
OROSZ-LAPP NYELVTANI VÁZLAT. 

A Nyelvtudományi Közlemények XV. kötetében Genetz Ar-
vidtól mintegy hetvenöt lapnyi orosz-lapp szöveg jelent meg. 
E közlés úgy szólván egyedüli ismeretforrásunk az orosz-lapp 
nyelvről. Genetz egyszersmind egy IpK. ( = kólái félszigetbeli, 
vagyis orosz-lapp) nyelvtant is dolgozott ki, valamint egy IpK. szó
tárt is. Minthogy azonban a közel jövőben egyik munka megjele
nése sem várható, elhatároztam, hogy addig is kísérletképpen egy 
kis vázlatot állítok össze a kólái lapp nyelvről. Legalább másnak, 
a ki e nyelvvel foglalkozni akar, megkönnyítem a dolgot és meg
kímélem azon nagy vesződségtől és fáradságtól, melyen magam
nak át kellett mennem, midőn minden segítség nélkül a közlött 
szövegek olvasásához fogtam. A hangtant csak érintem, a szókép
zésből is csak a legszükségesebbet adom. Vázlatom alapjául a kil-
dini nyelvjárási vettem, melyen a legtöbb szöveg (Máté evangé
liumának 22 fejezete) jelent meg. A többi orosz-lapp dialectusra 
csak annyiban terjeszkedem ki, a mennyiben egyes kildini alako
kat megvilágítanak vagy azoktól eltérnek.1) 

^ A szövegben előforduló rövidítések : IpK. = kólái félszigetbeli, vagyis 
orosz-lapp; IpS. = svéd-lapp ; K. = kildini nyelvjárás; KI. =:a kildini nyelv
járásnak lovozerszki tájbeszéde ; A. = akkalai nyelvjárás; T. — ter-lapp 
nyelvjárás; TJ. = a ter-lappnak jokongai tájbeszéde; N. — notozerói 
nyelvjárás. — A mely szónak tövét, illetőleg azon alakját, melyből a tövet 
kifejthettem, a szövegben nem találtam, annak tövét analógia folytán magam 
reconstruáltam és zárjel közt a ragos szó után tettem. 
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I . H a n g t a n . 

Az orosz-lapp hangtan megírása a legnehezebb föladatok 
közé tartozik. Fel kell itt tüntetni az egyes orosz-lapp dialectusok 
tetemes hangtani eltérését és a ragozásban valamint a szóképzés
ben nyilvánuló számos hangváltozást. En sem az egyikre, sem a 
másikra nem vállalkozhattam. A nyelvanyagnak teljes szótári föl
dolgozása ós az alaktan minden tüneményének részletes összefogla
lása nélkül ehhez fogni nem lehet. Minthogy nekem sem az egyik, 
sem a másik nincs rendelkezésemre, a következőkben csak röviden 
utalok azon mással- és magánhangzó-változásokra, melyek az 
alaktan terén legszembetűnőbbek. 

1. Mássalhangzók változása. 

M á s s a l h a n g z ó k e r ő s b ü l ó s e ós g y ö n g ü l é s e . Az 
erősbülés abban áll, hogy eredetileg rövid mássalhangzók hosz-
szuakká lesznek, némely mássalhangzó elé pedig h járul; pl. murr 
fa (IpS. muora) ; kitt kéz (IpS. kelte) ; kitté-, kihte- köszönni (IpS. 
kite-, kihte-) ; cqrr (or. u;api>) király; nomm (f. nime) név; üfXe-
(lpS. ode-) alunni; pqhp pap stb. 

A gyöngülés alatt értjük az orosz-lappban a tővégi t, tt, k, kk, 
s v. ss, s v. ss, cc, cc-nek a név- és igeragozás bizonyos eseteiben és 
személyeiben d, d, g, y, z, £, 5, j - re változását; pl. vq^dij vett: va^te-; 
kid' kezet: kitt kéz; vüilgij ment: vü^ke-; lq,yest födélben: lakk 
födél; vanzijn sajkával: vans sajka; ra^ magot: ra^s mag; slugij 
szolgált: slusse-; sarnmuz'est mondástól: sarnmus mondás; ca cc víz: 
éátf' vizet; ko^ij kérdezett: koiéce- kérdezni; a^f atyát; axcc atya. 
— E változás azonban nem egész rendszeres. Számos szó egyszer 
követi, máskor meg nem. Azt is látjuk, hogy kk, tt, ss, ss, cc erős 
hangoknak megfelelő j , d, z, i, 5 gyöngülések mellett egy fokkal 
erősebb g, d, s, s, c is gyakran előfordulnak, a t, k, s, c, s pedig sok
szor megmarad; másrészt szintoly gyakori, hogy t, k is d y-vé 
gyengül. 

A'gyöngülés egy neme az is, midőn az előbbiekhez hasonló 
alkalmakkor mm, nn, rr, ll-hől m, n, r, l lesz, a he, hp, ht mellől 
pedig a h elmarad; pl. nem' nevet: nomm név; samest szótól: 
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aájwn BZÓ; polij félt: pello- félni; mürijn fával: mürr fa; tata-/ 
akarsz : tahte- akarni; pap papot: pahp pap. 

A gyöngülést a név- és igeragozás tárgyalásánál, különösen a 
paradigmákban a mennyire lehetett, mindenütt föltüntettem, de 
csak a rendes változásokra voltam tekintettel és nem tartottam 
szükségesnek, hogy ugyanazon szó egyes alakjának többféle vál
tozatát is kitegyem. 

2. Önhangzók változása. 
Az orosz-lappban van az önhangzók egy sajátságos elválto

zása, mely hasonlít némileg a német ablauthoz. Ilyen, hogy az ie, 
ue tőhangzós főnevek e hangzót az egyes-számi állativusban ea, 
oa-ra, az t, ue, ü(, ie tőhangzós igék e hangzókat a jelen idő egyes
számában ie, oa, ue, ea-ra, változtatják; azon kivűl eredeti a gyak-
ron mély a-ra, a o-re, e pedig a-ra változik; pl. ienn anya, állat. 
eanna; kuette ház, állat, koatte \ titte- tudni: tiedam, tieday, tiett 
tudok, tudsz, tud ; vüjlke- menni: vuelkam megyek stb. ; puOitte-
jönni: poadam s tb. ; áe^hke- mondani: cealkam. 

Ennek ellenkezője az ie, uo ikerhangzónak összevonása %, 
w-ba; pl. cie^hke-, múlt: cilkim mondtam; püittem jöttem: puo^te-. 

Egyike a legsajátságosabb tüneményeknek az orosz-lappban, 
hogy bizonyos képzőkkel (st, ht, s) ellátott igéknél a képző előtti 
tővégi magánhangzónak mélyebb v. magasabb hangú vocalisatiója 
fejezi ki a jelentő mód jelen és múlt ideje közti külömbsóget; pl. 
uopeast tanít : uepe^st tanított (tő : uepeste-, uopse-),- vülkaht küld : 
vülkeht, vülgeht küldött (tő: vülkehte-, vülk/e-) ; kavvas megtér, 
megfordul: kövvés megfordult (tő : kavse-, kövse-J ; tüjast tesz, cse
lekszik: tüjest, tájiét tett (tő: tüjeste-, tüjele-). 

Mind e hangváltozásokat egész terjedelmükben feltüntetni és 
megállapítani azomban csak Genetz van hivatva. 

I I . A l a k t a n . 

Névszó. 
1. §. N é v r a g o z á s . 

Az orosz-lappban a minden ragozható névszóhoz járuló vi
szonyesetek a következők: 

1. N o m i n a t i v u s . — Az egyes-számban akiidini nyelv
id 
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járásban ugyanaz, mint a végönhangzóját vesztett nóvszótő ; pl. 
ne mm név (IpS. namma); adk fiu (IpS. alke); pápn fiú (IpS. pardne); 
tctiSt csillog (IpS. taste); mürr fa (IpS. muora). — A többi lpK. 
dialectusban a végönhangzó gyakran megmarad, pl. a Ter-lappban 
adke fiu; na-pte állat; lojite madár; piejve nap; iojve fej. — A töb
bes-szám nominativusának képzője elveszett. Nyomát a kildini 
nyelvjárásban legtöbbnyire csak egy már félig néma önhangzó, 
melyet Genetz hiányjellel jelöl és a gyöngülésre alkalmas szavak
nál a mássalhangzó gyöngülése mutatja," pl. alirí: aj.ni ég; sarri : 
samm erő, csoda; cühpof: cühpej arató | a,lg\- ajk fiú ; pln<f: plhk 
szél; kid': kitt kéz; lo^id': lotnt madár; rieji: riehk bün; pqp: 
pahp pap. — Csak kevés szó van, a hol a többes-számban a vég
önhangzó is megmaradt, mint: alge 8, 12; párna 22, 24; Iqjye: 
Iqjy adomány 5, 12. 

J e g y z e t . Az akkalai ós a ter-lappban i, i képzővel is talá
lunk többes nominativust; pl. ejgi: olk fiú 23, 31 ; kuvdi: kuvd 
kigyó; kirji: kirj írás A. | viertazi : viertaz forgács; olmi : olmuj 
ember T. 

2. A c c u s a t i v u s . — Ragja az egyes-számban elveszett. 
Nyomát a rá alkalmas szavaknál a mássalhangzó-gyengülés mu
tatja; ^\.páirri': pápn; ta^t': ta^st csillag | nem'1: nomm név; mür': 
mürr fa; cüv': cüvv világosság; küj': küjl ha l ; jt»'.* jian hang; 
véri: vinn bor | nijd: nijt leány; su^ v. süd': süjt Ítélet; kid': kitt 
kéz; ajg': ajk fiú; a{f: a^c atya; ráfi: rá^ss mag; árvdez : arvdos 
példabeszéd; vü^yemuí: vü^yemus jel; küytemplo^: küytemplojtk 
tizenkettő. — Végső önhangzóval: lá^vedvüde: láiVvedvütt irga
lom; uejnajitemvüde: uejnajitemvütt erőtlenség, betegség; küytem-
ploje: küytemplojik. 

J e g y z e t . — A ter-lappban egyetlen egyszer elófordúl a 
hajdani m (Ím) accusativusi rag is a riijtim: nljt leány szón (ka-
rabeilsehk vált mocced riijtim kápkenes a kapitány elveszi a szép 
leányt nejéül). Több szón a tő végönhangzójának {-re változása 
mutat a hajdani m-re ; pl. kari : karr héj ; lánki : lángíj sógor; 
riijti (1. riijtim) ; kidi : kit kéz; rníri fát (nom. mirr ?). 

A többes-számi accusativus ragja ijt, ijt, jt; pl. kebijt: köb 
betegség;'pinkijt: pink szól, ventus; lajyijt: lajy adomány; tüjijt: 
tüj cselekedet, dolog; reaklajt: reakla gonosz. — Gyakran ön-
hangzó és néha mássalhangzó-változás is történik, mint: cejmijt: 
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ca^mszem; lijbijt: lejp kenyér; cüjTtijt: cuerhtördög; rikijt: riehk 
bűn; titijt: iiht je l ; arvdezijt: arvdes példabeszéd \vujnsijt: vuj-
rias lélek; uepsurjijt: nepsuvvej tanítvány. 

J e g y z e t . — A többes-sz. accusativus ragjának a többi 
dialectusokban ijd, it, ej, t, ed, d változatát is találjuk, pl. cuol-
dijd: cuold karó ; peastagijd: peastag vesszőkötél; co^mijd: coJLm 
szem, N. | e^git: e{lk fiú; sanit: sann szó; na^pit ijuodit tálakat 
és poharakat, A. \ portolt: port ház ; kidőlt: kitt kéz, A. | kimet: 
kimé medve ; viertaft: viertaz forgács; ml^rí; mírr (?) fa, T. \pu-
ketd v. pukod : puk mind; kuyted: kuyt kettő, A. 

3. G e n i t i v u s . — Az egyes-számban olyan mint az accu
sativus; pl. öiSsof: öjSsol szamár; nem1: nomm név; cqr\ cqrr ki
rály; ad': att pokol; peald': pealt szántóföld; a$: a^c atya; laf: 
Iqkk tető; sarnmuz': sarnmus mondás. 

A többes számi genitivus ragja íj, ij, j ugyanolyan hangvál
tozásokkal, mint a többes-sz. accusativusánál; pl. olmij v. olmuj: 
olmo ember; viercij: vierc edény; loinnij: le^n v. la^nn város; 
cuerhtlaj: cuerhtla ördöngös; parnaj: papn fiú; sijdij: sijt falu; 
mürij: mürr ; lo^dij : lo^nt madár; la.yij: lakk tető; seyij: sajik 
disznó | uopsuvjij: uepsuvvej tanítvány; vujnsij: vujnas lélek; 
cuhksij: cuekas út ; lampsij v. lámsij: lampas juh; piljij: pielj fül; 
cüirtij: cuerht ördög. 

J e g y z e t . — Egyéb dialectusokban i, e ragos többes-számi 
genitivus is eléfordúl, mint mikij v. mikki: miekk kard; tuvsniki : 
tuvsnik lámpás; pajki: pajk hely; pakaldeze : pakaldes szolga, 
A. | tilji : ülje toll, T. — Megjegyzendő e ragja vesztett többes-
sz. genitivus: vuopnadij v. vuepnadej: vuopnattij v. vuohpnadej 
tanítvány, A. 

4. C o m i t a t i v u s . — Ragja az egyes-számban ijn, ijn, jn, 
in, in, rendszerint mássalhangzó-gyöngüléssel, pl. Abramin, Isákin, 
iJqhkijn : Ábrám, Issak,Jáhk v. Jak; olmujn: olmo; evtijn nqpijn 
egy pohárral; evt egy; nqpp (?) pohár; evtin lijpin egy kenyérrel : 
evt, lejp; tölijn: toll tüz; mürijn: mürr; pingin : pink szél; 
kulmufijn : kulmus hallás ; kajipjezin : káJipjos kereskedő; pülvde-
yin: pülvdekk nemzetség. 

J e g y z e t . — A ter-lapp dialectusban ezen kivül még egy 
comitativusi rag maradt fönn, l: vanzel: vans sajka (jatvre milte 
viilki vanzel a tavon elindult a sajkával); nieskemel: nieskem hu-
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soló kés (nieskemel kovta iecce cacki egy husoló késsel keresztül 
vágta a homlokát). — Egyszerű n raggal is találunk e dialectus-
ban comitativust: riijdn: nijt leány (jiellegiedij nijdn tajn élt a 
leánnyal együtt). 

A többes-szám comitativusának nincs ragja. Összetétellel ké
pezik a többes-sz. genitivusával és a guejm, akkalai vujm, ter giejm 
«-vel» viszony szó val; pl. piljij guejm fülekkel; cejmij guejm sze
mekkel, parnaj guejm fiúkkal. 

