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A svédországi lapp nyelvjárások. 
Székfoglaló értekezés. 

(Olvastatott a M. T. Akadémia 1889. márczius 4. tartott ülésén.) 

Eégóta hálával vagyok eltelve a Magy. Tud. Akadémia iránt, 
mely szerény működésemet figyelemmel kisérve törekvéseimben 
mindig gyámolított, megkezdett utamon folyton buzdított, serken
tett. Ha valamely tudományos czélt sikerűit elérnem, azt csak a 
Magy. Tud. Akadémiának köszönhetem, mely az ugor nyelvek rész
letes kutatásának fontosságától áthatva czélom elérésére erkölcsi 
és anyagi támogatásában részesített. Csakis az Akadémia segélye
zése tette lehetővé a lappokhoz való utazásaimat, s midőn utazásaim 
eredményének egy része ugyancsak az Akadémia kiadásában meg
jelent, a legnagyobb kitüntetésben részesített, mely magyar tudóst 
érhet: körébe fogadott, levelező tagjául választott. 

A megválasztást szívem mélyéből köszönöm és buzdításul 
veszem jövendő munkálkodásomra. Nem tudom e kitüntetést más
kép meghálálni, mint hogy azt tűzöm ki éltem feladatává, hogy 
azon tudományágat, melyet eddig míveltem, t. i. a magyar és ugor 
összehasonlító nyelvészetet, tőlem telhetőleg mennél nagyobb 
virágzásra segítsem s általában az Akadémia tudományos törek
véseiben tehetségemhez képest mennél hathatósabban közremű
ködjem. 

Engedje meg a mólyen tisztelt Akadémia, hogy jelen szék
foglaló értekezésemnek tárgyát azon tudománykörből válaszszam, 
melylyel az utóbbi években leginkább foglalkoztam, t. i. a lapp 
nyelv köréből. A svédországi lapp nyelvjárásokat, melyekről eddig 
úgyszólván semmi tudomásunk sem volt, szándékozom röviden 
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162 HALÁSZ IGNÁCZ. 

ismertetni: ki akarom mutatni azon viszonyt, melyben egymással 
vannak és milyen nyelvészeti tanúiságokat szolgáltatnak. 

* * * 

BEVEZETÉS. 

A lapp dialektusok általános felosztása. A svéd-lapp könyv-nyelv. Az eddigi 
népnyelvi följegyzések. 

Ha azon segédeszközöket, melyekkel az indogermán nyelvé
szet rendelkezik, a mieinkkel összehasonlítjuk, elszomorító tapasz
talásra jutunk. Amott gazdag irodalmú, ezer sőt több ezer éves 
múlttal bíró nyelvek kész anyagában búvárkodhatik a kutató s csak 
arra szorítkozik, hogy a meglevő anyagból vonjon le akár egy szű
kebb nyelvindividuumra, akár az összes rokon nyelvekre vonatkozó 
összehasonlító következtetéseket. Az ugor összehasonlító nyelvé
szet terén búvárkodó ellenben mindössze csak két olyan nyelvet 
talál, mely az anyagot nagy terjedelemben, majdnem készen bo
csátja rendelkezésére, t. i. a magyart és a finnt, a finnek egy dialek
tusát, az észt nyelvet is ideértve. Csak e kettőnek van számbavehető 
irodalma, s különösen a magyarnak, jelentékeny múltja is s csak 
e kettőnél van a nyelvi anyag meglehetős teljességgel feldolgozva. 
E két nemzet az csupán, melynek nyelvét saját fiai mívelik, mely
nek nyelvtörvényeit saját fiai kutatják. A többi ugor népek nyel
véről ahhoz képest, a mire szükségünk volna, igen csekély adataink 
vannak. Ezeknek nem hogy irodalmuk, nem hogy múltjuk volna, ha
nem a legnagyobb részének még a szókincse, nyelvtana is hiányosan 
van földolgozva és az élő nyelvet minden tekintetben híven föl
táró adataink csak elenyésző csekély számmal vannak. Az ugor 
nyelvészettel foglalkozónak nemcsak építenie kell, hanem az eme
lendő épülethez a köveket is magának kell összehordania. 

Az ugor nyelvészet történetét kezdettől fogva ez a két irányú 
munkásság jellemzi. Hunfalvynak és Budenznek az elvek meg
állapítása közben folyton az anyag összehordására is tekintettel 
kellett lenniök s midőn az egyes nyelvek grammatikáját megírták, 
midőn összehasonlító tanulmányokat tettek, egyúttal szövegeket 
is kellett közleniök, magyarázniuk. De most is, midőn az épület 
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már nagyjában föl van emelve, sem mondhatjuk, hogy e föladat 
megszűnt volna, sőt követelőbben lép föl mint valaha. 

A részletekben való búvárkodás jellemzi ma korunk minden 
tudományát, ez jellemzi nyelvészetünket is. Különösen az ugor 
nyelvészettel foglalkozók érzik nagyon élénken, hogy az ugor nyel
vek részletes kutatására, az egyes nyelveknek a helyszínén való 
tanulmányozására és minél több népies szöveg és minél terjedel
mesebb szókincs gyűjtésére égető szükség van. A rokon nyelvek 
bővebb búvárlásának szükségét érezte a finn tudományos világ, 
mely egész társaságot, a Suomalais-ugrilainen seura-t, alakította 
külön e czélra és érezte már régtől fogva Magy. Tud. Akadémiánk, 
mely évtizedekkel azelőtt Eeguly utazásainak előmozdítója és 
újabban Munkácsi Bernát s saját csekélységem e czélra irányuló 
törekvéseinek hathatós támogatója lett. 

Saját részletes tanulmányom a lapp nyelv, különösen a svéd
lapp nyelv felé vont, melyről csak nagyon fogyatékos ismereteink 
voltak. Pedig több fontos nyelvészeti kérdésnek megfejtése függ e 
nyelv alapos átbúvárlásától. Hogy mást ne említsek, csakis a lapp 
nyelv teljes szókincsének összegyűjtése és összes dialektusainak 
részletes kutatása vethet élénkebb világot azon kérdésre, vájjon 
a lapp nyelv csakugyan dialektusa-e a finnek, akár az észt, vót 
vagy lív nyelv, mint Castréntól Donnerig majdnem minden finn 
nyelvész véli, vagy pedig Budenznek van-e igaza, a ki a lapp nyelv
nek közép helyet jelöl ki az északi és déli ugor ág között és a finnel 
való nagy hasonlóságát nem dialektusi viszonyból, hanem a finn-
ségnek a lappra aránylag újabb időben gyakorolt nagy hatásából 
magyarázza. 

Az összes lappságot eddigelé négy fő nyelvjárásra szokták 
fölosztani: a finmarki vagy norvég, az Enaretó melléki vagy finn
országi, a kólái félszigeti vagy oroszországi és a svéd-lapp nyelvre. 
Saját tapasztalásom szerint azomban még egy ötödik, eddig telje
sen ismeretlen fő nyelvjárással toldhatjuk meg az eddigieket, t. i. a 
déli lappal, szorosabban jemtlandival, és egy hatodikkal, az 
északi svédországi dialektussal, melyekről értekezésem folya
mában bővebben fogok szólni. E hat fő nyelvjárás mindegyikében 
annyi speciális hang- és alaktani, sőt mondattani sajátság is fejlő
dött ki, hogy ma már teljesen külön nyelvekként tekinthetők ós 
sokkal nagyobb a külömbség közöttük mint a svéd és dán nyeiv 
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vagy az egyes szláv nyelvek között. A mellett mindegyik fő nyelv
járásban egész sereg egymástól többé-kevésbbé eltérő alnyelvjáráa 
van, melyek, habár egy jellemüek, mégis annyi különös sajátságot 
fejtettek ki, hogy egy-egy ilyen alnyelvjárásbeli sem képes már 
megérteni a másik dialektusbelit. Genetz a kólái lapp nyelvben 
öt egymástól igen eltérő dialektust említ, a finmar ki lappságnak i& 
számos aldialektusát sorolja föl Friis, az Enaretó melléki lapp 
nyelvről szóló közlemények szintén két eltérő dialektussal ismer
tetnek meg bennünket, a svéd-lapp nyelvben pedig, mint látni 
fogjuk, szintén vannak egymástól igen elütő jellemű nyelvjárások^ 
a melyek mindegyikében több igen külömböző alnyelvjárás is ól. 
Mielőtt azomban ezeknek leírására áttérnék, ismerkedjünk meg 
azzal a nyelvvel és annak a nyelvnek történetével, melyet eddig 
svéd-lapp név alatt ismertünk. 

Nem mondhatjuk, hogy a svédországi lappok nyelvének is
mertetése teljesen el lett volna hanyagolva. A skandináv népek 
azon igyekezete folytán, hogy a pogány lappokat a keresztény hit 
számára megnyerjék, magát a lapp nyelvet is kezdték mívelni és 
ha egészen a legújabb korig valamit a lapp nyelvről tudunk, azt 
legnagyobb részt a hittérítő buzgalomnak köszönhetjük. A XVII. 
századtól fogva s különösen a múlt században a svédek minden 
erővel rajta voltak, hogy a keresztény hitet az országukban élő 
lappok között terjesszék. Belátták, hogy egy népet a saját nyelve 
segítségével téríthetnek meg leginkább, tehát olyan papokat nevel
tek, a kik a nép nyelvét tudták és az élő szó hatalmával gyökere-
síthették meg a vallás eszméit a nomád lappok szívében. A lapp-
marki papok számára készültek a múlt században a nyelvtan- és. 
szótár-kisérletek, melyeknek segítségével e nyelvben tovább képez
hették magukat és a lappok vallásos érzetének emelésére készültek 
a külömböző káték és az Ujtestamentom s a zsoltárok fordítása. 
A legelső lapp könyv 1619-ben jelent meg és svéd-lapp nyelven 
van írva. Szerzője Andrea Miklós piteái pap. Norvég-lapp nyelven 
több mint száz évvel később, 1728-ban, jelent meg Lundtól Luther 
kátéjának fordítása. 

Eleinte a lappúi írók Svédországban annyiféle nyelvjáráson 
írtak, a hányféle vidéken laktak. Tornseus János torneái pap «Ma-
nuale Lapponicum»-ját torneái, Ole Steffenson Gran lyckselei, egy 
másik Gran piteái, Angurdorff áselei dialectusban adták ki lapp 
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könyveiket. Fjellström Péter, a ki a mai svéd-lapp könyvnyelvnek 
a tulajdonképpeni megalapítója, első művében szintén tartózkodása 
laelyének, Lyckselének, dialektusát használja és ennek a leírását 
adja az első lapp grammatikai vázlatban és az első lapp-svéd szó-
tárkisérletben, melyek 1738-ban jelentek meg. 

Ezen lapp könyvekkel azomban úgy jártak, hogy a délebb 
vidékeken szerkesztetteket néhány mérfölddel északra már nem 
értették és viszont, úgy hogy Ganander 1743-ban egy másik svéd
lapp nyelvjárásnak, a torneáinak grammatikáját írja meg. Csak
hogy nagyon csalódunk, midőn e könyveket lapozva azt hisszük, 
hogy akár az egyik, akár a másik nyelvjárásnak hű képét, pontos 
leírását kapjuk. Mindegyik a saját dialektusa leírásán kívül egy 
más czélt, a svéd-lapp irodalmi nyelv megalapítását is szem előtt 
tartotta. Egy kisebb terület nyelvét véve alapúi, a lappság egy 
nagyobb körét is akarják ismertetni és épen ezért egyet sem ismer
tetnek pontosan, de ekkor még az irodalmi nyelvet sem sikerül 
megteremteniök. 

Nem csoda, hogy a lappok közt élő papok és tanítók e zavar
ból ki akartak bontakozni. A múlt század közepe táján, 1743-ban 
és 1744-ben a szerep vivők Umeában gyűlést tartottak, hogy a lapp 
könyvekben addig uralkodott önkényes és zavaros orthographia 
helyett egységes helyesírást állapítsanak meg és a dialektusok mí-
velése helyett egységes irodalmi nyelvet teremtsenek. Az egyházi 
hatóság Fjellström Pétert, mint a lapp nyelvben legjártasabb papot, 
bízta meg egy káténak, egyházi kézi könyvnek, zsoltároknak és az 
Uj testamentomnak fordításával, melyeknek nyelve lehetőleg az 
•összes svéd-lapp nyelvjárások vegyüléke legyen, hogy mindenütt 
lehessen használni. Midőn ez munkájával készen volt, az előbb 
említett gyűléseken a kész könyveket előbb az Ume és Pite, aztán 
a Lule lappmarkbeli papok nézték át és javítgatták s miután a 
saját nyelvjárásaik sajátságait belekorrigálták, 1744-ben megjelen
tek az első egységes nyelvű lapp könyvek. A svéd-lapp könyvekben 
ma is használatos, végleges lapp helyesírást azomban teljesen 
•csak a múlt század vége felé állapították meg és ebben a helyes
írásban jelent meg 1780-ban Lindahl és Öhrling érdemes lapp 
szótára és azután a legújabb időig a svéd-lapp nyelven írt könyvek
nek nem valami nagy sorozata. 

Az utóbbi években ismét vissza kezdenek térni azon irány-
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hoz, melyet a lapp nyelven írók kezdetben követtek, t. i. az általá
nos nyelvet közelebb akarják hozni a dialektusokhoz, mert a. 
tapasztalat azt mutatta, hogy a lappok a nyelvjárások nagy elté
rése folytán nem mindenütt boldogulnak az általános nyelvvel, 
így a jokkmokki vagy Lule lappmarki nyelvjárás több sajátságát 
tünteti föl Laestadius Máté evangéliumának és egy bibliai törté
netnek fordítása és némileg a délibb lapp dialektusok több saját
ságát Svédország rövid története, melyet Mörtsel stenselei pap-
fordított lapp nyelvre. Ezek az újabb fordítások azomban nyelv
járásuknak inkább csak néhány főbb alaktani sajátságát viszik be 
az eddig szokásos irodalmi nyelvbe, de a mi a nyelvjárást a nyelv
járástól első sorban megkülömbözteti, t. i. a hangtani sajátságokat 
mindegyik igen tökéletlenül vagy éppen nem tünteti föl. Általában 
azon csekély számú művek, melyek svéd-lapp nyelven megjelen
tek és melyek legnagyobb részének létezéséről is csak legújabb 
utazásaim óta nyertünk tudomást, nemcsak az által nem elégítik 
ki a nyelvészettel foglalkozót, mert mind fordítás, hanem azért 
sem, mert az élő lapp nyelvről nagyon halovány és hiányos képet 
nyújtanak. 

Éppen azért a lapp nyelv megismerésében valóságos esemény 
számba ment, hogy Budenznek az 1874-ben Budapesten járt svéd
országi lappoktól mintegy nyolcz lapnyi szöveget sikerült gyűjtenie, 
melyek először tüntetik föl az élő svéd-lapp nyelvet, még pedig 
ennek Malá egyházkerületi dialektusát, a nép ajkáról gyűjtött ere
deti szövegekben. E nyelvjárás volt éppen az, mely a svéd-lapp 
irodalmi nyelvnek alapúi szolgált. Mind a mellett azomban, hogy 
e csekély terjedelmű közlemény nyelve igen közel áll a svéd-lapp 
irodalmi nyelvhez, már ebben is igen fontos hangtani jelenségeket 
és több érdekes új alaktani tüneményt találhatunk. 

