nem-te, ei nem ő stb.) 
lásd a 408. lapot. A lapp tagadó ige: im, ik, i; mégis megvan ott 
is : ceppe kétség, tagadás, {aeppedet tagadni, ceppadus tagadás), mely 
a finn epa-nék hasonmása. 

7) A finnben isa atya, ema anya; ezektől valók : isanta házi 

*) Ha a lapp bagge r= fék, a buog'o lehet = fek-ély, buog'odwúvat fekélye-
gedni, buog'oduttet fekélyesíteni. 
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úr, emantü házi asszony. A lappban acőe atya, asdne (— finn aití) 
anya. Mégis megvan abban is ised házi úr, cemed házi asszony, me
lyek a finn isantci, emantü szókhoz úgy viszonylanak, mint addet 
adni, goalmad harmad, hcegga a finn antaa-, kolmante-, henki (lé-
lek)-hez. 

n. 
Nagyobb figyelemre méltók azonban azon lapp szók, a melyek 

nincsenek meg a finn nyelvben, hanem az ugor nyelvcsoportban, te
hát a magyarban és vogulban, honosak. 

1) A számnevek közt föltetszik a lokke, lok, log' tíz, mely az 
enareban lőve. A finn nyelvekben kymrnene tíz, de a vogulban lau, 
luj lou tíz. Azonban, úgy látszik, e szó nem áll magánosan. A vogul
ban lauém szólok, lauintém olvasok, számlálok; s ezek tője lau, leg
alább látszatra, a lau, lou, lu — tíz szóval azonos. A lappban lokkat 
olvasni, számlálni, lokko, log'o szám, a finnben is lukea, lu'en olvasni, 
számlálni, luku, lu'un szám. Talán azt lehet állítani, hogy a lapp, vo
gul 10-es tulajdonképen „számot" jelent: de figyelemre méltó, hogy 
a lokke, lok, log'e, lőve, mint tíz, csak a lappban fordul elö a finn 
nyelvek közt. 

2) oalol, déli 1. olol áll, mentum, vogulul uol. —• A finnben 
leuka = áll, leuka-luu áll-csont. 

3) mialga, midig a déli lappban nielly, pectus, vogulul majl. A 
finnben rinta, az éjszaki lappban is radde a melly. Azonban az éj
szaki lappban is megvan a miella *) szó, miből mield = mellett, 
mieldam, mieldad stb. mellettem, melletted, déli lappban melt, justa, 
secundum, melde = penes. 

4) hadle begy, madár melly. 
5) badl'e, déli 1. pele, vogul pel' fül. A finnben korva a fül. 
6) ihe, ig'e az enare-lappban év, iva$ = éves. Az éjszaki lapp

ban jakke, jag'e, a déli lappban jaké ésjape év, innen saskad jape 
szökő év (sasket, finn. syöksen, syösta szökni). A finnben vuote év, 

*) Fries ezt a miella szót, melyből mield lesz , a finn mieli, elme, szóval 
egyezteti. Talán két hasonhangu szót kell fölvenni a lappban, úgy hogy 1) miella, 
déli 1. miala, finn mieli elme, s 2) miella, déli lappban mialga, mi'álg melly. S az 
utóbbitól valók a viszonyító mield, déli lapp. melde és melt — mellett. — A 329. 
lapon én is a mield viszonyítót, Fries után, miella f. mieli, elme, szótól szárma-
zottnak mondám. 
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ikci idő. — Hogy a lapp jape, jag'e (jaké, jakke) csakugyan megfe
lelnek a magyar év szónak, azt a következő egybeállatás is mutatja: 

jug' = iy, mert jukkát, jug'am (iv) inni, iszom 
vig' = viv, „ vikkat, vig'am (viv) vinni, viszek 
jak = hiv, „ jakét, jakam (hiv) hinni, hiszek. 

Itt a magyar szótő utóhangu v-jének a lappban k vagy </' felel 
meg, tehát a magyar év csakugyan lehet a lappban jag\ jak. — Sha 
a déli lappban mégjap is van ujak mellett, az azt mutatja, hogy az 
utóhangu g\ k, már ott is p-vé vált, mely közelebb áll a magyar 
utóhangu v-hez. De legkülönösebb az enare-Iappbeli ihe} ig'e (év) 
melyből ivaz = éves. Éhez az ihef ig'e szóhoz közeledik a vogul is, 
jis szó, mely év-et jelent. A szó tehát következő hangváltozatokat 
tüntet fel: év, ih, is és jis, jap és jak. 

7) Látván, hogy a lapp szók k, g'~je a magyar szók v-jének 
felelhet meg, a nevetni és mosoly szók hasonmásait is felmutathatjuk 
a lapp nyelvben. 

A nevet hajdan mevet volt, mint tudjuk, a mevet a vogulban 
mauit vagy mauint, mert a vogul szereti az n hangot a t, k, g előtt 
(mint jang,jang jég, a lappban is jen, lunt lúd, így mauint mevet). A 
magyar és vogul szóban a t már képző, az illető szótő tehát mev, mau. 
Ennek megfelelője a lappban boko, boag'o, melyhez st képző járul
ván, lesz boag'ostet mevetni, boag'ostakis nevetséges, bogustak nevet
ség; s képző járulván hozzá, lesz : bokkuset nevetve kifakadni, bok-
kusattet megnevettetni, a déli lappban pőkostet mevetni, pőkostem 
mevetés stb. Azonban a magyar élőhangú m-nek (mert csak az 
eredeti mevetni szót lehet hasonlítgatni) megfelel-e b a lappban? 
Meg. A magyar marni a finnben purra (pur-ta), az éjszaki lappban 
borrat (enni), a déli 1. pőrret. A magyar mosni a finnben pesta, az 
éjszaki lappban bassat, a déli lappban passat, az enare-lappban bos-
sod'; de már az észt pese-ma és mösk-mo, (mosni) világosan bizo
nyítja, hogy p, b és m váltakoznak ; s ezt mutatja a magyar mevet, 
mevetés és a lapp boag'ost, pokost, bog1 ástak, pőkostem. Egybehason
lítván a mevet szót a bog'ost, pokost szóval, azt is észrevesszük, hogy 
ezek hangutánzók. 

A magyar mosoly szónak megfelelőjét a lapp mog'e, moje szó
ban találjuk meg, a déli lappban mojos, mojus mosoly. Hogy s és j 
megfelelhetnek egymásnak, arra a finn pajti = füz is például szol-
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gálhat, mely a lappban &ceso-dak, 6ces-tak, besu-dak. = fíiz. Ha áll a 
mosoly és mog'e, mojos-íéle hasonlat, a magyar szót így kell taglal
ni : mos-oly. Az éjszaki lapp mog'e szótól lesz mog'at, mojam moso
lyogni, mog'uset mosolyodni, mog'usiégoattet mosolyodni kezdeni stb. 
A déli lapp mojos, mojus szótól lesz: mojotet mosolyodni, mojo-
tallet mosolyogni. 

8) oad' magyarul aZ-udni. Hogy a magyar szónak gyöke 
vagy tője al} mutatja az álom szó is ; hogy pedig a lapp, oad', ód' 
csakugyan a magyar aí-nak felel meg az aludni szóban, bizonyítja 
a nyél, nyelezni, mely a lappban nad'oVa, nad'a — nyél, nad'adet = 
nyelezni; bizonyítják még inkább az alább következő osztják és 
mordvin ad, ud, szótök, melyek azonosak a magyar aZ(-udni) tővel. 

Az éjszaki lappban oad'd'et, oad'am aludni, oad'd'at, oad'd'am 
elaludni, elszenderedni, a déli lappban ődet aludni, ódajet elaludni, ob-
dormiscere, továbbá az éjszaki lapp. oad'd'améloxn, odis álmos, a déli 
lappban ődem álom, odis álmos. Legközelebb áll a lapphoz az oszt
ják ádem alszom, ódám álom, őtman álmos, ótmesem álmodom. Vi
szontag a magyar álom-hoz, legközelebb áll a vogul ulm,,, ulom, ulum 
= álom, álm, ulming álmos, ulmtál álomtalan, ulmijém és ulmijáuém 
álmodom, a melyek mind az ulm, ulom, ulum származékai, mint a 
megfelelő magyar szók az álm-, álom-éi. 

De a vogulban megvan az aZ-(udni) szónak megfelelője is, aj-
ém és ajáum = al-(sz)om, ajlém, ojém is alszom. A vogul szónak 
tője: aj vagy al', ajl, mely oj (oí)-jé is változik, mint a magyar al is 
oZtani-vá lesz. Ajltém altatok, ajlmdtem álmodom, ajlmatáum u. a. 
ajlmátilém álmodozom stb. Bizonyára felette tanúságos látni, hogy 
valamint a magyarban az eredeti aZ(-udni)-nak külön s a származott 
aZom-nak is külön származékai vannak: a vogulban is külön szár
mazékokat ereszt az aj, al', ajl, oj tő, külön valókat az ulm szó, melyet 
már az m miatt is ul tőtől származottnak kell tekinteni, ámbár ezt a 
mai nyelvben, legalább az előttünk ismeretes nyelvben, nem talál
juk meg többé. De legtanuságosabb látnunk, hogy mint a magyar 
alszik, álmodik ikesek, azaz, alanyra ható ragozásuak: úgy a vogul 
ajáum, ajiláum szundikálok, ajlmatáum álmodom is stb, vogulosan 
ikesek, vagyis az alanyra ható ragozásuak. Ezt itt csak mégérintem. 

Foglaljuk össze a tényeket. A lapp oad', ód\ ód, az osztják ád, 
a vogul aj, al', ajl, oj, a magyar al egy közös, azonos szótöt tesznek, 
a lapp oad'd'am, ődem, az osztják ódám, a vogul ulom, ulum, ulm, a 
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a magyar álom, mind ama tőnek , m képzővel , lett származékai. 
— A finn, észt, liv nyelvben nincsen meg az az igető; az tehát 
az ugor nyelvek sajátjának látszik, mert a mordvinban is ud = 
a l , udi alvó, udom, udoma álom. Azonban a finn nyelvekben uni 
az álom , somnus és somnium, s ez a szó megvan a mordvinban i s : 
on, de csak somnium, ellenben udom, udoma somnus. Nagyon kínál
kozik a fölvétel, hogy az az uni, un, on talán azonos az oad'd'am, 
ődem, ádem, álom, álm, idum, ulom, ulm szóval: de míg több példa 
nem bizonyítja be, hogy a tőszó elveszvén, származéka maradt meg 
a finn nyelvben, addig nem ragaszkodunk eme fölvételhez. 

9) ig'a, ija é j ; a vogulban iét} jét, a mordvinban ve, a finnben 
yö. De nem azért hozom fel a lapp ig'a szót, hogy nagyon közel áll 
a magyar éj-hev, hanem inkább azért, mert a lapp szó ezt az igét: 
ig'aduvvat = éjjeledni, ereszti, melyet a nyelvszokás így használ: 
dam hajlckai ig'aduvajmek — azon a helyen eléjjeledénk , az
az, hálánk. 

10) gi$$e és gisse, régi magyar késa, késés, késasdg = zene
bona, háborúság, zenebonás ; giséedet késázni, milyen igét azonban 
nem találunk a régi magyar biblia-fordításban. 

11) oamés, oabma ó, av, p. o. oabma biftes ó ruha; vuoras, 
vuorra = ör-eg. A lappban két hasonhangu szó az oames, oabma ó, 
av, s az oabme, oame saját, maga. A finnben ez utóbbi oma, magya
rul ön, innen a lapp oame-dovdo, a finn oma-tunto, a magyar Ön-tud
at szakasztott hasonmások. De a finnben az oames, oa&ma-nak = ó-
av-nak nincsen megfelelője. Tehát: oames, oabma = ó, av; oabme, 
oame, finnül oma, magyarul Ön. 

12) noammel, nőmmel nyúl, melynek, régi alakja, a lapp szó 
szerint, nyovel volt volna. 

13) Vannak a lappban oly különös szók , melyeket a ma
gyarból oda-tévedteknek mondanál. Ilyen a java-las gazdag. A 
las, finnül laise, képző, lásd a 394-dik lapot; ez itt javvé szóhoz 
(mint: appe segítség , apa-laí) járult, mely a magyar jav, jó
nak, szakasztott mása. A lapp javve tehát jószágot jelent, mint 
a magyar jó, jav. — Ilyen a gista kesztyű szó. —Ilyen a va
karcs, melyet már Sajnovics hozott fel: „proles ultimo et postremo 
partu edita utrisque (Lapponibus et Ungaris) dicitur vakarts.11 Váj
jon a magyar szó közönséges tropusbeli kifejezés-e, vagy a lappból 
fejthető meg? A lappban vaker a legkisebbik, legifjabbik gyermek, 
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a vaker az s ($) kicsinyítő képzővel lesz vakerc, vakerac és vakart; 
vakarcam = kedvesem. 

Mint különöst felhozom a lapp skippar szót is , melyet sem 
Stockfleth, sem Lönnrot (az enare-lapp szógyűjteményében) nem a 
norvég skippev (schiffer) vagy skibförer (schiffführer) szók értelme
zése gyanánt hoznak fel, hanem guojbmn = társ szóval magyaráz
zák. (Stockfleth: skippar = staldbroder = genosse). De a lapp 
mondák is útitársnak veszik, vadászatban, szárazon való utazások
ban stb. Az a skippar nagyon emlékeztet a magyar czimbor szóra, 
guojbmevuot és skipparvuot = czimbora, czimboraság. 

Legyen ennyi elég. 

Toldat. 
A 393. lapon aj, i képző elibe tehető: 
§ és n által, mint: vájva! és vaj van bajos, vaj ve baj ; varran 

véres, varra vér; lag'aS és lag'an féle, lakké miféleség, lásd a 395.1. 
Legtöbbnyire azonban a la, finn. lai, szótövei fordul elő, s alkotja 
a las, finn. laise képzőt, lásd a 394. 1. Például: hsed'alas szükséget 
látó, hsette, f. háta, szükség; hseggalas élő, lelkes, hsegga'élet, lélek; 
vselgolas adós, vselge adósság, f. velka; ilyenek: apalas segítséget 
adó, appe, f. apu, apulaise; javalas gazdag, (javve). 

HUNFALVY P A L . 



A BASZK NYELV ISMERTETÉSE*) 

10. §. 

Mielőtt az alig múlt és a többi idők képzési módját felmutat
nám , szükséges a segédigékkel megismerkednünk. Az olvasó 
tudja, hogy a baszk nyelvben (lásd a 8. §.) két segédige van a ha
bere és esse jelentésre; mindkettő ugyanazon tőből sarjadzik ki, 
mely az izán lenni, izangó lévén alak, így a múltban: izán det, izáa 
dézu, izán du, bírtam, bírtál, bírt, ellenben: izán naiz, izán séra, 
izán da voltam, voltál, volt stb. 

A jelen időt mindkét segédigétől már ismertettük a 8. s ille
tőleg a 9. §-ban, az aligmúlt alakja következő : 

Habere ige: 

ego habebam id núen 
tu habebas „ sénduen 
ille habebat „ zííen, seúen 
nos habebamns „ gúenduen 
vos habebatis n sénduten 
illi habebant „ zúten 

Esse ige 
valék nincan 
valál sinan 
vala zan 
valánk guinan 
valátok siiíaten 
valának siran. 

Ha ezen két alak közül a habere alakot elemezzük, azon kö
rülményből, hogy az en szótag állandóan minden személy végén elő
fordul, következik, hogy ez a múltat jelentő rag, mint például a la
tinban az imperfectum ha szótagja, melynek a szanszkrit habere ige 
hhu gyöke adja jelentését; továbbá azt is látjuk ezen alakból, hogy 

*) Lásd a 37. lapot. 
') Ez ismertetés első részében a segédige hajlításánál a tz baszk hangot 

^s-el fejeztem ugyan k i , de meggyőződvén később , hogy e hang egybeolvadva 
csakugyan a c-nek felel meg, bár következetlenségnek látszik, jónak láttam in
kább ezt használni már most következetesen. 
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a személyragok, különbözöleg az árja, áltaji és sémi nyelvfajok ido
maitól, elül tapadnak az ige alakhoz, és pedig az első személyben 
m/c-ből marad n betű, a másodikban zuk-hól lett hihetőleg az eupho-
nia kívánatára sen, melyhez különben is hasonló ser-ori, tenmagad, 
visszavivö névmásnak első szótagja (1. a 57. lap.); a harmadik 
személyrag származása már homályos, a z vagy se ark-h6\ meg nem 
fejthető , hacsak ser, serk mi, micsoda, névmásra nem gondolunk, 
mint alig is lehet. A többes-számban az első személyben, gúenduen, 
a gu szótag világos, a melléje ragasztott e«, úgy látszik, csak a múlt 
idő fogalmának ismételt kifejezése; a többes második és harmadik 
személynek ugyanazonossága az egyes-számuakkal szembeötlő, és 
ezeknek többesét a közbeszúrt t betűben brnerjük föl, mely a je
lenidőnél is már észlelt többest jelentő te szótagnak maradványa. 
Hátra van még a tőnek, és tárgyeseti ragnak fölfedezése, melyet most 
már nem is nehéz fölfedezni. Az u betű bizonyosan az euki = habere 
igéneka tője, a d betű pedig a tárgyeseti rag, csakhogy ez minden 
személyben nem fordul elő, mint az egyes első, továbbá egyes és 
többes harmadik személyben; de itt föl kell tennünk, hogy elkopott, 
vagyis, hogy idő folytán az ige tőjével és ragjaival összeolvadt, mint 
ezt az árja és áltaji nyelvekben is a mindennapi tapasztalás mu
tatja. 