5. E s s i v u s . — Ragja az egyes-számban n; pl. cqrr (Ar-
yelaj Judejest li cqrren Arkhelaus van Júdeában királyul); leasken : 
leask özvegy (nelj ee l. iellim négy évig mint özvegy éltem, N. 
151. ].), — Translativus értékkel: mürren: mürr (cuncyuv mürren 
fává lesz); vilkden: vilked fehér ; cqhpden : cqhped fekete (ikk uej 
ni evt vüpt tuj'sed vilkden ili cqhpden nem tehetsz egy hajszálat 
sem fehérré vagy feketévé); názaretlincen : nazaretlanc (?) názáreti 
(son leanc kohcjed n. n.-nek fog hivatni). 

J e g y z e t . — Az akkalai nyelvjárásban az essivus ragja ren
desen in ; pl. égin: le, jec, ecce atya 23, 9 ; ejgin : ejk fiú 23, 15; 
koillin: koj arany 23, 16 ; cerkvin v. cerkven: cerkov templom. 

A többes-számi essivus ugyanolyan, mint az egyes-számi; 
pl. sutdjen: siiidej biró (sij lincin tijje su^jen ők nektek birokul 
lesznek); akiken: ajk (sto sentcipped a^m-a^ant a$ken hogy égi 
atyátok fiaivá legyetek); sülijén : sillej halász (mun tienijt tuj'sa 
olmune-sülijén én titeket ember-halászokká teszlek). 

6. I n e s s i v u s és e l a t i v u s . — Mind a kettőnek közös 
ragja az egyes-számban sí (est, e.jst), a többes-számban pedig ijn, 
ijn, jn, in. •— Példák az egyes-számra: küjtkest: küjk szív; sajest: 
saje hely; la(nnest: lamn város; rindest: rint part ; ólmosi: oiwioy 
éa^me^t: cajim szem; pe^te^t: perht ház | iemnjest v. iemnest: 
iemnej v. iemne föld; vvjfisest: vajnas lélek; övnest: övvan János J 
tivdasvüdest: tivdasvütt teleség, tele volta; kidest: kitt kéz; a^est: 
a^cc atya; nemest: nemm név. — Példák a többes-számra: olmijn 
v. olmujn : olmo; le^nnyn: lejin, latnn város; pertijn: perht ház ; 
pijvijn : piejv nap ; jurtjijn: jurtej okos ; uepsuvjijn: uepsuvvej tanít
vány ; sinagögin v. sinagögijn: sinagökk zsinagóga. 

7. A l l a t i v u s , i l l a t i v u s . — Ragja az egyes-számban 
legközönségesebben e, a és néha o, u; pl. nemmé: nemm név; 
miéire: mierr tenger; cqrre : cqrr király; pulvőejcke: pulvdekk 
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nemzetség; sinagöjtke : sinagökk ; nijte : nijt leány | sievndesse: 
sievndes sötétség ; kihcelemUiSse: kihcelemus kísértés | vonse : vons 
és vonítás hajó ; övne : Ovvan János | cüitsince: cuotsanc százados || 
afica: a^cc, ajc atya; ajhta: ajht csűr; nalma: nalm száj; lanna: 
lajnn, lomn város; alma : atlm ég, coelum | pealja: pielj fül; juolka: 
jüilk láb | iemnja: iemnej föld ; Abrma : Ahram ; voltra : voltar 
oltár; slusja : slussej szolga; uepsuvja : uopsuvvoj tanítvány | car-
stvo : carstva ország; qtto : att (q,tta ?) pokol; pilto : pealt szántó
föld | rintu: rint part. — Találtam még egy i allativusi ragot is a 
kildini nyelvjárásban, de csak ez egy szón: pahpi: pqhp 8, 4, és 
néhány példán s ragot i s : lajnas: lajna (lajnas vájted kölcsön 
venni 5, 42); peajvas: piejv (mién1 tarmjenc lejti a{nt mije tánn 
peajvas a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ezen 
napra 6, 11); keagas: kiecce (?) (mojt tij tüj'ya cuoúcbétted táftt 
keagas piejv' mit álltak itt tétlenül a nap végéig 20, 6), Ugyancsak 
az s illativusi rag eléfordúl több illativus-alakú névutón, határo
zón és személyragok előtt. 

J e g y z e t . — A ter-lappban gyakori az i, i ragos illativus, 
mint: vanzi : vans csónak, hajó ; jojcki : jo^ke folyó ; uksi: uks 
ajtó; cucciji: ciogaj nyáj, csorda; avti: avt egy; rinti: rint par t ; 
konagatssi: konagas király. 

A többes-számi illativus ragja ugyanaz, mint a többes-sz. 
accusativusáó; pl. olmijt v. olmujt: olmo; sámajt: samm. csoda, erő; 
jinkijt: jínk lélek; jüilkijt: jüilk láb; puodejijt: puodej jövő J sijdijt: 
sijt falu | jajnjejt: jd{m,ej halott; cühpjijt: cühpej arató ; lambsijt: 
lampas juh. 

8. P a r t i t i v u s . — A többi három fő lapp nyelvjárás ezt 
már nem ismeri. Ragja az egyes számban d, etted, ejted; pl. sa{k-
ked: sajík disznó (s. surr cucco nagy disznócsorda); prörokked: 
prörok próféta (su^reamp p. nagyobb a prófétánál); sammed : sam 
erő, csoda (sori sammed ienamp több csodája); éfcked: éje év (kü%-
templo{jfe Sekked húsz évig); mitta^ed: mitta^ vámos, publikanus; 
reaklinced: reaklanc bűnös (ienner miHaped i reaklinced sok p. és 
b.) ; lejped: lejp kenyér (tmn viert l. annyi kenyeret, finn: niin 
monta leipad) \ cirkvetted: cirkev templom (suyeamp c. nagyobb a 
templomnál); pröroke^ted: prörok próféta; lampsejted: lampas v. 
láimpes juh; uopsuvjeitted : uopsuvvoj (kü/temploikk u. húsz tanít
vány) ; cüpjeitted: cüpej arató (lejp-svjned ienney, a cüpjeitted vá~ 
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nas az aratás sok, de az arató kevés); iemnjetted: iemnej föld; 
lomtnejtteő: lo(nt (dimin. lomtnej) madár (tij UeppeS pupeamp ien-
ney u{cc lotfitnetteS ti jobbak vagytok sok kis madárkánál); olmne{t-
ted : olmo (dim. olmnej). 

J e g y z e t . — Az akkalai és ter-lappban az egyes-számi 
part. ragja t; pl. jennej niezanet sok asszony : niezan ; vit talantet 
öt talentum: talant, A. | sist érttet akca náluk kilencz csúd van : 
cuitte csúd T. 

A többes-számban a partitivus ritkábban fordul elé. Ragja 
ijt (az akkalai és notozeroiban it), Íj, ij,j; pl. qsgijt: qssey (csak 
többes-számban) ruha (jink ijja lea su.reamp pörmussed i romk ijja 
lea sUji'eamp qsgijt a lélek nem több [tkp. nagyobb]-e az eledelnél 
és a test nem több-e az öltözetnél? ti, 25); siemaj: siema mag; 
pukij: pukk minden (li UjCmus pukij siemaj legkisebb minden mag
nál 13, 32): sentjij: sentej fű 13, 32 J akce karnassijt kilencz holló : 
karnas T. | jenap koytaplögit legiönit apijelit többet tizenkét légió 
angyalnál 26, 53. A. — iannij li tujjit mumne sok fáradságom van 
nekem: tuj, tuqj fáradság, N. 

9. A b e s s i v u s. — Az orosz-lapp abessivus se más, mint a 
névszó genitivusának összetétele a ya, ya elkopott viszonyszóval ; 
pl. tüj'ya dolog nélkül: tuj; cistya tisztelet nélkül: cist; jii^kya 
láb nélkül: jü£k ; kid'ya : kitt kéz. — A többes-számban: niznijyá: 
nizan asszony (többes-sz. génit, niznij) ; parnajya: papn fiú (töb
bes -sz. gen. pamaj). 

2. §. A névszóhoz járuló viszonyesetek áttekintése. 

E g y e s - s z á m . T ö b b e s - s z á m . 

Nom. — —,' j A. i, T. i 
acc. —,' | T. lm, i ijt, ijt, jt | N. ijd, A. it, ej, e-fi, 

ed, T. í 
gen. —,' | T. i ij, ij, j | A. i, e, T. • 
com. ijn, ijn, jn, in, in | T. I, n [ij guejm | A. ij v. i -vwjin] 
ess. n j A. in ' n | A. in 
ine3S.) y , „. 

. ) st (est, etst) ijn, ijn,jn, in 

állat. 1 . ijt, ijt, jt stb. mint az accu-
illat. / ' ' ' sativusban. 
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part. d, etted, eitted | A., T. t 
abess. [ya, ya] 

ijt, ij, ij> j | A. N. it 

3. §. Paradigmák a névragozásról. 

A) E g y e s - s z á m . 
Nőm. vilj fitestvér cqrr király 
acc. vilf cqr' 
gen. vilf cqr1 

com. viljijn cqríjn 
ess. viljen cqrren . 
iness.l ,. 

, . } iilyest elat. J J cqrest 

állat. ) .. 
illat, j J cqrra 

part. viljed v. vlljeitted cqrred 
abess. viljya cqrya 

Nőm. perht ház kitt kéz 
acc. pert' kid' 
gen. port' kid' 
com. portijn kidijn 
ess. porhten kitten 
iness. 1 
elat. / í * " " ^ 

kidest 

állat. ) . . 
illat. íp°rhte kitté 

part. porhted kitted 
portya 

Nom. 
acc. 
gen. 
com. 
ess. 

pülvdokk nemzetség 
pülvdoy' 
pülvdoy' 
pülvdoyin 
pülvdokken 

kid'ya 

a{cc, ajc atya 

a*? 
ajin 
diCcen, ajcen 
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iness. 1 _. . 
elat. fPulvd&rest 

állat. \ 
/ pulvddi illat 

kke 

a^est 

a{cca, ajca 

part. pulvdokkedY.pulvdofajt- a^ced, ajced 
teő 

abess. pülvdey'ya Oifxa 

Nom. ráigs mag sárnmus monda 
acc. ráz v, rá{z' sarnmuS 
gen. rág v. rág' sárnmuS 
com. rágijn sárnmuéijn 
ess. rácsén sárnmussen 
iness.) . , > ragest elat. J sármuSest 

állat. ) .„ . } rassa illat. / * sárnmUiése 

part. ráfised sárnmussed 
abess. ragya sárnmuíya 

Nom. uepsuvvej tanítvány 
acc. uepsuvvej' 
gen. uepsuvvej' 
com. uepsuvjijn 
ess. uepsuvjen 
iness. ^ 
i x / uepsuvjest 

állat. ) 
illat. ( " W 
part. uepsuvje^tted 
abess. uepsuvvejya 

lenn, lenn, anya 
ienn 
ienn 
innijn 
tennen 

ienest 

eanna 

tenned 
ien'ya 
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B) T ö b b e s - s z á m . 

Nom. lqj%\ Igjye adomány 

(kW 
acc. lajyijt 
gen. Iqjyij 
com. Iqjyij guejm 
ess. Iqjyen 
iness." 
elat. 
állat. 
illat. 
part. 
abess 

lajyijn 

y.ijt, lajyij 

mur' fa (murr) 

mürijt 
mürij 
mürij guejm 
mürren 

mürijn 

mürijt 

mürijt, mürij 
mürijya 

Nom. kid' kéz (kitt) páprí, párna fiú (pátrn) 
acc. kidij t párnajt 
gen. kidij párna) 
com. kidij guejm parnaj guejm 
[ess. kitten pa^nen] 
iness.^ 
elat. ) * * * * . 

párnajn 

állat. \ . _.. 
illat. / * •*> ' 

párnajt 

part. kidijt, kidij párnajt 
abess. kidijyá párnajyá 

Nom. 
acc. 
gen. 
com. 
[ess. 
iness. 
elat. 
állat. 
illat. 
part. 
abess. 

nizan' asszony (ntzan) 
nlznijt 
niznij 
niznij guejm 
nlznen (nizanen t) 

niznijn 

\ nlznijt 

nlznijt, niznij 
, nlznijyá 

a{lg\ alge fiú (ajk) 
ajgijt, Oilgijt 

aJgy, oJgíj 
a{lgij v. etlgij guejm 
ailken] 

ajgijn v. e^gijn 

a^gijt v. Oilgijt 

atlgijt v. Oilgijt 
ailgijyá, e^gij-ya 
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4. §. Névutók. 

a) Genitivussal járók : 
1. ajn, A. Oiln -n, r a ; eV, el -ra. 
2. fetíyas -ról (kildij sinijt sárnmen iges hajas megtiltotta ne

kik, hogy róla beszélljenek). 
3. ced\ T. cet által, keresztül (a ter-lappban elativussal i s : 

éet tavtest a csonton keresztül). 
4. gietccen, gieccen -tol, ért, -úl (olmij gieccen emberektől ; 

tenn gieiCcen azért; uepesvüd' g. bizonyságul 10, 18.) 
5. guejk -ért, miatt. 
6. guejm, kuejm T. giejm A. vujm -val, -vei. 
7. gorren, gödrén ról, felől, tői ; A. ga{rn -nál; gürest -n, 

mellett, -nál (cuekas g. az ú4on, út mellett); gorra, korra, A. ^fara 
-hoz (töri gorra hozzád; i$es korra magához 3, 7 ; A. tijji gara hoz
zátok; migejid gara az árusokhoz 25, 9) ; KI. menij kuette-gurris 
ment a háza közelébe. 

8. kaska, T. kaski közepett, közepén, közben; keskest, A. kos
kost között; kecske, koski közé. 

9. lufim, A. lu{n -nál; /M.Z', luz -hoz. 
10. mietta mentében, T. 
11. nalla (csak bizonyos adverbialis kapcsolatokban: ieres 

nalla másképpen, külömben; evt nalla hasonló, tkp. egyre; tlvt 
nalla teljes). 

12. evtel és evdest előtt; -ért, helyett, -nek; epte, evte, T. 
ayti elé. 

13. pajjel, A. pejjil, T. pijjele, pijjele által, át. 
14. pirr körűi. 
15. rajest -tői fogva (ted' rajest attól fogva, azonnal; A. an-

yeric r. mostantól fogva, OTHtiHii); rajje v. rajjá -ig. 
1G. sajja -ért, helyett (ca},m calm sajja i pá{an pa^ri sajja 

szem szemért és fog fogért). 
17. sisn, T. sizn -ben, -bői; T., N. si*t ben (közt); size, síz, 

T. siz (ter-lapp siz illativussal is : narodu siz a nép közé: narot) 
be (közé). 

18. tieht, dieht N. -ért, A. det. 
19. tüikken -n túl, mögött; -n Jordán tüjtken a Jordánon 
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túl; kírseV mun' tüjiken könyörülj meg rajtam); tuokka mögé, 
túlsó félre. 