1876-ban Donner Ottó finn nyelvésztől egy új gyűjtemény 
jelent meg Lappalaisia lauluja és németül is Lieder der Lappén 
czím alatt, mely először mutatja be a lapp népköltészetet az eredeti 
nyelven és lehetőleg kiejtés szerint is leírva. Donner gyűjteménye 
azomban aránytalanul fontosabb a folklóré és a lapp nyelv általá
nos ismerete, mint a dialektus-tanulmány szempontjából. A nyel* 
vész ugyanis e kiejtés szerint leírt szövegekből csak azt tanulhatja, 
milyen volt Fjellner sorselei papnak a kiejtése, kitől Donner e 
dalok legnagyobb részét leírta, de hogy melyik nyelvjárás az,. 
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melyen Fjellner beszélt, azt nem tudjuk meg belőle. Nem felel 
meg ez átírás sem a könyvnyelv, sem valamely határozott dia
lektus kiejtésének, és a mint saját kutatásaim alapján meggyő
ződtem, hangtanilag, sőt alaktanilag is ez épp oly keveréke a 
külömbözö svéd-lapp nyelvjárásoknak, mint maga az irodalmi 
nyelv. Fjellner Herjedalban, a legdélibb lappmarkban született, a 
legészakibb svéd-lapp vidéken, Karesuandóban és Jukkasjárviben 
káplánkodott és Sorseleben, a lappmarkok középső részében töl
tötte mint pap az életét; nem csoda tehát, ha nyelvében is megta
láljuk e külömbözö helyek nyelvének vegyülékét. Az átírt szövegek 
természetesen azért így is igen becsesek, még a hangtan szem
pontjából is, az alaktan terén pedig több addig ismeretlen új 
nyelvténynyel ismertetnek meg bennünket. 

Az a körülmény, hogy Budenz és Donner csekély terjedelmű 
közlései is mennyi új adattal gazdagították a lapp nyelvről való 
ismereteinket, érlelte meg bennem azon elhatározást, hogy a lapp 
nyelvet ott a hely színén tanulmányozzam és minél több vidékről 
gyűjtsek pontos följegyzésű, közvetetlenül a nép ajkáról eredő 
szövegeket. Följegyzéseimben arra ügyeltem, hogy az élő kiejtést 
minél hívebben jelöljem, és valamint a leírt szövegeken semmit 
sem módosítottam, a följegyzett hangokon sem változtattam. 
A gyűjtöttem szövegek és nyelvtani s szókincsbeli följegyzések, 
továbbá a múltból fönmaradt, dialektusokra vonatkozó adatok 
alapján most már a Svédországban élő lappok összes fő nyelvjárá
sait ismerjük és még a földrajzi határt is meglehetős pontosan 
megjelölhetjük, a meddig az egyes fő nyelvjárások terjednek. 

A svéd-lapp nyelvjárások általános osztályozása. 

Svédországban a lappok mintegy 2300 D mérföldnyi terüle
ten élnek svéd és finn lakosság közé beékelve, az északi szélesség 
62. fokától kezdve a 69. fokon túlig, de a számuk ezen a nagy 
területen mindössze sem rúg többre 7000 leieknél. Közigazgatási
lag nyolcz úgynevezett lapmark ra osztják föl Svédország azon 
részeit, a hol lappok laknak, úgymint T ö r n i o , L u l e és P i t e 
lappmarkokra, melyek N o r b o t t e n , — U m e és A s e l e lapp
markokra, melyek V e s t e r b o t t e n — és F ö l i n g e , U n d e r -
s a k e r és H e r j e d a l lappmarkokra,melyek J e m t l a n d lánben 
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(megyében, tartományban) vannak. Az utóbbi három azomban 
politikailag már nem szerepel lappmark név alatt, az itt élő lap
pok közigazgatásilag a hozzájuk legközelebb eső svéd kerületekbe 
(distrikt) vannak beosztva. 

Nagyon természetes, hogy e nagy területen számos nyelvjárás 
fejlődött ki. A nyelvjárások fejlődését előmozdítja a lappok élet
módja, a rénszarvasnyájakkal való folytonos költözködés, mely 
megakadályozza a tömeges együttélést, falvak és városok alapítá
sát. A lappok csekély számmal, legfölebb két, három család együtt, 
mindig egy bizonyos megbatározott területen belül költözködnek 
és az ezen területen kívül élő lappokkal alig érintkeznek. Innen 
van, hogy nemcsak Svédországban, hanem, mint már említettem, 
az egész lappságban mindenütt valósággal burjánzik a sok dialek
tus. Úgy szólván mindegyik család egy külön nyelvjárásnak a kép
viselője. Magam egyszer három egymás mellett levő sátor család" 
tagjaitól, melyek egymással szoros rokonsági viszonyban is voltak, 
jegyezgettem föl egyet-mást, és még itt is azt tapasztaltam, hogy 
ugyanazt a szót, ugyanazt a nyelvtani alakot következetesen elütő 
alakban használta mindegyik. Csak ott találunk a lappság területén 
nagyobb körben élő dialektusegységet, a hol a lappok sűrűbben 
találhatók együtt és állandó lakóhelyhez kötött foglalkozásuk van, 
mint a finmarki lappság legnagyobb részének, mely tengeri halá
szattal keresi kenyerét. 

Eddig azt hittük, hogy a svéd-lapp könyvnyelvet épp úgy 
megértik a Svédországban élő összes lappok, mint a finmarkit a 
Einmarkban élők. Saját tapasztalatom azomban egészen másra 
tanított. A svéd-lapp könyvnyelvet csak az Ume- és Pite-lappmark 
legnagyobb részében bírják kellően megérteni, de itt is mindenütt 
máskép ejtik az egyes szavakat, mint a hogy a könyvben van; a 
Lule-lappmarkban már nehezen boldogulnak vele és azért, mint 
említettem, újabb időben a Lule lappmarkiak számára külön 
könyvnyelvet teremtettek; a Lule lappmark északibb részeiben, az 
egész Tornio lappmarkban, az Ume lappmark déli részeiben, 
továbbá egész Jemtlandban és Herjedalban pedig már egyáltalá
ban nem boldogulnak vele. Ebből a körülményből is következtet
hetjük, hogy a svédországi lappok nyelve legalább is három fő 
dialektusra oszlik. Az egyik az, mely a könyvnyelvhez közel áll, a 
másik az, mely e nyelvterülettől északra, és a harmadik, mely tőle 
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délre él. E három fő nyelvjárás mindegyikének megvannak a hatá
rozott jellemvonásai, melyek egymástól élesen megkülömböztetik, 
mindegyikben annyi egyéni sajátság fejlődött ki, hogy akár külön 
nyelvekként is tekinthetők, mert e három fő nyelvjárásbeli egyál
talában nem érti meg a másikát és épp úgy külön nyelvek ezek, 
mint akár a finmarki vagy Enaretó melléki vagy a kólái lapp nyelv. 

Vizsgáljuk most, hogy a svédországi lappok nyelve, melyet 
ily külömböző dialektusokra oszolva találunk, minő alapon osztá
lyozható legbiztosabban. Csakhogy ezt az alapot megtalálni nem 
a legkönnyebb feladat. A nyelvjárások, mint mindenütt, a lapp te
rületen is átmennek egymásba és nehéz kiválasztani éppen azokat 
a sajátságokat, a melyek egy bizonyos nyelvterületnek a többitől 
megkülömböztető közös jellemző tulajdonságát képezik. A hang-, 
alaktani és szókincsbeli sajátságokon keresztül haladva, végre azon 
eredményre jutottam, hogy a svédországi lapp dialektusok általá
nosságban legbiztosabban egy hangtani sajátság, a m á s s a l 
h a n g z ó k i d ő m é r t é k i v á l t o z á s á n a k , az úgynevezett 
m á s s a l h a n g z ó e r ő s b ű l é s és g y e n g ü l é s r e n d s z e -
r e s s é g e alapján osztályozhatók. 

E fontos hangtani tüneményt valamennyi többi fő lapp 
nyelvjárásban megtaláljuk. Nézzük tehát először, hogyan jelentke
zik ezekben. 

Mind a finmarki, mind az Enaretó melléki és a kólái lapp 
nyelvben a tőbeli mássalhangzók rendszeres változás alá esnek, 
t. i. a névragozás bizonyos eseteiben, az igeragozás alkalmával 
pedig bizonyos időkben és személyekben a tőbeli mássalhangzó 
majd erősbül, majd gyöngül, t. i. a hosszúból röviddé, rövidből 
hosszúvá, zöngétlen hangból zöngéssé, vagy zöngésből zöngétlenné 
válik. A mássalhangzók erősbülése és gyengülése majdnem ugyan
azon törvények szerint történik a lappban is mint a finnben. Erős-
bülés akkor van, ha a hangsúlyos szótagra nyilt szótag következik, 
gyöngülés pedig akkor, ha a rákövetkező szótag zárt; pl. a lpF.-ban 
jokka «folyó» nyilt, ennek locativusa joyast zárt; goatte «ház» 
nyilt, locativusa goadest zárt; lpK. kietta «kéz» nyilt, locativusa 
kiedast zárt; kocca- «fölébredni» nyilt, kocám «fölébredek» zárt; 
lpK. tött «kéz» nyilt, comit. kldijn zárt; mikké- «eladni» nyilt, mlyij 
«eladott» zárt. Ezen nyelvjárásokban a gyöngülés és erősbtilés 
annyira fejlődött, hogy ma már értelemmódosító ereje is van. így 
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pl. IpF. és IpE. kietta «kéz», genitivusa kieda, alpK. kitt genitivusa 
kld\ A genitivus és accusativus, valamint az igeragozásnál az 
imperativus egyes sz. % személye csak a gyeDgűlt alakkal külöm-
bözik a nominativustól, illetőleg az igetőtől. 

Az említett három fő lapp nyelv ezen általános hangtani 
törvényét ilyen rendszerességgel hiába keressük a IpS. könyvnyelv
ben. Azért írtam 1884-ben, még mielőtt a lapp nyelvet a helyszí
nén tanulmányoztam volna, egy értekezésemben a következőt: 
A svéd-lappban is megtaláljuk ugyan a mássalhangzók efféle 
változását, de e változás nem rendszeres és egészen más természetű* 
Itt is megvan a mássalhangzó erősbűlése, de csak annyiból áll, 
hogy az m elé gyakran b, az n elé gyakran d szokott járulni. A szó
tag nyíltságának és zártságának semmi befolyása sincs reá. Épp 
úgy használatos az egyik mint a másik esetben. A svéd-lappban 
egyformán mondható a nominativusban ólma v. olbma «ember, férfiw, 
párne v. pardne «gyermek», valamint zárt szótagú genítivusban 
olman v. olbman, parnen v. pardnen. Az egész ragozáson végig hasz
nálható mind a két alak. 

Az 1884-ig megjelent svéd-lapp könyvek ós népnyelvi közle
mények alapján ilyennek hittük általában a IpS. nyelvet s bár 
nem egész joggal, csakis így Ítélhettem róla. Az azóta gyűjtött 
népnyelvi adatok alapján azomban más képet kaptam a Svédor
szágban élő lappok nyelvéről. 

Midőn a Lule-Jappmarkban gyűjtöttem nyelvmutatványai
mat, mindjárt az első kérdések alkalmával, a mint lappomtól azt 
tudakoltam, hogyan mondják az ő nyelvén «írni» és mit tesz az 
«írok» és a calliet «írni» és mon calau «én írok» feleleteket hal
lottam, azonnal tisztában voltam vele, hogy ebben a nyelvjárásban 
ugyanannak a hangtani törvénynek kell uralkodnia, mely a IpF., 
IpE. és IpK. fő nyelvekben él, t. i. a mássalhangzó-erősbtilésnek és 
gyöngülésnek. Es csakugyan a legnagyobb rendszerességgel fejlő
dött ki további kutatásaim folyamában e hangtani tünemény itt is. 
Későbbi tanulmányaim arra a meggyőződésre juttattak, hogy a 
svédországi lappságnak legnagyobb, jóval több mint fele része, 
épp oly következetességgel ós rendszerességgel használja e jel
lemző hangtani tüneményt, mint az említett fő nyelvek. 

Éppen azért a svédországi lapp nyelv osztályozásának legal
kalmasabb alapjául a mássalhangzó-erősbűlés és gyengülés szol-
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gálhat, melyet nem mindenütt találunk úgy alkalmazva, mint a 
Lule-lappmarkban. Vannak területek, melyekben már kevésbé 
rendszeresen és olyanok is, a hol már egyáltalában nincs haszná
latban. A svédországi lapp nyelvjárásokat tehát a szerint fogjuk 
osztályozni, mily mértékben és mily rendszerességgel uralkodik 
bennük e hangtani jelenség. 

Azon nyelvterület, melyen e különös hangtani tünemény 
teljes rendszerességgel él, Svédország legészakibb részéből húzódik 
dél felé és az északi szélességnek körülbelül 69. fokától kezdve 
valamivel a sarkkörön (66°, 30') alul terjed. Ide tartozik a Tornio 
lappmark mintegy 1700, és a Lule lapmark talán 2000 lappal. 
A legészakibb határ a karesuandói, a legdélibb a jokkmokki egy
házkerület. Ide tartoznak azonkivül a norvégiai partokon Tromsö-
től a Salten fjordig élő dialektusok is s ezen nyelvjárásokat közös 
névvel é s z a k i s v é d - l a p p n y e l v n e k nevezhetjük. 

Mennél jobban haladunk dél felé, e hangváltozás annál 
inkább veszti rendszerességét. Mind sűrűbb lesz azon szók száma, 
melyek nem követik az északi lapp nyelvek jellemző hangtörvényét. 
A legtöbb szó töve ingadozni kezd, erősbűit és gyöngült alakban 
egyképpen használatos kezd lenni, és a szókincs egy másik nagy 
része egy tőalakban állapodik meg. Azon nyelvjárások, melyekben 
e nagy hangtani átalakulást észlelhetjük, képezik a s v é d - l a p p 
k ö z é p n y e l v e t . Ezek azon dialektusok, melyek legközelebb 
állnak a IpS. irodalmi nyelvhez és ezek is alkotják a tulajdonkép
peni svéd-lapp nyelvet. Ide tartoznak azon nyelvjárások, melyeket 
a Pite és Ume lappmarkok legnagyobb részében beszélnek észak
nyugatról rézsút vonalban délkelet felé haladva az északi széles
ségnek körülbelül 66°, 30'-tól kezdve egész a 65. fokig és ennek 
megfelelően a norvég Helgeland északi és Salten legnagyobb 
részében élő dialektusok. 

A 65. foktól dél felé haladva lassanként egészen más jellemű 
nyelvjárás fejlődik, melyet d é l i l a p p n y e l v n e k nevezhe
tünk. Itt már teljesen megszűnt a mássalhangzóerősbűlés és gyön
gülés ragozásbeli tényező lenni, a szótag nyíltságának vagy zártsá
gának semmi befolyása sincs a tő változására. Helyette, mint majd 
a részletes ismertetés alkalmával látni fogjuk, egész más hangtani 
jelenségek lépnek föl. A déli lapp nyelv meglehetős nagy területen 
uralkodik. Jemtlandban és Herjedalban mintegy 400, Asele lapp-
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markban 125 • mérföldön beszélik, és ha a hasonló terjedelmű 
Stensele és hatfjelddali egyházkerületekben használatos átmeneti 
dialektusokat is ideszámítjuk, körülbelül 600 D mérföldnyi terü
leten él e nyelv, de összesen legfölebb 1500-an beszélik. Azonkívül 
csekély számú déli lapp van még Norvégiában Trondhjemtöl délre 
Eöraas és Aalen vidékén is, melyek a jemtlandival megegyező 
dialektust használnak. 