A jelentő mód többi idői már összetételek, mint fentebb jelezni 
alkalmam vala, és pedig: múltidö vagy végzett jelen izán det, dézu, 
du} izán dégu, dézute, dúte bírtam, bírtál stb. izán naiz, izán séra, 
izán daf izán gúera, izan séraie, izan díva *) voltam, voltál, volt stb. 
A baszkban még egy múlt idő van, melyet a nyelvtanírók „Prétérit 
éloigné" távolabbi múltnak neveznek, mely azonban az úgynevezett 
történeti múltnak (aoristosnak) felelhet meg. Ez ismét összetétel. 

Egyes-szám. Egyes-szám. 

1. izán núen birék 1. izan nincan valék 
2. „ sénduen bírál 2. „ sinan valál 
3. „ záen bíra 3. „ zan vala 

stb. stb. 

a többes szám is egészen rendes. 

*) Az ékezetet illetőleg szíveskedjék az olvasó előbb a hangsúlyról szóló 
részt áttekinteni az értekezés végén. 



428 EIBÁRY FERENCZ. 

A régmúlt idő és a történeti múlt közt — prétérit éloignó — 
csak azon különbség van, hogy a határozatlan segédige ismételtetik, 
a hajlított ige alakja ugyanaz, és pedig nem más, mint az aligmúlt, 
így : izán izán núen bírtam vala, izán izán sénduen bírtál vala stb. 
Az esse igénél: izán izán nincan voltam vala, izán izán sinán stb. 

J'ÖVÖ idő. 

A baszk nyelvben a spanyol nyelvtanírók, mint Larramendi, 
Lardizaval, háromféle jövőt különböztetnek meg a jelentömódban: 
futuro imperfecto az egyszerű jövőnek felel meg, futuro perfecto 
proximo múlt jövő, és fut. perf. remoto föltételes jövő. 

Egyszerű jövő. 

E g y e s - s z á m . 
1. izangó det 1. izangó naiz 
2. „ dézu 2. „ séra 
3. „ du 3. „ da 

T ö b b e s - s z á m . 

1. „ dégu 1. „ gúera 
2. „ dézute 2. „ sérate 
3. „ dúte 3. „ dira 
bírni fogok, fogsz, stb. leszek, leszesz, lesz stb. 

A múlt jövő — futuro perfecto proximo — két jövő közt a 
viszonylagos múltat jelenti, mint a németben: nachdem ich gegessen 
habén werde, melyben nincs meg azon feltételes értelem, mint a la
tin arnavero, magyar látandók alakban. 

Ezen jövő a spanyol nyelvben: yo Jiabré tenido alakkal fejez
tetik k i ; a baszkban a detf dézu, du vagy a naiz, séra, da jelenidei 
alak elé a jelen és jövő participium tétetik : izán, izangó, det, dézu 
du birandok, birandasz, birand, izán, izangó, naiz leendek leen-
desz stb. 

A föltételes jövő, — futuro perfecto remoto — mely már in
kább megfelel a latin arnavero alaknak, a baszkban úgy képeztetik, 
hogy a jelen és jövő igenév az alig múlt alakjával kapcsoltatik 
egybe, mint: 
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E g y e s - s z á m . 

birandok s bírandó ttam; leendek s leen dettem. 
1. izán izangó núen 1. izán izangó nincan 
2- „ n sénduen 2- , n síúan 
3. „ !) zúen 

T ö b b e s 
3. „ 

- s z á m . 

n zan 

1. » » gúenduen 1. n n guiúan 
2- „ )? sénduten 2. n n sinaten 
3. „ n zúten 3. „ n síran. 

Parancsolómód. 
E g y e s - s z á m . 

bírd, bírja légy? legyen 
2. izán ézazu (ezak ezan) 2. izán zaite 
3. „ béza 

2. n ézazate 
3. „ bézate 

3. „ bédi 

T ö b b e s - s z á m . 

2. „ zaítezte 
3. „ bítez. 

Ezen alakokban az a e ai i hangzók a segédigék tőjét ké
pezik. Föltűnő főkép a habere értelmű igénél a minden személynél 
előforduló z betű, s illetőleg za szótag, mely a lenni igénél —. úgy 
látszik — mintha elülálló személyraggal olvadt volna egybe; és e 
ragban, mely a kötmódban is megvan, kell rejleni a szükségesség 
kellékének. A 6 az egyes és többes harmadik személyben azonos a 
ba előraggal, mely az óhajtást jellemzi, mint a franczia nyelvben a 
que kötszó, ós így beza — qu'ii ait, bédi = qu'il sóit. 

Köt mód. 

A kötmódban két időt különböztetünk meg, a jelentés multat, 
melyek összetétel által képeztetnek, mint: 
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Jelenidö. 
E g y e s - s z á m . 

hogy bírjak stb. 
1. ezdn dezaddn 
2. „ dezaztin 
3. „ dezdn 

hogy legyek stb. 
1. izdn nádin 
2. „ zaitesén 
3. „ dedín 

T ö b b e s - s z á m . 

1. 
2. 
3. 

„ dezagűn 
„ dezazúten 
V 

dezdten 
2. 
3. 

„ gaiteséu 
„ zaitézten 
„ ditesén. 

Ezen idomban a habere ige elemzése könnyű. A kezdő d a 
tárgyeseti rag, za azon szükségesség ragja, mely a parancsoló mód
ban is megvan, és melynek kiegészítése a személyek végén lévő an 
multidöi rag, az ismeretes személy és a többest jelentő te ragok föl-
ismerhetök, és ha a tő az e betű, még az el marad fen, mint az első 
személy-rag. 

Nem oly egyszerű a megfejtés a lenni igénél. A személyragokon 
kivül, melyek elül tapadnak az igéhez, és a kötmód jegyén, az n be
tűn, kivül az egész idomot az úgynevezett árja nyelvbeli tökély jel
lemzi, mert a töt ragjától nem igen lehet megkülönböztetni. 

Múlt idő. 
(hogy bírtam stb.) (hogy voltam stb.) 

E g y e s - s z á m . 

1. izdn nezdn 1. izdn nendín 
2. „ sindesén 
3. „ 

T ö b b e s - s z á m . 

2. n senezdn 
3. » sezdn 

J. ?? guenezdn 
2. n senezdten 
3. ii sezdten 

sedin 

1. 
2. 
3. 

gumaesen 
sindézten 
sintesén. 

Ha ezen idomokat a núen és níncan aligmúlt idomokkal vetjük 
egybe, a habere igénél szembetűnők a változások. A személyragok 
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megmaradtak elül, a multat jelentő n a végén; e betű a tö, de egy 
új szótag zajárúit hozzájok, mint mód jelelő; a tárgyes eti d rag egé
szen össze- vagyis inkább elolvadt az idomban. A nendin alaknak 
elemzését ily nagy változások mellett meg sem kísérthetjük, e rész
ben a nyelv talán még a született baszknak sem ád felvilágosítást. 

A. föltételes és óhajtó módot a nyelvtanírók eléggé nem külön
böztetik meg, modo condicional és franczia nyelven mode optatif 
neve alatt foglalván egybe, sőt némelyek a kötmóddal is egybeve
tik, bár különböző ragjaik egymástól határozottan megkülönbözte
tik. Lardizaval világosan mondja, hogy a ke szótag az óhajtást, a ha 
előrag pedig a föltételt jelenti, így tehát a baszk nyelv világosan 
megkülönbözteti az óhajtást a föltételtől, mit tudtomra egy ismert 
nyelv sem tesz, és a franczia csak úgy segít magán, hogy az óhaj
tás után si kötszóval a föltételt indicativussal fejezi ki, mint: f ache-
terais ce cheval, si f avais de V argent, megvenném e lovat, ha pén
zem volna. E példában a franczia nyelv némileg képes megkü
lönböztetni az óhajtást a föltételtől, mit a magyar nem tehet; ellen
ben egyik tökélye a baszk nyelvnek, hogy e két igemódra külön 
ragja van, és nem kénytelen az ember ismételni szavait. 

Lardizaval e kettős módnak négy igeidőt tulajdonít, és az a 
különös, hogy jelen helyett jövőt mond. Nem lehet ugyan tagadni, 
logicailag véve helyesen, de a nyelvszokás ellenére, mely jelennek 
mondja, bár csakugyan a cselekvény jövőre vonatkozik, mint a fen
tebbi példából is látható. így a ragok különböző volta szerint a két 
módot én is megkülönböztetem, és előadom előbb az óhajtó, s azután 
a föltételes módot. 

Óhaj tó mód. 
Ennek képzése szabályszerüleg a ke utórag által történik, mely 

az aligmúlt alakjaihoz ragasztatik, elhagyván a múlt n, an, en jellegét. 

Jelenidö. 
bírnék, -ál stb. volnék, -ál stb. 

E g y e s - s z á m . 

1. izangó núke 1. izangó níncake 
2. „ sénduke 2. „ sínake 
3. „ lúke 3. „ lícake 
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T ö b b e s - s z á m . 
1. 
2. 
3. 

7? 

V 

ti 

gúenduke 1. 
sendúkete 2. n 

lúkete 3. n 

guíáake 
siúateke 
Ucateke. 

Az egyes és többes harmadik személy mindkét idomban t be
tűvel kezdődik, mely a rendes szokástól eltér, de meg nem fejthető, 
és zúen helyett lúke áll. 

A múlt 
a jelenidővel mindenkor megegyez, csajk hogy a személyek után a ke 
módraghoz a múlt an ragja járul még, így: izangó núkean bírtam 
volna, izangó séndukean bírtál volna stb. izangó níncakean voltam 
volna, izangó sinakean voltál volna stb. 

F'óltételesmód. 
Ezt ba előrag jellemzi, mely az ige személy idomait megelőzi, 

és a tővel egybeolvad. 

Jelenidö. 
ha bírnék -ál, -a stb. ha volnék, -ál, -a stb. 

E g y e s - s z á m . 

1. 
2. 
3. 

izangó banú 
„ basendú 
„ balú 

1. izangó baninc 
2. „ basiád 
3. „ balic 

T ö b b e s - • s z á m . 

1. 
2. 
3. 

n baguendú 
basendúte 
balúte 

1. n 

3. „ 

baguiúd 
basiúáte 
halicdte. 

A föltételes mód múltja a jelenhez hasonló, csak az állapot-
jegyző helyett elébe tétetik az igenév múltja izán, mint: izdn banú 
ha bírtam volna; izán baninc ha voltam volna stb. 

1. Jegyzet. Hogy az óhajtó és föltételes mód az indicativus 
aligmúltjától képeztetik a baszk nyelvben is , e körülmény a nyel
vész előtt nem fog különösnek látszani. 

2. Jegyzet. Azon körülményből, hogy az an en ragok a je-
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lentő-, köt- és óhajtó mód múltjainak személyeihez egyaránt tapad
nak, okvetlenül következik, hogy e szótagok a múlt idő jellegét teszik. 

11. §. 
Előre bocsájtottuk a két segédige időinek képzését legegysze

rűbb idomaikban, a habere det, dézu, du igét a harmadik személyü 
egyes tárgyesettel, a lenni naiz, séra, da igét pedig minden tulajdo
nitól vonatkozás nélkül. E segédigék többi idomait a cselekvő s ille
tőleg középigék hajlításának fejtegetésénél fogjuk előadni, miután 
a szíves olvasó emlékezni fog, és a baszk ige jelenidejének hajlítá-
sából is tudja, hogy e nyelvben az igék aránytalanul nagyobb része 
segédigékkel hajlíttatik, és csak egy csekély része van még fen azon 
baszk igéknek, melyek az ősi egyszerű hajlítás módot követik, leg
alább a jelentőmód jelen és aligmúlt idejében és a parancsoló mód
ban, mert egyébb időképzésok segédigékkel történik. 

A jelentömód aligmúltjának hajlítása tehát a legtöbb igénél a 
baszk nyelvben segédigékkel történik, még pedig a cselekvő igék
nél a det, dézu, du habere, a közép és szenvedő igéknél a lenni naiz, 
séra, da segédigének aligmúltjával, melyeket fentebb adtam elő ; ter
mészetesen a jelzett ős, vagyis egyszerű, hajlításu igék tisztán azok 
nélkül hajlítatnak. 

A különféle viszonyok, mint a jelenidőnél, az aligmúltban is 
a segédigén fejeztetnek ki, míg a hajlított ige participiuma változat
lanul marad. 

A aligmúlt időnél megtartjuk a már egyszer követett rendet a 
XVIII. alakra nézve, kihagyván ezúttal is a második személy eu, ew/í, 
hi, hik alakjait, és csak az udvarias zu-ét tartván meg. 

1. Alak. 

A jan enni igének participiuma játén után tétetik a segédige, 
még pedig a harmadik személy egyes-számu tárgyesetével is ismer
tetett núen, sénduen stb. mely alakban már a tárgyeset benfoglalta-
tik, mert játén núen a. m. eszem vala (azt). Es így: 

NtELVTU D. KÖZLEMÉNYEK. V. <SO 
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a) Összetett alak 

E g y e s - s z á m. 

1. játén núen eszem vala l . j < it< 
2. n sénduen eszed » 2. » 
3. n zúen eszi ÍJ 3. 55 

T ö b b e s - s z á m . 

1. játén gúenduen esszük vala 
sénduten eszitek „ 
záten eszik „ 

b) Egyszerű alak: 

Ismét az ekarri = hozni igét vévén mintául, melynek tője ekar, 
mely azután az egyes harmadik személyi tárgyesettel így hajlíttatik : 

E g y e s - s z á m . T ö b b e s - s z á m . 

1. nékarren hozom vala 1. gűenekarren hozzuk vala 
2. sénekarren hozod „ 2. sénekarten hozzátok „ 
3. sékarren hozza „ 3. sékarten hozzák „ 

Ezen alakban, mint a segédigénél, a személyragok elül tapad
nak az ige személyeihez, és ugyanazok u. m. n sen se} gu sen se\ csak 
az egyes és többes harmadik személyben van némi csekély eltérés; 
— a végső en szótag a múlt idő jelzője; a tő ekar, melynek r betűje 
a jóhangzat miatt több személyben megkettőztetett; a többesi t szinte 
megvan, de a tárgyeseti rag nem található, hihetőleg a tővel ol
vadt egybe. 

11. Alak. 

A harmadik személy többesi tárgyesetével, a képzés a jelen-
időhöz hasonlít, valamint ott du-b6\ lesz ditu, úgy az aligraúltban 
núen-ból lesz nituen, mint: 

a) Összetett alak (eszem, eszed, eszi vala azokat stb.): 

Egy. sz. 1. játén nituen Több. sz. 1. játén guínituen 
2. „ síúituen 2. „ sinituzten 
3. „ sítuen 3. „ sítuzten 

b) Egyszerű alak (hozom vala azokat): 

Egy. sz. 1. nékarzkien Több. sz. 1. guénekarzkien 
2. sénekarzkien 2. sénekarzkiten 
3. sékarzláen 3. sékarzkiten 

Ezen alakot az előbbivel hasonlítván egybe, ép úgy, mint a 
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jelenidőben, az összetett idomban íw, az egyszerűben zki gyarapodást 
találunk, mely szótagok a többest jelentik; az elsőnél a tő hangzója 
i-re változott, míg a másodiknál változatlanul maradt. E szabálysze
rűséget a szíves olvasó a többi alakban is észlelheti. 

/ / / . Alak. 

Az első személy egyes számú tárgyesetével, mely a személyido
mokhoz elül tapad. 

a) Összetett alak (te eszel vala engem): 

Egy. sz. 1. Több. sz. 1. 
2. játén nínduzun 2. játén nínduzuten 
3. „ nínduen 3. n nínduten 

b) Egyszerű alak (te hozol engem): 

Egy. sz. 1. Több. sz. 1. 
2. nénkarzun 2. nénkarzuten 
3. nénkarren 3. nénkarten 

A első személy tárgyeseti ragja, a nin, nen szótag, elül van, u 
és kar a tök, a vég n és en a múltidő jellegei; a személyragok köny-
nyen felismerhetők az egyes és többes második személyben, a har
madik személyben mindkét számban hiányoznak; a t betű a többes
szám jellege, míg a közbe szúrt d betű csak az euphonia végett van, 
a tárgyeset és a tő betűje közt az összetett alakban. 

IV. Álak. 

A második személy udvarias zu alakjának tárgyesetével, mely 
sin és se,n ragokban tapad elül az igéhöz, mig itt is a személyragok 
hátul a tő után ragasztatnak, mint az első és második személy egyes 
és többes-számu tárgyesetével, minden alkalommal. 

a) Összetett alak (én eszlek vala téged): 

Egy. sz. 1. játén síndudan Több. sz. 1. játén sindugun . 
2. ,, — 2. „ 
3. „ sínduen 3. „ sínduten 

28* 
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b) Egyszerű alak (én hozlak vala téged): 

Egy. sz. 1. sénkardan Több. sz. 1. sénkargun 

3. sénkarren 3. sénkarten 

Ezen alakban csak az első személy d-]e igényel magyaráza
tot, de hihetőleg t helyett áll, melyet mint az első személynek mind 
alanyi mind tárgyi ragját már a jelenidőnél találtunk, az alak egyébb 
szótagjai nem szorulnak magyarázatra. 