20. varas ért, végett, miatt. 
21. vuln alatt, alól (KI.), A. votln, T.vfyn; — vuolla, A. volla, 

N. vuolla, vuoll', T. vije, vi{l alá. 

b) Viszonyszók genitivussal, elativussal és partitivussal: 
22. manna után. 
23. paje, pa$, bá^ -kor (tann p. akkor); pa^lest -tői fogva 

(ted' p. ettől fogva). 
24. miit, KI. miZíi, A. melt, mielt, T. miZíe szerint, mentében, 

után, -vei. 

c) Viszonyzzók illativus3al és partitivussal:] 
25. ajt -nál, mellett, hosszában, mentében (partitivussal); 

-hoz (illativussal); a^tla -hoz (miiune atltla hozzám 15, 8). 

d) Viszonyszók illativussal: 
26. ra^te, T. át, fölött (rahste mieri a tengeren át, ra{ste kimne 

az üst fölött). 
27. pijjas föl, fölfelé (£>. jogi a folyón fölfelé), T. 

" J e g y z e t . Genitivussal van az utóbbi kettő ? 

e) Viszonyszók genitivussal és illativussal : 
28. vuosta, T. viosta ellen, elé. 

5. §. Igehatározók. • 

A) Helyre vonatkozók : 
1. ko (kérdő névmástő): ko^t, KI. ko^te hol, a hol; [kong*, a 

hol; köz', KI. kozo, T. &Ö2, fto^t, N. kös hová, a hová, T. ni kozi-gen 
sehová se. 

2. to, tu (mutató névmástő): tof, T. togo oda (togo-ie ugyan
oda) ; to{mpe onnét, A. tömbe ott, amott; T. tobelt, tobelt ott, onnan; 
tUjpipla onnét el; T. tuímpelá odább. 

3. ta, to (mutató névmástő): ta^t, N. to^t itt, ott; T. taissi> 
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tdisse oda; ta{mpe ott; taiinpet, ta^mhet, ta^mped onnan, ott; KI. 
tájé, tatl ott (tajli ott van). 

4. te (mutató névmástő): test itt, innen, onnan; tlye, T. 
tiege ide. 

5. corast oldalról, corro félre, N. 
6. kujiken távol, messze ; A, kUjkeldagOiSt távolról; T. kukkiz 

messzire. 
7. láhptest mellette, közel, T. 
8. mqst, KI. mq,ze, maz', A. másait, N. másat, T. mázit vissza. 
9. olgus, olkus, A. olgas, T. oiHs, olkuzi k i ; olgejt, A. olgejt 

kivül, kívülről; A. olg-biejt kivülről; (A. olg-ga^n távolról). 
10. â Zí, A. ejt közel. 
11. ovdos tovább. 
12. pajjel, k. pejjil át (vüjjed p. átúszni, -hajókázni). 
13. yqyo, KI. pffp, T. pa<jré el, weg (f. pois). 
14. pirr körül (j?. menned k. menni). 
15. *w-át előtte, N. (149. 1.) 
16. sisn bent, belül; sist belül A.; siskelt belül, belülről, A.; 

size be. 
17. foZíis, T. violas le, lefelé. 
18. |m;í/s föl, T. pejas fölfelé. 
19. vuosta, A. vosta, T. viesta vissza. 
20. kiyüas kétfelé, T. 
21. kuodest otthon; T. koatta^ haza. 

B) Időre vonatkozók : 
1. kuGiSS, T. ktOiSs, N. kua^s, kueiSs mikor, valamikor; — ni 

kuoiss soha. 
2. ííess akkor T. (tioss-aj-kiess valamikor, tkp. akkor vagy 

mikor). 
3. tanná akkor; táji, T. tajle, taje, N. tejle, tel, KI. ta% ekkor, 

akkor | tenn vuer akkor | de hát, akkor. 
4. tel KI., te most, N.; testyana, teőe%anna mindjárt. 
5. tula, T. tuj régen, hajdan \jujcke vuer' mindig; k.jujck 

báj mindenkor. 
6. ajt, T. ajte most. 
7. áksa megint, T.; óvta, T. avta megint, ismét; A. das 

ismét; váfii ismét | veaV, T. veala még. 
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8. juffie mindig T. 
9. jus KI., jü T. már; uiet T. uste már. 

10. keacca végre. 
11. kujtks sokáig, T.; küjik id., N. 
12. manna, mannelest, ma fiiest, manna test, A. manna dóst 

azután; T. mafinelest utoljára; — ma^mUiSse, A. majimUiSse, 
T. mafiemiiS végre, utoljára. 

13. mefined későn. 
14. ovtel, T. avtiile előbb, inkább; ovtlest, N. evdlest előbb, 

először. 
15. tovf gyakran. 
16. vaktinne azonnal; vaktamp, A. viktap hamar; tovda 

mindjárt. 
17. incekk, incék, KI. inciejk, incejka T.jintsiejke, N. iedesin 

reggel; piejvaga nappal, T. iekna, ieknanc, N. iehkeild,iehkild este; 
ikka, A. jehka, T. jekka, jikka éjjel; fí^nn. ma; jento holnap ; taZva 
télen. 

C) Módhatározók: 

1. aktis egybe, össze, T.; 6%to egyedül, külön; ovtest együtt. 
2. astu igazán, valóban T. oste valóban, KI. 
3. cevta, cuevta, A. cotta, T. cltta, citte igen, nagyon. 
4. da igen (ja). 
5. iesk (tel iesk csak most) KI.; jiesk' csak T. (táj, j . csak 

akkor). 
6. koyt, koht mint, a mint | menn mint 18, 13. 
7. korsinúe nagyon. 
8. kuvtit, kuvtiit T. ketté | kaskit ketté, T. 
9. Igpta külön. 

10. nitt így, úgy. 
11. mayt, maht, A. a mint, a hogyan. 
12. losdinne gonoszul | tuvta sebesen T. | mealgaj halkan T. 

kommat fölfordítva T. | vovse egészen N. | pureap inkább A. 
13. ma{ne, matn miért KI. 
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6. §. Birtokos személyragok. 
A casusragokhoz járuló birtokos személyragok az orosz-lapp

ban ezek : 
Egyes-szám. Többes-szám. 

1. szem. m, n 1. szem. n 
2. » nt, t 2. » nt 
3. » s 3. » s 

Minthogy nem minden casusban találkoztam birtokos ragos 
szókkal, nem is adhatok rendszeres paradigmákat, hanem csak a 
talált alakok legföltűnőbb példáit sorolom föl. 

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

Egyes-sz. 
Nom. a&nam, a-fican atyám, T. víljim bátyám; ierpnam húgom, 
acc. ablkán fiamat | nijtim a leányomat T. 
gen. aiécan 10, 33 | N. ajji/an atyácska, T. jeacan, jeanan atya, 

anya. 
com. küitkijnan szív | N. sejbinam fark, T. ierpnan hug (ierpen). 
iness.-elat. T. nakkareastan és nakkareasan álmomban. 

2. Egyes-számi II. személyre : 
Egyes-sz. 

nom. T. iorpnat húgod; N. neafáaht anyád. 
acc. Iqj/ant adomány; a^ant atya. 
állat.-illat, koatsant házadba, haza. 
com. viljijnant testvér; ujvinant fej | T. ierpnant (ierpen) hug. 
iness.-elat. T. 7iakkareasant álmodban. 

3. Egyes-számi III . személyre : 
Egyes-sz. 

nom. T. ájikes (ájike) feleség; níjtiiS, níjtis leány; ajges nagyapja. 
acc. atfés atya, jinkes lélek | T. ájtes feleség; nijtis, nijts leány, 

N. colmes szem. 
gen. iennés anya, viljes testvér. 
com. innijnis anya | T. jienijnes anya, ajgijnes öregatya | T. kid-

les kezével (kitt). 
ess. T. kapkenes feleségéül. 
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iness.-elat. kqpkestes feleség, slapeses dicsőségében 6, 29 | T. ajge-
ses nagyapa (ajgej ; vl{ssises zsák (viss) ; viljses bátya. 

allat.-illat. viljses 18, 35 ; viljis 5, 22, vtljes 22, 24 testvér; jink&iS 
lélek | T. jeaccüiS atya (jiecce) ; ierpnes (iorpen); kápkis 

. feleség (kapke); vanzis csónak (vansj. 
Többes-sz. 

i 

nom. T. parna^ gyermekei; cieles belei. 
acc. kidijdis kezeit | T. nirijdes kötél; ce^mides, N. cilmeas 

szem. 
com. N. juojjines lábaival. 
állat, illat. T. nijtis leányaihoz. 

B) T ö b b e s - s z á m i b i r t o k o s r a g o k k a l . 

1. Többes-számi I. személyre : 
Egyes-sz. Többes-sz. 

ess. N. nuorrenen fiatal ko- állat.-illat, vealglajőan a,dŐ8&ink-
runkban. nak. 

alla,t.-illat. N. pertsen házunkba. 

2. Többes-számi II. személyre : 
Egyes-sz. Többes-sz. 

gen. dilm-agant égi atya 5, acc. qsyijdant: assey ruha 5, 40. 
45. gen. viljént guejm testvéreitekkel 

5, 47. 
3. Többes-számi III . személyre: 

Egyes-sz. Többes-sz. 
nom. T. ajkes fiúk; miris — 

fájuk, 
acc. vonsés hajójukat; a^es kidijdis kéz ; sqjmijdis háló 

atya | T. nijts leány, N. (sqjm); kasvajdis orcza. 
sejbes fark. 

gen. — kidijdis adn kezeiken 4, 6. 
com. ofíijnis atyjukkal; jiríkij- nq^lmis guojm szájaikkal 15, 8. 

nis lélek, 
allat.-illat. T. jeanna^s anyjuk

nak. 
Az orosz-lappban is találunk viszonyszókat birtokosragok

kal : vuolnan alattam; mieltant magaddal, mildes, T. mildes magá-
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. 2 
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val, vele ; kosknés, kosknis magukban, egymás közt 21, 25. ; T. 
tiokkenant mögötted. 

J e g y z e t . A birtokos személyragok helyett a lpK-ban is 
sokkal gyakrabban használatos az illető szó a személynévmás 
genitivusával vagy elativusával és néha a ren. névmás gen.-val 
összekötve; pl. muri slussej szolgám; töri rofik tested; sori 
kqmgijt saruit; mieri ajc v. a{cc mlnest atyánk; tien' ajc atyátok ; 
kuitk tienest szívetek; sierí ca^m? szemeik. 

7. §. Névmások. 
A) S z e m é l y n é v m á s o k . 

A lpK.-ban, a többi lappsággal ellentétben, a duális teljesen 
kiveszett. Csak egy helyen találtam nyomát, midőn a többes
számot és duálist egy-képen jelölő sij 3. személyü névmás mellett 
sonaj alakra is akadtam, még pedig tisztán duális értékkel : sönaj 
lejjén küill-silej ők [ketten] halászok voltak 4, 18. Többször sem 
ezen, sem más duális alak a közlött szövegekben sehol sem for
dul elő. 

A lpK.-ban a személy-névmások ragozása a következő : 
Első személy. 

Egyes-sz. Többes-sz. 
nom. mun, mon mij 
acc. muri, mun, KI. muno \ 

A. mü T. muni 
mienijt, mienijt \ N. mijjit 

gen. muri, muri, KI. muno \ miemj, minij, mierí, min | 
A. mü, T. muni mini, A., N. mij 

com. muritjn | A. mujn minij guojm 
iness -elat. munest, manst \ A. 

miiiSt, T. must 
minest \ A., T. mist 

állat. -illat, mumne, ml-nne, KI. 
minni, minne \ T. mítn-
ni, menne 

mijje, KI. mijji \ A., N. mijjit 

part. munned 
Második személy. 

Egyes-sz. Többes-sz. 
nom. ton tij 
acc. töri, KI. tono | T. toni, tienijt, tienijt \ A. tijjit, tijjid 

A., N. tü 

T. 
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gen. tori | T. tani, A., N. tu tienij, tinij, tiene, tien\ tirí | A. 
tijje, tijji 

com. tönijn | A. tujn A. tijji-vujm 
iness.-elat. tönst, tonst A. tienest, tínest | A. iist, üst 

tu^t, N. tust, T. tost 
állat, illat. ta{nne | T. to^ni, A. tijje | A. íyj'ií, tijjid 

tUifine. 

part. — ftt#0£. 

Harmadik személy. 
Egyes-sz. Többes-sz. 

nom. sonn, son « sy 
acc. söV | T. som, A. sü sienijt, sinijt, slnijt | A. sijjit, 

T. siem 
gen. son' | T. som0, A. sü sienij, sienej, sinij, sien', sin' j A. 

sijji, sij 
com. sönijn, sönijn, sönin | A. sinij guejm | A. sijji-vujm 

sujn. 
iness. elat. sönest, sőnst, sonst \ siene,;St, sienest, sínest, 10, 26. 

A., N. sufít, T. sóst sienljn j A., T. sist 
állat, illat, so^nne, sutnne | T. sijje, KI. sijji j T. sijj\ A. sijji, 

sOjimi sijjit, sijjid 
part. sönned. sienijt 6, 26; siyeo 22, 28. 

Harmadik személyű duális nominat. sonaj 4, 18. 

B) E e f l e x i v n é v m á s : léé, A. lé, 1$, T. jiéé, jic, N. j'ieftc 
a mondatbeli alanynak megfelelő személyragokkal. A nominati-
vusban rendesen nem veszi föl a személyragokat. Genetz szöve
geiben a következő esetekben fordul elő : 

Első személy. Egyes-sz. nom. mon léc, N. mon jiehé; gen. 
iééan, A. léén. A többes-számban nem fordul elé. 

Második személy. Egyes-sz. nom. ton léc; acc. l$ant; gen. 
l$ant; elat. Ifsant, all. lésant, A. — Többes-sz. nom. lga?it, A.; 
gen. igant, A. i j i í ; iness.-elat. lésant; állat, lésant. 

Harmadik személy. Egyes-sz. nom. son léé, N. jijjis (152. 
lap); acc. jijjes N . ; gen. í jes ; com. lénis; iness. *cms 12, 26 
(jujcke carstva, kü ratkij lénis minden ország, mely megoszlott 
magában v. meghasonlott magával, BCHKoe íjapcTBO, pa3,a,r£jiHB-
meecH caMO B t c e Ö ' B 12, 25); állat, lééis, T.jlééis, A. leses; 

2* 
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part. iccedes 12, 45. — Többes-sz. nom. iga, acc. igés (iga igés 
önmagukat) 19, 12; gen. iges, iccés, iccis, iccés; állat, iccés, igijdis. 
— Többes-számi iness. vagy comitativus? icnis külön, finn eri-
nánsa, or. Hae^mrE 17, 19. 

Nyomatékos refl. alakok: sqbest igant a^tmus go{tt icc igán 
szeresd felebarátodat mint tenmagadat 19, 19; ic icsant tenma-
gadnak 27, 40; ic icses önmagának 27, 42. 

C) M u t a t ó n é v m á s . 
1. tátt ez, az. 

Egyes-sz. Többes-sz. 

nom. tátt, KI. tajte | T. tejtté tákk | T. tajcke, ták, A. tak 
aco. tánn | A., N. tan, T. tájt, táit | A. tajd 

ta^mme 
gen. tann | T. tá{nne, ta{nne 
com. tajn 
iness.-elat. táid', tad' | T. ta{st, tajn, tajn. 

ta{de 
állat, ta^ssi T. 
part. tád\ ta$\ 

2. t&tt, T. teitte az, ez (egyes-sz.: acc. tenn, ten; gen. tenn, 
ten; iness.-elat. t&t8t; állat. tos. — Többes-sz. nom. tokk; acc. 
tojt; gen. tej ; iness.-elat. tejn; állat, tejd, A.). 