Ezen általános külső felosztás után térjünk át a IpS. nyelv 
fő nyelvjárásainak részletesebb ismertetésére és kezdjük mindjárt 
az északi svéd-lapp fő dialektusokkal. 

I. Az északi svéd-lapp nyelvterület. 

E nagy területű nyelvjárás alapos megismeréséhez mindeddig 
igen csekély adataink vannak. A meglevő adatok azonban azt bizo
nyítják, hogy e nagy területen igen külömböző jellemű alnyelv-
járások élnek, melyek bár több közös pontban találkoznak, egész 
alkatukban, hang-, alaktani és szókincsbeli sajátságaikban lénye
gesen eltérnek egymástól. Az é s z a k i s v é d - l a p p n y e l v el
nevezést nem is egész jogosan használjuk az egész nyelvterület 
közös elnevezéséül, csak annyiban jogosan, hogy földrajzilag Svéd
országhoz tartozik. Külömben a legészakibb rész és részben 
a középső vidék is inkább finmarki lapp jellemű és sokkal 
alaposabb okokkal sorozható oda, mint a tulajdonképpeni svéd
lappság körébe. 

Mindamellett vannak e nyelvterületnek egyes közösen jel
lemző sajátságai, melyek nemcsak az eddig ismert IpS., vagy a mint 
én nevezem közép IpS. nyelvtől választják el, hanem a fmmarkihoz 
viszonyítva is különálló dialektusegységnek tüntetik föl. 

Az északi svéd-lapp nyelv közös sajátsága, mellyel a három 
északi fő lapp nyelvhez, a fmmarkihoz, Enerató mellékihez és kólái 
lapphoz csatlakozik és mely által a többi svéd-lappságtól külöm-
bözik, az i d ő m é r t é k ! t ö r v é n y , meg pedig első sorban a fön
tebb említett mássalhangzó-erősbülés és gyengülés hangtörvénye. 
Ez ezen nyelvterület legdélibb részén, a Lule lappmark jokkmokki 
egyházkerületében épp oly rendszerességgel van meg, mint leg
északibb felében, a Tornio lappmark karesuandói egyházkerületé-
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ben. A karesuandói kullat, kulloht «hallani» igének jelen időbeli 
első személye külön, a jokkmokki kullat igéé kulan; a karesuandói 
mannaht (manan) «menni» Jokkmokkban mannát (manau) ; 
a kares. tahkat (tagári) «tenni» Jokk-ban tátikat (takáu) ; a kares. 
jahkkieht (jáhkan) «hinni» Jokkm.-ban jahkkiet (jáhkau) , a kares. 
káhccat (kehcan) «nézni» Jokkm.-ban keahccat (keáhcau) ; a kares. 
pid'daht (pijan) «tenni, helyezni vmire» Jokkm.-ban pied'd'at 
(piejau); a kares. álekleht (alkkan v. alkan) «kezdeni» Jokkm.-ban 
álekiet (alhkau); a kares. atniet (anan) «bírni» Jokkm.-ban atniet 
(anau); a kares. japmiht (jdman) «meghalni» Jokkm.-ban japmiet 
(jámau). Szintígy a névszóknál is. Karesuandói stallu «óriás», 
melynek egyes számú genitivusa stálu, Jokkmokkban szintén így 
gyöngül stalluo (génit, stáluo). A karesuandói manna (mána) ((gyer
mek)) Jokkm.-ban manna (mdná) ; a kares. heedd'a (héja) ((lakoda
lom)) Jokkm.-ban heád'd'a (heaja); a kares. sapmie (sámie) «lapp 
ember» Jokkm.-ban sapmie (sámie); a kares. talevi (talvvi) «tél» 
Jokkm.-ban tálevie (talvie) ; a kares. vihtta «öt», viőáht «ötödik» 
Jokkm.-ban vihtta (vitát). 

A mássalhangzóknak ezen rendszeres időmértóki változása 
aztán az északi svéd-lapp nyelvterületen a magánhangzókra is visz-
szahatott és ezeknél is idézett elő idömértéki változásokat. A ma
gánhangzóknál uralkodó idömértéki törvényt a karesuandói ós 
lulei nyelvjárásokon végzett tanulmányaim alapján főbb vonásai
ban a következőkben foglalhatom össze: 

1. Ha a név- és igeragozásnál s a szóképzés némely alakjainál 
úgy gyengül a tő, hogy a hosszú mássalhangzóból rövid vagy az 
aspiráltból aspirálatlan lesz és ezen mássalhangzók előtt a, o, u és 
* rövid magánhangzók vannak, akkor a következő szótagbeli rövid 
a, o, u magánhangzók rendszerint megnyúlnak; pl. Kar. tahkat 
«tenni» igének jelen időbeli első személye tágan, a jokkmokki tah
kat igéé takáu; kar. lohkoht «olvasni» jelen időbeli első szem. logön, 
jokkm. lohkot igéé loköu; kar. kulloht «hallani» jelene külön, a 
jokkm. kullat-é kulan; kar.-jokkm. tollo «tűz» genitivusa tolö; 
kar.-jokkm. nisü «asszony» genitivusa nissuna stb. Szintúgy 
nyúlik meg ugyanazon törvény alapján a kar.-jokkm. nalá «-ra, 
-re», a kar. lusö, jokkm. lusá «-hoz, -hez» viszonyszók második 
szótagjának magánhangzója is. 

2. A rövid magánhangzó megnyúlása másként alakúi az 
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északi svéd-lappságban akkor, ha a gyöngült mássalhangzó nem 
lesz egész rövid, hanem csak kevésbbé hosszú mint az erős tőben 
(például ha hkk, htt, hpp, hcc, hcc mássalhangzók hk, ht, hp, hé, 
hc-re változnak), vagy ha a megrövidült mássalhangzó mellett még 
egy másik mássalhangzó marad (pl. ha ssk: sk-m gyöngül), vagy 
ha a második szótagban ie, uo diphthongusok vannak. Ilyenkor nem 
a második szótag magánhangzója nyúlik meg, hanem az első szó
tag rövid a, u, e-je, ritkábban o-ja; pl. kar. sehkka «zsák» geniti-
vusa sehka; nahkkie «bőr» gen.-a nahkie; jahkkieht «hinni» jelene 
jahkan; sahttieht «bírni, tudnio jelene sahtan; uksa «ajtó» gen.-a 
üssq,; lassku0 «üveg» gen.-a lasku lesz stb. — Szintígy Jokkmokk-
ban jahkkiet jelene jaJikau; mahttiet «bírni, képes lenni» jelene 
mahtau; nahkkie «bőr» genitivusa nahkie; sahppie «epe» gen.-a 
sahpie; uksa «ajtó» gen.-a üksa v. ühsa; hukksuo «gond» gen.-a 
hüksuo v. hühsuo; patnie «fog» gen.-a panie ; keahccalepmie «kisér-
tés» gen.-a keáhccalemie lesz. 

Az időmérték e változásának azomban még számos jelenségei 
és szabályai vannak, melyeket e helyen szükségtelen fölemliteni 
és valamely dialektus részletes tárgyalásának keretébe való. Itt 
elégséges magának a tüneménynek előfordulására rámutatni. Hogy 
megvan-e és mily mértékben van meg a magánhangzók ez idő-
mértéki változásának törvénye a lpF. nyelvben, azt az eddigi ada
tok alapján nem mondhatjuk meg biztosan, csak sejthetjük, hogy 
kisebb-nagyobb mértékben itt is megvan. Saját tapasztalatom sze
rint mind a kettő előfordul még a közép svéd-lappságban is, de 
már csak szórványosan és nem rendszeresen, a mássalhangzók idő-
mértéki változásának szüntóvel ez is szünőfélben van. 

Egy másik közös hangtani sajátsága az északi svéd-lapp 
nyelvterületnek egy m a g á n h a n g z ó i l l e s z ke dós-féle tüne
mény, melyet sem az északi fő nyelvekben, sem e nyelvterülettől 
délre a közép svéd-lappságban már nem találunk. E magánhangzó
illeszkedés abban áll, hogy különösen az első szótagbeli rövid o 
hatása alatt a következő szótag eredeti a vagy e magánhangzója 
o-ra változik. A következő szótagot megelőző sva-féle hang ebben 
az esetben szintén ő-nak hangzik. Pl. a lpF. borrat (horam), a kö
zép IpS. porret (porrab) «enni» Karesuandóban porröht (poron), 
Jockmockban porrot (poröu) ; a lpF. lokkat (loyam), közép IpS. 
lohket, lohkat (lohkáb) «olvasniw Kar.-ban lohkot (loyön, logön), 
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Jokkm.-ban lohkot (loköu) ; IpF. golbma, golma, közép IpS. kolbma, 
kolbme «három» Kares.-ban kolömo, Jokkm.-ban kolömö; a IpF. 
dolla (dola), aközéplpS. tolla «tűz» Kares.-ban tollo (tolö), Jokkm.-
ban is tollo (tolö) stb. Hogy mennyire uralkodik ez a magánhangzó
illeszkedés az egész északi svéd-lappságban, azt nem tudjuk bizto
san meghatározni, csak sejthetjük, hogy mindenütt megvan, mint
hogy legészakibb és legdélibb részeiben, a honnan népnyelvi 
közleményeink vannak, rendes tünemény. Ez a hangváltozás azon
ban, úgy látszik, mégis csak újabb keletű lehet, mert Ganandernek 
múlt századbeli torniói nyelvtana még mit sem tud róla és Karesu-
andóban, Jokkmokkban is több szó illeszkedett és nem illeszkedett 
alakban egyaránt előfordul. Mint általában a hangtani tünemé
nyek, ez sem szűnik meg egyszerre, a mint a Lule lappmark hatá
rát elhagyjuk, hanem megtaláljuk szórványosan, elvétve délebben 
is, csakhogy már nem mint rendszeres hangtani sajátságot. 

Az időmértéki változás és magánhangzó-illeszkedés tüne
ményeinek rövid tárgyalása utáu, melyek nézetem szerint legjel
lemzőbbek az egész északi svéd-lapp nyelvterületre és már a közép 
svéd-lappságtól is élesen elválasztják, áttérhetünk az ezen nyelv
területen élő dialektusok bemutatására. Bármily csekély adataink, 
különösen népnyelvi adataink, vannak is az északi IpS. nyelv meg
ismerésére, ez adatok futólagos áttekintése mellett is azonnal lát
hatjuk, hogy e nagy nyelvterület legalább is két, egymástól igen 
lényegesen külömböző dialektusra oszlik, t. i. a Tornio ós a Lule 
lappmarkbelire. Igyekezzünk e két nyelvjárás sajátságait, a meny
nyire a források megengedik, külön-külön összefoglalni. 

A) A. Tornio lappmarki nyelvjárás. 

A Tornio lappmarki dialektusnak ismertetését találjuk Ganan-
dernak már emiitett nyelvtanában, mely a múlt században, 1743-ban 
jelent meg, és ugyanezen a nyelvjáráson írta Tornáus János 
Manuale Lapponicum-ját, melyet 1648-ban bocsátott közre Stock
holmban. Aztán majdnem másfél századon keresztül senki sem 
foglalkozott e dialektussal. Végre 1886-ban magam gyűjtöttem 
ezen a nyelven néhány lapra terjedő szöveget, 1888-ban pedig 
Qvigstad K. J. közölt a Finn-ugor társaság évkönyvében egy-két 
népnyelvi mutatványt. Ennyi az egész, a mit eddig e nyelvjárásról 
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tudunk ; ennek alapján kell, a mennyire lehetséges, sajátságait meg
állapítanunk. 

Ha összevetjük a Ganander nyelvtanában közölt adatokat 
azon szövegekkel, melyeket Qvigstad és én közöltünk, arra a követ
keztetésre jutunk, hogy a Tornio lappmarki nyelvjárás maga is 
több aldialektusra oszlik. A Tornio lappmark nagy földrajzi kiter
jedése és a lappságnak egymástól való nagy elszigeteltsége mellett 
ez nem is lehet máskép. Sajnos azonban, hogy a nyelvjárási át
meneteket a népnyelvi adatok csekélysége folytán nem állapíthat
juk meg kellően és meg kell vele elégednünk, hogy az itt élő nyelv
járásokat csak töredékesen mutassuk be. A Tornio lappmarknak 
legészakibb dialektusa a K a r e s u a n d o e g y h á z k e r ü l e t i , 
mely a finmarki lappsággal határos. Ettől délre van a J u k k a s -
j á r v i e g y h á z k e r ü l e t i , melyről azonban belső Svédországból 
semmi adatunk sincs és csupán az Ibbestad norvég tengerparti 
szigetről való hat lapnyi mutatványból ismerjük, mely Qvigstad 
állítása szerint megegyezik a jukkasjárvi lappok nyelvével. Az 
északiból a déli Tornio luppmarki dialektusba való átmenetet tün
teti föl a norvég L e n w i k szigetről való csekély, két lapra terjedő 
szöveg. 

a) A karesuandói nyelvjárás. 

Valamely dialektus sajátságainak megállapításánál kettőre 
kell ügyelnünk, először, melyek a hozzá legközelebb eső nyelvjárás
sal közös és másodszor, melyek az ettől megkülömböztető sajátsá
gok. A karesuandói dialektus közvetetlen folytatása a finmarki lapp 
nyelvterületnek, tehát ezzel kell összevetnünk ós megvizsgálnunk, 
milyen hangok, hangváltozások és egyéb jellemző tünemények 
találkoznak bennük ós melyekben válna,k el egymástól. 

Ha magukat a hangokat vizsgáljuk, itt is találunk már 
külömbséget a két nyelv között, mind a mással- mind a magán
hangzórendszerre vonatkozólag, mely Karesuandóban sokkal gaz
dagabb, mint a mit a IpF. könyvnyelvben találunk. Karesu
andóban nemcsak azon mássalhangzókat találjuk, melyek a IpF. 
könyvnyelvben fordulnak elő, hanem azokon kívül még félig 
zöngés k, t, $, c, c, hangok is előfordulnak, melyek azonban 
valószínűleg a IpF. élő nyelvben is találhatók, csakhogy mivel 
a k, í, i? a norvég fülnek inkább g, d, fe-nek hangzik, inkább 
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annak is írják. Ismeretes még Karesuandóban egy c = svéd 
tj és 5 (középhang d' és g között), továbbá Ganander szerint szó 
elején és közepén magában használatos % hang is, melyek a lpP. 
nyelvben már egyáltalában nem találhatók. Hallottam még egy 
sajátságos, félig zöngés s hangot is, de ez lehet, hogy csak az illető 
lappnak egyéni sajátsága volt. A karesuandói dialektus mással
hangzóit teljességükben a következően állíthatjuk össze: 

Zön
gétlen 

Félig 
zöngés Zöngés 

Zön
gétlen 

FéIi8 L A , iZonges zonges 
Orr

hangok 
L 

hangok 
E 

hangok 

Gutturalee 
h 

Gutturalee 
k b 9 7. — (r) (n) 

Palatales 
d' j n 

Palatales c 
(é) c 3 

(3) s 

Dentales 

c c 3 s (?) (*) 

Dentales t t d n l r Dentales 

# d 

Labiales 
f V 

Labiales 
V $ b (w) m 

A zárójel alatt levő (z) hangot szintén följegyeztem ilyen 
szókban mint iza e h. isa és ezolas e h. édolas szavakban. Való
színű, hogy mind a két esetben rosszul hallottam. Az (n) és (w) 
hangok csak Qvigstad szövegeiben fordulnak elő. Magam az n-t 
nem hallottam és a lpF. n-nék mindig n megfelelőjét jegyeztem 
föl, a w-t pedig u hangnak fogta föl a fülem. 