V. Alak. 

Az első személy többes-számu tárgyesete gu, guk szintén a 
személy idomok előtt, míg a szemelyragok a tő után állnak 

a) Összetett alak (te eszel vala minket): 

Egy. sz. 1. -• Több. sz. i . -
2. játén gúinduzun 2. játén guínduzuten 
3. „ giíinduen 3. „ gúinduzten 

b) Egyszerű alak (hozol vala minket): 

Egy. sz, 1. *— — •— Több. sz. 1. 
2. gúenkarzun 2. gúenkarzuten. 
3. gúenkarren 3. gúenkarten 

Ezen alak minden ragjai világosak, a tárgyeseti gu rag után 
in, en szótagok a múlt idő fogalmának erösbítése. 

VI. Alak. 

A második személy többes-számu tárgy esete zu, zuk, melyet 
az összetett alakban sin az egyszerűben sen rag képvisel. 

a) Összetett alak (én eszlek vala titeket) : 

Egy. sz. 1. játén sínduztedan Több. sz. 1. játén sínduztegun 
2. — — — 2. — — 
3. „ sínduzten 3. „ sínduzteen 
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b) Egyszerű alak (hozlak vala titeket): 

Egy. sz. 1. sénkartedan Több. sz. 1. sénkartegun 
2. - 2. -
3, sénkarten 3. sénkarteen 

Mivel a IV. és VI. alakban a tárgyi rag ugyanaz, ha e két ala
kot egybehasonlítjuk, azt találjuk, hogy a Vl.-bana többes-szám ki
fejezésére a tö és személyragok közé te szótag szúratott, miért is a 
többes harmadik személyben még egy e betű növekedés látható. 

VII. Álak. 

Ezen és a következő alakokban a tárgyeset mellé még tulaj
donító is járul, mint a jelenidÖben, a képzési módra nézve a két idő
ben teljes összhangzás van, és a külömbség csak abban mutatkozik, 
hogy az alig múltidöben a személyragok az igetÖ előtt, a jelenben 
utána állanak. 

a) Összetett alak (te eszed vala azt nekem): 

Egy. sz. 1. — Több. sz. 1. — 
2. játén síAidan 2. játén sínidaten 
3. „ sídan 3. „ sídaten 

Mint a jelenidö ugyanezen alakjánál láttuk (lásd a 67. 1.) az 
első személy dativusa da, és pedig mind a két alakban. 

b) Egyszerű alak (te hozod vala nekem azt): 

Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. sénekardan 2. sénekardaten 
3. sékardan 3, sékardaten 

VIII. Alak. 

Valamint a jelen időben, ezen alak az előbbitől csak zki szó
tag által különbözik, mely a tö és a dativus ragja közé szúratik, és 
ekkor az első személy egyes tulajdonítója mellett a harmadik sze-
mélyü mutatónévmás többesét jelöli, mint; 
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a) Összetett alak (te eszed vala nekem azokat) : 

Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. jdten síhizkidan 2. jdten sínizkidaten 
3. „ sízkidan 3. „ sízkidaten 

Az egyszerű alakban a képzés még világosabb mint: sénekar-
dan te hozod vala nekem azt, sénekar-zki-dan te hozod vala nekem 
azokat, sekar-zki-dan ö hozza, vala nekem azokat stb. 

IX. Alak. 

A harmadik személyü egyesi tárgyeset mellett a második sze
mély zu zuk egyesi tulajdonítója ép oly feltünöleg alkalmaztatva, 
mint a jelenidőban, hol jdten dízut a. m. én eszem azt neked, az 
aligmúltbanjcítarc nízun én eszem vala azt neked. 

a) Összetett alak (eszem vala neked azt): 

Egy. sz. 1. jdten nízun Több. sz. 1. jdten guínizun 
2. — — 2. — " — 
3. „ sízun 3. „ sízuten 

b) Egyszerű alak (én hozom vala azt neked): 

Egy. sz. 1. nékarzun Több. sz. 1. guénekarzun 
2. — — 2. — — 
3. sékarzun 3. sékarzuten 

X. Alak. 

A második személy egyesi tulajdonítója mellett a mutató név
más többes-számu tárgyesete az ismételve említett módon zki szótag 
által fejeztetik ki az előbbi alakon, mmt jdten nizkizun én eszem vala 
azokat neked, jdten guíAizkizun mi esszük vala azokat neked, vagy 
az egyszerű alakban: sékar-zki-zun ő hozza vala azokat neked, gué-
nékar-zki-zun mi hozzuk vala azokat neked stb. 

XI. Alak. 

Mind a tárgyeseti mint a tulajdonító harmadik személyben 
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egyes-számban , az utóbbit mint a jelenidó'ben az o betű képviseli 
(I. füz. 69. 1.) 

a) Összetett alak (én eszem vala azt neki): 
Egy. sz. 1. játén níon Több. sz. 1. játén guíAion 

2. „ sínion 2. „ síriioten 
3. „ síon 3. n síoten 

b) Egyszerű alak (hozom vala neki azt): 
Egy. sz. 1. néJcarkion Több. sz. 1. guénekarkion 

2. sénekarkion 2. sénekarkioten 
3. sékarkion 3. sékarkioten 

XII. Alak. 

A tárgyeset többes-száma az egyes tulajdonító mellett s az 
összetett alakban zki, az egyszerűben, hol már a különben megfejt-
hetlen ki szótag fordul elö, egyszerűen közbeszúrt z betű által fejez
tetik ki, mint játén nízkion én eszem vala azokat, játén siniskioten 
ti eszitek vala azokat neki, sénekar-z-kion te hozod vala neki 
azokat stb. 

XUL Alak. 

Az első személy többes számú tulajdonítója guri a mutató név
más egyesi tárgyesetével, amazt a gu rag képviseli, ez a tövei egybe
olvadt, mint rendesen az aligmúlt alakjaiban mindenütt. 

a) Összetett alak (te eszed vala nekünk azt) : 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. játén sínigun 2. játén síúiguten 
3. „ sígun 3. „ síguten 

k) Egyszerű alak (te hozod nekünk azt) : 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. sénekargun 2. sénekarguten 
3. sékargun 3. sékarguten 

XIV. Alak. 

A előbbi alak többese, azaz a mutató névmás többes tárgy
sete a többes-tulajdonítóval, melyet zki szótag jellemez, mmt játén 
síni-zki-gun eszed vala nekünk azokat, sénekar-zki-guten ti hozzátok 
vala nekünk azokat stb. 
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XV. Alak. 

Zuei második személyü többes-számú tulajdonító az egyes-sasá-
mu harmadik személyü tárgyesettel. Minthogy az egyes dativust is 
már zu szótag jellemzi, a többes jelölésére még azonkívül ie rag jön 
ezen alakban, ép úgy mintajelenidöben, mind az egyszerű mind az 
összetett alakban. 

a) Összetett alak (eszem vala azt nektek): • 
Egy. sz. 1. játén nizuten Több. sz. 1. játén guínizuten 

2. — — 2. — - — 
3. n sízaten 3. „ sízuteen 

b) Egyszerű alak (hozom vala azt nektek): 
Egy. sz. 1. nékarzuten Több. sz. 1. guénekarzuten 

2. — — 2. — —• 
3. sékarzuten 3. sékarzuteen 

XVI. Álak. 

Képzése ismét egyszerű, a szokott többest jelentő zki betoldá
sával, játén ní-zki-zuten eszem vala azokat nektek, guénekar-zki-zuten 
hozzuk valak nektek azokat stb. 

XVII. Alak. 

Harmadik személyü többes dativus, és harmadik személyü 
egyes tárgy eset; jellege o betű, mint a XI. alakban, a többes te raggal. 

a) Összetett alak (eszem vala nekik azt): 
Egy. sz. 1. játén níoten Több. sz. 1. játén guíúioten 

2. n síMoten 2. „ síáioteen 
3. „ síoten 3. „ síoteen 

A többes második és harmadik személyben a te többest jelentő 
rag már előfordulván, még külön e betű áll á többes jellemzésére. 

b) Egyszerű alak (hozom vala azt nekik): 
Egy. sz. 1. nékarkioten Több. sz. 1. guénekarkioten 

2. sénekarkioten 2. sénekarkioteen 
3. sékarkioten 3. sékarkioteen 

XVIII. Alak. 

Az előbbinek többese, melyben a harmadik személyü névmás 



A BASZK NYELV. 4 4 1 

többes-számu tulajdonitója és tárgyesete foglaltatik. E többes-szám 
az Összetett alakban zki, az egyszerűben, hol már fölös ki szótag is 
van, z rag által fejeztetik hl, játén ní-zki-oten én eszem vala nekik 
azokat, sénekar-z-kioten te hozod vala nekik azokat stb. 

12. §. 

A jelentő mód többi időinek kéjpeztetése. A jelentömód többi 
időinek képzése mind az összetett, mind az egyszerű hajlításu igék
nél Összetételek által történik, még pedig oly módon, hogy az ige. 
név jelen, múlt és jövő alakja, tehát játén, ján,jangóf ez utóbbi oly
kor a lenni igének izán részesülőjével kapcsolatban, a segédigék je
len és aligmúlt alakjaival tétetik össze, még pedig a különböző ige
idők és azok viszonyainak különböző kifejezéseinél különböző-
lég, így : 

Múltidö. 

A múltidejü igenév ján és a habere segódige jelen det, dézu, 
du alakjaiból képeztetik, így íján det ettem azt, ján dítuzu te etted 
azokat, ján dídazutu ti ettétek nekem azokat, ján diguzute ti ettétek 
nekünk azt, jan dízkiguzute ti ettétek nekünk azokat stb. Az egy
szerű hajlításu igék ezen időt szinte összetétel által képezik az 
ekatrrí igének tője és múlt participiumaekarrí,ehhez járúlnakadet, 
dézu, du segéd igének különféle viszonyokat kifejező alakjai és így 
lesz a jelentő mód múltja: ekarrí det hoztam azt, ekarridítut hoztam 
azokat, ekarrí dídazu te hozod nekem azt stb. 

Történetimúlt (Perfecto remotoj. 

A múltidejü igenév és a habere segédige aligmúlt núen, sénduen 
alakjaival összetéve, mint: játén núen e\ém,ján sénduen eved azt, ján 
nízun én evem neked azt, ján nízkizun én evem neked azokat stb. 
Az egyszerű hajlításu igéknél: ekarrí núen hozam azt, ekarrí nízun, 
hozam neked azt, ekarrí sínigun te hozád nekünk azt stb. 

Eégmúltidö. 

A hajlított ige múlt idejű igeneve és a segédige izán jelenpar-
ticipiumával köttetik egybe, minden viszonyt illetőleg, a habere se-
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gédige núen, sénduen, zúen stb. aligmúlt alakja, mini'.ján izán núen 
ettem vala azt, ján izán sínizkidan te etted vala nekem azokat stb. 
Az egyszerű hajlitásu igénél hasonlólag: ekarrí izán núen hoztam 
vala azt, ekarrí izán sízun ö hozta vala neked azt. 

/. Jövö. 
A segédige det, dézu, du jelenidejü alakjai elé a különféle vi

szonyokban a segédige jövö participiuma tétetik, s lesz : jangó det 
enni fogom azt, jangó dituzu te fogod enni azokat, jangó názu te 
fogsz enni engem stb. Az egyszerű hajlitásu igénél ezen jövö alakú 
igenév, ha a tő hangzón végződik, ko végzettel képeztetvén lesz : 
ekarríko det hozni fogom azt, ekarríko záitut hozni foglak, ekarríko 
gaítuzu hozni fogsz minket stb. 

II. Jövö vagyis múlt jövö. 
(Futuro perfeeto proximo). 

Ugyan azon jelenidejü segédige, csakhogy a múlt igenévhez 
még a segédige jövő részesülője is járul, mint: ján izangó det een-
dem azt^'cm izangó díot eendem neki azt vagy ekarrí izangó díotho-
zandom neki azt, ekarrí izangó dízkiot hozandom neki azokat stb. 

• 

III. Jövö vagyis foltételesjövö. 
(Futuro perfeeto remoto). 

Az igenév alakjai megmaradnak a segédige alig múltjával 
kapcsolatban, mint: ján izangó núen eendem vagy — változás oká
ért mondhatnók — eendettem azt, ján izangó síúituen te eended azo
kat ; ekarrí izangó nízun én hozandom neked azt, ekarrí izangó niz-
kizun én hozandom neked azokat, ekarrí izangó nínduzun te hozan-
dasz engem stb. 

13. §. 

P ar ancsolómód. 
A.) Egyszerű igehajlítás. 

E módnak csak jelenidei képzése van, és a legegyszerűbb, mi
nőt csak gondolni lehet, mely ezen ősi nyelv egyszerű eredeti logi-
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cáját a legvilágosabban mutatja' föl, s mely az egyszerű ős hajlításu 
igéknél hajszálnyira sem tér el a szabálytól. Ha ezt fölállítjuk, a szi-
ves olvasó minden nehézség nélkül önmaga képezhet bármely vi
szonyra vonatkozó igealakot. Ugyanis az ige tője képezi az alapot, 
ehhez járulnak előbb a tárgyeseti és tulajdonítói viszonyragok, és 
a második személyben ennek k, n vagy zu ragjai, míg a harmadik 
személyt a tő elébe tett b betű jellemzi személyrag nélkül. így az 
ekarri hozni igének tője ekar lévén, hozd = ékarzu, hozza ö = békar, 
hozzátok = ékarzute, hozzák = békar-te, hol a te szótag az ismere
tes többest jelentő rag. 

Ezen egyszerű, egyes harmadik személyü tárgyesettel bíró 
alakból már most, az ismert és a jelen és aligmúlt időben azonos 
viszonyragokkal bármely alakot is is könnyű képezni, így például 
vegyük mindjárt az előbbi alak többesét, melyet zki szótag jellemez, 
lesz: ékarzkizu hozd azokat, békarzld hozza azokat, ékarzkizute hoz
zátok azokat, békarzkite hozzák azokat. 

Vegyük továbbá például a XIII. alakot a mutató névmás egyes-
számu tárgyesete mellett az első személyü guri többes tulajdonló
val, s lesz: 

Egy. sz. 2. ékarguzu Több. sz. 2. ékarguzute 
3. békargu 3. békargute 

hozd, hozza nekünk azt, hozzátok, hozzák nekünk azt. Ezen alakban 
a gu szótag az első személy többes tulajdonítóját jelöli. Ha most 
már a tárgyeset többesét is ki akarjuk fejezni, a tő és tulajdonítói 
rag közé zki szótag tétetik közbe, mint: 

Egy. sz. 2. ékarzkiguzu Több. sz. 2. ékarzkiguzute 
3. békarzkigu 3. békarzkigute 

hozd, hozza nekünk azokat. 
Ezen általános szabályszerűségtől némi kivételt látszanak ké

pezni a III. és V. alakok, melyekben az első személy egyes és töb-
bes-számu tárgyesete fordul elő, és melyek képzése következő : 

III. Alak. (hozz engem stb.) 
Egy. sz. 2. énakarzu Több. sz. 2. énakarzute 

3. bénakar 3. bénakarte, 
hol az első személy egyes tárgyesetét az en rag képviseli, mely elül 
tapadván az igével a tő e hangzóját a-ra változtatja. 

9 
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V. Alak. (hozz minket stb.) 

Egy. sz. 2. égakarzu Több. sz. 2. égakarzute 
3. bégakar 3. bégakarte 

Itt úgy látszik, hogy a többes első személyü tárgyeset, me
lyet mint a jelenidöben a ga szótag képvisel, a tőt hasítja ketté, és 
így elemezendő: é-ga-kar-zuf b-é-ga-kar. A szabályszerűség külön
ben minden egyébb ige alakra nézve változatlanul fenáll, természe
tes, hogy a második személy tárgy- és tulajdonító eseteit kifejező 
viszonyoknak megfelelő alakok — a kétértelműség elkerülésének 
tekintetéből — hiányoznak. 

B) Összetett ige hajlítás. 

A habere segédige parancsoló módját egyes harmadik szemé
lyü tárgyeBettel a 10. § ban adtam elő, mely: 

Egy. sz. 2. izén ézázu Több. sz. 2. izán ézazuée 
3. „ béza 3. „ bézate 

bírd, bírja, bírjátok, bírják. 
Az összetett hajlításu igéknek a múlt igeneve mellett ezen se

gédige használtatik, mint egyébb módok- és időknél a parancsoló 
módban is, ezen jelöltetnek a különféle tárgy- és tulajdonítói eseti 
viszonyok különböző ragok által, ép oly egyszerű következetesség
gel, mint az egyszerű hajlításu igéknél, csakhogy némely alakban 
a ragok betűi símulás által rokon hangokká változtak át. így ha a 
harmadik személyü többes tárgyesetet akarjuk jelölni, az alak követ
kezőkép változik: 

II. Alak. (edd, egye azokat stb.) 

Egy. sz. 2. ján ícacu Több. sz. 2. ján icacute 
3. „ bíca 3. „ bícate 

hol először is a tő hangzója állandóan i-re változott, a c hang te-böl 
vonatott egybe, és ezt helyettesítvén, a c helyett a za szótagban fel
találjuk a parancsolómód jellegét, a t betű — az egyes második sze
mélyben ismételve — a többest jelentő rag, mely a második sze
mélyraggal t. i. 2tt-val szinte c hanggá olvadt egybe: ícacu, icacute 
tehát így volnának elemezendök: í-t-za-t-zu, í-t-za-t-zu-te, bíca = 
b-í-t-za személyrag nélkül, b lévén a harmadik személyben az óhaj
tás kifejezése, mint a franczia nyelvben: qu' ii mange, 

» 
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III. Alak. (egyél, egyen engem stb.) 
Az első személy egyes-számu tárgyesetével: 

Egy. sz. 2. ján názazu Több. sz. 2. ján názazute 
3. „ ndza 3. „ názate 

hol az elül álló na szótag az első személy tárgyesetét éa az ige
töt jelöli. 