3. tUjtte amaz, T. (gen. tun KI.; iness.-elat., tUid'; part. tu^. 
— Többes-sz. nom. tukko KI., tujcke T., £M&, tok N.). 

4. íeíí ^ ez, az, (iness.-elat. ted' test, te fit; part. ted'). 
5. te-la-kte 18, 4, to-lajte 13, 34, te-lajne, ie-lajn', 20, 14; 7, 

12. ez; (A. táblán send el ezen nemzetségre 23, 36). 
6. mukká, muka, A. mokkám ilyen ; téle-mukkem ilyen (csak 

többes-sz. genitivusban találtam : téle-mukmij li a^m-carstva ilye
neké a mennyország, TaKOBHxt ecTL napcTBO He6ecHoe 19, 14). 

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

1. mi mi, a mi (acc. monn ; T. mom; gen. menn ; com. mijn, 
mejn, T. majn, mafle; iness.-elat. ma{st, mást, T.; állat, mos, 
mez', mez. — Többes-sz. nom. mokk, acc. mijt, mejt, T. majt / gen. 
moj ; iness.-elat. mejn). 

2. kie, ki .ki, a ki (acc. kienn; gen. kienn, kién; com. ftiejn, 
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kienn; iness.-elat. kiest, kie^t; állat. kiez. — Többes-sz. nom. 
kiekk; acc. kiejt). 

3. kü, ku ki, a ki (acc. konn, kon; gen. konn, kon; iness.-
elat. (adverbiumként) ko^t hol, honnan; állat, köz, koz. — Töb
bes-sz. nom. kukk, kukk, kokk, A. kok; acc. kojt; gen. koj; iness.-
elat. kojn). 

4. kuobenc a ki A. (com. köbein a ki által 26, 24; iness.-elat. 
köbest, kobest 25, 28). 

5. koambaj melyik, melyikük, T. 
6. ma^nte, A. me^ntem milyen, a milyen. 
.7. konka a mennyi, T. 
8. momet hány A. (momet varr hányszor 23, 37). 

E) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k . 
Kie, ki valaki; mi ni valami (go^tt kie cilkinc tijje mejt ni ha 

valaki mondana nektek valamit 21, 3); ni-kie, A. ni-ki senki; ni 
mi semmi; jujija, jujijanc, jujcke, jujijénce, N. juojike, Á.jukikanc, 
joksenc (all. sing. joksence) minden, mindenki; kuelea-kokk 12, 38 
és kuelea kiek/enn némelyek 16, 28. 

Névmásszerű fő- és melléknevek : pukk mind, minden, egész; 
ienney, T. jiennij, A. jenneji, N. iannij, jennaj sok, sokan (ienamp 
több); varas kevés ; ka£no, KI. káZnoj, káznij, minden, mindenki; 
mutam valaki, némely, A. muottam némely, T. muttam néhány, 
K. muta néhány; muttapn másik, T. (muttapn a{vti karrab a másik
nak eleibe futnak. — Az akkalaiban: all. s. motme a másiknak 
25, 15); ieyes, iers, T. jieres más, egyéb, a többi (plur. nom. 
earras 22, 6); nu{mp, nujmh, T. n^mpe másik, más (eyti az 
egyiknek, numpa a másiknak 8, 9. — A. juo{gest evtet numbin 
elválasztja egyikeket a másikaktól 25, 32 ; — nujnp numipas egyik 
a másiknak 21, 38); kamc kámces T., kamc ka{n%es,k.. egymással; 
jUikke-nalsem mindenféle ; lissa kie bárki (köpcén pufik, kiejt lissa 
köivnén összegyűjtöttek mindenkit, bárkit [a kit csak] találtak 22, 
10); lissa mi bármi (lissa son mejt anajic bármit kérne is 14, 7). 

8. §. Számnevek. 

A) A l a p s z á m n e v e k : 1. oyt, evt, T. akt, avt (afti kár-
nast egy hollótól); 2. kü/t, küjt, KI. kü-t, A. koyt, kuo'/t, T. klkt, 
kiyt, km (elat. kí^te); 3. kolm; 4. nielj, T. nielje, N. nelj; 5. vitt, 
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A. vit, N. víht; &.kutt; 7. kiccem; 8. kavc ; 9. ayc, T. akca, akce; 
10. foi&fc; 100 cüitt; 1000 íö/awf, toafant. 

Szerkesztett tőszámnevek : 11. oylomploikk ; 12. küytemphikk ; 
13. kolmemploikk • 14. nieljémplojtk; 15. vittomploikk ; 16. A;MÍ-
templöjkk; 17. kigémploikk; 18. kavcemplojik ; 19. aycemplojík • 
20. kuyt-loikk ; 21. küyt-hikk eyt; 30. kolm-lojc; 40. nielj-loikk ós 
neljimplojik / 90. ayc-lo^k • 99. ayc-lojc ayc. 

J e g y z e t . — A tőszámnevek az egyes-sz. iness.-elativusá-
ban nem sí, hanem <5 ragot kapnak; pl. o^íe^ lapinest egy város
ban 10, 23 ; manna kutted piejvest hat nap múlva 17, 1. 

I?) S o r s z á m n e v e k az 1. és 2.-on kivűl az alapszám-
nevekből wí, az akkalaiban í képzővel alakúinak: 3-dik koalmant, 
A. kolmat ,• 4-dik nealjant, A. neljat; 5-dik vidant, A. vidat; 
6-dik kudant, A. küdat; 7-dik kiccant, A. ki$at; 8-dik kavcant, 
A. kavcat; 9-dik avcant, A. avcat; 10-dik loyant. — Az «első» 
vüsmus, aíotmus, a-pdmunc, a-vtinunc, evtlinc ; a «második» nu{mp ; 
az «utolsó» ma^nemus, ma$muú& 

Szerkesztett sorszámnevek: 11-dik eytemployant; 12-dik 
küytemployant; 17-dik ki^émployant; 20-dik küytloyant; 21-dik 
küyt-loyant eyt; 22-dik küyt-loyant nuínip; — az akkalai nyelv
járásban 23-dik koyt-loik-kolmat; 24-dik koyt-loJk-neljat stb. 

(7J C o l l e c t i v s z á m n e v e k . — küjtas (acc. kuehtas 
11, 2 ; elat. kueytsest 21, 31), KI. /c^íes, A. /co/íesű 24, 20 (elat. 
kuoitest'%7, 21), T. kiefta ketten, ^Boe; kolmas hárman; vittas, 
vits öten, KI. — ftw^ío mind a kettő, oóa 9, 17, T. kukt beidé. 

D,) «hányszor/» kérdésre csak egy képzett számnevet talál
tam az akkalai nyelvben: kolmeest háromszor 26, 34. — Egyéb
ként a vuorr szóval összetéve alkotják: cüiőe-vuerreS ienamp 
százszor több 19, 27; kiccem vuerreő kicloQ-e rajjá 77-szerig; 
kiccem vuer' rajjá hétszerig 18, 21. 

E) A «hányszorosan» kérdésre megfelelő számnevek: cuet-
since százszorosan; kuttloccelince hatvanszorosan; kolmlo^elince 
harminczszorosan. Ezek tkp. allativusi alakok. Nominativusok, 
egyéb analógiák szerint: cuetsanc (ilyen alakban, de «százados» 
jelentéssel többször előfordul), kvdtlocyelahc hatvanszoros; kaím-
locyelanc harminczszoros volna (v. ö. saiinlanc, állat. s. saímlince 
lapp ember). 
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I g e . 

9. §. Igeragozás. 

A) I n d i c a t i v u s (jelentő mód). Külön módképzője 
nincsen. — A p r a e s e n s b e n a tőhöz (mely több személyben 
gyöngülni is szokott) járulnak hozzá a személyragok. Az egyes
szám első személyének ragja m (am, a ter.-lappban lm is); pl. 
sarnam: sarne-; tufsam: tufse- \ cealkam: cielhke- mondani; 
oajam: uojje- birni, posse | tatám: tahte- akarni; kitam: kitté-, 
kíhte- köszönni; antam és andam: ante- adni; ko^am: ko^cce-
kérdezni | toskjadim : toskjade- bdsulni; manim : (manne-) 
menni, T. — Az m rag néha el is maradhat: cealhka (v. ö. 
cealkam); mun poada: puOitte- jönni j T. niji lemegyek: (nije-) ; 
éani: (cüne-) lépni, merülni. 

A többes-szám 1. személyének ragja p; pl. vü^kep: vü^ke-
menni; mennep : menne- menni; uejjep : uojje- ; cie^hkep: cielhke-
mondani; tittep: titte- tudni, ismerni. — A notozeroi dialec-
tusban a p előtt hosszú e-t is találunk: sierep: (sierre-, sirre-) 
játszani; ürcep : ürce- futni; jörep : jorre- (jöre-) leesni. 

A praesens 2. személyének ragja y (ay)> a többi dialectusok-
ban (a lovozerszkiban is) mindenütt eredetibb k; pl. tufsay: 
tufse- cselekedni; sarnay: sarne- mondani | koccay, koiécay: 
kojxce- hívni; pütay: püitte- vinni; tatay: (tahte-) akarni; oajay: 
(uojje-) birni; poaday : puOitte- jönni; antay, anday : ante-; 
tieday: titte-1| A. cüppak: cüppe- aratni, T. taták, N. kirjtak: kirjte-
megczifráz. 

A többes-sz. 2. személyének ragjai beated, bétted, beated, 
(SeJLted, fitted, bitteő, buotted, N. vettet, A. vette, vette, viette, továbbá 
epped, A. eppe; pl. váiltbétted: vajlte- venni; ujnbeitted: ujne-
látni; uojfteitted : (uojje-) ; sütboitted: sütte- Ítélni; ielbitted : 
(ielle-) élni | N. sirvetted: sirre- játszani, A. tatvette: tahte-
akarni; porvette: pörre- enni; ujneviette: ujne- látni. — tvfsep-
peö: tufse- tenni; pa^yepped: pa^ye- böjtölni; vüVyepped : (vüTye-) 
aggódni; miexrdepped: miepde- mérni j A. tujjeseppe: tujjese-
tenni; mocideppe : (mocide-) ékesítni. 

A prses. egyes-sz. 3. személyének nincs ragja. Némely 
igénél magánhangzóváltozás történik; pl. sarn: sarne-; vikk: 
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vikke- vezet; occ: occe- keres; cuonc: cuonce- állni; porr: pörre-
enni; jukk: jukke- inni | poatt: puefite- jönni; oast: üiste- venni, 
emere ; kuett: kürtté- elhagyni; vuolk: vüflce- menni, indulni; 
luost: lüiite- elbocsátani; miekk: mikké- eladni; lieyt: liyte-
kimenni; | mann: menne- menni; kavn: kqvne-, kövne- találni | 
uopeast: uopse- (uopeste-) tanítani; tüjast: tüfse- (tüjeste-) tenni; 
vülkaht: vülkye- (vülkehte-) küldeni; koccall: koccolle- fölkelni; kqv-
vas: kövse- megtérni; vöttatt: vöttotte- járni (v. ö. prset. s. 3.) 
— A többi dialectusban az egyes-sz. 3. sz. gyakran teljesebb a 
végű alakot tűntet föl, mint pitta : pitte- CK. hitt) kelleni; cealka 
mond; alka: alke- (K. aJ,k) kezdeni, KI. | sarna mond; porra 
eszik; poatta jön; violka indul; oajja bír, T. | kahca: (kahce-) 
kérdez ; poahta v. poaht jön; oajna v. oajn lát (T. ujna, K. ujn) N. 

A többes 3. sz. ragja a kildini lappban b, gyakrabban fi\ fi, 
a ter-lappban b, v, az akkalaiban t, a notozeroiban semmi; pl. 
aymeb: atnne- bírni ; orreb: orré- ülni, maradni, lakni; sarneb, 
sarnefi : sarne- ; ujneb, ujnefi: ujne-; cielhkefi : cielke- mondani 
puottefi: piiOitte- jönni; sqb'sefi': sqb'se- szeretni | ko^cceb: ko-fiée-
kérdezni; piottev: piotte- jönni; manniv : manne-, manni- men
ni, T. | cejlket, cielket: cielke-: sarnefi: sarno-; pijjet: pijje- tenni; 
puoidet: puocde- jönni A. | ciefike mondanak; kapne: kapne-
találni; sierre : sierre- játszani; poarre: pörre- megenni; ave: 
(avve-J kinyitni, N. 

Az i n d i c a t i v u s p r a e t e r i t u m jele ij, i, é. 
A prast. egyes-sz. 1. sz'. ragja ém, em, m; pl. píifitém v. 

püjttem jöttem; vü^kém: vüjike- menni, járni; tufsém: tufse-
tenni. — A többi dialectusokban sűrűn találunk im ragot i s : 
cilkim mondtam: tittim: titte- tudni; vu^kim: vu^ke- menni, A. | 
viilkim indultam; si£ni?n szerteszét jártam; tidim tudtam, T. | 
műim éltem; kieltim megtagadtam, N. — Néha a személyrag el is 
marad: puhti hoztam, KI.; mim nikku álmodtam, T. 

A több. 1. sz. ragja ijm,jm, im, ém, m ; pl. tujsijm: tufse-; 
vuejyijm: vuojye-, vujye- kihajtani | vjnim : ujne-; vüilkim: vüjlke- ; 
qntsim : qntse- érteni | püdim : pnofite-; küiőim : küfite- hagyni | 
sarnajm: sarne-; nurgajm: nurge- sípolni; küiudém: kÜMde- vi
selni ; lavlom : lavle- dalolni. 
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A prset. egy. 2. személye i%, é%, e/, a többi nyelvjárásokban 
ik; pl. vierji-/: vierje- hinni; pihtiy-. pihte- elrejteni; pvbfitéy : 
pu&itte- jönni; tufse-/ : tufse- tenni | cilkik mondtál; tittik ismer
tél, A. — ka{vnik találtál, nikkuk álmodtál, T. — mamnik meg
csaltál, N. 

A többes-sz. 2. személyének ragja ijt, ijt; pl. kulijt, kulijt: 
kulle-; vüilkijt: vüilke- menni; vEiltijt: vajte- venni; qntsijt: 
qntse- érteni; vqrdijt, vqrdijt menni. — Az akkalai nyelvjárás
ban más rag van: in, en, az it ritkán fordul elő; pl. k^ddin : 
ku^de- elhagyni; vajjdin : vadde- befogadni; kiccin : kicce- nézni, 
látogatni; jugeten : jugote- itatni; tievv'ten : tievv'te- befödözni; 
külhon: kulle- hallani | tij komdit megöltetek 23, 35. 