A magánhangzók is változatosabbak Karesuandóban mint a 
lpF. könyvnyelvben és a következők : 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 12 
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Ajakzárás nélkül Ajakzárással 

Mély Vegyes Magas Mély 

Felső 
nyelvállással 

i i U U 

Emelkedett 
nyelvállással é (9) (9) 

Középső 
nyelvállással | e e 0 ö 

Alsó 
nyelvállással a á d á a a 9 ? 

Eövid Hosszú Eövid Hosszú Eövid Hosszú Eövid iHosszú 

Az (p) hangot csak Qvigstad szövegeiben találtam, a hosszú 
o-t magam jegyeztem föl ugyan, de nem vagyok biztos benne, nem 
uo diphthongust értettem-e félre. Qvigstad még ö hangot is ismer, 
de ez magánosan nem fordul elő, hanem csak u társaságában, 
mellyel diphthongust alkot (uo, uó). 

E nyelvjárásban a következő diphthongusok fordulnak elő : 
a) ereszkedők : ai, ai, di, ái; ei, ei, el; P; oi; ui. 

ie, ie, ie; ié. 
ed. 
oa, oa. 
uo, u°; ub, uo. 
au (aw), áu, q,u, du, (aw); eu, iu; ou, (oiv). 

b) emelkedők : ee, % (ié); ed, ld; uo (uó); uo. 
Triphthongusok pedig ezek : iei, iéi (lei); oai, oq,i; úoi, uói; 

uo'i; — ieu, ieu, (lew); uou (uowj. 

Jellemző 1 mag-változások. 

Nemcsak a hangok mennyisége és minősége által tér el e 
dialektus a finmarkitől, hanem még inkább az által, hogy számos 
olyan magán- és mássalhangzóváltozás van benne, mely a könyv
nyelvben nem található. E változások részint csak a ragozás és 
szóképzésnél, részint ettől függetlenül lépnek föl. Minthogy a más
salhangzóváltozástól függ, mint már föntebb tárgyaltuk, néhány 
magánhangzóváltozás is, tehát lássuk először a mássalhangzóknál 
történő változásokat, még pedig mindenekelőtt azokat, melyek 
e dialektust általánosságban jellemzik és külömböztetik meg a 
finmarki lappságtól. 
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1. A m á s s a l h a n g z ó k á l t a l á n o s v á l t o z á s a . — 
Jellemző a karesuandói nyelvjárásra a spiráns inyhangoknak föl-
-cserélődése vagy más természetű spiráns inyhanggal vagy spiráns 
foghangokkal. Ugyanis szó elején és közepén, néha végén is a c 
hang egy és ugyanazon beszélőnél igen gyakran majd félig zöngés 
c-re, majd zöngés j - re , majd zöngétlen c vagy zöngés j - re változik 
és szintúgy hallható a hosszú palatális spiráns §$ helyett is 55. így 
mondják a cöskies «hideg» helyett a göskies v. cöskies v. $Öskies; 
az ahcie «atya» helyett ahcie; kihcci «hétszer» belyetfe kihcci1 
üddacan «öregapácskám» helyett ad'd'acan, -can, -$an, -can, -$an ; 
viejgat «hozni» helyett vie%$at stb. — Ez a sajátság úgy látszik, az 
«gész Tornio lappmarkban uralkodik, mert Ganander nyelvtanában 
szintén föltaláljuk. 

A lpF. palatális s spiráns helyett szintén igen gyakran talá
lunk dentalis s spiránst, még pedig leggyakrabban a szó végén, rit
kábban az elején; pl. ad'das «atyuska» = lpF.agjas;ies «maga» = 
lpF. jes; olmus «ember» = lpF. olmus; tolus «hajdani» = lpF. 
•dolus || saddaht (de saddaht is) «lenni valamivé» = lpF. saddat; 
saht v. sah (de s.th is) «többé» = lpF. sat. 

A lpF. s az igeképzésnél más természetű átalakuláson megy 
keresztül Karesuandóban; itt t. i. a -se igeképzőből -he lesz; pl. a 
lpF. huomase- v. fuomase- «észrevenni*., darbase- «szükségeim*), 
navdase- «élvezni» stb. igék Karesuandóban huomahe-, tarpahe-, 
nautahe- alakban élnek és innen délre az egész északi és a közép 
svéd-lappságban csupán a h-& alakot találjuk. 

A palatálisok között jellemző még a karesuandói dialektusra 
a szóközépi dd-nek 33-re változása; pl. mid'd'a vagy mifáa «mi»; 
vuod'd'a- vagy vuogga- «hajtani»; pidda- v. pisga- «tenni, he-
ly^zni». Ez a változás azomban, úgy látszik, nem az egész kare
suandói területen, hanem csak a délibb részén fordul elő. Megvan, 
mint Qvigstad közleményeiből láthatjuk, az ibbestadi dialek
tusban is. 

A k (hk) mint képző és rag szó végén igen gyakran t (ht)-vü,\ 
váltakozik és viszont eredetibb t (ht) mássalhangzó k (hk)-vül; pl. 
akták v. aktát «egyedül»= Lul. akták; állatit «magas» = lpF. 
allak || ilulaccaht v. -laccahk «vigan» = lpF. ilolagat; kahccat v. 
kahccaht v. kahccahk «esni» = lpF. gáccát; tahtv. tahk «ez, az» =s 
lpF. dat. — A névszók többes képzőjéül, az igeragozásnál pedig 

12* 
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a jelen és múlt idő egyes sz. 1. személyének és a jelen idő többes, 
sz. 3. személyének ragjául a IpF. &-nak váltakozva k (hk) vagy t 
(ht) megfelelőjét találjuk; pl. piktasahk v. -saht «ruhák» = IpF. 
bivtasak ; olömuhk v. olőmut, -uht «emberek» = IpF. olbmuk; ta 
pödahk v. pöőaht «jösz» = IpF. boadak. A jelen idő többes sz. 3* 
személyében inkább -t (ht) van használatban: sij pöhtet «jönnek» 
= IpF. bottek. 

A k hang azonkívül a kt kapcsolatban szó közepén gyakran 
p-vel váltakozik és viszont a pt ftí-vel; pl. akta v. apta «egy» =s 
IpF. akta, okta; aktulasy. áptulas «önkénytes» = IpF. dktodatolas \\ 
tiktie- «hagyni» == IpF. dikte-, difte-, IpS. tipte-; ruoptuo't v. ruok-
tuot «vissza» == IpS. ruoptuot (IpF. ruoktod). — Szintígy váltakozik 
a b-d g-d-vel; pl. tobödo- v. togödo- «ismerni» és ugyanazon szá 
ragozott alakjában pt kt-vel (toptön v. toktön «ismerek») = IpS. 
tobde-, IpF. dobda-, dogda-, dovdda-. — Ezen hangváltozásokban 
tehát a karesuandói dialektus inkább a IpF. főnyelvvel egyezik 
meg és ezen hangcseréket megtaláljuk még a Tornio lappmark 
délibb részein és a Lule lappmark legészakibb felén,*) de majdnem 
az egész Lule lappmarkban és tovább délre az egész lappságban 
ismeretlenek. 

Említettük már, hogy az n torokhangú nasalis helyett a 
karesuandói lappságban palatális n van használatban és éppen 
azért a sajátságos, általános lapp gn orrhang is különös átváltozá
son ment keresztül. Helyette e nyelvjárásban dn v. tn kapcsolatot 
találunk; pl. a IpF. cagnat (canamj «mászni» itt catnaht(canan)y 

a IpF. soagno «leánykérés* itt suodnuo ; a IpF. goargnot (goarnom) 
«mászni» itt goarádnuoht (goartnu°n). 

A foghangok közül legföltünőbb a finmarki t változása. Ez, 
ugyanis mint igeképző két magánhangzó közt Karesuandóban 
h lesz; pl. kedsehe- «huzatni» =± IpF. gdsete-; pullehe- «meg- v. föl
gyújtani)) = IpF. buollate-; vuolkahe- «vezetniw = IpF. vuölgate- ; 
vasuhe- ((gyűlölni)) = IpF. vasote-; vdruhe- «őrizni, óvnio = IpF. 
varote-; logohalla- «olvastatni, begyakorolni az olvasásba» = IpF* 
loyatalla-; sardnohalla- «rábeszélni)) = IpF. sardnotalla-; calmu-
huvvu- «megvakulni» = IpF. calmetuvva-. — Ugyancsak a névszók 

*) Lásd Wiklund: Lule-lappisches Wörterbuch. 
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Tégén levő karesuandói t (ht) is átváltozik /i-ra, ha ragozás köz
ben két magánhangzó közé kerül; pl. helevit«pokol» : gen. heléveha 
{lpF. helvét); pearpmieht «fatuskó» : gen. pearpmieha (lpF. bármed 
v. bármet, gen. bármeda) és így változik át Karesuandóban a lpF. 
-tak nóvszóképző is -haht-m; pl. vuoinahaht «lélek» ss lpF. vuoi-
natak. — Az e fajta í-nek /i-ra változása nem tisztán karesuandói 
sajátság, megtaláljuk a lpF. nyelv kautokáinói dialektusában is. 

A lpF. d a de- igeképzőben, továbbá a lpF. d sorszámnév 
képző a -das alakban Karesuandóban £-vel váltakozhatik; pl. 
karruoőe- v. -de «káromkodni» = lpF. gárrode-; cieuhcade- v. -de 
«rugdalózni» = lpF. cievcade-; rokkodalla -v. -dalia- «imádkozni» = 
lpF. rokkodalla-1| koalmáőas v. -das «harmadrészt) = lpF. goalma-
das. — A lpF. d Karesuandóban némely szó elején is váltakozik 
<J-vel; pl. tahkdt v. őahkat «csinálni)) = lpF. dakka-; taht v. daht 
«ez, az» = lpF. dat; toht v. őoht «az, amaz» = lpF. dot. — A lpF. 
d ezen kívül mint a névszók többes számának accusativusi és alla-
tivusi ragja két magánhangzó közt nemcsak S-re, hanem j-re is 
változik; pl. manaije «gyermekeknek)) e h. manaide; manaijasa 
«gyermekeiket» e helyett manaidasa v. -dasa; suttuijasá ((bűnei
ket)) e h. suttuidasá v. Sasa; rihpaijen «úrvacsorákhoz» e h. rih-
paiden, -den. 

Jellemző még a karesuandói lappságra az m ajakhangú na-
salisnak n foghangú nasalissal való váltakozása szó végén, mikor 
az m rag vagy képző; pl. suddodan v. -dam «olvasztok»;pödan 
{lpF. boaőam) «jövök»; len v. leám «vagyok» ; tan v. tam «azt» || 
éllin «élet» = lpF. allém; oaden «alvás» = lpF. oaődem; mö len 
suddodan «olvasztottam» = lpF. mon lam suddodam. — Az n-es alak 
majdnem kizárólagos használatú közép és déli Karesuandóban, az 
m-es alak pedig a finmarki lappsághoz közelebb eső részeken. 

Északi Karesuandóban ered. v-nek /-vei való fölcserélődése 
is előfordul néhány szóban, mint fanemahk e h. vanemahk ((szü
lék* ; falde- e h. valde- «venni*; fidni e h. vidni «bor» stb. 
E hangcsere általános a lpF. nyelvben, de Karesuandótól délre 
tudtommal már nem található. 

2. A m á s s a l h a n g z ó k i d ő m ó r t é k i v á l t o z á s a e 
dialektusban, mint már említettük, épp oly rendszerességgel él, mint 
a lpF. főnyelvben. Csakhogy a mássalhangzókon végbemenő vál
tozások nem történnek egyforma módon, tehát tájékozásul min-
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denek előtt ide iktatjuk, miként érvényesül e hangtani törvény az 
egyes mássalhangzókon a lpF.-ságban, hogy annál jobbaa lássuk 
az ettől való eltérést a karesuandói nyelvjárásban. A lpF. mással
hangzók erősbült és gyöngült alakjukban a 183. lapon levő táblá
zatban feltüntetett változásokon mennek keresztül. 

A táblázatban összeállított változáson kívül az egyszerű k 
hang, midőn t, s, e fog-, vagy #, c inyhangok elé kerül, a ragozás, 
alkalmával v-ve változik, tehát a kt, ks, ke, ks, ke hangkapcsolatok
ból vt, vs, ve, vs, ve lesz. Mivel pedig a k ugyanezen i kapcsolat
ban némely szónak már tőalakjában / , g-re változott, Friisnél az / , 
#-nek v-Ye változása is szerepel. Egyéb összetett hangok: gn, mely 
n-re, dn, mely n-re és bm, mely m-re gyöngül. 

A karesuandói mássalhangzók ezzel szemben a 184. lapon: 
levő táblázatban feltüntetett változásokon mennek keresztül. 

Ezen kívül a t, c, 6 kapcsolatában álló rövid fcaí, c, c előtt 
uh-iíí, néha pedig csak erősen aspirált fo-ra változik, a ks bői 
pedig ss lesz. A k mássalhangzónak g-re, a í-nek d-re változása 
a g-d : k-t mássalhangzó-kapcsolatokban fordul elő. Egyéb kap
csolatok közül a tn-ből n, a íw-böl n, a pm és im-ből pedig 
m lesz. i 

Láthatjuk tehát, hogy a mássalhangzóerősbűlés és gyengülés 
tüneménye sok tekintetben másként jelentkezik és változatosabb 
Karesuandóban mint a lpF. nyelvben. A lpF. könyvnyelv és talán 
az élő nyelvnek is egy része nem ismeri az aspiratiót, holott a 
karesuandói táblázatból az aspirált hangoknak nagy szerepót lát
hatjuk. Ismeretlenek a könyvnyelvben a gg—kk, a dd—tt és a 
bb—pp változások is és nincsenek meg az nn—n, a d—t, tt, a,p—b, 
a gd—kt, a bd—pt, a pm—m gyöngülések sem és a mint láttuk a. 
rövid k is egészen máskép alakul át a t, s, e, c, s hangok előtt mint 
a lpF. nyelvben. — Viszont Karesuandóban'nem találunk sem n 
hangot, sem ennek folytán fin—n gyöngülést, hanem helyette 
nn—n szerepel és lpF. gn—n változás helyett is tn—n lép föl. — 
Valószínű azomban, hogy a karesuandói ragozásbeli mássalhangzó
változások legnagyobb része, épp úgy mint a következő pontban 
tárgyalandó jelenség az élő nyelvben a finmarki lappság jó nagy 
részében is előfordul. 