IV. és VI. Alak. 
. A második személy egyes számú tárgyesetével: ján bízaica 

ján bízaicate, egyen, egyenek téged, melyben a tö í, mely a tárgy
eseti és módjellegi rag előtt ismételtetik, za szótag a második sze
mély tárgyesete, és a tö a hangzója, a ca rag fz-böl olvadt egybe, 
és a módjelleget képezi. Ezen alaktól a VI. csak abban különbözik, 
hogy a személyek végére még te szótag ragosztatott a tárgyeset 
többesének kifejezésére, tehát: ján bízaicate, bízaicatee, egyen tite
ket, egyenek titeket, mely utóbbi kifejezés végső e bstüje már is
mételve említetett. 

V. Alak. (egyél, egyen minket stb.) 
Az első személy gu, guk többes tárgyesetével : 

Égy. sz. 2. ján gáicazu Több. sz. 2. ján gáicazute 
3. „ gáica 3. „ gáicate 

Ha ezt a IV-kel hasonlítjuk egybe, látjuk, hogy ga szótag a 
tárgyeset, a tö i-re változott, t többesrag a za módjelleggel ca szótaggá 
olvadt egybe. 

A többi viszonyokat kifejező igealakokat illetőleg, ezeknek 
képzése szabályszerüleg történik, és a jelen és aligmúlt idő alakjai
nak képzése módjait tekintvén, a parancsoló mód tőjének hangzója 
amazokéval azonos, és általában megjegyzendő : 

a) A második személyben mindig a módjelleg és tö za szó
taggá olvadnak egybe a személy idom elején, ezt követik a tárgy- és 
tulajdonító eseti ragok, végre a második személyrag zu válto
zatlanul *). 

b) A harmadik személy jellege 6, ezt követi a tö i betűje és a 
módjelleg, végre a tárgyeseti és tulajdonitól viszonyragok. így 
például: 

*) A közönségesebb megszóllításnál h, vagy nó'k irányában n magában, 
vagy hangzóval, de a második személy ezen alakjait elmellö'ztem, 
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VII. Alak (edd nekem azt stb.). 
Harmadik személyü egyes tárgyeset s első személyü egyes tu

lajdonító esettel niri = nekem, mely az igéknél da raggal jelölte
tik, lesz: 

Egy. sz. 2. ján zádazu Több. sz. 2. jdn zádazute 
3. „ bízat 3. „ bízatet 

hol a harmadik személyben ép oly megrövidítés fordul elő, mint az 
illető jelenidei alaknál a dit kifejezésben (1. 67. I.) 

VIII. Álak. 
Ezen alak többese szabályszerüleg zki szótaggal képeztetik, 

s így lesz azt helyett azokat, mint: ján zázkidazu edd nekem azokat, 
ján bízaskit egye nekem azokat stb. 

XVII Alak (edd, egye azt nekik stb.). 
Harmadik személyü egyes tárgyeset s többes tulajdonítóval: 

Egy. sz. 2. ján zájotezu Több. sz. 2. ján zájotezute 
3. „ bízajote 3. „ bízajotee 

Ennek többese a XVIII. alak zki raggal képezve lesz: ján 
zázkiotezn edd azokat nekik, ján bízazkiote egye azokat nekik stb. 
Mint a szives olvasó láthatja, egészen szabályosak, valamint a többi 
viszonyra szolgáló igealakok is. 

Köt mód. 
Jelenidö. 

A kötmódnak, mint fentebb mondottuk, két ideje van : jelen és 
múlt, amaz a det, dézu, du egyszerű jelen idei, emez pedig a núen, 
séndúen, zúen aligmúlt idei alakból képeztetik az összetett hajlításu 
igéknél. Az I. alak képzését ugyanott fejtettük meg, mind a jelen, 
mint a múlt időre nézve, valamint a segédige megfelelő alakját is 
egyes-számu barmadik személyü tárgyesettel. Ha most cselekvő és 
összetett hajlításu igénél bármely viszonyt akarunk kifejezni, ennek 
múlt igenevét tesszük a segédige megfelelő alakja elé, így: ján de-
zadán hogy egyem azt, ján dezazún hogy edd azt stb. Ebből azután 
a többi viszonynak megfelelő igealakok képzése szabályszerüleg 
foly minden fontosabb eltérés nélkül f'a kezdő d betű mindig a 
tárgyeseti rag, utána következik a tő, mely többnyire a többi alak
ban ?, ezt követik a módjelleg za és a viszonyragok, melyekhez 
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végre az ige személyragjai járulnak, mint például: hogy te edd nekem 
azt, jan d-í-za-da-zú-n} hogy ti egyétek nekem azt, jan d-í-za-da-zú~ 
te-n, hol a végső n betű még a módjelleghez tartozni látszik. 

így megy ez a többi igealakban i s : jdn dizajodán hogy én 
egyem azt neki^'em dizazkiodan, hogy én egyem azokat neki stb. 
mely alakokban a második d az első" személy ragja t helyett, an pe
dig a módjelleghez tartozik, mert a baszk nyelv eszméje szerint még 
a kötmód jelen idejében is a rnúltidö némi fogalma rejlik. 

Némely alakok eltérőknek látszanak így például a 

II. Alak (hogy én egyem azokat). 
Egy. sz. 1. jdn dicaddn Több. sz. í.jdn dicagún 

2. „ dicazún 2. „ dicazúte 
3. n dicdn 3. „ dicdten 

de itt a c hang tz-bó\ olvadt egybe: di-t-za-zu-n, t pedig semmi egyébb 
mint a többes-szám jellege. 

IV. Alak (hogy én egyelek). 
Egy. sz. l.jdn zaicadán Több. sz. 1. zaicagún 

S.jári zaicdn 3. zaicáten 
Mely alakban a személyek elején levő za szótag a második 

személy tárgyesete zit-ból, i a tö, ca7 za helyett a módjegy, melyet 
a személyragok követnek, a végén n betű módjelleg. 

Az V. és VI. alakok megfelnek a parancsoló mód hasonalakjai
nak; megfejtésök is ott van adva, míg a többi alakok egyáltalában sza
bályszerűség képeztetvén, azok hosszadalmas fejtegetésével fölösle
ges volna untatnom a szives olvasót. 

Egyszerű alak. 

Ennek képzése az egyszerű hajlítást követő igéknél a jelentő-
mód különböző viszonyokra alkalmazott alakjainak la szótaggal 
való megtoldásából áll, mind a jelen mind a múlt időre nézve. Csak 
is azon egy észrevételt kell tennünk, hogy a jóhangzat okáért az 
alak végső mássalhangzója szenved némi módosulást, és a kötmód 
jellege la elé még a vagy e hangzó járul, és egyedül a hangzón vég
ződő személyek kapják e kötmódot jellemző ragot változatlanul, pél
dául: dákart hozom azt, lesz a kötmódban dakard alá hogy hozzam 
azt, dákarzu hozod, dakarzidá hogy hozzad azt, ddkarzkiotet én ho-

• 
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zom nekik azokat, dakarzkiotedelá hogy hozzam nekik azokat, zá-
Jcargu mi hozunk téged, zakarguld hogy mi hozzunk téged stb. 

K'ótmőd műltideje. 
a) Összetett alak. 

Ennek alapjául a jelentő mód aligmúltideje szolgál; a, játén núen, 
sénduen, zúen alakból lett a kötmód múltja, egyes harmadik szemé-
lyü tárgyesettel: ján nezán, senezán, sezán, guenezán, senezáten, sezá-
ten- hasonlókép ugyan azon aligmúltnak egyébb viszonyoka szolgáló 
többi alakjaiból is, za szótag hozzájárulásával képeztetnek a kötmód 
múltjának minden alakjai szabályszerüleg oly módon, hogy ezen 
szótag mindig a tő és a viszonyrag közé tétetik, és pedig ily rendel: 
először áll a személyrag, utána következik az igető, hol ez a sze
mélyraggal egybe nem olvadt, ezt követi za módjelleg, melyet a vi
szonyrag és a múlt n jellege zárnak be, vamt: játén síúidan te eszed 
vala nekem azt, ján sini-za-dán hogy te etted nekem azt, játén guiúi-
zún mi esszük vala neked azt, ján guini-zazún hogy mi ettük neked 
azt. Ha ennek többesét vesszük: játén guíúizkizun mi esszük vala ne
ked azokat, ján gutái-za-zkizún hogy mi ettük (legyen) neked azo
kat stb. 

Némi eltérések mutatkoznak azon alokokban, hol tu vagy du 
szótag pótlékul fordul elő a rendes ragokon kivül, így a 

II. Alak-ban (hogy ettem azokat stb.) 
Egy. sz. l.ján nicán Több. sz. l.ján guinicán 

2. „ siúicán 2. n siúicáten 
3. „ sicán 3. „ sicáten 

hol a jelentő mód aligmúltjának — nituen — tu szótagjából a t a 
módjegy z betűjével c-vé olvadt egybe; továbbá a III. IV. V. és VI. 
alakban levő du szótag, a kötmód múltjában egyszerűen elhagyatik, 
mint: játén ninduzun te eszel vala engem^játen sínduztegun mi eszünk 
vala titeket, lesz: ján sin-za-tegún hogy mi ettünk titeket stb. 

b) Egyszerű alak. 
Még könnyebb az egyszerű hajlításu igék kötmód múltjának 

képzése, mert, ez mint a jelen, la szótaggal történik, mely minden 
alak összes személyeiben a múltat jellemző n betű elé tétetik, így: 
nékarren hozom vala azt, lesz i nekarrelán hogy hoztam (legyen) 
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azt, nékarzkizun hozom vala neked azokat, nekarzkizu-lá-n hogy 
hoztam (legyen) neked azokat stb. 

Óhajtőmód. 
J 

A segédigék tárgyalásánál e mód időinek számát és képzését 
már kifejtettük, és az ugyanaz mind az összetett, mind az egyszerű 
hajlítási! igék minden viszonyokat kifejező alakjaira nézve, és pe
dig oly szabályszerűséggel jár, mely a szives olvasó előtt néhány 
szóval egészen érthetővé lesz. 

Jelenidö. 

A ke raggal képeztetik, mely a segédige jelentőmód aligmúlt 
alakjaihoz tapad változatlanul, a múlt w, an} en jellege elhagyásával; 
ez elé járul a hajlítandó ige jövő részesülője, így : jangó núke enném 
azt, jangó nítuke enném azokat, jangó guíúizuke mi ennök neked 
azt, jangó guínizkizuke mi ennök neked azokat. Hasonlólag az egy • 
szerű hajlításu igéknél: ekarríko nínduzuke te hoznál engem, ekar-
ríko nínduzuteke ti hoznátok engem stb. 

Múltidö. 

A jelen alakjaival bír, csupán a ke szótag után még an szótag 
ragasztatik mint a múltidő jelege, és így: jangó guíáizukean mi et
tük volna neked azt, vagy ekarríko guíúizukean mi hoztuk volna ne
ked azt, ekarríko síniokean te hoztad volna neki azt stb. 

Fölt ét éles mód. 

Jelenidö. 

Mint a segédigénél mondva volt, e mód ba előrag által képez
tetik, és az összetett hajlításu igéknél a jövő participium —jangó 
— után közetkeznek a segédige különböző viszonyokat kifejező 
alakjai, a ba elöraggal. Az óhajtó és föltételesmód jelenideje közt 
csak is e két rag ba és ke teszi a különbséget, a személy és viszony
ragok ugyanazok maradván minden alakban, így: jangó núke enném 
azt, óhajtó möáf jangó bánu ha enném azt, jangó báguiúizkizu hámi 

JÍVELVTITD. KÖZLEMÉNYEK. V. 29 
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ennök neked azokat, guínizkizuke helyett, jangó básinio ha én neki 
enném azt stb. 

Az egyszerű hajlításu igék e mód jelenidejére nézve ugyan-e 
képzéssel bírnak, és a jelentömód aligmúlt idejének különböző vi
szonyokra szolgáló alakjai a ha elöraggal óhajtómód jelenét fejezik 
ki, mint: nékarren én hozom vala azt, hánekar, ha hoznám azt, hol 
a személyek végéről az en múlt jellege elmarad, hásenekar} hdsekar: 

báguenekar, básenekarte és hásekarte, ha hoznád, hozná stb. azt. Ha
sonlóan a többi igealakokban is bcínekarzu ha hoznám neked azt, 
bázeharzkizun, ha hozná neked azokat stb. 

MíiltidJ). 

Mindkét rendbeli igéknél összetétel által képeztetik, a segéd
ige alakjai elé az összetett hajlításu igéknél a múlt igenév, és a lenni 
igének jelen izán részesülője tétetik ; az egyszerű hajlításu igék kü
lön alakkal nem bírván, szinte a habere segédigével képezik ezen 
időt. Ján izán bánu ha ettem volna, ekarrí izán bánu ha hoztam 
volna stb. 

* * 
* 

Evvel elvégeztük a cselekvő és átható igék hajlítását, még rö
viden jellemezni fogom a benható, közép és szenvedő igék egyébb 
mód- és időit, melyekkel a tárgyalt jelenidőn kivül még bírnak. 

13. §. 

A közép vagy cselekvő, benható és szenvedő igék hajlítására 
nézve ott kell fölvennünk a fonalat, hol azt félbe szakítottuk, (lásd a 
71 — 75. 1.) hol egyszersmind a jelenidő hét alakjának tárgyalásánál 
ki is lön mutatva, hogy ezen igék összetett hajlításu alakjaiban a 
lenni segédige szerepel, mig az egyszerű hajlításu igék önálló rag
jaik által változtatnak a különféle tulajdonítói viszonyokra nézve. 
A bevezetésben (8. §. 60. 1.) mondva volt, de a jelen időből is kitű
nik, hogy a közép igében a személyragok elül tapadnak az igéhez, 
mig a dativus viszonyragjai a tő után következnek, melyet rendesen 
az igealakokban — általánosságánál fogva következtetjük — za 
vagy fsa szótag képvisel, mely legtöbb esetben ca szótaggá olvadt 
egybe, mint a segédige következő alakjaiból látható. A jelen és 
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aligmúlt egyszerű tulajdonító nélküli alakjaiban ezen za szótag ugyan 
nem találtatik, mert hihetőleg a ragokkal olvadt egybe. 

I. Alak. 

Az etorrí jövök igénél ennek jelen participiuma — etórcen, és 
a segédige táncán} síúan, zan stb. alakjából képeztetik, és a. m. jö
vök vala, jösz vala, jön vala stb. tulajdonító nélkül. 

b) Egyszerű alak (ibiili menni igétől): 

Egy. sz. 1. némbillen Több. sz. 1. guémbilzan 
2. sémbilzan 2. sémbilzaten 
3. sébillen 3. sébilzan, 

megyek, mégy vala stb. hol a személyragok megismerhetöleg elül 
állnak ; a tő bű és bili, a végső n, en a múlt idő jellege, mig az egyes 
második személyben, és a többes-számban előforduló za szótag oly 
gyarapodás, mely meg nem fejthető. 

II. Alak. 

Az első személyü névmás egyesi tulajdonlójával = niri ne
kem, melyet mint a cselekvő átható igéknél da rag képvisel. 

a) Összetett alak (jösz vala nekem stb ) : 

Egy, sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. etórcen síncadan 2. etoren sincazkidan 
3. „ sícadan 3. „ sícazkidan. 

Itt a za szótag szabályszerüleg fordul elő, és a tőt kell képvi
selnie, mert sin, si az egyes és többes második és harmadik személy
ragok, da a tulajdonító, többesben zki szótaggal megtoldva, melyet 
már ismerünk, n a múlt jellege. 

b) Egyszerű alak (mégy vala nekem stb.): 

Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. sémbilkidan 2. sémbilzkidan 
3. sébilkidan 3. sébilzkidan. 

Ezen alakot az előbbitől a ki szótag különbözteti meg, mely 
a többi alakban is szabályszerüleg előfordul, s mely elé a többesben 
z betű járul ; da a tulajdonítói rag.„ 

29* 
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III. Alak. 

A második személy egyesi tulajdonítójával zűri nek ed, mely 
a személyek végén a zu szótagban fölismerhető. 

a) Összetett alak (jövök vala neked stb.): 

Egy. sz. 1. etőrcen níncazun Több. sz. 1. etórcen guíncazkizun 
2. - — 2. - — 
3. „ sícazun 3. „ sícazkizun. 

b) Egyszerű alak (megyek vala neked stb.): 
Egy. sz. 1. némhilkizun Több. sz. 1. guémbilzkizun 

2. — — 2. — — 
3. sébilzkizun 3. sébilzkizun. 