A praet. egyes-sz. 3. személyében ij, ij, i,j a rag, néha pedig 
semmi rag se látszik; pl. kommorSelij : kommordole- könyörögni ; 
ujnij: ujne-; livtij: líyte- kimenni | vujgij, vujkij: vvjke- kinyúj
tani ; sondij, sondij: s&nte- lenni, születni; sontij: s&ntte- szülni; 
vulgij, vülkij: vüilke- menni | kulij: kulle- hallani; polij: pelle-
félni; menij: mernie- menni; tátaj: tahte- akarni; pu^tij: pu$te-
hozni | püőij : puoitte- jönni; tidij: titte- tudni, ismerni; üoij : 
üjtte.- aludni; küSij: kürtté- elhagyni; viyij: vikke- vinni; 
miyij: mikké- eladni; sluéij: slusse- szolgálni; kopj, ke-fiij: 
kQf.ce- kérdezni | vqldij, vq^ltij: vajie- venni; qlgij, qilkij: atlke-
kezdeni, fogni; vámcij: vqmce- menni, járni; emtij, omdij: a-nte-
adni; kelvij: ka^ve- vetni, sáen; bédij: hitte-, bitté- kelleni; édij: 
itte- megjelenni | anaj: a^ne- kérni; sarnaj: sarne- • koccaj: 
kocce- fölkelni, fölébredni; pakaj: pakké- parancsolni; oraj: 
orré- maradni | sendi: sente-; ujni: ujne-. Különös prast. alakok, 
melyekben a képző előtti tővégző magánhangzón van megjelölve 
a múlt képzés functiója : tüjist v. tüjest cselekedett 13, 28 és 21, 
33 ; sqlist könyörült 14, 14; vqlmist készített 20, 23, tidist tudott 
12, 14; kicist nézett 19, 26; Oildint kinyújtott, npocTepT> 14, 31 ; 
puttciiSm megtisztult, O^HCTHJCÍI 8, 3 ; mahcél visszatért 21, 18; 
vülgeht küldött 21, 1 ; népeit tanított 5, 2 ; q-ve^ kinyitott 5, 2 ; 
kövvés megfordult 9, 22 (v. ö. praesens sing. 3. sz. : tüjast tesz ; 
kqvvas megtér, megfordul; uepeast tanit ; vülkaht küld stb. ós 
Hangtan). — A notozeroiban i s : pij: pej tette; vuelk elment; a 
lovoszerszkiban: keccist fogta. — A többi dialectusok is úgy ké-
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pezik a prset. 3. személyét, mint a kildini, csak hogy az ij 
mellett az i gyakrabban előfordul. 

A többes-sz. 3. sz. ragja in, in, én, en, n; pL jammin: jam-
me- meghalni; vünkén, vünkén : vü^ke-; pü-ttén, püitten : pue^te-
jönni; me^nén: menne- menni; fittén : titte- megismerni | cuncun: 
curlce- állni; örrun: őrre-, orré- lenni, maradni, lakni, letele
pedni; lunnun: lunne- nevetni | qnniin; a^nne- kérni; sqrnun: 
sarne-; q^lken: a{lke- kezdni, fogni; tqhtun : tahte- akarni | 
diliken: ciejhke- mondani; püitten: puefite- jönni. — A ter-
lappban in, in, a lovozerszkiban is gyakran in, az akkalaiban is, 
es, s (es), a többes 3. sz. ragja, a notozeroiban pedig elveszett és 
csak a végmagánhangzó megnyújtása mutatja a nyomát; pl. illin 
éltek; cilhkin mondtak, KI. | kiptin: kepte- főzni; iettin: iette-
alunni; porriti: porri- enni; vijikin, vilkin, vi^lke: vijlke- in
dulni; Uoptin: liopte- elvégezni, T. j istis : iste- ülni; popris : 
pörre- enni; vajtié: vajie- venni; sárnus : sarne-, sarne-; takkus: 
takke- ostorozni, ü tni ; pultéi jöttek; e intés adtak; pajnes föltá
madtak, A. | seitte lettek; s>j vuejjüe hajtani kezdtek; tierlé 
elszöktek, N. 

10. §. Az igékhez járuló személyragok áttekintése. 

1. P r a e s e n s . 
Egyes-szárn. Többes-szám. 

1. szem. m (am, T. im), — (a, p (ep), N. ép 
T.i). 

2. » y (ay) | A; (ak) be-tted, bétted, beated, fojtted, 
fitted, bitted, buetted | N. 
vettet, A. vette, vette, viette; 
— eppeő | A. eppe. 

3. » — | — (a). b, $\ fi | T. v, A. t, N. — (e, é). 

2. P r a e t e r i t u m . 
Egyes-sz. Többes-sz. 

1. szem. m (ém, em) \ im, i, — m (ijm,jm, im, ém) 
2- » X öz* é'/> e'/J I k> W * (&> VO I A- J* Q*)\ n (in> en) 
3. » — (íj, ij, i,j). n (in, én, en) J T. in, in, A. is, 

s, N. — (é, e). 
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Paradigmák az indicativus prsesens és praeteritumbeli rago

zásról (ujne- l á tn i ; sarne- mondani; puo{tte- jönni; vü-lke- menni; 
dekliké- mondani ; tufse- tenni). 

P r a e s e n s 

Egyes-sz. 

1. sz. ujnam sarnam 

2. » ujnay sarnay 

3 . » ujn sarn 

Többes-sz. 

1. sz. ujnep sárnep 

2. » ujnbeitteS sárnbétted 

3 . » ujne[¥, ujneb sarneb 

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

Egyes-sz. 

ujném sarném 

(sqrnum ?) 

ujné%, ujniy sárnéy 

yjmj 

ujnim 

ujnijt 

ujnén 

sarnaj 

Többes-sz. 

sarnajm 

sarnajt 

sarnun. 

Egyes-sz. Egyes-sz. 

1. sz . poadam vuelkam püjttem vüilkém 

2. » poaday vuolkay püittég vüj,kéy 

3. » poatt vuolk püdij vülkij, vülgij 

Többes-sz. Többes-sz. 

1. sz . puottep vüilkep püdim vüilkim 
c2. )) puetbeitteS vüjlkbétted püdijt vuilkijt 

3. » puetteb vüilkeb pUittén vüilkén. » 

Egyes-sz. Egyes-sz. 

1. sz. cealkam cllkém 

2. » cealkay cilké% 

3. » cealk cilkij 

Többes-sz. Többes-sz. 

1. sz. cie^hkep cilkim 

2. » cielkbeitted cilkij t 

3. » cieilhkeL3 cilkén. 

Egyes-sz. 

1. sz. tuj'sam 

2. » tuj'say 

3. » tuja ét 

Egyes-sz. 

tuj'sém 

tuj'séx 

tujist, tújest 

i 
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Többes-sz. Többes-sz. 
1. sz. tuj'sep' tufsijm 
2. » tufsepped tufsijt 
3. » tuj'seft' tufsén, tufáin 

B) I m p e r a t i v u s (fölszólító mód). — Módjegye k (ekke), 
mely azonban csak a többes-sz. 1. és 2. személyében lép föl. 

A fölszólító mód egy.-sz. 1. személyére csak egy példát 
találtam a kildini lappban: sto i mun menam hogy ón is menjek 
2, 8; és egyet a ter-lappban közi manim hova menjek. Ragja 
tehát m. — A 2. személyben nincs személyrag és sok esetben 
csak a gyöngülés vagy a tő véghangzójának megmaradása mu
tatja a hajdani teljesebb alak nyomát; pl. lü^t; lü^te- elbocsátni; 
cüp: cuhpe- vágni; vájt: váfite- venni | cielk, A. celk: cielhke-
mondani; men\ mon': menne- menni; pufi: püfite- vinni; kic: 
kicce- nézni; ko;é: kojice hívni; pez1: pesse- mosni, meg
mosni ; mif: mikké- eladni; küd' v. kü$e: küfite- hagyni, meg-
bocsátni; puede : puefite- jönni \vujke: vujke- kinyújtani; kocco, 
kocc': kocce- fölkelni; suejipe : suojipe- vetni. 

A 3. személyt összetétellel képezik a jelentő mód jelen idő 
egyes-sz. 3. személyével és az qmn, A. a{n szóval; pl. q{nn paizyuv 
szenteltessék meg; amn poatt jöjjön; A. am son koll halljon (inf. 
kullofi) 25, 30; amn poatta jöjjön 23, 35. 

A többes-sz. 1. személyének ragja p, aka, A. ekkep, T. a, 
akka ; pl. vuelkep, kontaka sön' i váltaka sön' kuotjej eaV menjünk, 
öljük meg őt és vegyük el az örökségét 21, 38 | A. vamclekkep 
menjünk el 26, 46 | T. rajknatkiettep szúrjuk egymást; vanlahtap 
nyújtsuk; lieyta olkis, vilseakka menjünk ki, nézzük | N. vuel-
kap, vuolkahp menjünk. 

A többes-sz. 2. személyének ragja a kildini nyelvjárásban 
d, ekked, (jekked); az akkalaiban d, ekked, ekked, iekked, ekke, jekke, 
iekke, ikke, eppe, többször pedig semmi rag; a ter-lappban d, t, 
a notozeroiban t, d és semmi rag ; pl. menned: menne-; ciefihked : 
ciefihke-; puefited: puefite-; vicced : vicce- futni | kicsekked: kicse-
nézni; antsekked: antse- érteni; vuf-/ekked: vufye- kiűzni; 
vilsyekked: vilsye- tekinteni; ealyekked: ealye- föltámasztani; 
kuetjejiked, kuetjékkcd: kuotje- maradni 10, 11 és 5, 48 | suehp-
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jerkéd: suejipe- vetni (suehpje- vettetni) 22, 13; kocjeikkeő : 
(kocce-) fölkelni. (Lehet külömben, hogy az utóbbi két pél
dában a j nem is tartozik az imperativusi képzőhöz, hanem 
a passiv, illetőleg inchoativ igetőhöz ; — v. ö. szóképzés) || A. 
vajted: vaj,te- venni; kicced: kicée- látni | vuOiHlekked marad
jatok, legyetek 26, 38. vuop'stiekked .\ vuopeste- tanítani | valve-
tekke, valvedekke: valvete- vigyázni; sujipjekke : sujipe- vetni; 
koccejékke: kocce- fölkelni; kiéstiekke: kieste- nézni; vuopes-
tiekke: vuopeste- • váredikke: varete- óvakodajtok, őeperHTecfc, 24, 
4. | rukk'déppe: rukkede- megtartani 23, 3 | vuofite: vuo{ste-
venni, emere 35, 9 ; puofite: puojtte- jönni 25, 34 ; vajte: vajte-
venni 24, 32 || T. ma^nned menjetek; pihted hozzatok; TJ. viccet 
fussatok; koheat hívjatok || N. éuovet gyújtsatok; pijjit tegyetek; 
poahteő jöjjetek ; kuette vigyetek. 

A többes-sz. 3. személyére csak az akkalai dialectusban 
találtam példát. Szintén úgy képezik, hogy a jelen idő többes-sz. 
3. személye elé a{n-i tesznek: atn urcet fussanak 24, 16. 

C) C o n j u n c t i v u s . — Módjegye he, c, (ói, éé, ce). 
Gyakran előfordul föltételes mondatokban is. Az igetőben előfor
duló magán- és mássalhangzóváltozások olyanok, mint a jelentő 
mód jelen idő egy.-sz. 1 és 2. személyében láttuk. 

Egy.-sz. 1. sz. ce, A. cini; pl. sto mun sienijt tirvgatce hogy 
meggyógyítsam őket 13, 15 | kon tatvette, stob mun luost'cim tijjit 
kit akartok, hogy eleresszek nektek 27, 17. 

2. sz. ci%, cé-/-. sto ton poaő'ci% hogy te jöjj 8, 8 ; lqj% jimla 
tett, mejn ton oajéé% munst vieji/uvved ajándék az istennek, a mit 
(tkp. a„ mivel) te tőlem élvezhetsz, TOM/L ŐLI TLI OTT> MeHfl 
nojiL30Bajica 15, 5. 

3. sz. hé (ahé, a-hc), A. éij, ci, c; pl. lissa son mejt anajié 
bármit kívánjon is 14, 7 ; sto son vuolkajié hogy menjen 8, 34; 
sto son vülk/üihé hogy küldjön 9, 38 ; sto sentahc hogy beteljesed
jék, hogy legyen 2, 15 | A. sto lenéi kuot-%OiZJin tied'éi, kon vart-
jem-baj, sul pött, tanná son valvecij i ij andeéij kojveLd iges kuo^ 
hogyha tudná a házi gazda, mely órában (tkp. őrállás-kor) jön a 
tolvaj, akkor ő vigyázna és nem hagyná (tkp. adná, ^ajiT. 6u) 
aláásni az ő házát 24, 43 ; sto ujneéij kiege hogy lássa a végét 26, 
58; lecci mu^nne galgeé i jámmed tujn ha nekem meg kellene is 
halnom veled 26, 35. 
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Többes-sz. 1. sz. éép ; pl. tatéép mij tonst ujned vxixz%emu£ 
akarnánk (XOTÉJIOCB 6W HaMT>) tőled jelt látni 12, 38. 

2. sz. cipped, éépped, éepped, ehébe^ted; pl. sto tij tiedcipped 
hogy ti tudjátok 9, 6.; sto s&ntéipped a^m-a^ant ajiken hogy legye
tek égi atyátok fiaivá 5, 4 5 ; go tij tied'cepped mi tátt li .. . to 
ieppeő vier'/ehcbejtteő vief/emmes olmujt ha ti tudnátok mi az . . . 
nem Ítélnétek el az ártatlan embereket 1 2 , 7 ; mejt tij anosgoad'-
cepped, leané tijje muri a^m-a^est a mit kértek (qero 6EI HH 
nonpocHjiH), meglesz nektek égi atyámtól 18, 19. 

3. sz. éhéén, één, cin, cen, A. éis; pl. sto avnéhéén minest éa^lm 
hogy megnyíljanak szemeim 20, 33 ; sto sij vuolg'één . . . i oast'één 
hogy elmenjenek... és vegyenek 14, 15 ; sto olmo eaVcén hogy az 
emberek cselekedjenek (tkp. éljenek) 7, 12; sto ujnéin tienijt hogy 
lássanak titeket 6, 1 | A. sto sendoéis prörokit kirji hogy betelje
sedjenek a próféták írásai 26, 56; stobi ujricis sijjit olmu hogy lás
sák őket az emberek 23, 5 ; stobo olmu ko^éiéis sijjit hogy az em
berek hívják őket 23, 7. 

J e g y z e t . A notozeroi nyelvjárásban hé (héi), is, i£ mód
jegyet találunk, eltérő személyraggal; pl. üdehéim mon adnék é n ; 
üttisit mumne pujte-ronn' adnátok-e nekem egy kövér meddő rén
tehenet; üdiZit muinne puojt-rörí ha adtok nekem egy kövér 
meddő réntehenet; többes-sz. 2. személyére példa: saUjehévehted 
méltóztassatok. 