Karesuandóban és az egész északi nyelvjárásterületen álta
lános használatú az erősbülésnek és gyöngülésnek egy neme, mely 
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a tő változása alkalmával i-re végződő di- és triphthongusoknál, 
továbbá nagyobbrészt l és r, kivételesen pedig más mássalhangzók 
után is föllép, midőn utánuk még egy mássalhangzó következik. 
Ilyenkor ugyanis egy sva-féle hanggal (á, ő, ü, e, a, t) erősbül a 
tő, mely a ragozás egyes alakjaiban hol eltűnik, hol újra föllép; 
pl. sijéta (génit, sijta) = IpF. sida (gen. sida); pajehkie (gen. paih-
kie) = IpF. baikke (baike) ; paráku (gen. parkku v. parku) = IpF. 
barggo (bargo) ; bu°láva (g. buolva) «térd» = IpF. buolvva (buolva) ; 
tobötu v. togödu (gen. toplu v. toktu) «megismerés* = IpF. dovddo 
(dovdo) stb. — Ez a jelenség ismeretlen a finmarki könyvnyelv
ben és sem nyelvtanokban, sem Friis szótárában nincsen jelezve. 

A sva erősbülésnek ezen kivül még egy szerepe van a kare-
suandói nyelvjárásban, t. i. n előtt föllépő d (t)-t és m előtt föllépő 
p(b)-t pótolhat. Pótolja pedig akkor, midőn a t és p erösbülés 
hosszú t-re vagy i-vel végződő di- és triphthongusra vagy l, r-re 
következnék; pl. vidni v. vijeni «pálinka»; pardni v. pareni ((le
gény» || vaibmu v. vajemu «SZÍVD , olmaj (gen. olóma v. olbma); 
su°rpmas (gen. surömasa). — A sva hang némely esetben a d el
tűntével sem lép föl, mint oaidniet v. oainiht «látni»; kaudnaht 
v. kaunaht «találni*). — A finmarki lappságban a d és b erösbülés 
a fölsorolt alkalmakkor soha sem ttinik el; de mennél jobban 
délre haladunk az északi svéd-lapp nyelvterületen, annál inkább 
kiszorul ilyenkor a d, b erösbülés és annál rendszeresebben lép 
föl helyette a sva-féle hang. 

3. M a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — Az egyszerű magán
hangzók általában megfelelnek a finmarki lappságban levőknek; 
mert hogy szó közepén és végén a IpF. e helyett többnyire ie, ie, V t 
vagy csak i-t, és IpF. o helyett uo, u° v. u-t találunk, ezt nem ve
hetjük tisztán karesuandói sajátságnak. Az egész északi svéd-lapp
ságban ugyanezt a változást találjuk és az élő nyelvben valószínű
leg a IpF. nyelv területének legnagyobb részben is előfordul. 

Jellemző azomban a karesuandói nyelvjárásra az allativus 
i ragjának e-vel való váltakozása; pl. süuca-huotnehe «a juh-
akolba»; pahkare v. páhkari «a péknek»; calmide v. -idi «a sze
mekbe ». 

Még jellemzőbb az e és a magánhangzók elnyelése egyes 
&-val kezdődő ige- és névszóképzők előtt; pl. veahkehe- v. veáhkhe-
«segíteni» = lipF. vakete-; vuolkahe- v. vülkhe- «vezetni» = IpF. 
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vuölgate-; vieccahalla- v. viecchalla- «valamiért menni»; aikhas = 
lpF. aiggasas; onhas «rövid» = lpF. oanekas. 

A legtöbb és a finmarkitól megkülömböztető változás azom-
ban a diphthongusok terén lép föl. A lpF. nyelvben általános tör
vény, hogy az oa, uo, uo, ie diphthongusok, ha a következő szó
tagban u vagy i van, a ragozás közben elváltoznak; nevezetesen az 
oa-ból o, az uo, wö-ból u, az ie-ből pedig i lesz, vagyis a diphthon-
gus másod tagja elesik; pl. goatte «ház» többes accusativusa goőid ; 
jaökke- «inni» imperfectum egyes sz. 1. személye jukkim; gietta 
«kéz» egyes sz. allativusa gitti. •— Ugyanezen alkalommal az 
ce-ből is e, és az ccu diphthongusból is eu lesz; pl. adlo «nyáj» 
egyes sz. allativusa ellui; allé- «élni» imperfectuma «ellim».— 
Az igeragozás több alakjában a második szótagban levő e-nek is 
ugyanez a hatása van a megelőző szótagbeli említett diphthongu-
sokra és m hangra. 

A karesuandói dialektusban e hangváltozást szintén meg
találjuk, de már nem ily rendszeresen és nem csupán ott alkal
mazva, a hol a finmarki lappságban. 

Az oa diphthongus egyáltalában nem követi a föntebbi sza
bályt, mert pl. a koahte «ház» főnévnek egyes sz. genitivusában, 
vagy a poares «öreg» melléknév comparativusában is ö lesz az 
oa-ból: köoie, pörrasej), holott a lpF. nyelv törvénye szerint az oa 
megmaradásával így kellene lenni koadie, poarrasep. Szintigy lesz 
pl. az igéknél is az oasstie- «vásárolni*) jelen időbeli első személye 
Í3 östan és az oqhppa- «tanulni»-é öhpan stb.; ott pedig, a hol a 
lpF. nyelv törvénye szerint ö-t várnánk, az igeragozás alkalmával 
igen gyakran uo-t találunk helyette; pl. poaltie- «égetni» : prset. 
s. 3. puoliih. 

Szintigy vagyunk az ie diphthongussal. Ez is nemcsak az 
említett magánhangzók előtt rövidül i-vé, hanem más alkalommal 
is. P. kieca «hét»-nek nemcsak allativusi alakja kihcci «hétszer», 
hanem sorszámnévi alakja is kihceht «hetedik»; vierehca «kos» 
egyes sz. genitivusa vírhca vagy vierhca; vieráva «apálykor 
száraz tengerpart*) sing. gen.-a virvva; vierémi v. viereme «háló» 
sing. gen.-a virpmi. — Az igeragozásnál jobban megmaradt a lpF. 
szabály,viehka- «futni»,ciella- «ugatni*), riepma- «kezdeni*), cierru-
«sírni*) igék például csak i, u, e előtt rövidülnek i, i-vé:vlhki 
«futnak*) ; cílle «ugatnak*); ripmet «kezdenek*); cirün «sírok*); de 



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 187 

már pl. tiehtie- «tudni» jelen idejének egyes sz. első személye két
féleképpen van tiedan v. tidan; múlt időbeli egyes 3. sz. alakja 
az ómban rendesen: tidij. 

Az uo diphthongus általában ugyanazon törvénynek hódol 
itt is, mint a lpF.-ban; pl. muorra «fa» sing. allat.-a mürri v. mur-
rih; ruossa v. ru°ssa «kereszt» sing. allat.-a russih; ku°ddie-
«hagyni, elhagyni)) praet. e. 3. sz. küdih; vuHegie- «menni» praet. 
s. 3. sz. vülkij stb. Azomban ennél is megtaláljuk már az előbbi 
diphthongusokhoz hasonlóan az alkalmazásnak nagyobb terjedel
mét; mert pl. vuHegie- igének jelen időbeli egyes sz. első személye 
nemcsak így van vu°lkkan v. vuólkkan, hanem így is vulkán; a 
pu°llie- «égni»-nek pedig csak bulán alakját hallottam aprses. s. 1. 
személyében. 

A lpF. ce-nek a karesuandói dialektusban többféle hang felel 
meg, nevezetesen rövid a és hosszú a, e egyszerű hangzók, to
vábbá eá (eá, ee) diphthongus. Ezek a föntebb említett esetekben 
úgy változnak, hogy a hosszú a-ből I, az eá (eá, ee) és e-ből pedig 
ie lesz; pl. allie- «élni» : ellin «élet»; peássa-, peessa- «szaba-
dulni» : dual. 1. sz. moi piesse; merra «tenger» sing. allativusa 
mierrih. Külomben, épp úgy mint az eddig tárgyalt diphthongusok, 
az eá, eá nemcsak a lpF. nyelv törvénye szerinti esetekben, hanem 
másokban is átváltozik zártabb e hangra vagy ee diphthongusra, 
pl. keáréga- v. keürega- «elkészülni vmivel» : prses. s. 1. kerkan v. 
k'erkan; káhcca- «nézni» : prses. s. l.kehcan; meádduo «bűn» sing. 
gen.-a méttu; heássta «ló» sing. gen.-a hesta. 

Megemlítendő még az ai diphthongusnak több szóban ei-re 
való változása, mint: ein «még» == lpF. ain; keiht v. kaiht «min-
den» = lpF. kaik ; teina, teist,teit = lpF. daina, dain, daid (akar. 
taht, lpF. dat mutató névmástól): meina, meit = lpF. maina, maid 
(a mi névmás alakjai); meit «is» = lpF. maida, maid. 

A diphthongusoknak e dialektusban végbemenő egyéb válto
zásait most mellőzve, csak még azt említjük föl, hogy az u° iker
hangzó, melyet a nyilt tövekben úgy ejtenek, hogy az u röviden, 
az o pedig alig hallhatóan hangzik, a ragozás és képzés zárt alak
jaiban mindkét részében majdnem egyforma hosszúsággal kiejtett 
uo diphthongussá lesz; pl. ku°llie «hal» genitivusa kuolie; mu°dda 
«bunda» gen.-a muotta; stu°rra «nagy» comparativusa stuorap; 
éu°htie «száz» : cuodaht «századik* stb. A diphthongus w-ja ez 
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utóbbi esetekben csak egy kissé nyúlik meg. — Ezzel a jelenséggel 
és hozzá hasonlókkal délebben majd a jokkmokki dialektus tárgya
lásánál is találkozunk még s úgy látszik, hogy ez közös sajátság 
az egész északi lappságban és épp úgy összefüggésben van a más
salhangzók erősbülésével és gyöogülósével, mint a hogy föntebb 
az északi svéd-lappság általános jellemzése alkalmával az egyszerű 
magánhangzók időmértéki változásánál láttuk. 

Az északi IpS. nyelvterület általános jellemzésénél a ma-
g á n h a n g z ó i l l e s z k e d é s - f é l e tünemény azon közös nemét 
is említettük, hogy a tőszótagbeli o hatása alatt következő szótag 
eredeti a v. e magánhangzója is o-ra változik. A karesuandói nyelv
járásban nemcsak az o-nak, hanem az M-nak is ugyanez a hatása 
van; pl. sukkot «evezni»: jelen idő egyes sz. 1. személye sukön = 
lpF. sukkat (suyam); jokkm. sulikat (sukau); kares. suhttoht (suh-
tön) «haragudni» = lpF. suttat (suttam); kares. kuröhpöht (kurh-
pön) «göngyölíteni» = lpF. gurppat (gurppám); kares. jurtö ((gon
dolat* (gen. jurdogq,) = IpF.jurda (jurddaga); kares. lusö «-hoz, 
-hez)> — lpF. lusa, jokkm. lusa. — Ugyanez történik az -us vóg-
zetű többtagú főneveknél is, mint: heávastus (gen. heavastusö) 
«pusztítás*; purddus (g. puraduso) «javulás*; juhkomus (g. juhko-
musö) — lpF. jukkamus (-musa) «ital»; muihtolus (g.-lusö) = lpF. 
muittalus (-lusa) «elbeszélés*. — Több szó még nem állapodott 
meg ez illeszkedett alakban, hanem az o mellett az ered. a is hasz
nálatos; pl. kullat v. kullöt «hallani» — lpF. gullat; kuhtta vagy 
kuhtto «hat», de: kudöht «hatodik* = lpF. gutta (gudad); oudol 
v. oudal «előtt, elé* = lpF. ouddal; juhkat «inni» jelene juyün v. 
juyon = lpF. jukkát (juyan) stb. 

4. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Ezekről elégséges adatok 
híján csak igen röviden szólhatok. Annyit azonban a csekély ada
tokból is láthatunk, hogy a karesuandói dialektus alaktanilag is 
inkább lpF. jellegű, bár sok tekintetben külömbözik a könyvnyelv 
tői. A könyvnyelvben a névragok a következők: 



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 189 

E g y e s s z á m T ö b b e s s z á m 
Nom. — -k 
gen. -(a) -i 
acc. -(a) •id 
com. -in -i gujm 
ess. -n -n 
iness. -sí -in 
elat. -st -in 
illat, -i, -ide, -idiy-ida. 

Karesuandóban pedig • 

E g y e s s z á m T ö b b e s s z á m 
Nom. — —, hk, 'k, ht, 'í 
gen. -(a, o, ö), n -i, -it 
acc. -(a, ( ->, ö), 11 -it, -id, -it 
com. -in -i Imim 
ess.-n -n 
iness. -n, s (st) -in, -ist (ist) 
elat. -n, s (st) -in, -ist (ist) 
illat, -i, -( ', ~ij> -ih> -in -ide,-ide, -idi, ioi, -idén, -ije,-ijen. 

Mint e táblázatból láthatjuk, Karesuandóban a névragok 
aránytalanul változatosabbak és teljesebbek. Itt az egyes sz. geni-
tivusában kivételesen már n ragot is találunk és az accusativusban 
is n-t eredetibb m helyett. Az inessivus ragja a lpF. könyvnyelvben 
az egyes számban -st, a többesben pedig -in, míg Karesuandóban 
az egyes számban rendesen -n, a többesben pedig -in a ragja ós 
s (st) ragos alak ritkábban fordul elő. A hajdani illativus teljesebb 
alakját tartotta fönn a karesuandói -n végű egyes és többes számú 
illativusi rag és a többes genitivusban itt sokkal gyakoribb a haj
dani partitivust megőrzött -it, -id, mint a genitivusi i rag. Érdekes 
többes genitivusi alakok Qvigstadnál julkidenalde «a lábakon», 
min génohemidenala «ránk szegényekre». 

Az igeragozásnál is több eltérést találunk a lpF. könyvnyelv 
és a karesuandói nyelvjárás közt. Az egyes sz. 1. sz. ragja rendesen 
n a lpF. m helyett; a 2. személyben a lpF. k megfelelőjéül nem
csak hk-t, hanem -ht, -H, -t ragot is találunk; a dual. 3. sz. -ba, 
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ragja mellett teljesebb -ban is előfordul. A többes 3. sz.-ben a lpF. 
k helyett t van, de ez a legtöbbször elmarad, a lpF. -báttet helyett 
pedig Qvigstad szövegeiben -bdttek rag fordul elő. A praet. dual. 
3. sz.-ben -ga mellett teljesebb -gan, a prset. többes 1. sz.-ben lpF. 
-mek helyett -men, a 2.-ban lpF. -dek helyett -den, a 3.-ban pedig 
lpF. -e, -gje helyett -en, -in rag van használatban. 

A módbeli kifejezés inkább a lpF. nyelvvel egyezik meg ; 
van külön conjunctivus (bödican), külön optativus (böüásin), de 
ezek mellett külön conditionalis is bödaléa alakban, melyet a fin-
marki lapp könyvnyelv nem ismer, Karesuandótól délre azonban az 
egész északi lappságban és a közép IpS. nyelvterület legnagyobb 
részében általános használatú. A Qvigstadnál található borjösteket 
többes sz. második személyü imperativusi alakból sejthetjük, hogy 
a -ke imperativusi képző Karesuandóban épp úgy előfordul mint 
a lpF. vagy lpK. nyelvben. 