A föntebb az I. és II. alaknál tett észrevételeket figyelembe 
vévén, egészen szabályszerű képzéssel, mely magyarázatra nem 
szorul. 

IV. Alak. 

A harmadik személyü névmás egyes-számu tulajdonítójával, 
melyet o és jo rag képvisel. 

a) Összetett alak (jövök vala neki stb.): 

Egy. sz. 1. etórcen nincajon Több. sz. 1. etórcen guíncazkion 
2. „ síncajon 2. „ síncazkion 
3. „ sicajon 3. „ sícazkion. 

A többesben a jo rag ^'-betűje a ki i-jével olvadt egybe. 

b) Egyszerű alak (megyek vala neki stb): 

Egészen szabályszerű: némbilkion, sémbükion,sebilkion, guém-
bilzkion stb. a többesben ennek jelelésére z pótlékkal. 

V. Alak. 

Az elsÖ személy többesi tulajdonítójával gúri nekünk, melyet 
a gn rag mutat. 

a) Összetett alak (jösz vala nekünk stb.) 

Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. etórcen síncagun 2. etórcen sincazkigun 
3, „ sícagun 3. „ sícazkigun 
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b) Egyszerű alak (mégy vala nekünk stb.): 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. sémbilkigun 2. sémbüzkigun 
3. sébilkigun 3. sébilzkigun. 

VL Álak. 

A második személy többesi tulajdonítójával zúei nektek, me
lyet zu rag jelöl, és hogy az egyes tulajdonítótól megkülönböztes
sék, még többest jelentő te rag járul hozzá, és csak ez teszi a kü
lönbséget a III. és VI. alak közt, még pedig mind az összetett mind 
az egyszerű hajlításu igéknél ú. m.: 

a) Összetett alak (én jövök vala nektek stb.) 
Egy. sz. 1. etőrcen níncazuten Több. sz. 1. etőrcen guíncazkizuten 

2. — — 2. — — 
3. „ sícazuten 3. „ sícazkizuten. 

b) Egyszerű alak (én megyek vala nektek.): 
Még szabályszerűbb, mert némbilkizuten, megyek vala nektek, 

guémbilzkizuten megyünk vala nektek, sébüzkizuten mennek vala 
nektek stb. 

VII. Alak. 

A IV-iktöl szinte csak a többest jelölő te rag által külömbö-
zik, és az összetett alakú igénél: etőrcen níncajoten jövök vala ne
kik, etőrcen guínicazkizoten jövünk vala nekik, síncazkioten jöttök 
vala nekik stb. 

Az egyszerű hajlitásu igénél: némbilkioten megyek vala nekik, 
guémbilzkioten megyünk vala nekik, sénbüzkioten} sébilzkioten men
tek, mennek vala nekik. 

A mi az indicativus egyébb időit illeti, ezeknek képzése azo
nos a cselekvő átható igék megfelelő időinek képzésével, és mind 
az egyszerű mind az összetett hajlításu igéknél a lenni segédige ál
tal történik, melynek jelen vagy aligmúltja a hajlítandó ige múlt s 
illetőleg jövő participiumával használtatik, így a múltidÖben: etorrí 
naiz jöttem, és ibiili naiz mentem; a történeti múltban : etorrí nín-
can jövék, és ibillí níncan menék, a régmúltban: etorrí izán nincan 
jöttem vala, és ibilli izán níncan mentem vala. 

I. Jövő idő: etorríko naiz jönni fogok, és ibillíko naiz men
ni fogok. 



454 EIBÁEY FERENCI. 

II. Jövő vagy múltjövő: etorrí izangó naiz jövendők és ibilli 
izangó naiz menendek. 

III. Jövő (föltételes) : etorrí izangó nincan jövendek vagy jö
vendettem, ibilli izangó nincan menendek. 

Jegyzet. Az etorri = jönni ige az egyszerű hajlítást is követi, 
de csak a jelentő mód jelen és aligmúlt idejében, és a parancsoló 
módban szabályszerüleg mint a hajlított ibilli =» menni ige; a jelen 
időben látszik némi eltérés az egyszerű viszony nélküli alakban, 
mert többi alakjaiban hajlítása emezével egészen egybevágó. 

Jelenidö (jövök, jösz, jön stb. dativ. nélkül) : 

Egy. sz. 1. natór Több. sz. 1. gatóz 
2. zatóz 2. zatózte 
3. datór 3. datóz. 

Az egyes-számu első és harmadik személyben az elül álló sze
mélyrag és tő világos, a többi személyekben a tő r hangzója a z-be 
olvadt be. 

Az aligmúltban néntorren, séntorren stb. egészen szabályszerű 
képzések, valamint a hat tulajdonítói viszonyra szolgáló alakok 
képzései is. 

Parancsoló mód. 
a) Összetett alak (jöjj, jöjjön stb.): 

Egy. sz. 2. etorrí zaíte Több. sz. 2. etorri zaítezte 
3. „ bédi 3. „ bítez. 

b) Egyszerű alak (menj, menjen stb. 
Egy. sz. 2. zdbilza Több. sz. 2. zábilzate 

3. bébilt 3. bébilz, 
mely egyszerű alakban az egyes és több. második személy azonos 
az indicativus jelen idejének megfelelő személyeivel. 

77. Alak. 

Az első személy tulajdonlójával, melyet t rag jelöl. 

a) Összetett alak (jöjj nekem stb) : 
Egy. sz. 2. etorrí zácakit Több. sz. 2. etorrí zácakizkit 

3. „ békit 3. „ békizkit. 
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Az egyea-számban a már jelzett ki szótaggal való gyarapodás, 
melyhez a többes-szám jelölésére még zki járul. 

b) Egyszerű alak (menj nekem stb.): 
Egy. sz. 2. zdbilkit Több. sz. 2. zábűzkit 

3. bébilkit 3\ bébilzkit. 

III. Alak. 

A harmadik személy vonatkozása a másodikra: békizu, béki-
zute jöjjön, jöjjenek neked, bébilkizu, bébilkizute menjen, menje
nek neked. 

A mi pedig a IV. V. VI. és VII. alak képzését illeti, ezekre 
nézve egy egyszerű szabály fölállítása elegendő. Az eddig közölt 
három alakból látható, hogy ezen parancsoló igemód tője az össze
tett hajlításu igénél a második személyben zácaki, a harmadikban 
béki, az egyszerű hajlításu ibiili igénél pedig zábilki és bébilki; ezen 
módjellemzö töhez ragasztatnak a tulajdonítói viszonyragok a kü
lönböző alakokban, így : etorrí zácazkigu jöjj nekünk, többesben 
etorrí zácakizkigu jöjjetek nekünk, etorrí békigu jöjjön nekünk, etorrí 
békizkigu jöjjenek nekünk; az egyszerű igénél zábilkio menj neki, 
zdbiolkite menj nekik, zábilzkiote menjetek nekik stb. 

Köt mód. 
Jelen idő. 

A lenni segédige kötmódját i smervén, a középige kötmódja a 
jelenidei I. alakban t. i. tulajdonítói viszony nélkül ennek a múlt 
igenévvel való összetétele által képeztetik, mint: etorrí nadín, etorrí 
zaitesén, etorrí dedín, hogy jöjjek, jöjj, jöjjön stb. 

Az egyszerű hajlításu közép igék hasonlóan mint a cselekvő 
áthatok la vagy ela, ala ragokat vesznek fel a jelentő mód jelenide
jének alakjaihoz, s lesz nábillá, zabilzalá, dábü-lá, hogy menjek, 
menj, menjen stb. — natór jövök, nator-eld hogy jöjjek stb. 

II. Alak. 
Az első személy egyes-számu tulaj doni tójával. Itt az indicati-

vus II. alakját vévén alapul csekély változást veszünk észre, mert 
zácat-hó\ lett zacakidán ; a gyarapodás a ki szótag módjelleg, azon
kívül a végzet is változott, mert t helyett áll dan} hol da a tulajdonító. 
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a) Összetett alak (hogy jöjj nekem stb.) 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. etorrí zacakiddn 2. etorrí zacakizkidán 
3. ,j dacakidán 3. „ dacakizkiddn. 

Ezen alakban a ki szótag semmi sem egyébb mint az óhajtó 
mód ke jellege, mely az egész kötmódban is következtésen előfor
dul, — ezen alakban a raghoz járul da, a többi alakokban a meg
felelő tulajdonítói rag zu, io, gu, zute és iote, végre n betű, melyet 
a kötmód jellegével találtunk mindenütt. A többes-számot az isme
retes zki szótag jellemzi. 

b) Egyszerű alak (hogy menj nekem stb.): 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. zabilkiteld 2. zabilzkiteld 
3. dabilkitelá 3. dabilzkitelá. 

Ez (lásd a 73. 1.) az indicativus megfelelő alakjától csak az 
ela rag által különbözik, és ez szabályszerüleg az összes hét alak
nál így van ; a többes-szám jellege z betű. 

III. Alak. 

A második személy egyesi tulajdonlójával, mely a személy 
végén zu ragban jelentkezik, mint: 

a) Összetett alak (hogy jöjjek neked) : 
Egy. sz. 1. etorrí nacakizún Több. sz. 1. etorri gacakizkizún 

2. — — 2. — — 
3. „ dacaktzún 3. „ dacakizkizun. 

b) Egyszerű alak (hogy menjek neked stb.) 
Ez nem igényel többé magyarázatot, az indicativus III. alak

jához la szótag ragasztatik, és ez a kötmód képzése, így: nabilkizuld, 
dabilkizuld stb. 

VI. Alak. 
A harmadik személy egycs-számu tulajdonítójával. 

a) Összetett alak (hogy jöjjek neki stb.) : 
Egy. sz. 1. etorrí nacakión Több. sz. 1. etorri gacakizkiőn 

2. „ zacakión 2. „ zacakizkión 
3. ^ dacakión 3. „ dacakizkión. 
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Az indicativussal hasonlítva egybe ki gyarapodást találunk, 
mint módjelleget. 

b) Egyszerű alak (hogy menjek neki stb.) : 
Szabályszerüleg la képzéssel az indicativus után, mint: nabil-

kiólá hogy menjek neki, zabilkiolá hogy menj neki stb. A többesben 
z gyarapodással gabilzkiolá, zabilzkiolá stb. 

A mi az V. VI. és VII. alak képzését illeti, egy egyszerű sza-
bálylyal beérjük, t. i. az indicativus jelen idejének megfelelő alak
jai az összetettt hajlításu igéknél ki szótagot vesznek föl a viszony
ragok elé, az egyszerű hajlításu igék személyeihez pedig az ismert 
la, ala, ela szótag járul, így lesz : etorri zacakigún hogy te jöjj ne
künk, etorri nacakizuten hogy én jöjjek nektek, nacakióten hogy én 
jöjjek nekik stb. 

Az egyszerű hajlításu igéknél; zabilkigulá hogy te jöjj ne
künk, zahilzkigulá hogy ti jöjjetek nekünk, hol a többest a z betű 
jelöli, nabilkizutelá bogy én jöjjek nektek stb. 

Múlt idö. 
a) Összetett ige hajlítás : 

A kötmód múlt idejének a jelentő mód aligmúltja szolgál ala
pul tetemes változásokkal; a megfelelő alak elé mindig a hajlított 
ige múlt participiuma tétetik, sígy az I. alakban, a segédige jellem
zésénél ismertetett kötmód múlt ideje nendin, sindesén stb. mint: etorri 
nendin hogy jöttem, etorri sindesén hogy jöttél, etorri sedin hogy jött. 

A mi pedig a hat tulajdonítóra nekem, neked, neki, nekünk, 
nektek, nekik, vonatkozó igealakokat illeti, ezek képzése igen egy
szerű, és könnyen megfejthető a már ismertetett minták és szabá
lyok nyomán, t. i. elül állnak a személyragok nen, sen, se, guen, sen, 
se, melyekkel a tő egybe van olvadva; ezt követi ki szótag, mint a 
kötmód jellege, melyhez a többes zki járul, végre a tulajdonítói vi
szonyragok n betűvel, mint múltidei jelleggel megtoldva, így : etorri 
senkidán hogy te jöttél nekem, etorri senkizkidán hogy ti jöttetek 
nekem, etorri nenkión hogy én jöttem neki, etorri nenkiúten hogy én 
jöttem nekik vagy azoknak stb. 

b) Az egyszerű hajlításu igéknél: 
A kötmód múltjának képzése még egyszerűbb, mert az indi-
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cativus aligmúltja vétetvén alapul, a tő vagy viszonyrag és a múlt 
jellege n közé tétetik a la szótag, és így: némbillen megyek vala, 
némbille-ldn hogy mentem, guémbilzkión megyünk vala neki, guem-
bilzkiolán hogy mentünk neki, sémbilkigun te mégy vala nekünk, 
sembilkigu-lán hogy mentél nekünk stb, 

Óh ajtó mód. 
Jelenidö. 

E módnak csak összetett alakjai vannak mindkét rendbeli 
igéknél; ugyanis a hajlítandó ige jövő részesülője kapcsoltatik egybe 
a segédige külön viszonyokra szolgáló igealakjaival, melyeknek 
képzése a jelentömód aligmúltjától ke szótag által történik, még pe
dig tulajdonító nélkül. 

Z. Alak (jönnék, jönnél stb.): 

Egy. sz. 1. etorríko níncake Több. sz. 1. etorríko guíúake 
2. „ síncake 2. „ sínateke 
3. n lícake 3. „ lícateke. 

Az egyszerű hajlításu igénél épen így: ibillíko níncake, ibillíko 
síncake, mennék, mennél stb. 

A segédigét egybehasonlítván a jelentőmód aligmúltjával lát
juk, hogy ebből csak a múltjelleg n marad el, s helyébe ke módjel
leg lépett, a harmadik személyben azonban tetemes változás van, 
zan helyett lícake áll; a személyrag li, a habere segédigénél már elő
fordult, hol ezen személyalak léke, ca szótagban pedig hihetőleg a 
gyarapodott tő rejlik. 

Már most ezen alakból könnyű képezni a többit, mert a ke 
szótag ez említett aligmúlt megfelelő alakjaiban a viszonyraghoz 
ragasztatik, csak a nekem, niri tulajdonító képez kivételt, melynek t 
betűje a ke rag végén áll, így : 

II. Alak. (jönnél nekem stb.): 

Egy. sz. 1. — - Több. sz. 1. — — 
2. etorríko níncaket 2. etorríko guíncazkiket 
3. „ Hcaket 3. „ lícazkiket; 

ellenben a többi alakban a képzés mindenütt szabályos, mint: etorríko 
níncazuke én jönnék neked, etorríko guíncazkizuke mi jönnénk ne-
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ked, etorriko sineaguke te jönnél nekünk, etorriko guincazkizuteke 
mi jönnénk nektek stb, 

Óhajtómód milltja. 

Képzése an szótaggal történik, mint a cselekvő átható igéknél, 
s ezen szótag a ke után ragasztatik, mint: etorriko sin-caguke-an te 
jöttél volna nekünk, ibilliko nincajoteke-an én mentem volna ne
kik stb. 

Föltételesmód. 
Jelenidö. 

A föltételesmód jegye a ba elörag, mely a személyragokat meg
előzi, alapjául az indícativus aligmúltja szolgál mindkét rendbeli 
igéknél mind a jelen, mind a múltidöben. 

a) Összetett hajlítás. 

Ennek jellemzésére elég lesz egy pár alakot fölhozni, melyek
ből a szíves olvasó a szabályt kiveheti; a hajlított középige jövő 
részesülője tétetik mindig a naiz segédige megfelelő alakjaival, mint: 

I. Alak (ha jönnék stb. tulajd. nélkül): 

Egy. sz. 1. etorriko báninc Több. sz. 1. etorriko báguiúa 
2. „ básiáa 2. „ básiúate 
3. „ bálic 3. „ bálicate. 

II. Alak (ha te jönnél nekem stb.): 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. etorriko básincat 2. etorriko básincazkit 
3. „ bálic 3. „ bálicazkit. 

III. Alak (ha én jönnék neked stb.): 
Egy. sz. X. etorriko bálineazu Több. sz. 1. etorriko báguincazkuzu 

2. — — 2. — — 
3. „ bálicazu 3. „ bálicazkizu. 

E három alakból az összes alakokra a szabályt következőleg 
lehet megalapítani: az első szótag mindig a ba, azután jön, mint az 
óhajtó módban, a személyrag és tő egybeolvadva, tehát egyes első 
Személy ninca, 2-ik sz. sinca, 3-ik sz. lica, többes első sz. guincaf 
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2-ik sz. sinca, 3-ik sz. lic&, e három utóbbi személyben a többest je
lölő zki szótag is hozzá jön még, végre a tulajdonítói viszonyragok 
nekem tf neked zu, neki jo, nekünk gu, nektek zute, nekik jote, 
például: ha én jönnék nektek etorribáninca-zute, ha mi jönnénk ne
kik etorri bá-guinca-zki ote stb. 

b) Egyszerű hajlítás. 
Egyetlen általános szabálylyal megmagyarázható ; alapja az 

indicativus aligmúltja, melynek személyalakjai elé mind a hét vi
szonyra nézve ba előrag járul azon különbséggel, hogy az an} «, en, 
múltjelleg a személyalakok végén elmarad, s így lesz: bánembil ha 
mennék, básembilza ha mennél, bánembilkizu ha én mennék neked, 
báguembilzkion ha mi mennénk nekik stb. 