D) Előfordul egy alak, melyet minthogy sto «hogy» után 
soha, föltétes mondatokban azonban gyakrabban előfordul, c o n-
d i t i o n a l i s n a k (föltétes módnak) nevezhetünk. Módjegye iné. 
Egyedül a kildini nyelvjárásban ós ott is csak az egyes-sz. 2. ós 3. 
személyében találtam; pl. 2. szem. iiíér/ : go ton vuje/inéi"/ mienijt 
ha te kihajtasz bennünket 8, 3 1 ; mun pukk to-lajte tömne andam, 
budi ko{mmerinci% mimne juolka mind ezt neked adom, ha lábam
hoz borulsz 4, 9. — 3. sz. iné: goft kie cilkiné tijje mejt ni ha 
valaki mond(ana) nektek valamit 21, 3 : go$t son kövniné sön' ha 
megtalálja őt 18, 13; budi süjll kadyiné sámajdis ha a só elveszti 
erőit 5, 13 | kie peahtodiné munest a ki megtagad engemet (wer 
sich lossagt von mir, KTO OTpe'ieTcn OTI> Meim) 10, 33 ; mi tijje 
vüilginé, antam tijje a mi nektek jár, megadom nektek 20, 4 ; 
kuo^s püdiné vénn-ajd' %0izjen mikor eljő a szőllő gazdája 21, 40, 

S ^ C o n c e s s i v u s . — Azért nevezem így, mert alak s néha 
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jelentés szerint is hasonlít a finn concessivushoz. A többi lapp 
nyelvjárás ezt a módot nem ismeri. Módjegye: n (ne, ni). 

Egyes-sz. 1. sz. nem: sto küsknem sörí qsyijt, to tanná mun 
tirvyuvam hacsak érintem is ruháit, hát akkor meggyógyulok 9, 21. 

2. sz. úi% : go ton tatni% liecf tivt naüa ha tökéletes akarsz 
lenni 19, 21 ; mun vu&lkam tön' miit, yos ton köz' mb~ríni% veled 
megyek, bárhová mégy (Ky^a 6u TH HH noniejn.) 8, 19; tatniy, 
mij vüilkep akarod-e, elmegyünk (xo îeiiTL JIH) 13, 28 ; mejt kör'niy 
iemmej a^n, tett leanc i őjlmijn körmanc a mit megkötsz a földön, 
az meg lesz kötve az egekben is 16, 19. 

Többes-sz. 2. sz. ríippeő, néppé d, nepped: go-tt tij cilknipped 
mimne ha megmondjátok nekem 21, 24; qmesjnd'nippeő vier* 
ha hitetek lesz, ecjra 6y,n;eTe HMETB Btpy 21, 2 1 ; mejt tij árí-
népped... vaJXbetted a mit ti kértek (*iero HH nonpocHTe), megkap
játok 21, 22: go{tt ti)" tatnépped va-jted ha el akarjátok fogadni 
11, 14; budi tij q-^gnepped olmijt pro^tjed sien' rikkijt ha meg 
fogjátok (tkp. kezditek) az embereknek bocsátani az ő bűnei
ket 6, 14. 

11. §. Határozatlan többesi alanyra mutató igeragozás. 

a) Jelentő mód. — 1. Jelen idő. Ragja tt, t; pl. amtett man 
gibt: amte- adni 13,12; vajtétt man nimmt: vaj,te- venni, elvenni 13, 
12 ; sárnejtt: sarne- mondani 11, 18 ; puo^tétt: puo^te- megégetni 
13, 40; amsett: (amse-) elvenni 9, 15 ; valett: vale- önteni 9, 17; 
ie^it: ie^le- élni 22, 30; qpdett: (q-vőe-) kinyitani; loyeft: 
(lokke-) számlálni, tartani, 21, 27; tidett: titte- megismerni 12, 
33. (cselekvő jelentéssel: kus^s ajkétt vuj'yeő tienijt midőn titeket 
űzni fognak (tkp. kezdenek) 10, 2 3 ; ie^e^ go{tt jimmel ienkaV 
a^lmest élnek mint isten angyalai az égben 22, 30; kuo^s tienijt 
amtesguoidett midőn titeket átadnak 10, 19. — Szenvedő jelentés
sel : mühcdatt gyötrődik, vaivataan 8, 6; mürr tidett santaj miit a 
fa megismertetik gyümölcséről; — az akkalaiban: köbest li, 
omtlat . . . a köbest elleak, su^t valtlat i tot, mi li a kinek van, 
annak adat ik . . . és a kinek nincs, attól elvétetik az is, a mi van 
25, 29. — Az utóbbiak azonban aligha tartoznak ide, hanem min
den valószínűség szerint igazi szenvedő alakok (v. ö. Szóképzés); 
mert ezen ragozásnak, nem úgy mint a finnben, e most fölsorolt 
példákon kivűl mindenütt cselekvő jelentése van. 
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b) Múlt idő : is, és, es raggal; pl. pujitis man brachte :pu{hte-; 
Ointis: atnte (ipUjhtis sori uejv' jü^ a^n, i Ointis nijte és hozták az ő 
fejét tálon és odadták a leánynak 14, 11); istis: iste- ülni 13, 
4 8 ; kissis: kissé- húzni; köpcis: köpce- kiválasztani (kuo^s son 
sendij tivt, kissis rintu, di istis i köpcis siy kulijt ácsija mikor 
tele lett, kihúzták a partra és leültek és kiválasztották a jó 
halakat az edénybe 13, 48) ; koncéi kérdezték: koiéce-; tufsés: 
tufáé- tenni 17, 12; pujités v. pujites: pujite- hozni 12, 22. — 
Különös alak: a sienest kujiken pinnes sa^kked sürr cücce és 
tőlük távol legelt egy nagy csorda disznó 8, 30. 

J e g y z e t . Az akkalai dialectusban a határozatlan többesi 
alanyra mutató ragok kiszorították a praesens és praeteritum 
többes-sz. 3. sz. ragját és most annak a functióját is végzik. — 
A ter-lappban is találjuk már e ragokat határozott alanyra muta
tással : olmuj va^tes, vikkes sori, avta rappus kiccem solled em
berek fogták, vitték őt, verembe ásták hét ölnyire. — Ugyancsak 
a ter-lapp jokongoi dialectusában a prseteritumban ii ragot talá
lunk : sönt valtii ja ujni£ őt meglátták (tkp. vették v. fogták és 
látták); narot pik sijniz a nép mind nevetett. 

c) Kötőmód: sluscés (olmo atlk ij tenn varas poattanc, sto 
so{nne sluscés az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgál
janak 20, 28); korcis (tos' lehc pupeamp, go köreié so{nne miel-
nehe rajk-kiedg' pirr éápefit annak jobb volna, ha malomkövet 
kötnének nyaka köré 18, 6). 

12. §. A lie ige ragozása. 
P r a e s e n s . 

Egyes-sz. Többes-sz. 
1. sz. leam | T. lam 
2. » Icai I A- leak> N. leahk liepped A. | lépped 
3. » li | A. lij, N. lea liet3\ lie(3 | A. léb, leb, lév, lev, 

liet, lie | T. liev. 
P r a e t e r i t u m . 

Egyes-sz. Többes-sz. 
1. sz. A lejm, lejjim 
2. » A. lejik 
3. » leaj | T. lej, Hej, N. laj léjjén, léjjm, lijjén j T. Un, A. 

lejjis. 
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I m p e r a t i v u s . 
A lie- ige imperativusa a lpK.-ból kiveszett. Helyette az 

egyes és többes-sz. második személyében a conjuncrtivust, az 
egyes-sz. 3. személyében az qjm-n&X összekötött futurumot hasz
nálják ; pl. léycé% mijje la^ved légy nekünk irgalmas 9, 27 ; 
lehcbeitted juftej gOjtt kupd' legyetek okosak, mint a kigyók 10, 
16; qpin leanc 6, 10, A. a{n lené 23, 11, legyen. 

C o n j u n c t i v u s . 
Egyes-sz. Többes-sz. 

1. sz. 
2. » leheiy, léhééy lehcbeitted 
3. » léhé leltein, leltéén j N. leltéé (föltétes 

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

A lie- igének conditionalisa csak az akkalai nyelvjárásban 
maradt meg e jelentéssel és a következő alakokban találjuk: 
egy.-sz. 2. sz. len^ak (l. jummej éjik ha isten fia vagy 27, 40) ; 
3. sz. lengi, lenéi, leggi, lécéi (lengi tőt pakaldos kayn ha azon 
szolga gonosz 24, 4 8 ; lenéi son Izrail car ha ő Izrael királya 
27, 42 ; pöreap lécéi ton olmoge jobb volna azon embernek 26, 24. 
— Többes-sz. 1. sz. lentim (l. mij iéen jeccin pepid ha atyáink 
napjaiban lettünk volna, ecjm ÖLI MM ŐHJIH 23, 30). — A harma
dik személyű lécéi, letfgi-nek már egész kötőszói értéke lett «ha» 
jelentéssel és az egyes és többes-számban ragozott ige van utána: 
U33Í ki cealk tijjit havalaki mondja nektek 24, 23 ; lécéi ce^ket 
tijjit ha mondják nektek 24, 26. 

Az eredeti conditionalisnak a kildini nyelvjárásban és 
nagyobbára az akkalaihan is, oda módosult a functiója, hogy 
f u t u r u m lett belőle. Ragozása e szereplésében a következő: 

F u t u r u m . 
Egyes-sz. Többes-sz. 

1. sz. lincem, lince 
2. » linéiy linébétted, líncbőitted | A. leng-

vette 
3. » leanc, lince | A. lené liftéin, linéén | A. lenget. 

S z e m é l y t e l e n linéis. 
J e g y z e t . — Az akkalaihan az egyes-sz. 3. személyében 

egyszer (23, 26) lenéi, is előfordul, de «legyen» jelentéssel. 
irrELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. « 
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A lie-nék még egy föltétes alakját találjuk, de csak a többes
szám 3. személyében líkkus alakban (go$t Tirest i Sidonest 
vüz%anc Hkkus sám .. .to tula sij líkkus kqjdetmanc ha Tirusban 
és Sidonban történtek volna csodák . . . hát régen bűnbánatot 
tartottak volna (noKaaTLca) 11, 21. — E likkus-b&n valószínűleg a 
híjdani imperativus nyoma maradt fönn, és ép úgy vált föltétessé, 
mint a kötő-mód. 

Az ige névszói alakjai. 
13. §. Participiumok. 

1. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s képzőjéül az orosz
lappban -j szerepel; pl. öccej kereső; uepsej tanító; uepsuvvej v. 
uepsuvvej tanítvány; puottej jövendő; kíhclej kísértő; kalvej mag
vető; annej kérő. — Az akkalaiban a j mellett ij, a notozeroiban 
csak ij képzős jelen idejű igenév fordul elő, mint: lokkij olvasó; 
emtij adó, geber; vuopnattij tanítvány, A. | cacc-kuoddij víz
hordó ; puollij égő; sílij halász; pörij evő, N. 

2. P a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i képző a kildini nyelv
járásban négy is van. 

a) m. Ez csak ritkán fordul elő; pl. sah'sem: sab'se-, sqbeste-
szeretni (tatt li muri' sq^sem a{lk ez az én szeretett fiam 3, 17); 
mu{rtem: mutfte- törni (kesk-m^rtem sujn eltörött nád 12, 20); 
peaclussem siralmas, nenajiBHHH 11, 17. 

Az akkalai dialectusban ez igenévi alak már gyakrabban 
előkerül s megtaláljuk a notozeroiban i s ; mind a kettőben 
azonban a van az m előtt: antam: ante adni; kirjetam írott, írva; 
vuopestam tanított, tanítva A. | prohpam döglött N. 

b) ma. Ez is ritka. Csak a kildiniben találjuk s egyszer 
amma alakban az akkalaiban is ; pl. cikjuvma elrejtett 10, 26; 
vier'yuma kárhoztatott, kárhoztatva 12, 37; suohpma vetett, 
vetve 13, 4 7 ; sütma Ítélve 7, 1 ; kovnma talált, találva 21, 19 | 
vulgetamma küldött 23, 37, A. 

c) manc: kojicmanc meghívott (ciejhked k. olmijt mond
játok a meghívott embereknek 22, 4 ) ; katmanc elveszett (k. lám-
psij gorra az elveszett bárányokhoz 10, 6); luenmanc megcsalva 
(írod tanná vjni iges luenmanc Heródes ekkor magát megcsalva 
látta % 16). Ez, és 
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d) ahc a kildini nyelvben leggyakrabban előforduló múlt 
idejű igenévképzők. Az anc is előfordul jelzőként és önállóan; pl. 
cqjdanc eltévedt: cqjjede- (c. lámpás eltévedt bárány 18, 12); kal-
vanc elvetett (k. pealt elv. föld 12, 1); safi'sanc muri pá(rn sze
retett fiam 12, 18; leanc váltanc lesz elvéve, elvétetik 21, 48. 

A lie-, A. leajje- «lenni» igének múlt idejű igenevét csak az 
akkalaiban találtam leamanc és a notozeroiban leamma, leames 
(v. ö. IpS. Idmac) alakban: samatis sopmus papéit puk mi li 
leamanc elmondtak a fő papoknak mindent, a mi történt 28, 11. 

J e g y z e t . — A manc képzős part. praat. a kildinin kivűl 
csak még az akkalaiban, az anc képzős pedig egyedül a kildiniben 
fordul elő. — A ter-lappban mind e most fölsorolt part. praet. 
képzői közül egyet sem ismernek. Alakja ott majn, mijn; péld. 
kiptemajn megfőzve : kipte-; piohtamajn hozva, hozott: pthte- / 
poattamajn j ö t t : plötte- \ pormíjn evett; santmijn születve, szüle
tett ; pijmijn téve; ronkmijn kiásva. — Jelzőkűl e participialis 
alakokat a ter-lappban nem láttam alkalmazva. 

Az összetett múlt csak igen ritkán használatos. Ilyenkor, 
mint a IpS.-ban, a lie- igét találjuk összekötve a múlt idejű ige
névvel, még pedig a kildiniben csak a manc, anc képzőssel; péld. 
küdK/anc li elvesztette 10, 39; leaj antanc adott volt 9, 8 | leaj 
sentmanc történt 18, 3 1 ; léjjen neatkmanc megéheztek 12, 1 . — 
A ter-lappban: mim lam poattamajn jöttem; pallamajn li meg
ölte; mun lam sickantmijn, mun lam porsticmijn megfáztam, meg
éheztem. (Ez utóbbiak tkpen mind gerundialis alakok); — a no
tozeroiban : prohpam li megdöglött. — Az akkalaiban nem talál
tam összetett múltra. 

A lie- ige a múlt idejű igenévvel összekötve rendesen a 
szenvedő alakot fejezi ki; pl. li kirjyaric írva van; leaj peajhtanc 
el volt rejtve (elrejtetett): mokk léjjén kalvaúc a m i k elvettettek; 
leanc tijje antanc lesz nektek adva (adatik); pohtanc léjjén somne 
párna hozva voltak (hozattak) hozzá gyermekek | pukk lieS lok-
manc mind megszámláltattak 10, 30; lincbe^ted sütmaúc el lesz
tek Ítélve (elitéltettek) 7, 2 ; lirícén suőhpmanc lesznek kihajítva 
(kihajíttatnak) 8, 12 | li suohpma vettetett 13, 47 ; linci% vier'-
yuvma leszel kárhoztatva (kárhoztatol) 12, 37. 