Az alaktannak egyéb, sok tekintetben jellemző tüneményeire 
e vázlatos összefoglalásnál nem terjeszkedve ki, áttérhetünk az 
ibbestadi dialektus rövid bemutatására. A lenvikit, minthogy igen 
csekély mutatványunk van belőle, nem tárgyaljuk külön, hanem 
jellemző sajátságait az ibbestadiakkal együtt említem föl. 

b) Az ibbestadi nyelvjárás (Jukkasjárvi dialektus). 

Ibbestad a norvég partokon van ugyan, de azért az itt élő 
nyelv mégis az északi svéd-lappság területébe tartozik és, mint már 
említettük, Qvigstad tanúsága szerint Ibbestadban a Tornio lapp
mark jukkasjárvi egyházkerületi dialektusával megegyező nyelven 
beszélnek. Az ibbestadit tehát mint a közép és délibb tornioi nyelv
járás képviselőjét tárgyalhatjuk. Kár azomban, hogy Qvigstad, 
ámbár phonetikailag igyekszik közölni a szövegeket, sem az aspi
rált mássalhangzókat nem jelöli, sem a magánhangzók időmértékét 
nem veszi tekintetbe és úgy látszik az összes diphthongusokat sem 
veszi számba. A csekély adatok alapján a következő képet kapjuk 
e nyelvjárásról. 

A mássalhangzók közül sokat nem találunk a karesuandói 
táblázatban fölsoroltak közül. Nevezetesen a szövegekben teljesen 
hiányzanak a félig zöngés k, c, c, t, j? hangok, továbbá a c és t 
közti d' közti $ hang. E hangok közül azomban a félig 
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zöngések még valószintileg megvannak e dialektusban is, csakhogy 
Qvigstad nem jelöli és szó kezdetén a k, t, % helyett gt d, b zöngés 
hangokat ír. Az egész északi lappságra annyira jellemző ??, d és y 
hangok sem Ibbestadban, sem Lenvik-ben már nem fordulnak elő 
és tovább délre sem találhatók. Az ibbestadi és egyúttal a lenviki 
dialektus mássalhangzóit Qvigstad szövege alapján a következő 
táblázatban állíthatjuk össze : 

Zön
gétlen Zöngés 

Zön
gétlen Zöngés 

Orr- L 
hangok hangok 

R 
hangok 

Torokhangok 
h 

Torokhangok 
k 9 (n) 

ínyhangok 
d j n 

ínyhangok 
c 5 ' 

Foghangok 
c 3 s 

Foghangok 
t d n l r 

Ajakhangok 
j f V 

Ajakhangok 
p b IV m 

Az n hang csakis nk kapcsolatban van meg, külömben épp 
úgy mint Karesuandóban a lpF. n helyett n fordul elő. A w erede
tibb k helyett való vagy diphtongusokban u helyett lép föl. 

A m a g á n h a n g z ó k általában ugyanazok, mint Karesuan
dóban, csak az a, ci-t nem találjuk jelölve. 

A diphthongusok a következők : 
a) Ereszkedők: ai, a1, áj, ái, ai, ei, ui, gi, oi; •—ie ; — oa ; — 

uo, u'ó ; — ou. 
b) Emelkedők: ié, ('le, le) ; oá; u'ó. 
Triphthongusok: a) oai, uoi, uöi; — b) iei. 
1. Á l t a l á n o s m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . — Aka-

resuandói nyelvjárásra annyira jellemző palatális spiránsoknak 
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dentalis spiránsokkal való fölcserélődését Lenvikben egyáltalában 
nem, Ibbestadban is csak az i-re szorítkozva találjuk. Ez ugyanis 
szó végén rendesen, szó elején pedig ritkábban s-vel váltakozik; 
pl. sabmelas «lapp» = IpF. sabmelas: dakkaras «ilyen» = IpF. 
daggaras; vuoimalas «erős» = IpF. vuoimalas || szó elején: saddat 
«történni, lenni» = IpF. saddat. 

Lenvikben nem fordul elő, de Ibbestadban rendes tüne
mény a dd'-nek két magánhangzó közt 33-re változása, épp úgy, 
mint a karesuandói nyelvjárásnak déli felén. Itt is azt mondják 
mid'd'a v. mifáa «mi»; dadd'a v. daj^a «mond» ; led'd'e v. legje 
«voltako stb. 

A karesuandói dialektusban olyan gyakori t (d)—h változás 
Lenvikben nincs meg, Ibbestadban pedig mind a két hang egymás 
mellett él: pl. báljedes v. báljehés «siket» ; vuojede v. vuojehe ((haj
tani)) stb. 

Megvan mind Lenvikben mind Ibbestadban a pt—kt csere i s ; 
pl. ruöktgt «vissza» = Lule ruoptuot; loákta «végez» — Lule 
loapta; voktait «hajakat* = Lule vuoptait stb. Arra nincs adatom, 
hogy kt viszont szintén fölcserélődik-e pt-vel, mint a hogyKaresu-
andóban láttuk, de valószínű, hogy ez is rendes tünemény. E hang
tani jelenség tehát az egész Tornio lappságnak közös sajátsága. 

Ibbestadban előfordul az m—n csere is, de úgy látszik, már 
nem olyan általánosan, mint Karesuandóban. Példák e cserére: 
viekkalan e h. -lam «futott» és n accusativusi rag akkeden «estót», 
gorgdan «testet» stb. szókban ákkedem, gorgdam helyett. 

Nincs meg azomban már sem Lenvikben, sem Ibbestadban 
a fc-nak í-vel és a í-nek k-val való váltakozása és a k—h cserére 
sem találunk példát. 

Uj jelenség Lenvikben és Karesuandóban, hogy sok magán
hangzóval kezdődő szó elé parasitikus h járul; pl. hdin «még» = 
IpF. ain; hollg «sok» = IpF. olló; hadnag (comp. haneb) «sok» = 
IpF. adnap (ameb); hallakas «magasság* = IpF. allagas. 

A m á s s a l h a n g z ó k i d ő m é r t é k i v. r a g o z á s b e l i 
v á l t o z á s á r ó l csak igen keveset szólhatunk, mert a rendelke
zésünkre levő szókincs csekélysége folytán nem állíthatjuk össze a 
ragozásbeli változásoknak teljes táblázatát. Csak arra szorítkozunk, 
hogy a meglevő adatokból a karesuandóitól való külömbséget mu
tassuk ki. E külömbség a kk (Kar. hk), tt (kar. ht), a cc (Kar. hé) 
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és cc (Kar. he) hangok változásánál mutatkozik. Ezek ugyanis nem 
y, ő, c, c-re változnak mint a lpF-ban, vagy y, (k, g)-re, d (d)-re 
c, (é, $)-re, c (s)-re mint Karesuandóban, hanem mind Lenvik
ben, mind Ibbestadban a kk-ból g, a íí-ből d, a cc-ből 3, a cc-ből 5 
lesz. Különösen kiemelendő a kk(=hk)-nak g-re, a tt(=ht)-nek 
d-re való gyöngülése, mert tovább délre már mindenütt ugyanezt, 
illetőleg a k, t-re való gyöngülést találjuk. 

2. A m a g á n h a n g z ó k v á l t o z á s á n a k tüneteiből is 
csak a két legfontosabbat emeljük ki, t. i. a magánhangzóilleszke
dést és a diphthongusoknak egyszerű hangokká válását. 

A magánhangzóilleszkedóst Lenvikben egyáltalában nem és 
Ibbestadban is csak igen fogyatékos alakban találjuk. Ebben a 
tekintetben tehát e két dialektus közelebb áll a IpF.-hoz, mint a 
IpS. északi nyelvjárásokhoz. Nagyon valószínű azomban, hogy 
bent Svédországban a jukkasjárvi kerületben e tünemény épp oly 
rendszeresen él mint Karesuandóban vagy Jokkmokkban. Az ibbe-
stadi szövegekben csak a lusö szón találtam az illeszkedést, a hol 
úgy mint Karesuandóban a megelőző u hatása alatt változott át az; 
eredeti a ö-vá. 

Qvigstad szövegei az oa, ie, uo diphthongusoknak és oai, uoi 
triphthongusoknak a rövidülését a föntebb tárgyalt lpF. nyelvi tör
vénynek megfelelően tüntetik föl. Ibbestadban és Lenvikben az íjá
ból mindig 0, az ie-ből 1, az uo-bó\ u, az oai-hól is oi, az uoi-ből is 
ui lesz; pl. boátte «jönni» : prast. s. 3. bodi; ciekka «sarok» : sing. 
állat, cikki ,• vuöje «hajtani" : praet. s. 3. vüji; buöre «jó» ; huris 
«jól»; oaVne «látni» : praet. s. 3. oini; luoi'te «ereszteni)> : praet. s. 
3. luiti. — Az d-nek e-re változására csak Lenvikben találtam pél
dát: gar'ge «kő» : sing. comit. gerkin. 

Az ibbestadi és lenviki alaktani sajátságok tárgyalását mel
lőzhetjük, mert a csekély szövegek igen fogyatékosan mutatják be. 
E helyett áttérhetünk az északi svéd-lapp nyelvterület második fő 
nyelvjárásának a Lule-lappmarkinak ismertetésére. 

B) A IiUle-lappmarki nyelvjárás. 

E dialektusról eddigelé csak annyit tudunk, a mennyit az 
Ugor füzetek hetedik számában közöltem róla. Az ott levő szöve
gek és a hozzájuk való szótár elégséges anyagot szolgáltatnak e 
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dialektus fő sajátságainak megállapítására. Az én közleményeim
nek az a bajuk, hogy a nagy kiterjedésű Lule lappmarknak nem 
összes vidékeit tüntetik föl, hanem csupán a jokkmokki egy
házkerület nyelvét és ennek is jobbára északi tájbeszédét. Az a 
lapp ember ugyanis (Per Pálsson Sjolosjo), a kitől a Máté evan
gélium átiratát, az elbeszéléseket és néhány mesét jegyeztem le, 
a jokkmokki egyházkerület északi részéből, Sjokksjokk by-ből, 
való volt. Mintegy tíz mese a jokkmokki középső dialektust tün
teti föl, egy pedig a Jokkmoktól délre esőt. Ezek azomban mind 
igen közel esnek egymáshoz és alig van közöttük csak valamicske 
lényegesebb külömbség is. Öreg lappom szerint a Gellivare egyház
kerület déli részein, a hol ő gyakorta megfordult, szintén körül
belül ugyanolyan nyelven beszélnek, mint a melyet ő használt.*) 
A jokkmokki dialektus főbb sajátságainak fölemlítésénél tehát az 
egész déli Lule lappmark jellemző tulajdonságaival ismerkedünk 
meg. 

A jokkmoTchi nyelvjárás. 
E dialektus hangjai már több tekintetben eltérnek a tornió-

beliektől. A mássalhangzók körében itt már teljesen megszűntek a 
félig zöngés k, t, y, c, c hangok, melyek a karesuandói nyelvjárás 
ingadozó kiejtését okozták és helyettük szó elején csak zöngétlen 
k (még pedig mély hangok előtt a nyelv hátuljával, magas hangok 
előtt a nyelv közepével képezve), t, p, c, c mássalhangzók fordul
nak elé. A S, •&, Y hangok is teljesen hiányoznak. Viszont azomban 
találunk a jokkmokki dialektusban olyan mássalhangzókat, melyek 
Karesuandóban nem fordultak elő; ilyen az n, mely helyett ott n 
volt használatban és [3 (b és v közti hang), mely itt a v változata
képpen lép föl. E nyelvjárás mássalhangzói a következők: 

*) E sorok írása óta jelent meg K. B. Wiklund-nak Lule-lapp szó
tára. Erre azonban a dolgozat keretében nem terjeszkedem ki, mert hang
tani tekintetben nagyon meg kellene zavarnom tárgyalásom menetét. Itt 
csak annyit említek meg, hogy Wiklund a Lule lappmarkban négy nyelv
járást különböztet meg: 1. a Jokkmokktól délre, 2. a Jokkmokktól északra, 
3. a Gellivaretól északra és 4. a Gellivaretól délre esőt. 



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 195 

Zön
gétlen Zöngés 

Zön
gétlen Zöngés 

Orr
hangok 

L 
hangok 

R 
hangok 

Gutturales 
V 

Gutturales 
k 9 n 

Palatales 
d 3 n 

Palatales 
c 3 

(de) 1 

Dentales 
c 3 

(de) 
s 

Dentales 
t d n I r 

Labiales 
f V 

Labiales 
V b 0 m 

A magánhangzók változatosabbak, mint Karesuandóban, 
csakhogy nem minden rövid hangzónak van megfelelő hosszúja. 
A jokkmokki dialektus magánhangzói a következők: 

M< 

Ajakzárás nélkül i Ajakzárással 

M< íiy Vegyes Magas Mély Vegyes | Magas 

Felső nyelvállással i í l U M (v>)\ rí*; 

Emelkedett nyelvállással 
— 

é 

e e 

(9) 

0 Ö Középső nyelvállással 
— 

é 

e e 

(9) 

0 Ö 

Alsó nyelvállással a á (d) á a q, 

•o o M 
2 
-.O 

•d 
N 
0 

w 
2 
P3 

ó 
w 

••o 

- 3 

o 

a 

3 
C 

w 

10 -3 

O 

w 

Az p hangot csak néhány szóban jegyeztem föl, mint tuotak 
v. tuotak fltámaszw; tuotie- v. tuote- «támasztani»; tdute- v. tdgte-
«megtölteni»; vgutie v. vuoutie «erdő»; de könnyen meglehet, hogy 
nem helyesen fogtam föl azt a hangot, melyet o-val jelöltem. Az 

13* 



196 HALÁSZ IGNÁCZ. 

u hangot csak egy esetben hallottam, t. i. a rujáhta «fazék» többes; 
számában, mely ruihta v. ruihta v. rüihta-n&k is hangzik. Az ü 
hangzót a rüilita-n kívül még a liehku «tetszeni» mellett előforduló-
lüjöhku alakban jegyeztem föl. Az d is igen ritkán fordul elő s tő
szóban csak ez egyben jegyeztem föl: tajevuo v. tdjévuo «sajtformáló 
edény.». Külömben csak mint sva-hang található megelőző vagy 
következő ; (i) hang kapcsolatában, mint vajapa v. vajapa «el fá
radnia; vajámuo, vajámuo v. vajémuo «szív» ; svdinas «szolga»• 
gen.-a svajánasa v. svajdnasa v. svajenasa. Az a hang csak az oq* 
diphthongusban van meg és azon kívül mint sva-hang fordul elő. 

Az g, u, ü, d hangokat, minthogy igen kivételesen fordulnak 
elő és kivételes voltuk azt a kételkedést támasztja bennem, hogy 
jól hallottam-e őket, egyelőre nem számítom a jokkmokki dialektus
igazi magánhangzói közé. Mivel azomban szövegeimben előfordul
nak, zárójel között mégis idézem. 

A jokkmokki nyelvjárásban a következő diphthongusok for
dulnak elő : 

a) ereszkedők : ai, di, [di], di, ei, oi, ui, üi, üi. 
ie, (íe, ieJ, le, ue; ié. 
ed (éti), éti, iti; uti. 
ea, ia, oa, oq (óq, o*), b~q. 
uo (úo, u°), üo, [ugj. 
au, au, tiu, én, iu, ou. 