Foltét el esm ód múltja. 

Mind a két rendbeli igéknél összetétel által történik, s az egy
szerű hajlításu igék sem képezik önáilólag, s ezeknél is , mint az 
összetett hajlításuaknál, a múlt igenév etorri, ibilli mellé izán tétet
vén, a segédige megfelelő alakjai szolgálnak a különböző viszonyok 
kifejezésére, mint. etorri izán báninc ha jöttem volna, etorri izán 
bálicázu ha ö jött volna neked, ibilli izán bálicazkizu ha ők mentek 
volna neked stb. 

14. §. 

A baszk igehajlításnak még néhány oly módját kell ismertet
nünk, mely az árja nyelvekben nem fordul elő. E módokat az előa
dott igehajlítás közlött alakjaival egyszerre adni nem akartam, ne
hogy a türelmes olvasót a módok és alakok számával megzavarjam, 
azután többnyire oly egyszerű képzéssel jár e módok hajlítása, 
hogy csak rá kell mutatni tájékozásul, és az olvasó önmaga képez
heti tovább. Ilyenek: a modus consvetudinarius, potentialis, affirma-
tivus és negativus, föltételesen potentialis és végre voluntarius. 

a) Modus consvetudinarius. 

Mely valamely cselekvény ismétlődését vagy szokásos voltát 
fejezi ki, mely kifejezés azután részint a magyar szoktam igének, 
részint a kál, gál, kél, gél, gat, get képzőknek felel meg ezen, s ily
nemű igéknél: jár, járkál, ír, írdogál, irogat, kér, kéreget stb. Kép-



A BASZK NYELV. 4G1 

zése igen egyszerű, t. i. a segédige személyei elé oi szótag tétetik, 
mint: játén oi-det enni szoktam, etórcen oi-naiz jönni szoktam stb. 

b) Modus potentialis. 

Mely a magyar hat, Jiet képzőnek felel meg; a baszk nyelvben 
al szótaggal képeztetik, jaten aldet, — áldezu, — aldu , ehetem, 
ehetel, ehetik. Ha az al szótag és a segédige személye közé még ba 
szótag is szúratik, lesz modus conditionate potentialis, mint: játén 
albadét, játén albadezú, játén albadú, ha ehetem, ha ehetel, ha ehetik. 

c) Modus potentialis negativus. 

Esin tagadást jelentő szónak a segédige személyei elébe való 
tétele által a lehetőség tagadása fejeztetik ki, így: esin emán det, 
esín emán dézu} esín emán du, nem adhatom, nem adhatod, nem ad
hatja, esín etorrí naiz, esín etorrí séra, esín etorrí da, nem jöhetek, 
nem jöhetsz, nem jöhet. Megyjegyzendő ez alkalommal, hogy a ta
gadással a jelen értelmében is a múlt igenév tétetik a segédige elé, 
mint a felhozott példákból is látható. 

d) Modus voluntarius. 

Az ismertetett guipuzcoai nyelvjárásban nai} a biscayai-haxi gúra 
szócskák által képeztetik, melyeket azonban némely nyelvtanírók 
az akarni értelemmel bíró naitú és guratú igék participiumai-
nak tekintenek, és ezen esetben nem is új igemód, hanem csak sza
bályszerű hajlítás volna. Naí-det, naí-dézú, naí-du, akarom, akarod, 
akarja, vagy : gura-núen} gura-sénduen, gura-zúen} akarom vala, aka
rod vala stb. 

e) Hajlított modus potentialis. 

A modus potentialisnak van még egy neme, melyet hajlított
nak lehetne mondani, s mely egyszersmind óhajtást is fejez ki. 
Alapjául a kötmód jelen és múlt ideje szolgál, melyeknek személy
idomai ke szótaggal gyarapodnak, így képeztetik azután a módnak 
három idője, ú. m.: jelen, aligmúlt és múlt, még pedig minden tárgy-
és tulajdonitól viszonyok kifejezésére szolgáló alakokban egész sza
bályszerűséggel, és pedig: 
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«) Jelenidöben (ehetem, ehetel stb.): 
Egy. sz. l.ján dézaket Több. sz. l.jdn dézakegu 

2. „ dézakezu 2. „ dézakezute 
3. „ dézake 3. „ dézdkete. 

Ha ezen alakot a mondott kötmód jelenidei alakjával egybevet
jük, látjuk, hogy az idötő és személyragok közé a ke szótag toldatott, 
és hogy n múlt jelleg elhagyatotf, s ebbÖl áll az egész változás, mert 
az első személy í-je da helyett már más alkalommal is előfordult. 
Ezen szabályszerűség megmarad a többi 17 alakban is minden el
térés nélkül, p. o. jdn dícakegu = ehetjük azokat, jón dizadakezute 
eheted nekem azt stb. 

/?) Aligmúlt időben (ehetem vala stb.): 
E mód múlfja még egyszerűbb változáson megy át, mert n 

múlt jellegét elvetvén, személyidomai a ke Bzótag fölvétele által e 
m^d aligmúltját fejezik ki. 

Egy. sz. 1. jdn nézake Több. sz. 1. jdn guénezake 
2. „ sénezake 2. „ sénezakete 
3. „ lézake 3. n lézakete. 

Csak is a harmadik személy vette föl se helyett az l óhajtó
módi jelleget. 

y) Múltidö (ehettem volna stb.) : 

Az előbbi időhöz ragasztott an szótag jellemzi, különben min
den tárgy és tulajdonitól viszonyokat kifejező alakokban az előbbi 
idő hajlítását követi, mint íján néza kean ehettem volna azt, jdn ni-
cakean ehettem volna azokat stb. 

A közép és szenvedő igék. 
Ezen módja hasonló képzést mutat föl, mindenütt alapul vétet

vén a kötmód jelen és múlt idejének alakjai, a viszonyragokhoz ke 
szótag járul, hangváltozás csupán a jelen és aligmúlt időben fordul 
elő a tulajdonító nélküli alakban, azért is e két alakot ide iktatjuk. 

Jelenidö (jöhetnék, jöhetnél stb.) 

Egy. sz. 1. etorrí naíteke Több. sz. 1. etorri gaitezke 
2. n zaíteke 2. n zaitezke 
3. r dditeke 3 . „ dditezke. 
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Aligmúlt (jöhettem volna stb.) : 

Egy. sz. 1. etorrí nínteke Több. sz. 1. etorrí guíntezke 
2. „ sínteke 2. „ síntezke 
3. „ líteke 3. „ lítezke 

De már a többi tulajdonítói viszonyok kifejezésére szolgáló 
alakokban a képzés szabályos. 

Ezzel áttörtünk volna a baszk igehajlítás bonyodalmain, s azo
kat lehetőség szerint legyőzni iparkodván oly képét adtam az ige-
hajlításnak, melyből a figyelmes olvasó kielégítő fölvilágosítást nyer
het annak miben létéről, sÖt — mintbogy az olvasót túl terhelni a 
számtalan igealakkal nem akartam, és az analóg esetekre a szabályt, 
mint hiszem, világosan állítottam föl, — még képes is a hiányzó ige
alakokat a felállított szabályok szerint önmaga képezni. És mond
hatom e részben parlag téren munkálkodtam/ nyelvtanaim franczia 
és spanyol nyelven szerkesztve a baszk nyelv szellemét épen nem 
tüntetik elő, s alakjaik sokaságával inkább elnyomják az elmét, mint
sem elősegítik, mert azon tulajdonságot híjában keresnők bennök, hogy 
a nyelvet nyelvészileg kezeljék ; a nyelvtanírók a nyelvtan szabá
lyait és az igehajlítást szárazon előadván, sem a ragok értelmezését 
meg nem kísértették, sem a nyelv rendes organismusából általános 
szabályokat ki nem vontak, tehát a nyelvet valóban nyelvészileg 
épen nem kezelték. 

Ha sikerült e bámulandó rendes szerkezetű nyelv organismu-
sara némi világot derítenem, ennek tudatában és elismerésében talá
lom föl fáradozásaim jutalmát. Hátra van még, hogy szókötéséröl 
mondjak némi észrevételeket, a mennyiben ez más nyelvekétől el
tér, és innét egy pár oly sajátságát fogom megismertetni, melyek ez 
ős nyelvet kiválólag jellemzik. 

15. %. 

Szókötési észrevételek. 
1) Visszavívd mondatokról. 

A névszók egybefüzésének szabályai egyszerűek lévén, mát^ 
az illető fejezetekből azok eléggé világosak; a mondatfüzés, hol visz* 
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szavivő névmásoknak volna helye, igényel figyelmet, még pedig 
midőn a cselekvő átható igékkel tárgyesetet képvisel, szabályai 
következők: 

a) Midőn az igeszemély alakja í-vel végződik, ez d betűre vál
tozván an szótaggal helyettesítjük a visszavívó névmás tárgyesetét, 
mint: a kenyér, melyet ettem ján de-d-án (det) ogíá, az aranyak, 
melyeket hozott ekarrí didán (dit) urreá. 

b) Ha a személyalak hangzón végződik, csak n betűt kap, 
mint: az ég, melyet látunk ikústen degú-n. 

c) Az aligmúltban, melynek személyalakjai már is n-be men
nek ki, a rag fölösleges, ikústen núen gizónak az embert a kit lá
tok vala. 

d) Ezen igeneves alak hajlítható i s , és mindig az elhagyott 
mutató névmás ejtési ragját veheti föl, p. o. az, a kit látok ikústen de-
danák (det helyett), azé, kit látok ikústen dedanarén, és ikústen de-
danarí annak kitlátok síb. 

Ugyan azon szabályok állnak az egyszerű hajlításu igékre 
nézve, kivévén ha a véghangzó i, ehhez en rag járul, mint: dakar
dán (dakart) kargú a teher melyet viselek stb. 

A baszk igének még participium féle képzése van, mely a 
miután, a mint kötszókkal való körülírásnak, és a magyar ván, vén 
igenévnek felel meg, és pedig ik raggal, mint: gusiák bildurik semé 
gaztenór, mindent egybegyűjtvén az ifjabb fiú. 

2) jHogy* kötszóval egybekötött mondatok. 

Bár a baszk nyelvben is vannak ennek megfelelő kötszók: 
esén} ese} se, de akár kitétetnek ezek, akár nem, az alárendelt mon
dat igéjén e kötszó Iá, alá ragok által fejeztetik ki, és pedig: 

a) A hangzón végződő személyalakok után egyszerűen Iá rag 
tétetik; esán diót kendú diogu-lá mondám neki, hogy azt elvettük tőle. 

b) A t végbetü után alá rag járul , és a t d-re változik, végre 
e) Az aligmúltban az n elmarad a la rag előtt, mint: ján núen 

eszem vala, esán diotján nuelá mondottam neki, hogy eszem vala 
azt stb. 

Ugyanezen szabályok állnak mind az egyszerű hajlításu, mind 
a közép és szenvedő igékre nézve kivétel nélkül. 
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3) Ba, ez igejelz'ókr'öl. 

Ba és bai szótagok az igét megelőzvén az állítást egyszerűen 
megerősítik, ezen értelemben, valóban: mint badakárt valóban ho
zom azt. 

A tagadó ez ellenben már liangváltozást idéz elő, mert: ez-det 
helyett mondjuk: eztét, eztézu, eztú, és így : játen eztét nem eszem, 
játen eztézu nem eszel stb. Ellenben az egyszerű hajlításu, és naiz 
segédigénél a hangzók változatlanul megmaradnak *). 

Az előadott nyelvtani vázlat után lássunk némi Írásbeli mutat
ványt. A szentírás fordítását választani, mert abban a nyelvezet ren
desen mesterkéletlen és egyszerű, bár másrészt a fordítás 1571-ból 
lévén, a nyelv három század óta némi módosulást mutat föl. E for
dítás egyike a legrégibb baszk nyomtatványoknak, melyet Mahn 
után adunk, természetesen az akadémia által elfogadott átírással és 
némi szükséges javítással azon helyeken, hol a leíró által becsúsz
tatott hibák vannak, legalább meggyőződésem szerint; mind a mel
lett marad, a mit elégtelen tudományommal meg nem fejthetek, mert 
semmiféle glossarium nem áll rendelkezésemre. 

Sz. Lukács XV. fej. 11—32-ik vers. 

Jezús Chríst Guré Janarén Testamentú Berriá. 
Jézus Krisztus a mi urunknak új testamentoma. 

11. v. Halabér errán sesán: Gizón baték sítuen bi semé. 
Azután monda (azt) : Egy embernek vala két fia. 

Jegyzetek. 11. v. errán sesán a kötmód múltjában vau egyes harmadik személyü 
tárgyesettel, a baszk szövegben általánosabb a kötmód használata, mint 
bármely más nyelvben. 
Bi semé a számnevek után nem tétetik többes-szám, sítuen •— habuit, mely 
után acc. áll, de az egyenlő az alanynyal. 

*) A ba és es eló'raggal, ha a szó nem végéles, a hangsúly egy szótaggal 
hátrább tétetik. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V. ó\J 
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12. v, Eta hetarik gaztenák errán síeson (rövidítve sión) aitari: Aitá 
indák onhassunetík nirí elcea zaitadán parteá. Éta parti sie-
cen onák. 

És közülök ifjabbik monda az atyának: Atya add ki az 
örökségből (tik — ból, bői) a nekem jövő részt (engem ille
tő). És elosztá nekik (köztük) a vagyont. 

13. v. Eta egún gutirén buruán, gusiák bildurik semé gaztenór, joán 
sedin herri urrún batetára, éta hán irion sesán béré onhassuna, 
prődigoki visi isanéz. 

És kevés napok múlva mindent összeszedvén ifjabbik fia? 
méné (egy) messze tartományba, és ott (hanj eltékozolá örök
ségét, elpazarolva buja élettel. 

14. v. Gusiá despendatú ukdn zueneán, égin izán zen gosseté gogorbát 
herri hartán éta hurá has sedin behár izáten. 

Miután mindent megemésztett, lön (vala) nagy éhség a^on 
tartományban, és ő (hura) kezdett (has sedin kötmód m.) szű
kölködni (behár izáten, behár szűkölködni igetöje, izáten a 
lenni igének jelen idejű participiuma). 

12. v. Murik vagy hetatik, bői, bői, közöl, közülők, névszókkal is áll mint vi
szonyrag ece-etarik bázak közül stb. 
Gaztenák gaztu ifjú, a felső fok használva en raggal, gastén legifjabb, mely
hez ak artic. járult. 
Indák índazu helyett parancsoló mód. 
Elem zaitadán heltú jönni, illetni, a segédige zat, = sat, a visszavivő név
más helyett igenévi alakban za[i)ta-d-án ; zat praes., nekem első személyii 
tulaj donítóval. 

13. v. Egún gutirén buru'án, guti — kevés (1. fentebb 52. 1.) 
Bildurik összeszedvén, igenév a latin abl. absolutus értelemben. 
Gaztenór talán helyesebben gaztenák, így kellene nyelvtanilag, különben az 
or végzet meg nem fejthető. 
Joán sedin méné, tulaj donképen kötmód múltja a naiz segédigének, joán 
participium menő ; herri urrún batetára 1. fent. 53. 1. 
Irión particip. irín, irán összeaprítani, eltékozolni helyett. 
Pródigoki román szó. 
Visi isanéz, visi élet, isán buja, ez, vei viszonyrag, mely a baszkban a mel
léknévhez járul. 

14. v. Zueneán zúen-böl igeneves kifejezés eltékozolván. 
Égin izán zen, a lenni igének indic. régmúltja, zen, zan helyett. 
Gogorbát egy nagy, gosseté éhség. 
Herri hartán, az án végzet ban viszonyrag jelentésével a hurá azon név
máson. 
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15. v. Eta joaník lekú hartúko bürgés batekín jár sedín, étahárkigór 
sesán béré possessionetára urdén baskacéra. 

És elmenvén (joaník) azon vidékbeli egy polgárhoz besze
gődött (jár sedín) és az (hark) elküldötte (igorrí elküldeni) 
birtokára (majorjába) disznókat őrizni. 

16. v. Eta desír zúen urdík játén zúten ma ginkhetarik béré sahelarén 
bethacéra, éta nehórk ecedaúkán emaíten. 

És kívánta vala, mit a disznók esznek vala, a moslékból 
gyomrának megtöltését, de senki aem akart adni. 

17. v. Éta béré buruarí ohárt sekioneán errán sesán: Sembát aloka-
sér diradén ené aitarén eceán ogiá frankó duteník, éta ni gos-
séz hílcen hainaíz. 

És a mint magába tért, monda: Hány béres atyám házában 
bővelkedik ingyen (franko) kenyérben, és én éhségtől való
ban meghalok. 

18. v. Jaikirík joánen naíz neuré aitaganá, éta erránen daúkat: AUá 
húts egín díot seruarén contra, éta hiré aicineán. 

Fölkelvén, elmegyek atyámhoz és mondani fogom : Atya, 
vétkeztem az ég ellen, és te ellened. 

15. v. Léku hartáko; lekú vidék, hariáko amaz, a harmadik személyü névmás ak, 
áik, ő, az, utóbbi elé a hehezet járult, melyet Malin fölvesz, de spanyol és 
franczia nyelvtanok rendesen elhagynak; ko a magyar bele ragnak felel meg, 
az a euphonikus, valamint a ft-nak í-ro való átsímulása is. 
lurgés román szó polgár, hatekin egy, számnév a hoz viszonyraggal, posse-
sionelá román szó, ra be raggal. 
baskacéra, bashatú inf. őrizni a ra viszonyraggal, mely az infínitivushoz ra
gasztatván czélt jelent. 