3* 
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14. §. Gerundiumok. 

A) Az i n f i n i t i v u s . Képzője a kildinibend (d), az akka-
laiban d, t, d, a notozeroiban d, d, t, a ter.-lappban t (et, ttj, d; pl. 
vüdked menni; mühced kínozni; ciedhked mondani; pörred 
enni; sarned mondani; pa^ed böjtölni | sarned mondani; pör
red enni: jukhűji inni; sarnet mondani; cojetet megmutatni; 
kullog hallani; vadted venni, A. | sedled halászni; vatcced járni; 
juhked inni ; kuetted és kuetted hordani, vinni; sirret játszani, N. j 
suktet evezni; lieptet elvégezni; tievtet megtölteni; vikkit vinni; 
ussit szedni; occit keresni; vi^eded mutatni; porrid enni, T. —-
A létigének infinitivusa a kildiniben lied, az akkalaiban leaj-
jed, leajd. 

Az infinitivust a lie- igének futurumával összekapcsolva 
alakúi a j ö v ő i d ő ; pl. ton linói-/ somne sarned nem' te fogod 
neki mondani a nevet 1, 2 1 ; leanc son sentted adf fog ő szülni 
egy fiút 1, 2 1 ; celmij guejm lincbétted kilxced szemekkel fogtok 
nézni 13, 14; linóén vikked tienijt fognak titeket vinni 10, 18. —• 
Néha a jövő idő kifejezésére, az adke- igét kapcsolják össze az 
infinitivussal; pl. nuimp alksqTsed a másikat fogja szeretni 6, 24; 
A. ddget sarnet fogják mondani 24, 5. 

B) mm, m képzős gerundium; pl. vd^ieemm járni (són' ujnén 
mier' miit vdmcemm őt látták a tengeren járni 14, 26); vqrdemm 
járni (sij ie(3' uja ohno papn vqrdemm ők nem látják az ember 
fiát menni 16, 28) | mennem menni (son pelij tof mennem ő félt 
oda menni 2, 22); sdrnem beszélni, vettetem járni, ujnem látni 
(olmo tovtu.ssén, go ujnén nü/ómajitmijt sdrnem . . lehksijt vöttetem 
i cadmyemijt ujnem&z emberek csodálkoztak, midőn látták a némá
kat beszélni... a sántákat járni és a vakokat látni 15, 31); — 
vadtam venni (söii' uopsuvvoj' oaflehtén vadtam lijbijt tanítványai 
elfelejtettek kenyeret venni 16, 5). 

E gerundiumnak ragos alakjai: a) emmen; pl. pötlemmen 
(ielled ca{vced sinijt pötlemmen muri' gorra ne tiltsátok őket hoz
zám jönni 19, 14; mcijiclemmen (sto sij... .mddiclemmen ieft 
kisknehóe tienijt hogy ő k . . . visszafordulván el ne szaggassanak 
titeket 7, 6). 

b) men; pl. sarnmen (kildij sinijt sarnmen i^es hajas megtil
totta nekik [tkp. őket], hogy róla beszéljenek 12, 16); kihcmen 
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(mejt tij vqrdijt pu^t sajest kihcmen mit mentetek a pusztában 
látni 11, 7); liesmen (ujnij sori vaőnna^m liesmen püille ksbest 
látta az ő napát feküdni láz betegségben [BT, ropaiKE] 8, 14) ; 
pucmen (leaj p. beteg volt 9, 20); leanc ielmen eleven lesz 9, 18 ; 
polmén kuk/oVsküittén félvén kiáltoztak 14, 26; koccaj Uojskuojt-
men fölébredt József az álomból 1, 24. (az akkalaiban: kavnac 
sijjit uOidmen találja őket alva 26, 40). 

J e g y z e t . — A ter-lappban is megtaláljuk a men (rövi
dülve me, ime) végű gerundiumot; de ezen kivűl majn, mijn 
alakúra is akadunk. Ez utóbbi azonban, mint említettük, nagyobb
részt participialis szerepű lett. 

C) Sajátságos gerundialis alak még ez is : va(n%nélle gyalog 
(tkp. járván), vance- járni igétől (olmo. . . vünkén lOjUnijn vapig-
nélle sön' miit az emberek elindultak a városokból gyalog utána, 
Hapo^Tb... noinejiT) 3a HHMT. HST. ropo,noBrj> IIÍÍHIKOMT. 14, 13). 

15. f. Tagadó ige. 
Egyes-sz. Többes-sz. 

1. sz. im | Á.jim, im iepp, ieipp, iep | A. jep, jep, N. 
iehp, je 

2. » ikk, KI. ik | A. jik, ik ieppeS, ie(pptd | A. jepped, jeppe, 
jepped, jiepped, jieppe 

3. » ij, KI. i | T. ji, A. i. iep iefi, KI. ieb | T. jieb, jiev 
k.je 

I m p e r a t i v u s . 
-" Egyes-sz. Többes-sz. 

2. sz. ieV, KI. iel \ A. jel, T.jiel ielled, i'elled | A. jelled, jelled, 
jellé, jielled, N. iele. 

3. » jeallas (csak az akkalai
ban). 

Személytelen : iettt, A. jet. 

16. §. Tagadó igeragozás. 
1. A tagadó ige önállóan: mun püttém kohced im vvjk 

olmujt, a reaklajt jöttem hívni nem az igaz embereket, hanem a 
bűnösöket 9, 13; — ton lea-/ atli ikk te vagy-e vagy nem; — 
oskbejted, iepped, sto mun oajam tojt tüjsed hiszitek-e (vagy) nem, 
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hogy én meg bírom ezt tenni 9, 28.; T. va-ncin jieb kukkiz mentek 
nem messze. 

2. A személyragos tagadó ige után a lpK.-ban is nagyobbára 
a főige módalakjának töve (a hol lehet, gyöngült töve) járul. 

a) J e l e n t ő m ó d . — J e l e n i d ő : 1, lm tát nem aka
rok ; 2. sz. ikk atnt nem adsz; 3. sz. ij vádt nem vesz; ij béd nem 
kell (hitte-); ij pör' da ni juf ij se nem eszik, se nem iszik; 
többes-sz. 1. sz. ietpp tid' nem tudunk vagy ismerünk; 2. szem. 
iepped ujn nem láttok; iepped tide v. tid'; 3. sz. ieft sqbest nem 
szeretnek; i<?/3 ráfi i suolent iet3 ki nem ássák és el nem lopják 
(rappe-, suolne-) ; ie[3 uef koLnted nem ölhetik meg. 

A tagadó alak m ú l t j á t úgy képezik mindendialectusban, 
hogy a személyragos tagadó igét összekapcsolják valamelyik múlt 
idejű igenévvel; pl. egyes-sz. 1. sz. lm kqvmanc nem találtam; 
lm poattanc nem jöttem; 2. ikka ton siehtmanc munijn oyted 
dinarejest nem szerződtél-e velem egy dénárban? 20, 13; Ikk 
ton . .. kalvanc nem vetettél-e? 13 ,27 ; 3. ij tüstmaúc .. .kotcced 
nem m e r t . . . kérdezni 22, 46 ; ni kie ij oajjanc cilhked senki se 
mondhatta meg 22, 46 ; sonst ij kovnma ni m&jt go evtijt lostijt 
rajta nem talált semmit mint csak leveleket 21, 19; — többes-sz. 
1. sz. mij lijbijt iep valtanc mi kenyereket nem vettünk; 2. tij 
iepped lokmanc ti nem olvastatok; 3. sij ie§ kulmanc ők nem hal
lották; ietÍ vjnanc nem láttak; sij iefi jákyolma tonn Ők nem hall
gattak erre 22, 5. 

b) F ö l s z ó l í t ó m ó d . — Egyes-sz. 2. sz. iel kofat ne ölj; 
ie$ vif mienijt kihclemiiiSse ne vigy minket kísértetbe; 3. sz csak 
az akkalaiban: tőt jeallas luostlat az le ne szálljon 24, 17; töt 
jeallasponlat masat az vissza ne térjen 24, 18; — a többes-sz. 
2. személyében a főige személyraga is megmarad: iedled köpced 
ne gyűjtsetek; ielled polleő ne féljetek | ielled ontU^ked ne adja
tok 7, 6; ielled vül'yekked ne aggódjatok. 

c) K ö t ő m ó d : egyes-sz. 2. sz. ik ton küskce keadga jül-
gijnant ne botolj kőbe lábaddal 4, 6; 3. sz. sto ni kie ij tied'ce 
hogy senki se tudja 9, 30; A. ni-kl ij kezoci tijjit senki el ne 
tévelyítsen titeket 24, 4 ; i sondaci ne legyen 24, 20; — többes
szám 2. sz. sto tij... iepped rqd'ce hogy t i . . . ki ne gyomláljátok 
13, 29 ; A. sto jeppe vir'ci küttalmuíe hogy ne essetek kísértetbe 
26, 4 1 ; 3. sz. tonn-varas sto ieft vjnce celmij gtwjin, i iefi kuVce 
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piljij guejm, i ie8 qnséhcé kü^kijnis, i w§ macce, sto mun sienijt 
tirvyatce azért, hogy ne lássanak szemükkel ós ne halljanak fülük
kel és ne értsenek szívükkel és meg ne térjenek, hogy őket meg
gyógyítsam 13, 15. 

Találunk a kötő módban egy-két olyan példát is, a hol a 
főigén is megmaradt a személyrag; pl. többes-sz. 2. sz. go tij 
tieo'cépped, mi főtt ii ..to iepped vier yehcbefted vie{ryemmes olmujt 
ha ti tudnátok, mi az, nem kárhoztatnátok az ártatlan embereket 
12, 7 ; — személytelen: sudj ij antcé íön' slusja, i tön1 iejt istyeh-
cis turma a bíró ne adjon téged a szolgának és tégedet ne vesse
nek a tömlöczbe 5, 25; — többes-sz. 3. A. koj jé uonnadaccis tok 
pejv, ij pastodeci ni eyt lesk' ha meg nem rövidültek volna azon 
napok, nem szabadulna meg egy test sem 24, 22. 

d) C o n d i t i o n a l i s : egyes-sz. 3. sz. goft kie... ij kult-
lince tien sqgijt ha valaki. . . meg nem hallgatja szavaitokat 10, 
14; — többes-sz. 2. sz. go,(tt tij iepped kovsince ha ti meg nem 
tértek 18, 3. 

e) C o n c e s s i v u s : egyes-sz. 3. sz. go^tt ij jakyeVne sinijt 
ha meg nem hallgatná őket 18, 17; gottt kie tienijt ij vajtne 
ha valaki titeket nem fogad be 10, 14; — többes-sz. 2. sz. a iep
ped ajgne projstjeő olmijt sien1 ríkkijt de ha nem fogjátok megbo
csátani az embereknek bűneiket 6, 15. — A lovozerszki kildini 
nyelvjárásban: ik meneni evtel mune ha (talán) nem mégy előbb 
nálamnál 147. 1. 

3. A tagadó ige személytelen alakja: eaXjem-páX ieit nqjht-
lettut i iett mennuLt kujjo, a ielett goLtt jimmel ienkal? a^mest a föl
támadáskor nem házasodnak és nem mennek férjhez, hanem 
élnek mint isten angyalai az égben 22, 30; i nirt-se ieit vqllo vers 
vén' uejnm vierc size és szintígy nem öntenek új bort régi 
edénybe 9, 17; A. jet tujjed nem cselekszik 23, 3 ; — ie-U üd^anc 

"sön' nem ismerték őt 17, 12; A. jet jortmanc nem gondolták 24, 
39. (1. még föntebb a tagadó kötő módot). 

4. Passiv v. reflexív igével összekötve: ij ented so{nne iepes 
vüizyemus nem adatik neki más jel 12, 39; tiht ij ento sijje jel 
nem adatik nekik 16, 4 ; ij eallo föl nem támad (ealjed föltá
madni) 17, 9 ; ij teavto be nem teljesedik 5, 18. 

5. A tagadó ige a lie-, k.leajje «lenni» igével összekötve. — 
a) Jelen idő: egyes-sz. 1. szem. jim leakku nem vagyok, A. 2G, 
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11 ; im mon leakku vier nem vagyok bűnös, A. 27, 24 ; 2. sz. ik 
lea nem vagy; 3. sz. ij lenne? lea nem sok van 7, 14; illea 
si^reamp nem nagyobb 10, 24 ; kiest illea a kinek nincs 13, 12; 
kie ij leay a ki nincs 12, 30 ; illeay 18, 4 ; 22, 17 ; A. tat veal 
elleak kiec ez még nem a' vége 24, 6 ; T. jella, jillak nem, nem van 
(ni kiette jillak, ni mi-gen jillak se lappház nincs, se semmi 
sincs); — többes-sz. 3. sz. ie3 leay nincsenek 2, 18; 12, 5 ; 
ie-leay 9, 36. — bj Múlt idő: egyes-sz. 3. sz. ij linc nem volt 9, 
33 ; koyt sonst illinc mejn maysed midőn neki nem volt miből 
fizetni 18, 25 ; — többes-sz. 3. sz. ie3 linc nem voltak 22, 8 ; 
22, 25. — Az akkalaiban és a notozeróiban a tagadó múltat így 
találjuk kifejezve: elmanc nem volt 24, 21, A. — a notozeróiban: 
je mij kühk leamma nem sokáig voltunk és iehp kühk leammes 
nem sokáig voltunk. — c) Jövő idő: egyes-sz. 3. sz. ij lince 
ienamp nem lesz több 5, 20; illince ni mi nem lesz semmi 17, 
20; a illince qu'yjj de ha nem lesz méltó 10, 13 ; tijje ij licce 
páilhk nektek nem lesz jutalmatok 6, 1; — többes-sz. 2. sz. goitt 
tij... iepped lince muka koyt párna ha t i . . . nem lesztek olyanok 
mint a gyermekek 18, 3. — Conditionalis: lenjim mij ícen 
jeccin pejvid, jep len§im evtsanc sijji prorokij verr vallejest ha 
atyáink napjaiban lettünk volna, nem volnánk részeseik (tkp. ré
szesek nekik) a próféták vérének kiontásában, A. 23, 30. 

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

AJ E n c l i t i c u s conjunctiók és nyomatékosító particulák : 
1. -íe, se ugyan, szinte, pedig (tüjesttonn-se tedd ugyanazt; 

nitt-se szintúgy; ővvan-ze Iván pedig); T. toyo-ée szintén (kona-
gaz nijt sijnij toyo-ze a király leánya nevetett szintén). 

2. gen «is» tagadó mondatban a ter-lappban: ajges jillak, 
ni kiette jillak, ni mi-gen jillak nincsen se nagyapja, se lappház, 
semmi sincs. 

3. -kas, -gas «is» a ter-lappban: koalmant-kas vintim piedij 
harmadik kérő is jöt t ; tassi-gas annak is. 