Az ereszkedőkhöz számíthatjuk még az önmagukkal diph-
thongizálodó l1, ö° és üw hangokat, melyek ezen nyelvjárásban rit
kábban fordulnak elő, és az ia, la, ie, le, uti, öti hangkapcsolatokat,, 
melyeknek második tagja sva-féle hang. 

b) Emelkedők: ié, (le), ué, ea (eti), ea, ia, oá, uó. 
Triphthongusok a következők: iei, uei, uai; uoi, oqi; [itio]y 

ieu (ieu), itiu, etiu, uou (uou, uou). 
Ide számíthatók az aud, auti, aud, dué, dud, oud, outi, [iuö], 

aie, aie, oie, eié, Ué, iiá, tiie, dié, uie, aiá, uid, liö, oiő, üiö, üiö kap
csolatok, melyeknek végén sva-féle hang van és ha a sva hangot 
tekintetbe veszszük, akkor a jokkmokki dialektusban négyes hang
kapcsolatokat is találhatunk, mint ieue, itiud, etiud, uouq; oaie, 
uoie, u°ie, uéié, uaié, ieié, iéié, (leié) ; oqiti, oqiti, uoid, ueie, ueiá, uoid 

1. A l t a l á n o s m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . A Lule 
lappmarki nyelvjárás jokkmokki dialektusát az eddig tárgyalt 
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Tornío lappmarki és a lpF. nyelvvel összehasonlítva, mind a más
sal- mind a magánhangzóváltozások terén több igen fontos eltérést 
találunk. 

Külön jelleművé alakítja mindenekelőtt az a körülmény, 
hogy számos olyan magánhangzóváltozás, mely Karesuandóban 
általános volt, mint a spiráns inyhangoknak egymás közt vagy 
spiráns foghangokkal, a k (hk)-nak t (ht)-vel, a kt-nek pt-vel, a 
gd-nek bd-ve\ való fölcserélődése, a d'd'-nek 55-re, a í-nek h-m, a 
v-nek /-re, a ?n-nek w-re való változása itt teljesen ismeretlen. 
Jokkmokkban változatlan marad az eredeti c, c, 5, k, t, kt, pt, b-d, 
dfd\ v és csak a ragozás és képzés alkalmával megy át a szabályos 
változásokon. 

A felötlőbb jellemző mássalhangzóváltozások a következők : 
A lpF. k, Kar. k (hk) v. t (htj mint többes szám képzője 

vagy a jelen s múlt idő egyes sz. 2. és a jelen idő többes 3. szemé
lyének ragja teljesen eltűnik, illetőleg mint gyenge aspiratio mu
tatja nyomát. Ez a jelenség már Karesuandóban is megvolt, de ott 
a kopott és teljes alakok váltakoztak egymással. 

A lpF. s, Kar. s (s) szó végén levő képző mindig c alakban 
fordul elő Jokkmokkban, pl. olmuc »ember» = kar. olmus ; Jokkm. 
iec «maga» = kar. ies (lipF.jes); Jokkm. toluc «hajdani* = kar. 
tolus (lpF. dolusj. 

A lpF. és Kar. d-nek, mely Kar.-ban mint ige- és szorszám-
névkópző, néha mint rag is o-vel, ;'-vel is váltakozott, Jokkmokk
ban mindig t felel meg; pl. Jokkm. karrüte = Kar. karmodé, -de 
((káromkodni, átkozni»; Jokkm. koqlmátas — Kar. koalmadas, -Sas 
«harmadrész*) ; Jokkm. manaite = Kar. manaije (manaide) ('gyer
mekeknek ». 

A lpF. és karesuandói szóközépi &?-nek szintén t a meg
felelője ; pl. lpF. oaőőe-, Kar. öőoie- «alunni» = Jokkm. oqtie-; 
lpF. odda, oőa?, Kar. oőőo «új» — Jokkm. otö, ötös; lpF. gidda 
«tavasz» = Jokkm. kita; lpF. guöőde-, Kar. ku°ddie- ((hátra
hagynia = Jokkm. kuotie-; lpF. noaőoe «teher» = Jokkm. noqtie. 

Az egyes szám comitativusában és a többes szám inessivusá-
ban és néha másutt is az i után levő szóvégző n 71-xe változik; pl 
vatnasin «csónakkal" és «csónakokban». 

Ha az n egyes határozó szókban l-vel, s-vel kerül össze, ezek
kel wn-be olvad ; pl. nanna «rajt» =közép IpS. nalne ; sinne «bent» 
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IpS. sisne; konne «hol» = IpS. kusne. Karesuandóban ezen hatá
rozó szók így hangzanak: nalte, siste, koste, a IpF. nyelvben pedig 
alde, siste, gost. — Evvel az assimilatióval Qvigstad ibbestadi szö
vegeiben is találkozunk, tehát úgy látszik, már a Tornio lappmark 
délibb részem is előfordul és megvan az egész Lule lappmarkban 
és a Pite lappmark északi felében is. 

Az északi IpS. nyelvterület egyik külömbsége a lpF.-tól, hogy 
a IpF. aha «-ra» ald «-n» viszonyzók eltérő alakot tüntetnek föL 
A Tornio lappmarkban ala ós alt (aldi) alakok nalá, nalt (naldi)-
val váltakoznak s ez utóbbiak valószínűleg úgy keletkeztek, hogy 
az előttük levő névszóhoz tartozó genitivusi n ragot, mely az északi 
lapp területen elveszett, lassankint a viszonyszóhoz tartozónak 
érezték. A Lule lappmarkban és innen délre mindenütt csak az n 
prothesissel való alakok használatosak, Jokkmokkban nála, nanna. 
Ilyen parasitikus n járul még a jokkmokki dialektusban azihkeven 
v. nihkeven ajakai «örökre» és az ouhton v. nouhton oaivie japmiet 
«meghalni» szólásokban az ihkeven ós ouhton szavak elé. 

Hasonló változáson mentek keresztül az északi IpS. nyelv
területtől kezdve a IpF. adde «adni», oaidne «látni» igék is. Ezek
nek a Tornio lappmark Karesuandói egyházkerületében még szin
tén csak adde-, oaidne alakjuk van, de Ganander szerint e lapp
mark délibb részén már vadde-, váidne alakok is lépnek föl. A Lule 
lappmark legnagyobb részében és innen délre az egész svéd-lapp
ságban csupán csak a r-vel kezdődő alakokat ismerik. 

2. A m á s s a l h a n g z ó k i d ő m é r t é k i v á l t o z á s a . — 
A ragozás és szóképzésben fellépő időmértéki változás a Lule lapp
markban, nevezetesen a jokkmokki egyházkerületben is ugyanazon 
rendszerességgel történik mint Karesuandóban, azomban van a-
rövidülésnek egy pár módja, mely a két dialektusban különféle
képpen esik meg. Ez eltérés nagyobbára a két nyelvjárás hangjai
ban mutatkozó külömbségen alapszik. Nevezetesen minthogy Jokk
mokkban nincsenek meg a y (k), Ő, hangok, tehát a hk-nak y-rey 

a ht-nek d-re változása sem fordulhat elő, hanem e helyett a hk 
fe-ra, a ht t-re változik s mivel a # hang is ismeretlen, a é&—#,. 
Ső—d gyöngülések sincsenek meg. Jokkmokkban a félig zöngés han
gok is teljesen hiányzanak s azért mint gyöngült hangok ezek sem 
találhatók itt úgy mint Karesuandóban. Karesuandóban a hé nem
csak c-re, hanem c, j - r e is változott s a he is félig zöngés c vagy zön-
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ges j - re , míg a jokkmokki dialektus a he—c, he—e gyöngülésekben 
állapodott meg. Karesuandóban, mint láttuk, az nn—fi változás is 
ismeretlen volt, Jokkmokkban azomban általános. A jokkmokki 
dialektus mássalhangzóinak időmértéki s egyéb ragozásbeli válto
zásait a 200. lapon levő táblázatban tüntetjük föl. 

A felsorolt változásokon kívül a k mássalhang ó a kt, ks, ks, 
ke kapcsolatokban a gyengült alakban épp úgy mint Karesuandó
ban vagy uh-m változik, vagy tőbeli u után és s előtt néha csak 
h-ra. Az n kapcsolatában a k rendszerint elesik, mint jiekna: 
jiena «jég» vagy g-re gyengül, mint tuoknas : tuognasa «folt». Az 
n előtt levő t is vagy d-re változik, vagy viszont a d t-re mint 
satnies «igaz», sadnan «igazán» ; iédnie: íetnie «anya», vagy 
eltűnik, mint patnie: panie «fog»; catna-: canau «kötni»; 
puoldna-: puolnau wfonnyadni». A gyöngült alakban az n előtt 
levő t is elesik, mint latría: laná «hasadék)). A p szintén csak 
az m mássalhangzó kapcsolatában változik át vagy 6-vó vagy 
esik el egészen, mint sapmie: samie «lapp ember» | cabmie: 
eapm.au «ütni». 

Jokkmokkban is él a sva erősbülés és ugyanolyan körülmé
nyek közt fordul elő mint Karesuandóban, t. i. nagyobbrészt i és u 
végű diphthongusok és r, l és b mássalhangzók után, midőn utá
nuk még egy mássalhangzó következik; pl. ajekie : aikie «idő» ; 
sáuöca: sáiica «juh» ; paráka : parhka «dolgozni*) ; palává: palva 
«felhő». Csakhogy ennek a jelenségnek e nyelvjárásban még kiter
jedtebb alkalmazása van, mint a karesuandóiban. Ez utóbbiban 
ugyanis még találkoztunk a teljesebb töveknél a lpF. nyelvben 
általános használatú d, b (p) erősbülésekkel, de már sva-féle hang
gal váltakozva, mint párdni v. pareni «fiú» ; olmaj (gen. olöma 
v. olbma) «ember»,a jokkmokki dialektusban azomban i és u végű 
diphthongusok és l, r után teljesen eltűntek a nominativusi vagy 
az infinitivusi alakban és helyettük ezekben a lpF. cl, b helyett csak 
sva hang él; pl. korenie = lpF. gordne «gabona» ; sarenie = lpF. 
sardne «beszéd» ; saröno- = lpF. sardno- ((beszélni»; torönuo = lpF. 
dordno «torony» ; pierena — lpF. bedna «medve»; vuorőnuo- = lpF. 
vuordno- «eskünni» || alemie = lpF. albme «ég» ; calemie = lpF. 
calbme «szem» ; vierémie = lpF. jierbme, vierbme «háló» stb. 

Az erősbülés és gyöngülés tüneteinek részletes fejtegetése 
azomban nem ide való, a nyelvjárási külömbségek feltüntetésére 



A jokknaokki mássalhangzóerősbülések és gyengülések táblázata. 

Torokhangok 

Erősbűit 
alakban: kk hkk hk (kk) k fin 

Torokhangok 
Gyengült 
alakban: 99 hk k 9 n 

ínyhangok 

Erősbült 
alakban: 

Gyengült 
alakban: 

SS dd cc hec hé (cé) tín 

ínyhangok 

Erősbült 
alakban: 

Gyengült 
alakban: s (hs) 3 33 [de] hé é n 

Foghangok 

Erősbült 
alakban: tt htt ht t SS cc hec he nn 11 rr 

Foghangok 
Gyengült 
alakban: dd ht; t t d s 33 [de] he c n l r 

Ajakhangok 

Erősbült 
alakban: PP hpp hp (hpp) P ff vv 0) mm 

Ajakhangok 
Gyengült 
alakban: bb hp V b f v([V m 
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elégségesek az eddig fölhozottak is és áttérhetünk a jellemzőbb 
magánh angz ó váltó z ásókra. 

3. A l t a l á n o s m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — A rö
vid magánhangzók mind a hangsúlyos mind a hangsúlytalan szó
tagokban általában ugyanazok mint a IpF. nyelvben vagy a kare-
suandói nyelvjárásban. A IpF. e, ce, o egyszerű hangoknak azomban 
a jokkmokki dialektusban is épp úgy mint Karesuandóban több
nyire ie (le), ea (ea), uo diphthongusok felelnek meg. 

Az egyszerű hangzók között legjellemzőbb változásokon az a 
megy keresztül, mely sok szónak második vagy harmadik tagjában 
i (néha é, ej-re változik, mint makkar v. -kér, -kir «milyen» (plur. 
makkara?); takkir (acc. takkárau) «ilyen» : IpF. taggar; eábbar v. 
ieppir «dézsa, vödör*; konökas v. -kes v. -kis «király» ; talvatis 
«vásárhely»; L. talvatas, -tes; pahákis, -és (gen. paháhkasa) ((go
nosz*) ; rohkolvas v. -vis «könyörgés» ; cuoukutac- v. •tickoahtie-
«fényleni)) stb. 

Az utolsó vagy utolsó előtti szótagbeli a ezenkivül gyakran 
váltakozik e (a) vagy ie-vel, az e pedig rendesen é v. i-vel; pl. 
kiaura v. kieure «erős»; vana v. vane «nélkül» ; sadda- v. sadda-
«lenni»; juhkam v. juhkem «ivás» ; puoldna- v.puoldne- «hervadni*; 
jadda-v.jadde- «elaludni (tűzről)»; coqhkane- v. coahkene- «össze
gyűlni » > cuolastie- v. -lestie- «vágni, hasítani)); pahtarem v. -terem 
«futás» | cuohppa- v. óuqhppie- «vágni» ; suhtta- v. suhttie- ((hara
gudnia ; vadca- v. vadcie- «menni» ; viedea- v. viedcie- «hozni* ; 
vuohca- v. vuohcie- «lőni»; vihpa- v. vihpie -«maradni* ; rainas v. 
rainies «tiszta *; rubma v. rubme v. rubmie «test» || kuhte v. kuhti 
«a ki*; kutatás, v. -tis «hatodik* ; iehkietes v. -tis «esti» ; kielahtep-
mie v. -tépmie v. -tipmie «néma» ; pttttuokes v. -Aris «csalárd* ; kali
tét v. kahtit «őrizni». 

Eredeti a szó elején, mikor utána következő w-val diphthon-
gust alkot, a IpF. nyelvben és az északi IpS. dialektusokban o-ra 
változott, mint IpF. ouddi, Kar. oudi, Lule ouötoi «elé» ; IpF. ovto, 
Kar. ouhta, Lul. OM Í̂O ('a/rfd «egy»-nek az egyes sz. genitivusa). 
A jokkmokki nyelvjárásban ezen o mellett az eredetibb a is kezd 
előtünedezni és ouötoi, ouhto mellett auőtoi, auhto is előfordul. 
Szintúgy váltakozik outuhe-«csodálkozni »-YQ\ autuhe- (IpF. ovduse). 
Ezen au diphthongussal való alakok átmenetet képeznek a közép 
IpS. nyelvbe, melynek legtöbb dialektusában már csak az au szó-
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kezdet fordul elő. Ezen lpF. alakok okta «egy», oktag «egyedül » 
már az egész északi sved-lappságban is csupán a szókezdettel 
találhatók. 