16. v. Bethacéra hasonló alkalmazással bethalú tölteni igétől, birtoki esettel jár, 
béré sahelarén ; nehórk vagy nihórk senki. 
Ecedaúkán ernaíten: emailú adni, daúkat, daúkazu, daúka fogok, fogsz, fog, 
francziául je tiens, tu tiens, il tient, — és ez azután hasonló jövő idő volna, 
mint a magyarban : adni fogok, fogsz, fog; ez, ec tagadó szók. 

17. v. Béré buruarí magába, tulaj donkép pedig a. m. fejébe, burú fej dat. viszony
raggal ; ohárt sekioneán térni és a naiz segédige kötmód múltja a 3-ik sz. 
tulajdonítói raggal, az an rag participium-féle kifejezés ; — diradén a naíz 
ige jel. id. többes 3-ik személyéből díra képezett igenév lévén, hozzá tar
tozik duteník bőség-ben;hílcen bainaíz: hil = halni ige, bai felkiáltás a naiz 
ige előtt = valóban. 

18. v. Neúre aita ganá atyámhoz ; erránen daúkat mondani fogom 1. fentebb ; húts 
egín díot, vétket tettem szó szerint; aicineán ellened, de hiré tied birtokos 
névmás, és ez baszk sajátság. 

30* 
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19. v. Eta gehiagorik eznaiz digné hiré semé deíceko: egínnézak euré 
alokaseretarík hát bezalá. 

És ezentúl nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem: 
tedd hogy béreseid közül egyik legyek. 

20. v. Jaikirík, hadd ethór sedín béré aitaganá. Eta hurá oraíno ur-
rún zelá} ikús sesán béré aiták, éta kompassioné har sesán, éta 
Idster eginík egóc sesán béré buruá, éta pot egín síeson. 

Fölkelvén valóban (bada) elmene atyjához. És ö mikor, 
messze vala, meglátá (öt) atyja, és szánalom fogta el, és hoz
zája futván nyakába borúla és megcsókolá öt. 

21. v. Éta errán síeson semeák: Aitá húts egín díot seruürén contra 
éta hiré aicineán, éta gehiagorik eznaíz digné hiré semé deíceko. 

És monda a fiu: Atya vétket tettem az ég ellen, és te 
ellened, nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. 

22. v. Orduán errán síesen {síén s illetőleg síoten helyett) aiták béré 
sérbicariei: Ekarzúe arropá prinsipalená, éta jaúnz ezazúe, 
éta emazúe erhaztubát béré eskúra, éta sapaták ojnetára. 

í 9. v. Eznaiz nem vagyok deicéko, deitú nevezni igétől, a ko igerag megfelel a 
franczia pour elöljárónak szenvedő értelemben mint: pour étre dit ton fils; 
híré semé is alany, s így mondattanilag e kifejezés árja hasonlat ; égin nézak 
tégy (engem) : nézak-han a k 2-ik személyrag a bizalmas megszólításban 
zu helyett, n ni helyett engem; bezalá alakban Iá szótag az óhajtást fejezi 
ki a mellékmondatban. 

20. v. Ethorrí menni, ethór sedín a conj. perf., mi a baszkban igen gyakori és sa
játságos szólásmód, mint az olvasó eddig is meggyőződhetett ; aitaganá 
atyjához a ganá rag ban és hoz jelentéssel; zelá, zenlá s illetőleg zan-lá he
lyett, az imperfectum 3-ik személyéhez az óhajtást kifejező Iá szótag já
rult 1. fentebb; har sesán megkapta, hartu kapni, elfogni lat. capio ; láster 
eginik a vulgatában accurrens, magyar fordításban hozzája futván: a baszk
ban eginík tévén, de a láster szót meg nem fejthetem; egóc sesán béré buruá 
latinban : cecidit super collum ejus, magyarban : nyakába borúla, a baszk
ban : burú fej, béré harmadik személyü birtokos névmás, egóc, egocí inf. dob
ni, vetni — Mahn szerint —, tehát e mondat szorul szóra a baszkban : veté 
magát fejére ; pot égin síeson, pot csók, csókot tőn reá, síeson szójárásilag 
síon helyett. 

21. v. E mondat ismétlése a 18. és részben a 19-ik versnek. Mindkét helyen Mahn 
díot helyett díat ír, mi, a 3-ik személyü tárgyeset lévén az igében, ennek 

pedig ragja o vagy, io okvetlenül hiba. 
22. v. Orduán pedig (?); sérbicariei egyike azon számos román eredetű szóknak, 

melyeket az olvasó már eddig is megismerhetett, s milyenek e versben ar
ropá fr. robe, és prinsipalena. Ekarzúe, ekarzúte helyett hozni, mint: ezazúe 
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Monda pedig az atya szolgáinak: hozzátok el a legjobb öl
tönyt, öltöztessétek fel őt, adjatok gyürüt kezére, és saru
kat lábaira. 

23. v. Éta ekarrirík arecé gisená, hű ezazúte, éta játén dugulá, atse-
gín har dezagún. 

És elhozván a hizlalt bornyút, öljétek meg, hogy együnk 
és Örvendve vigadjunk. 

24. v. Esen ené semé haúr hű zen, éta hársara vístu da, galdú zen, 
éta eriden da. Eta has sitesén atsegín hárcen. 

Minthogy ez az én fiam meghalt vala, és újra él, elveszett 
vala, és megtaláltatott. És elkezdtek Örvendve vigadozni. 

25. v. Eta zen árén semé saharrena landán, éta ethór zelá etearí ur-
bildú zajoneán, ensún zicán melódia, éta dansák. 

És vala az ő fia idősebb a mezon, és a mint visszatért, a 
házhoz (háznak eceari) közeledvén, hallá az éneklést, és a 
tánczot (magyarban: vigadozást). 

26. v. Éta deithurík serbicarietarík hát, interrogá sesán ser zen. 
És szólítván a szolgák közül egyet, kérdezé, mi ez ? 

ezazúte helyett a habere segédige parancs, módja ; jaúnz ölteni, felöltem 
például ruhát ; emazúe adjatok, az ige inf. emaitú adni, lenne szabályosan 
a parancs, módban : emai(t) zute, a szövegben úgy látszik rövidítés van; 
eskü kéz, ojnetá láb , a ra viszonyraggal, mely a magyar 6a és ra ragok
kal ér fel. 

23. v. hil egyaránt halni és ölni; arecé bornyú, jálen dugulá, conjunct. modus ké
pezve a la szótag által, mint már többször láttuk. 
Hartú örülni, vigadni, de&agún a kötmód szabályosan használva ; atsegín 
Mahn szerint: lélekzetet venni, de itt betoldva, úgy tudom, hogy értelme 
a. m. örvendve vigadjunk. 

24. v. Haur ez (1. fent. 56. 1.); ené semé, az én fiam, így kell lennie, de az első sze-
mélyü birtokos névmás neré és neuré. Nem tudom Mahn hibázott-e az átírás
nál, vagy oly szójáráshoz tartozik e szó, melyet nem ismerek ? Visi élet, 
vistú élni, galdú elveszni, eridú megtalálni ; eriden da szenvedő alakú kifő
zés a nafa segédigével: megtaláltatott; has sitesén kötmód múltja; har
cén örülni. 

25. v. Árén ö, gen. övé, saharrena idősb, felső fokban sahar idős, mint : gazlenák 
ifjabb (12. v.); land mező an helyiraggal, urbildu közeledni, zajonedn igene
ves kifejezés a visszavivő névmás helyett; ensún sicán kötmód múltja töb. 
bes-számu tárgyesettel. 

26. v. Deithurík igenév szólítván, interrogá latin szó, ser kérdő névmás mi. 
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27. v. Eta árk errán sieson (sión), hiré anajé etorri izán da} éta hil 
ukán da hiré aiták arecé gisembát, serén ossorik hurá ese-
bitú zúen. 

És ö monda, öcséd jött vala meg, és megölette atyád a hiz
lalt hornyút, hogy egészségben visszatért vala. 

28. v. Éta asserré sedín : éta ezen sartú nahi izán, béré aiták hadd 
elkirík othoíc egín sieson. 

Ls megboszankodék: és nem akart bemenni ; atyja tehát 
kijővén kezdé kérni ötét. 

29. v. Bainá árk ihardésten zuelá errán sieson béré aitarí: Hunáham-
bát urthedík serbicácen audalá, éta egúndano hiré manurík 
eztiót iragán, éta egúndano pitinabát ezdaukák emán neiiré 
adiskidekín atsegín hárceko. 

Pedig amaz felelvén monda atyának: íme mennyi év óta 
szolgálok neked, és soha parancsaidtól nem tértemel,és soha 
egy gödölyét nem adtál nekem, hogy barátaimmal vígan el-
költhessem j (vagyis szó szerint: örvendve [atsegín] vigadjak, 

27. v. hil ukan da mivelteltetö alak, melyet ukan, uk habere ige képez; meg
ölette ; gisem-bát hizlalt, az egy bat számnévvel; ossorik sajátságos kifeje
zés, mert osso egészség és megkapván az ige participiumos rik ragját, ige 
lesz belőle, mintegy: egészségben lévén. így a baszk nyelv is bírna azon 
tulajdonsággal némileg, hogy a névszók igeragok által igékké változnak 
át, és ebben megegyez a mordvin és szamojéd nyelvvel, melyekben a sze
mélyragok hozzájárulása által névszókhoz, ezekből igék képeztetnek *). A 
baszkban több igeképző van ugyan, melyek a névszókból igét képeznek, 
mint : begí szem, begí-tsi nézni, khe kicsi, khé-atu apritani, őrölni, sumin 
harag, sumin-dú haragudni, ilyen a ki és gi képző is, égin tenni igéből lát
szik származni, és e részben a török nyelv mutatna példát, mely névszók
ból ilmek tenni, képző által igéket képez, a baszkban : egoki lakni, ego lak, 
aliki megfogni, al ujj stb. 

28. v. ezen sartu nahi izán nem akart bemenni: ezen a tagadó ige, sartu infinitivus-
sal nem akart; nahi izán inf. bemenni; elkirik partic. eldu kimenni, — az el 
gyök áltaji hasonlat, itt kimenvén; otu, otoiz-tu kérni. 

29. v. Bainá kötszó midőn, pedig ; ihardetsi felelni, zuelá, zuen-lá helyett vissza
vívó' mondat helyett Iá kötmód rag; hambát talán hiba mert sembát ismere-
retesebb a. m. hány, mennyi, urthé év ; audalá szabályszerű alak volna za-
cu-lá benható igével, a naiz segédige a második személyi! tulaj donitóval, s 
ha e szó nincs hibásan irva, úgy ezen alakot nem ismerem; egún nap egún-

*) Magyar nyelvészet IV. foly. Ribáry Ferencz : Hová való a mordvin 
nyelv. 4. fűz. 280. 1. 
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hárceko igeneves alak, mely a franczia pour elöljárónak felel 
meg az inf. előtt.) 

30. v. Baind hiré semé haúr} seinék iretsi baitú hiré onhassún gusid 
putekín, etorH izdn denedn, hil ukán daúkak huni arecé gisend. 

Midőn pedig ez a te fiad, a ki elvesztegette egész Öröksé
gét kéjhölgyekkel, jővén vissza, megöletted neki a hizlalt 
hornyút. 

31 . v. Semé hi bethí enekin aiz (séra) éta ené [gusia hiré da]. 
Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem tied (van). 

32. v. Eta atsegin hartú behdr zúen, éta allegeratú, serén hiré anajé 
hil baicén, éta vistú baitú, galdú baicén} éta eríden baitú. 

És (most) örvendve vigadni illett és örvendezni, mert ez a 
te öcséd meghalt vala, és föléledt, elveszett vala, és megta
láltatott. 

dano soha ; eztiót iragán nem tértem el ez-diót helyett ez tagadóval hang-
simulás. 

30. v. Seinék máskép senéh k i ; iretsi ukán bai-tú elvesztegette, elpazarolta, a 
baszkban miveltető igealakkal kifejezve iretsi, irin, irdn gyöktől, mely tulaj 
donkép a. m. elmetszi; bai-tu szóban bai felkiáltás a. m. valóban és miatta 
a segédige du harmadik személyében a d t-re keményült; pule-kin román 
szó kejhölgy; deneán igehatározó a. m. vissza; hil ukán daúkak megöletted, 
és itt ismét a daukat, daúkazu vagy daúkak, daukan fogom, fogod, a máso
dik személy hármas alakban, — mint segédige használva ; huni hihetőleg 
oni helyett áll, a. m. neki, annak. 

31. v. Bethi mindig ; enekin velem, ott, és alább is ene én, kétszer fordul elő mint 
első személyü névmás a ni, nik helyett. 

32. v. haru allegeratú infinitivusok: vigadni, örvendezni, ez utóbbi román szó ; 
serén a ser a ki visszavivő névmás birtoki esete ; bai-cén összeolvadás által 
származott a ba, bai állító szócska és a naiz segédige aligmúltjának sara, 
zen egyes harmadik személyéből, tehát : hil bai-cén meghalt vala, galdu 
veszni, kárba menni, t ehá t : galdu bai-cén elveszett ; vistu bai-tu él, eridcn 
bai-tú megtaláltatott. 
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Versmértan és hangsúly. 
i . § . 

A baszk nyelvben a hangsúly kitűnő szerepet játszik, még 
pedig mind a kimondásban mind a költészetben. De az idegen ajkú 
nyelvtanírók nem birván nehézségeivel megküzdeni rendesen elhagy
ják a nyelvtanokban, egyedül Larramendi nyomán készült Blanc 
nyelvtana alkalmazza rendesen. Magam is az első közleményben 
elhagytam a hangsúly jelölését, de miután azóta mélyebben behat
nom sikerült a nyelv szellemébe, jelen második közleményemben az 
alább röviden érintendő főszabályok nyomán alkalmaztam is. 

A baszk nyelv kétféle hangsúlyt ismer: az élest és a tompát; 
ez utóbbi nem jelöltetik, és mindazon szótagok birják, melyeken 
éles hansúly nincs. A hangsúlyozásra nézve a görög és baszk nyelv 
közt azon külömbség van, hogy míg amabban csak vég- másod- és 
harmadéles hangú szók lehetnek, a baszkban minden szótag élesen 
hangsúlyozható. 

Mig tehát a hangsúly egyrészt a helyes kimondást szabályoz
za, másrészt a költészetben a vers hangzatosságára irányadó • mert 
a baszk nyelvben is, mint a zsidóknál, a régibb költemények verse
zete sem a szótagok száma, sem pedig azoknak mértéke által nem volt 
szabályozva, egyedül a hangsúly adta meg a vers hangzatosságát, — 
és az élet még meg is őrzött számtalan egyházi éneket és nép
dalt, melynek versezete csupán a hangsúlyozáson, és érzések emel
kedettségén alapul. Újabb időben azonban a rím hatalmasodott el 
a költészetben, mely páros, váltakozó négyes, vagy nyolczas szokott 
lenni, és a vers hangzatosságának még az eredeti hangsúly is aláren
deltetett, mert ez a szükség szerint egyik szótagról, melyet megil
letne, másra is tehető át, a verselési szabadság érdekében. 

2 . § . 
Altalános szabályok a hangsúlyra nézve. 

A) Névszókon. 

1-Ör. Minden egyes számú dolog- és tulajdonságnév, névmás 
és számnév a hansúlyt az utolsó szótagon viseli, és ha articulus já-
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rúl hozzá, akkor ez kapja, mint: egún nap, eguná a nap, edér édes, 
ederá, gizón ember, gizoná, gizonarén, gizonarí, gizonarekin. így 
niri nekem, zurekin veletek, hiré tied, hirú három stb.; ellenben a 
gábe és gátik ragok másod-élesek , mint: higábe veled, argátik 
nélküle. 

2-or. Ha az említett névszók többes-számban vannak, a hang
súly a névszó végszótagján áll, a rag tekintetbe nem vétetvén, mint: 
gizónak az emberek, gizóncat az embereknek, zúek ti, zúencat nek
tek stb. Különben a többes számú szóban a hangsúly gyakran az 
első szótagon is van. 

B) Igéken. 

1-Ör. Minden igének dolognév-infinitivus jelene, a múlt és a go 
végzetü jövő ígenév végélesek, mint emán adni, ekarrí hozni, janá 
evett, janik evén, emandó adandó, de ekarriko hozandó, ikusíko má
sodélesek. 

2-or. A hajlítható infinitivus, valamint eko, teko végzetü ge
rundium azon szótagon viselik a hangsúlyt, melyen az ige eredeti
leg viseli, mint: játén enni, játéko evén, ekártea hozni, ekárteko stb. 

3. A jelen igenév másodéles, mint: játén evö, ekárten hozó stb. 
4. A segédige jelentő módjának jelen és aligmúlt idejében a 

hangsúly az első szótagon van, mint dézu} ditu, dídazu; ellenben a 
kötmódban a ragozás végéles, mint: ján dezadán, ján nezán, a töb
bes ten rag előtt másodéles. 

E .szabályt követik a benható és szenvedő igék segédige 
alakjai is. 