4. ja , a, T. ga «-e» kérdő szócska: Uja v. Ujja tienij kes-
kest mukká olmunc "van-e köztetek olyan ember 7, 9 ; ieppeda tij 
lokmanc nem olvastátok-e ? — T. piejvaga pasta nap süt-e. 
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B) Ö n á l l ó k ö t ő s z ó k : i, T. ja, ji, ju és ; de, di és, i s ; 
a és, de, pedig; mieltsat szintén, T.; ili, ili, aji, T. aj, vagy, 
oder; ni, T. ni sem; ni-ni sem-sem; sto, T. usta, A. stobi, stobe 
hogy; T. a(tte hogy; tenn guőjk sto, tenn miit sto, A. ton-det sto 
mert; ta^t-yo mert; A. mojt mert (23, 2 3 ; 25, 27) ; tönn-milt, 
tann miit, A. ton-det azért; £d*í£, #o, A. kott, T. /co^í midőn, mi
kor, ha, mint; koyt a mint, mint; monn mint (18, 13); budi, budi h a ; 
to akkor, hát, úgy; kuo^s, N. kuetss, A. kos midőn, mikor; konn 
míg; ovtel konn, ovtel tonn kuess mielőtt; yo-t noha, ámbár 26, 
60 ; dá~ igen; yosse, yos bár, ámbár; nu no ; vaf, vaj N. vej vaj, 
vájjon, vagy; ovt csak (ragozva: ovt sojxne sluf csak neki szol
gálj 4, 10; evtijt pqpijt csak a papoknak 12, 4). 

S z ó k é p z é s . 
Csak azon névszó- és igeképzőket akarom fölsorolni, még 

pedig csakis a kildini nyelvjárásból, melyeknek functiója világos 
s a melyek a szövegben gyakrabban előfordulnak. A szóképzők 
teljes összeállítása, mint már a bevezetésben is említettem, szótár 
nélkül lehetetlen. 

18.-§. Nóvszóképzés. 

I. N é v s z ó t ő t ő l n é v s z ó t ő . 
a) K i c s i n y í t ő n é v s z ó (nom. diminutivum). 1. -né 

képzővel; pl. olmurié: olmo ember: ucyané (essivus: ucyinéén) : 
ucya kicsiny; viljiné: vilj testvér (küyt viljiné. — v . ö. IpS. val-
jeéeh). — 2. -j képzővel; pl. olmvj: olmo. — Gyakoribb e képző a 
ter-lappban : kall az aj: ka les férj; akaj: ahke feleség; nijdij: 
nijt leány. — 3. -ne (nej) képzővel, melyet csak ragok előtt talál
t am: lontne- (partit, lomt/ietted) : lopit madár; a^ne- (a^nam 
atyám): a^é; nijtríe- (nijtiíam leányom, T. nijtnis leánya): nijt. 

b) N o m e n p o s s e s s o r i s t jelentő képzők: 1. -s (as) : 
tirvas egészséges : iirv egészség. — 2. -jés: sqmjés erős : samm 
erő. •— 3. -la, lané: kob'la, koVlané (állat, kob'linée) beteg: kop 
betegség ; küytla, küytlané képmutató : küyt kettő; vealgla, vealg-
lané adós: (vealg adósság); vájin-vierla kis hi tű: vierr h i t ; 
kuditla lakos : kuoft ház ; valtlané hatalmas : vaLlt hatalom ; vuost-
lané (essiv. vuostlincén) ellenség: vuoste ellen. 
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c) « V a l a n i i h e z t a r t o z ó t ) ) jelentő névszó: 1. (a) né 
képzővel; pl. cuötsanc százados : cü tt száz (collectiv alak volna : 
cüjttas, cuettas). — 2. -jené, -jinc képzővel időt jelentő szók mel
lett ; pl. tarmjenc mai : tapm ma ; jentjinc holnapi: jenta holnap. 

d) « V a l a m i f é l e á l l a p o t o t ) ) jelentő névszó. 1. -es 
képzővel; pl. peajhtes titok: peajht titkos; sievúdos sötétség: 
sievned sötét. — 2. -vütt képzővel; pl. la^desvütt irgalom: lá-v'-
des (lájVved) irgalmas; sievneővütt sötétség: sievned sötét; uej-
naihtemvütt erőtlenség: uejna htem erőtlen. — 3. kont ff. kunta) 
összetétellel: iemne-ko{nt tartomány. 

e) « V a l a m i n é l k ü l v a l ó t * jelentő névszó (nomen 
earítivum) -ĵ emwt, %emt yemmes, yemes, htem (ajitem) képzőkkel; 
pl. calmyemm, calmyem vak: ca^lm szem; sairiyemes erőtlen: 
samm erő; zákonyemmes törvénytelen: zakón törvény; ca^yem-
mes víztelen : cá^c víz ; nüycmalitem néma : líüycem nyelv. 

f) H a s o n l í t á s t , f o k o z á s t jelentő névszók: 1. Kö
z é p f o k (comparativus) -amp, A. -ap. 2. f ö l s ő f o k (super-
lativus) -mus képzővel; pl. sayeamp nagyobb; su^remus legna
gyobb: sajr nagy; pu^eamp jobb; pu{remus legjobb: yuhr j ó ; 
ienamp több: ienney sok; kiehpsamp, kiepsamp könnyebb : kieppés 
könnyű; nuetzeamp rosszabb: niidizés (úiiOiSs) rossz; ajtmus 
felebarát (tkp. legközelebbi): ajt közel; poarsemus legöregebb: 
poares öreg. — A pupeamp mellett ilyen középfokot is találtam: 
pu(rea 18, 8 és 18, 9 ; — a mafiemus utolsó és atvtmus első super-
lativusi alakok mellett majimunc és a(otmuy'ic alakok is haszná
latosak (12, 45). 

I I . I g e t ő t ő l n é v s z ó t ő . 
a) C s e l e k v ö t jelentő névszó (nom. agentis v. actoris) -j 

képzővel (1. participium prsesentis). 
h) A c s e l e k v é s t vagy a c s e l e k v é s t á r g y á t , e r e d 

m é n y é t jelentő névszó (nom. actionis v. acti). 
1. -m nom. actionis képzővel; pl. cühpem aratás: cühpe-

aratni, vágni; lujhkem sírás : lujhke- sírni; uepsem tanítás : uepse-
(uopeste-) tanítani; süttettem törvénykezés: suttotte- törvény
kezni ; majkem elvesztés, megölés: majke- elveszteni, megölni. 

2. -mus képzővel; pl. sentmus születés: sonte- születni; 
pahkmusparancsolat: páhke- parancsolni; pörmus étel: pörre enni; 
sámmus mondás : sárne- mondani; kulmus hallás : kulle -hallani. 
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3. -U8, os képzővel; pl. sontus fajzat, nopojK^eme: sente-
születni; á^vdus, arvdos példázat, npHT'ia : (apvede- ?) ; törtmus 
megfertőztetés : törtme- (— v. ö. törtmaht megfertőztet 15, 18). 

4. -Ivos (tkp. vos) képzővel: pakolvos szolga: pahke- paran
csolni. 

c) Fosztó képzés igéktől: 
1. -najitem képzővel; pl. kuVnaJitem siket: kulle- hallani; 

ujnajitem erőtlen : uojje- bírni. 
2. -yanna képzővel; pl. pakyanna (tierí airf pakyanna a ti 

atyátok akarata [parancsa] nélkül): paliké- parancsolni: uOiSt-
yanna ingyen, ,a;apoMT> : w;síe- (uOiSte-J venni; pör'yanna étlen: 
pörre- enni. 

19. §. Adverbiumképzés. 

Csak a módhatározó képzőkről (illetőleg ragokról) szólunk. 
Legközönségesebb -st; pl. vujkest igazán: vujk igaz; puorest, puo-
ra.st jól : pu{rr jó ; peajhtast titkon : peajht titkos. — 2. a super-
lativusból a módhatározó te (hte)-vei készül, de ekkor a superl. 
végső s-je elmarad; pl. pupemujite nagyon jól, gondosan : pupe-
mus legjobb. — 3. inne; pl. lösdinne gonoszul: (lössed i) ; vak-
tinne azonnal (v. ö. vaktamp hamar). 

20. §. Igeképzés. 
I. I g e t ő t ő l i g e t ő . 

Az eredeti vagy továbbképzett igetőtől következő igetők 
származnak: 

a) V i s s z a h a t ó i g e t ő (verbum reflexivum) -uvve (uvvu) 
képzővel; pl. nopsuvve- tanulni: uopse-, uopeste tanítani; vü^z-
yuvve- mutatkozni: vüzye- (vüzehte-) mutatni ; tüfsuvve- készülni, 
történni: tüfse-, tüjeste- készíteni, cselekedni. 

b) S z e n v e d ő i g e t ő (verbum passivum) 1. -je képzővel; 
pl. kontje- megöletni: ko^te- ölni; kohcje- hivatni: kohce- hívni; 
mikje- eladatni: mikké- eladni; kuotje- megbocsáttatni: kütte-
hagyni, megbocsátani, erlassen. — 2. -tte (otte) képzővel; pl. 
tovv'notte- öltözni, ruháztatni (v. ö. tov'naht ruház); loktotte-
számláltatni: lökké- számlálni; antotte- adatni (ij antod so(ane 
nem adatik neki 12, 38): atnte adni. — 3. -s képzővel; pl. fcofcs«-
neveztetni 10, 25 : ko^ce- hívni. 
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Szenvedő és visszaható képzők összetétele: -suvve, -suvve és 
•juvve; pl. porsuvve- megéhezni: pörre- enni; mühksuvve- fára
dozni, vesződni (v. ö. muhce- kínozni); suehpjuvve- vettetni: 
sitohpe- vetni, hajítani. 

c) M í v e l t e t ő igető (verbum causativum): 
1. -de, -te képzővel; pl. jajríde- megölni: jajnme- meg

halni; a^de- (praes. egyes-sz. 1. sz. ap'dam) kinyitni: (v. ö. avne-
nyílni); pie^te- szabadítani: pie^e- szabadulni; sontte- szülni: 
fonté- születni. 

2. -hte(sL ragozás legnagyobb részében ^e alakú képzővel); pl. 
puttesmajüe megtisztítani: puttesme- megtisz-túlni; vulkehte-, vül-
cjehte-, vültye- küldeni: vülke- menni; jugahte- itatni: jukke- inni. 

d) G y a k o r i t ó igető (veri), frequentativum, continua-
tivum): 

1. -dotte (d+tt) képzővel; pl. andette- könyörögni (praet, sing. 
2. ando-ttéy-, sing. 3. ándedij): a{nne- kérni. 

2. -le, -lle képzővel; pl. vicle- futni : vicce-; entle-: a{nte-
adni; juptele- gondolkodni : jutrte- gondolni | tomtsaü megvall, 
tomtsolam megvallom 10, 32 | vulkyelam küldök; vülkyal küld: 
vülkye- küldeni. 

e) H i r t e l e n beá l l ó v. e g y s z e r i cselekvést jelentő igető 
(verb. nomentaneum) : 1. lle képzővel; pl. koccelle- föltámadni: 
kocce- ébredni (praes. sing. 3. koccall 12,42). — 2. -st képzővel; pl. 
tátaste-: táhte- akarni. — 3. -ne képzővel; ^ú.vijdene-: vijde- kimenni. 

f) K e z d ő d ő cselekvést jelentő igető (verbum inchoativum): 
1. yuOitte, --fOitte, -kiiOitte megelőző s frequentativ képzővel; 

pl. aintesyuűitte- átadni, elárulni: ante- adni; ciejjkesguoitte-: 
cie^lke- mondani; ánesyue^tte-: a nne- kérni; ko ccesyo^te: kofice-
hívni; ristleskuette-: ristle- megkeresztelni; pineskuOjtte-: pirle-
elszenved, elszivel. 

2. -je képzővel; pl. ealje- föltámadni: ie%lle- élni; koccaje-
fólébredni: kocce- ébredni. 

3.ealsolle- föltámadni (jqmm-olmo eaUelleS a halottak föl
támadnak 11, 5) : ielle- élni. 

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

bánást, ellátást jelentő igető : 
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1. -e (-te?) képzővel; pl. sütte- Ítélni: sütt Ítélet; ristte- ke
resztelni : rtst kereszt. 

2. -de képzővel; pl. miepSe- mérni: mlrr (mierr?) mérték. 
3. -yajite, -yatte képzővel; pl. tuvyaj-ite, tirv^atte- meggyó

gyítani : tirv egészség (prset. s. 3. tirvyeftij). 
4. -se (-he) képzővel; pl. tufse- tenni: tnj dolog (prses. s. 3. 

tujast; praet. s. 3. tujist). 
5. -nte, -ne képzővel; pl. suolente- lopni: süli tolvaj (negat. 

imperat. s. 2. lej? suelent ne lopj, pra3S. többes-sz. 3. sz. suo^ne? 
lopnak 6,19 és 20); cüune- fényleni, világítani: őüvv világosság, lény. 

b) V a l a m i v é v á l á s t jelentő igetö : 
1. -m képzővel: pl. puttesme- megtisztulni (praet. s. 3. put-

tapm): puttes tiszta. 
2. -ne képzővel; pl. altne- közeledni: alt közel. 
Az nt, st, st, ht képzős igéknek e teljesebb alakja megmarad 

még a nyelvtanban fölemlített eseteken kívül, az imperativus egyes-
sz. 2. személyében és a tagadó ragozás jelentő mód jelen idejében; 
pl. tüjest tedd: tüjse- (tüjeste-) tenni; vuLzeht mutasd; vu.zye-
(viiiZehte-) mutatni; iej,* sqbest ne szeress: sq,bse- (sqbeste-) sze
retni. — A tagadó ragozás jelentő mód jelen idejére 1. egy-két pél
dát a 38. lapon. 

P ó t l á s o k . 
5. lap, a genitivushoz. Az akkalai nyelvjárásban a többes-sz. 

genitivusának egy-ií ragját is találunk; pl. pakaldezit: pakaldes 
szolga (tojt pakaldezit yozjin ezen szolgáknak gazdája 25, 19); 
prörokit: prörok próféta (sto sendecis prörokit kirji hogy betelje
sedjenek a próféták Írásai 26, 56). — Valószínűleg genitivusi ala
kok ezen időhatározók i s : tejd pepid azon napokban 24. 9 ; Noj 
pejvett Noé napjaiban 24, 37 (v. ö. kildini: tej píjvij azon napok
ban 3 ,1 . és IpS. tai pepi id., melyek kétség kívül ginitivusi alakok). 

6. lap, inessivus-elativushoz. Az egyes-számi iness.-elati-
vusban a főnév előtt álló számnévi jelző rendesen, a melléknévi 
jelző pedig néha a rendes -sí helyett d ragot kap ; pl. eyted latnnest 
egy városban (1. 22. lap) | sürreS sla vesés nagy dicsőségében: su^rr 
nagy 6, 29. — A többes-sz. iness.-elativusában pedig a szokott 
-ijn helyett egyszer -ist ragot találunk: jetksist az utczákon, Ha 
y;nm,axT>: (jetkas) utcza 6, 2. — Lehet külömben, hogy ez is csak 
egyes-számi alak (v. ö. 11, 16. jetksést az utczán, Ha yjrairfi). 

Dr. HALÁSZ IÖNÁCZ. 