5. Az egyszerű hajlításu igék ugyanezen szabályt követik; a 
jelentőmódban az első, a kötmódban az utolsó szótag bírja a hangot, 
a modus voluntariusban az első szótag. 

C) Alak-szókon. 

Az igehatározók, viszony- és kötszók rendesen mind végéle
sek, mint: nondik honnan, etetik házból, ongi jó l , astiró szelíden, 
aureán előtte A melléknév másodfokú ragja másodéles, mint: gusiá 
sok, gusiágo több stb. 

Végre egy kis dícséneket zárok ide, mely egy királyt dicsőit, 
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ki a királynét megmenté, egy dühös bikát azon perczben leterítvén, 
midőn az a királynéra rohanni készült. 

Ain kartsü bizarriá 
Jauná, ecenduenedn 
Anim-erdí baisisán 
Esposdn beste erdía ? 
Baldin eskü ausartiá 
Aid garat badá errdz 
Basotiarén indarráz 
Ser izangó da, ikusí 
Bazaícagu arméz jansí 
Animd oső gusidz í 

Mily heves bátorság, uram, bár nem bírod csak lelked felét, 
minthogy nöd bírja a másik felét ? Ha képes vitéz karod így meg
győzni a vadállat dühös rohamát, mi lesz, ha látunk téged fegy
verrel övedzve, teljes egész lelkeddel ? 

Megfejtés. 

Ain mily, kartsú bátorság, bizarri(á) heves, Jaun(&) úr, ecen
duenedn igeneves alak an raggal, ez tagadó ige, sénduen 2-ik sze
mély bírsz vala, anim-erdi lelked felét, baisisán kötmód, melyben 
bai ba = valóban, minthogy valóban bírja, alá így, baldin valóban 
úgy van, esposdn román szó = nő, beste = másik, badá garaí ha győz
ni tud, ba föltétetelt jelentő előrag = ha, eskú ausartiá vitéz kéz, 
basoá erdő, basotiá vadállat birtokraggal, indarrá veszett, dühös, 
errá roham, mindkét szó z viszonyraggal = felett, és on en magyar 
viszonyragoknak megfelelöleg, ser mi, izangó da jövő idő mi lesz ? 
ikuzí bazaícagu ha látunk téged, ikusí látni, ba — ha, zaicagu segéd
ige második személyü tárgyesettel, arméz román szó z raggal, jansí 
övedzve, osó egész, gusidz sok — z rag = sokkal, animd osó gusidz 
egész teljes lelkeddel. 

RIBÁRY FERENCZ. 



TUDÓSÍTÁS 
A NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉBŐL 1865. És 1866-BAN. 

1) Néhai Machovszky József, bölcsészet- és hittudornak s az 
egri érsekség áldozó papjának 62 csomót tevő nyelvészeti jegyzetei, 
átvizsgálás végett, az akadémia által a bízottsághoz lévén utasítva, 
s ez úgy találván, hogy a csomók egyes, jobbadán betű rendbe sze
dett jegyzetekből állanak, a melyeken a pillanat- és alkalom-szülte, 
gyakran nem annyira szóhasonlatok, mint inkább megfelelő jelen
tésű szók vannak összeállítva az ismeretes európai nyelvekből, de 
hogy a nagy sokaság közt használható anyag is találtatik : azt ha-
tározá a bizottság 1865. jan. 5-kei ülésében, hogy kéressék meg az 
akadémia, hogy megköszönvén Szvorényi József ltagjának szíves
ségét, a ki az említett csomókat beküldte, azokat a nagy szótári ké
születek szaporítására fogadja el. 

2) Az 1865. május 6-kai ülésben Fogarasi János bizottsági 
tag a Kriza János „Vadrózsák" czímü székely népköltési gyűjte
ményére nézve következő indítványt tőn: 

A Kriza János székely népköltési gyűjteményének sok oldalú 
becse általánosan el van ismerve, minélfogva annak folytatását és 
bevégzését nemcsak a népszellemi és népművészeti, hanem kivált
képen a nyelvtudományi érdek tekintetéből mindnyájan óhajtjuk. 
Ámde az indítványozó előtt tudva van, hogy a gyűjtemény folyta
tását az anyagi eszközök híja, a mely az első kötet csekély keletje 
miatt támadt, szerfölött késlelteti, majdnem lehetetleníti. Azt indít-
ványozá tehát, elközölje ki a bizottság az osztályülésben, hogy ez a 
t. akadémiát a Kriza János nevezett gyűjteményének elösegéllé-
sére megkérje. 

A bizottság nagyon méltányolván az indítványt, azt elfogadja, 
s kéri az osztályülést, vegye reá az akadémiát, hogy valamint az 
mindjárt feállásának első évében a népdalok egybegyűjtését elhatá-
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rozta (minek következménye a Kisfaludy-Társaság által kiadott nép
dalok és népmesék három kötetnyi gyűjteménye), valamint a táj
szólások és nyelvjárások egybegyűjtésére jutalmat hirdetett s táj
szótárt adott k i ; valamint, egyebet mellőzvén, Merényi Lászlónak 
segedelmet adott a népmesék gyűjtésére, s a Magyar Nyelvészetet, 
50 példányra való előfizetés által segítette elő: azonképen a Kriza 
János székely népköltési gyűjteményét is pártfogolja az által, hogy 
mind az első megjelent, mind a második megjelenendő kötet hatvan 
hatvan példányának megvételét elhatározza, mely példányok azután 
a nyelvtudományi osztálynak belföldi, s az időről időre megnevezen
dő külföldi tagjai közt el volnának osztandók. 

3) Az 1865. okt. 6-kai ülésben, a bizottság a Budenz József 
b. tag által kidolgozott cseremisz szótárt a Nyelvt. Közlemények
ben kiadni határozá, felszólítván B. J. tagtársát, hogy a külföldi tu
dósok kedveért a cseremisz szók jelentését latinul is tegye ki. Egy
úttal a szótárnak 200 példányban való külön nyomata is elhatároz
tatok, ezen czím alatt: Erdei- és hegyi-cseremisz Szótár, főleg Re-
guly cseremisz szógyűjteményéből és az új testamentom cseremisz 
fordításából, szerkesztette Budenz József, — mely czím latinul is ki 
lesz téve. 

4) A november 5-kei ülésben többi közt Hunfalvy Pál és Bu
denz József b. tagok a Kalevala czímü finn eposznak, Barna Ferdi
nánd muzeumbeli könyvtár őrseged által készített magyar fordítá
sáról, melynek megbirálására meg voltak bízva, adák be tudósításu
kat, mely szerint ez a fordítás a finn nyelvnek teljes és átható isme
retét tanúsítja s oly szerencsésen sikerült, hogy az a magyar iroda
dalom becsületére fog válni, ha bár minden közelebbi érdektől el
vonatkozunk is, mely pedig már a nyelvrokonságnál fogva is való
ban létezik. A bizottság tehát nagyon ajánlja az akadémiának, hogy 
e Kalevala-fordításnak kiadását határozza el. 

5) Az 1866-ki év nagy csapással illette nem csak a nyelvtu
dományi bizottságot, hanem az egész magyar tudományos társaságot 
is, Czuczor Gergelyt ragadván el az élők közöl, mielőtt szerkesztő 
társával, Fogarasi Jánossal, a magyar nagy szótárt befejezhette vol
na. Ennek szerkesztése tehát egyedül Fogarasi Jánosra maradt; s 
a bízottság attól félvén, ho gy idegen segítség (ha találkoznék is, a 
ki kész volna segíteni) megtalálja sérteni a munka kivitelének egy
ségét, fölkéré tagtársát, Fogarasi Jánost, hogy, ha csak lehet, maga 



A NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG. 477 

folytassa és végezze el a szótár szerkesztését és kiadását. Fogarasi 
osztozván a bizottság nézetében, elvállalá a munkát; s ezen elhatá
rozását az akadémiai osztály is elfogadá. 

6) A bizottság tagjainak száma előbb Vass Józsefnek közeliink
ből Kolozsvárra történt elköltözte, utóbb Czuczor Gergelynek ha
lála által megfogyván, a bízottság ajánlatára az akadémiai osztály 
Mátyás Flórián és Vámbéry Ármin I. tagokat nevezé ki a nyelvtu
dományi bizottság tagjaivá. 

7) Mátyás Flórián újabb időben „Belae regis nótárius" korára 
nézve nyomozásokat tévén s végig folytatásukra a köz és magán 
levéltárakat is meg akarván látogatni, a bizottságtól ajánlást kére 
mind az akadémiához, mind ez által a nagym. m. k. Helytartótanács
hoz a végett, hogy kellő ajánló leveleket kapjon, a melyek megnyis
sák előtte a levéltárakat. A bizottság tehát közbejára az akadémiá
nál, még pedig sikerrel, mert szívesen előmozdítja Mátyás Flórián 
buzgó nyomozásait, ki a magyar nyelv történeti szótárából közlött 
mutatványok által nem csak kutató ügyességét,, hanem az arra való 
tudományos készültségét is fényesen bebizonyította. 

8) Különösen óhajtja pedig a bizottság mendtöl előbb az emlí
tett nyelv-történeti szótárnak kiadását elérni, melyet a bízottság 
ajánlatára már tavai elfogadott az akadémia, de költség híja miatt 
volt kénytelen továbbra halasztani. Azért a bízottság újra ajánlá azt 
az akadémiának, mely most annak kiadását már az által teszi lehet
ségessé , ha Mátyás Flóriánnak némi segítséget juttat a temérdek 
szerkesztési és íratási költség pótlására, miután a nyomtatási költsé
get a szerző maga fogja viselni. Az akadémiai osztály elfogadá ez 
újabb ajánlást is ; s úgy bizton reményijük, hogy a magyar közön
ség nem sokára bírni fogja a magyar nyelvnek történeti sz ótárát. 

9) Toldy Ferencz bízottsági tag egyik ülésben bemutatáaz általa 
kiadott„CorpusGrrammaticorumlinguae Hungaricaeveterum", vagyis 
}JA régi magyar nyelvészek, Erdősitöl Tsétsiig" czimü nagyszerű 
könyvet, mely nagy ékessége nyelvtudományi irodalmunknak. Ma
gában foglalja: 

Grammatiea Hungaro-Latina in usum puerorum recens scrip-
ta? Joanne Sylvestro Pannonio auctore. Neanesi, 1539. (1—78. 1.) 

Orthographia Ungarica Cracoviensis, 1549. Gyönyörű magyar
sággal írt könyvecske. (80—124. 1.) 
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Alberti Molnár Szenciensis novae Grammaticae Ungaricae libri 
duo. 1610. (116—£90. 1.) Geleji Katona István magyar Grammati
kája. 1645. (292—329. lap.) Georgii Csipkés Comarini Hungária 
illustrata, h. e. brevis sed methodica naturae et geníi linguae Hunga
ricae explicatio stb. (333—403.1.) Pauli Pereszlényi Grammatica lin
guae Ungaricae. 1682. (405—548. 1.) Pauli Kövesdi Elementa lin
guae Hungaricae. 1686. (551—584. 1.) Szönyi Nagy István magyar 
oskolája. 1695. (587-604. 1.) Nicolai Kis de M. Tótfalu Ratiocina-
tio de Orthographia. 1697. (607—660. 1.) Joannis Tsétsi Observa-
tiones orthograpliico-grammaticae. 1708. (663—688. 1.) Fragmenta 
de lingua Hungarica. (691—712. 1.) 

10) Az 1865. és 1866-ki év folytában a Nagy Szótárt illető 
pótló czikkeket küldenek be : 

Kulifay Zsigmond, kúnhegyesi reform, lelkész ; 
Gruber József, sopronyi nevelő két ízben; Marikovszky Gá

bor, dömsödi reform, segédlelkész pedig folytatá már régolta meg
kezdett pótlásait. Utolsó küldeménye az 1197. számot éri el. 

11) A bizottság egy külföldi alapítvány létesítéséhez is, melyben 
úgyszólván , az egész nyelvtudományos világ részesült, annyi 
mennyi segítséggel járúla. Bopp Ferencz híres berlini tanár 1816. 
május 6-ikán írta alá élőbeszédét azon munkájához, mely a tudo
mányos egybehasonlító nyelvészetet megkezdte, azt a legújabb tu 
dományt, mely azolta, ugyancsak Bopp Ferencz egybehasonlító 
nyelvészködése által is, már annyi nagyszerű eredményt előhozott. 
Bopp emlékezetét egy alapítvánnyal, mely az ö nevét viselje, s 1866. 
május 6-kán volt kihirdetendő, akarák dicsőíteni, s a berlini indít
ványozó bízottság ösztönzésére mindenütt bízottságok alakulának 
az adományok gyűjtésére és elfogadására,* felszólítás érkezvén hoz
zánk is , itt az akadémiai nyelvtudományi bízottság kötelességének 
tartotta, annyit tenni, a mennyit körülményeink között lehet. Bár 
nem sokat küldhetett is el Berlinbe, küldeménye mégis felülmúlta 
azt, a mit Helvécziából, Belgiumból és Görögországból együtt oda 
küldtek. 

A bizottság küldeményéhez a tagokon és néhány pesti urakon 
kivül hozzájárultak a debreczeni, késmárki és pozsonyi, a szegedi 
és fehérvári gymnasiumok tanárai. 



TÁRGYMUTATÓ. 

ajtó 
aludni szónak rokonai . 
amp-suj = mélyföld 
andagassi, lapp szó . 
assyr szók hasonlítása . 
bage, bagge, bajedet . 
a baszkok mai terjedelme. 
baszk névragozás . . 
baszk számnév . . . 
baszk névmás . . . 
baszk ige 
baszk ige imperfectuma 
baszk ige perfectuma . 
baszk ige plusquamperfec-

tuma. . . . . . 
baszk ige futuruma. 
baszk nyelvmutatvány. 
besenyő tarló . . . 
epa, tagadó szó . 
erza-mordvin mesék és da

lok 
erza-mordvin találós mesék 
ewr 269, 
ewrek 
g i ^ e = késa . . . . 
haz, finn. köti, lapp. goatte 
holut-vág (holt vág) . . 
iga éj 
ihe év, ivaíj éves 

Lap. Lap. 
242 ilyen a mongol után 270 
423 író (unguentum). 242 
253 javalas gazdag . . . . 424 
420- jelzői mondat . . . . 27 

76 275 
420 kegy = stádium . . . 253 

45 19 
48 kopó, nád-kopó . . . . 242 
53 a lapp nép és földje . . 287 
55 a lapp nyelv hangjai . 290 
58 a lapp nyelv hangsúlya . 293 

433 a lapp névszó ragozása 304 
430 a lapp mellék (tulajdonság) 

318 
441 a lapp viszonyszók. 327 
428 a lapp névmások 332 
465 a lapp számnevek . . . 347 
275 a lapp igeszó . . . . 351 
408 a lapp szenvedő ige 372 

a lapp tagadó ige . . . 380 
82 a lapp igehatározók . . 382 
89 a lapp szóképzés 387 

272 a lapp szó-összetétel 406 
273 a lapp szófüzet . . . . 409 
424 lapp szómutatványok . 421 
294 lokke, log'e, lőve . . . 421 
254 a magyar élőhangú A-nak 
424 a finnben kf a lappban g 
421 290 
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Lap. 
a magyar élőhangú f-nek 

a finnben p} a lappban b 
felel meg 291 

a magyar élőhangú í-nek 
a finnben t, a lappban d 
felel meg 291 

a magyar szók ó, ö, ú, ü 
végzetének a törökben 
ak, ek, ik, uk felel meg 243 

majlbme =» világ . . . 419 
meg 15 
a mi 19 
miálg melly 421 
moksa-raordvinmeseésdal 145 
moksa- és erza-mordvin 

szótár 152 
mordvin közlések . . . 81 
nevetni szónak rokonai . 422 
niekko álom 420 
nyomosító a 30 
nőmmel, noammel n\úl . 424 
ó, ö végzetü szók . . . 243 
oad' = alud 423 
odút, odutta 257 

Lap. 
nem minden ó végzetü szó 

igétől való 239 
ók, ők végzetü szók . . 245 
penikuulma, mélyföld . . 253 
a perfectum képzője . . 265 
Rask a finn hypothesis 

szerzője 42 
Reguly nyelvtani jegyzetei 

a moksa mordvinröl . 115 
réj, rév, rém 247 
relativ névmás . . . . 20 
a relativ nemcsak vissza-, 

hanem előremutató is . 26 
relativ mondat . . . . 27 
rejtezik = ájul . . . . 252 
Sarchas . . . . . . 269 
a sorszámok képzője . . 266 
a suomi szó 289 
tiluvt gimils 257 
tilutva 263 
út 255 
vei viszonyító finn. véli . 298 
wzbeg 273 
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VOCABULARlUM-CEREMISSICUM utriusque dialecti, Budenz Józseftől. Pest 1865. 

l f t . 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. I . A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam: Nyelv- és Széptud. Osztály. I. k. Pest 
1860—61. 3 ft. — II . k. 1861—62. 3 ft. — III . k. 1863—5. 3 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—V. k. Pest. 1862—5. Mindenik kö
tet ára 3 ft. 

ÚJ MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar-
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr. 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 
MAGYAR NYELVÉSZET, szerk. Hunfalvy Pál. Pest 1856—61. 6 köt. Egy-egy köt. 

5 ft. 25 kr. A hat kötet együtt 25 ft. 

Pest. 1867. Nyom. Emich G. 
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