A hosszú i (lpF. i, i) többször ie-re diphthongizálódik, mint 
rieU- «nyargalni» (lpF. ridi-, L. ride-) ; liekie (l. namma «mellék-
név«) =s lpF. ligge, L. liké', sviehkul «kisértet» (L. svikol); rietuo, 
rletuo «pör» = lpF. riddo (rido), L. rito; rietale- «veszekedni» = 
lpF. riddale, L. ritele- \ kiehtiet v. kihtiet (praes. s. 1. kihtau) ((kö
szönni» ss lpF. gittet (gitam); ki'htuo v. kihtuo (gen. kihtuo) ((kö
szönet* = lpF. gitto (gito) ; kiesa v. kijesa (gen. kihsa) «teher-
tartó» = lpF. gissa (gisa) ; fiehkun v. fihkun «füge» = lpF. fikun ; 
sienaköka v. sinakoka «zsinagógai) = lpF. synagoga; sieratit v. 
sirátit «elválnia = lpF. sirdde- (sirdam). — A hosszú i-nek a rago
zásban ie, íe-vel való váltakozására még visszatérünk. 

A m a g á n h a n g z ó i l l e s z k e d é s a jokkmokki nyelvjárás
ban a kétféleképpen jelentkezik: 

1. E l ő r e h a t ó a n , még pedig, mint már az északi IpS. 
nyelvterület fejtegetésénél említettük úgy, hogy az első szótagbeli 
o hatása alatt következő szótagokbeli ered. a, e magánhangzók 
szintén o-ra változnak, mint ohcot (ocöu) = lpF. occat (ocam), 
L. dcet «keresni»; kopcot = lpF. gokcat, L. kdpcet «befödni» ; 
kopcos = lpF. govcas, L. kápcas, kápces «takaró» ; johko (joköj 
= lpF. jokka (joya), L. jokka ((folyó; cohkkohet = L. cákka-
het «ülni»; morroha = lpF. moras (morrasa), h.márraha «gond» ; 
porrot = lpF. borrat, L. párret «enni». Ezeknek nagy része azom-
ban nem illeszkedett alakban is előfordul, mint ohciet, kopcet, 
cohkkahet, morraha. 

Ez az illeszkedés kiterjed a sva-féle hangokra is, csakhogy 
itt a magánhangzó színezetére nemcsak a megelőző, hanem a kö
vetkező magánhangzónak is van befolyása. A sva-féle hangok 
illeszkedését a jokkmokki dialektusban a következő szabályok sze
rint foglalhatjuk össze: 

a) Megelőző és következő szótagbeli a magánhangzó között 
a sva hang is á, mint: kaláka- «fo£, akar» ; arápac «özvegyasszony)) ; 
párákat «dolgozni» ; pálákd «ösvény». 

b) Megelőző ü vagy u végű di- és triphthongusok után is 
á, ö a sva hang, ha a következő szótagnak a a magánhangzója; 
pl. küqh kalit ku-t «kiáltani»; jauálat v. jouálat v. jouqlat «mon-
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dani»; kuoudlat «nézni»; piuáta «ő fog*. Sőt néhány szóban az 
au diphthongus után kivételesen még akkor is a a sva hang, ha a 
következő szótag magánhangzója ie, mint lauáhkiet «lépni» ; sauq-
niet v. sauánat «rázni, lerázni*. Külömben a második szótagbeli a 
előtt nemcsak ezen esetben, hanem akkor is a a sva hang, ha bár
miféle magánhangzó van is a megelőző szótagban. Ilyenkor azom
ban, különösen ha i (j) végű di- v. triphthongus van előtte, e, 
a-val váltakozik; pl. kedrákat«elkészülni vminek tevésére»; koqrád'a 
«kosár» ; tuóláva «szenny» ; silápa «ezüst» || cuojáhka v. cuojehka 
«szúnyog» ; skierema v. skieráma «sánta»; gen. s. svdjánasa v. 
svajcínasa, svdjenasa «szolga». 

c) A második szótagbeli uo is rendesen q, a sva hangot köve
tel maga elé; pl. tedránuo «szolgáló» ; torqd'uot «kormányozni» ; 
pearahtuo «csapda»; ndldkuot v. nealdkuot «éhezni». Ha azomban 
az első szótagban i (j)-vei végződő diphthongus vagy r van, akkor 
g-vel is váltakozhatik, mint koqjevuo v. koqjdvuo «lapát»; vieráhtuo 
v. vierehtuo «szép idő» ; areduot «kimélni». 

d) Bármilyen magánhangzó van a megelőző szótagban, min
dig é lesz a sva hang, ha a következő szótagban ie van: pl. ajekie 
«idő»; kiredíe «könyv»; korenie «gabona»,pulehkie «szán» ; siejetie 
wbálványúl imádott kő»; huolehkie «nép». 

ej Ugyancsak e a sva hang az első szótagban levő magas
hangú ai, ij és iei di- és triphthongusok után is, bármilyen ma
gánhangzó van is a következő szótagban, mint kájénuo «út» ; hdje-
ma dház, otthon» ; sijeta «lapp falu». A többi j-ie végződő diph
thongus után is többnyire e van, de a, á is többször előfordul 
mellette vagy helyette. 

f) ö sva hang fordul elő : 1. első szótagbeli o után, mint jorö-
kolit v.jorökelit «forditani)) ; hojókotit v. hojökdtit «dobni». — 2. o 
és uo közt, mint kobótuot «uszni» ; körötuot «lesűlni» (de körétiet 
«a nap erősen süt»). —• 3. Két uo közt: cuorövuot «kiáltani)) ;vuojö-
nuot (de vuojenut) «látszani)). — 4. Első szótagbeli oq ós második 
szótagbeli uo közt: toqlövuot «üldözni». — 5. Első szótagbeli üi 
és második szótagbeli uo között: lüjöhkuot «szeretni*. — 6. Kivé
telesen á és uo közt, mint sdrönuot «mondani* és két a közt e szó
ban tarövat «kátrány ózni». — A második szótagbeli u visszahatása 
folytán keletkezik az ö sva hang ebben ajökuo «szándékozik* (de : 
ajekuot «szándékozni»). 
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g) Az u sva hangot egyetlen egy szóban jegyeztem föl s ott 
megelőző u hatása alatt keletkezett: purüsa «erszény», mely azom-
ban purasa alakban is előfordul. 

A karesuandói nyelvjárás azon illeszkedési sajátságát, hogy 
a megelőző szótagbeli u után is o van, a Lule lappmarkban nem 
találjuk. 

2. A magánhangzóilleszkedésnek egy másik neme mutatkozik 
az ie diphthongusnak ed (dj-\e\, az iei triphthongusnak eai (ai, eij-
vel és az ieu-nak edu-v&l való rendszeres fölcserélődósében is. Itt nem 
a tőszótag magánhangzója befolyásolja a második szótagét, mintáz 
eddigiekben,, hanem mindig a második szótag magánhangzója a tő
szótagét. A legtöbbször ugyanis, mikor a ragozás alkalmával vagy 
a szóképzésnél a második szótagban ie v. i (ritkán ej magánhangzó 
van, akkor a tőszótag diphthongusa ie és a triphthongus alkotó 
része is ie; mikor pedig a második szótagban mély magánhangzó 
lép föl, a tőszótag di- és triphthongusában az ie-t ed (ea, d) 
váltja föl. Pl. iédnie (gen. s. íetnie, állat. s. eadnaij. = lpF. ddne 
«anya»; kiehcie (gen. s. kiecie, állat. s. keáhcai) = lpF. gdcce 
(gdce) «vég»; kiessie- (mon kedsauj = lpF. gdsset (gdsamj «húzni»; 
kiehppis, de kedhppat = lpF. geppis, gdppad «könnyű» ; kiehcciet, 
de kedhccat «nézni»; kierekiet v. kedrákat (mon kedrhkauj = lpF. 
gdrggat (gdrgamj «elkészülni vmivel» ; ciepiet «nyak» állat. s. 
ciepieti v. cedpohti; ieppir v. edbbar «dézsa» — lpF. dbber, dbbar, 
miehccie (állat. s. niedhccai v. medhccai v. mdhccaij «erdő»; niéld'e 
«négy» : nedlduk «négyen», ndldat «negyedik» J pieuetie «asztal» 
(állat. s. peduataij ; lieiehkit (mon ledjahkau) = lpF. Imkkot (lazi-
komj «önteni»; hiejehtiet (mon háihtau v. heihtauj «elhagyni*; 
pieievie (all. s. pejjevai v. pejevaij «nap». — Megtörténik 
azomban elég gyakran, hogy ez a h á t r a h a t ó i l l e s z k e d é s 
nem minden szóban és alkalommal érvényesül, vagyis hogy a 
következő szótagbeli mély magánhangzó hatása alatt nem ta
lálunk ie helyett csupán ed-t, hanem mind a két színezetű 
diphthongus egymás mellett él, épp úgy mint a tőszótagbeli o 
hatása alatt sem változott a második szótag magánhangzója min
dig o-vá, hanem többször az eredeti a, e is megmaradt mellette, 
így élnek egymás mellett mon pedhtau v. piehtau «megcsalok» (a 
piehttiet igétől) ; son hiejéhta v. hdilita «ő elhagy* (a hiejeJitiet-tŐl) 
stb. — Ezen ie, ed-nek a lpF. nyelvben ce, e. felel meg, itt azomban 
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a tőszótagbeli a csak akkor változik e-vé, ha az utána levő szó
tagban u v. i magánhangzó van. 

A jokkmokki ie diphthongusnak a IpF. nyelvben még egy 
megfelelője van és ez ott is ie. Ez az ie pedig, mint már említettük, 
a IpF. nyelvben mindig és Karesuandóban is a legtöbbször i-vé 
lesz rákövetkező i, u előtt. Jokkmokkban e változásnak nyoma 
sincs, az ilyen ie itt változatlanul megmarad; pl. IpF. gietta (all. 
s. gitti) «kéz» = Jokkm. kiehta (all. s. kiehtai, gen. plur. kieti) ; 
IpF. diettet (praet. s. 1. dittim, prass. dual. 1. ditte, prass. plur. 3. 
dittek) = Jokk. tiehtiet (tiehtiu, tiehtin, tiehti) «tudni» ; l'pF.nieida 
(all. s. nijdi) = Jokkm. niéjéta (all. s. niéjetai, gen. plur. nieiti) 
«leány»; IpF. viellja (állat. s. villji) = Jokkm. viéllda (állat. 
viélld'ai) stb. 

Találunk azomban a jokkmokki nyelvjárásban egy másik ie-í, 
mely vagy eredetibb í-ből lett és a lpF.-ben is tiszta l alakban van 
meg, vagy a melyben az e a IpF. eltűnt d erősbülés hatása alatt 
keletkezett. Az ilyen ie az erősbült alakban az eredetibb i-vel is 
váltakozik, a gyengült alakban azomban csak az l használatos; 
pl. kiehtiet v. kihtiet «köszönni» (praes. s. 1. kihtau) = IpF. gittet 
(gitam) ; kiehtuo v. kíhtuo «köszönet)) (gen. s. kihtuo) = IpF. gitto 
(gito); kiesa v. kijesa «tehertartó» (gen. s. kihsa) — IpF. gissa 
(gisa) || viena v. vina v. vijna «pálinka» (gen. s. vina) = IpF. 
vidne (vine) ; svienie «disznó" (gen. s. svinie) = IpF. spidne (spiné) ; 
lienie «vászon* (gen. s. fezie, lijnie) = IpF. Z?VZ?ie (line). 

A többi, nevezetesen az o<j és MO diphthongusok, melyek, 
mint tudjuk, a IpF. nyelvben és bár kissé másképpen, Karesuandó
ban is rendszeresen változnak, a Lule-lappmark jokkmokki dialek
tusában alig esnek változás alá és ha változnak is, a változás egé
szen más természetű mint az említett nyelvterületeken. 

Az oq,, melyből a IpF. nyelvben a következő i, u hatása alatt 
o, Karesuandóban pedig ö és uo lett, Jokkmokkban már általában 
nem változik. Csak néhány szó tartotta fönn e változás nyomát, 
illetőleg az ered. ö hangot. Szójegyzékemben előforduló ilyen szók 
például oatie- «aludni», melynek prseter. sing. 3. sz.-e oqti v. btl; 
oqlekie «váll», melynek többes gen.-a oqlhkij v. ölhkij; poahtie-
«jönni», melynek prasterituma: mon pöhtiu, ton pöhti, son poqtij 
•v.pö°tij; poqltie «égetni», melynek prast. s. 3. sz.-e poltij v. pöHtij. 
Egyik-másik szó már infinitivusában is kettős alakú, mint koqrrit 
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v. körrit «fölmenni» ; hoallqt v. höllat «beszélni»; poqhtietv. pöhtét 
«jönni». 

Az uo diphthongu8 rendesen szintén változatlan marad vagy 
pedig más természetű változáson megy keresztül mint az északibb 
dialektusokban. Egyik változása az, hogy némely szókban és ala
kokban e diphtbongus második tagja igen rövid ejtósű lesz vagy 
egészen el is tűnik. Rendszerint azomban a teljes és rövidült ejtésű 
hangok ugyanazon alakokban egymás mellett élnek; pl. puorrie 
v. pu°rrie v. purrie «jó» : vuosstai v. vu°sstai v. vu°ssti v. vussti 
«ellen»; huonnahav.hu°nnahav.hunnaha «ház»; huolekie v. hulekie 
«nép» ; juolekie v. julekie «láb» ; ij son vuolhkie v. vu°lkie v. vulhkie 
«nem megy». 

Másodszor az uo gyakran váltakozik uá v. ue-vel és az uoi 
triphthongus is uái, uei-ve\; pl. kuoktastalla-Y. kuaktastalla- «kéte\-
kedrn* ;vuoleke-,vueleke-, vudleke- «menni»; kuokte v.kuekte «kettő» ; 
juolekie v. juelekie «láb» ; cuojekdt v. cuejekat «hótalpon menni»; 
luojehtie- v. luejehtie- «ereszteni»; vuojeniet, vuejeniet, vuajeniet 
«látni*. 

Az uoi triphthongus ezen kívül többször m-vá rövidül és itt 
is a rövidült és teljes alakok egymás mellett is élnek, a rövidült 
alak azomban mégis inkább a gyöngült tövekben fordul elő. 
A vuojeniet-nék ilyen alakja is van vujeniet (praes. s. 1. monvuinau, 
de vuoinau is); luojehtiet mellett van lujéhtiet is (praes. s. 1. mon 
luoihtau v. lu°ihtau v. luihtau) ; kuojemie v. kujemie «társ» (gen. s. 
kuimie v. kuoimie) ; cuojehka «szúnyog» (gen. s. cüihkav. cuoihka). 

Van a jokkmokki dialektusban olyan uo is, melynek a lpF. 
nyelvben uv felel meg. Ez az uo diphthongus ü, uu-v&l váltakozik és 
a gyengült tőben ü lép föl helyette; pl. nyilt alak: suord, suoráse, 
zártalak: süries «savanyú» = lpF. suvrra: suvras, suvres; suotiet 
v.süutiet v. sütiet «túlsó partra szállítani)): praes. s. 1. mon sütau= 
lpF. suvddet (suvdam) ; tuotet v. tuotetv. tuutiet ((támasztani)) (mon 
tuutau, de: son tuotd) = lpF. duvddet (duvdam). — Egy esetben 
az Mo-nak o-ja eredeti eltűnt d erősbülés helyett való. A gyengült 
alakokban ez alkalommal is hosszú ü lép föl helyette. Ez a szó 
kuond (gen. s. künáj «hamú» = lpF. gudna (guna). — V. ö. i és 
ie váltakozását (205. lap). 

Szólnom kell valamit a diphthongusok egyes tagjain levő 
hangsúlynak ragozás közben való külömböző eloszlásáról is, miről 
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néhány szóval a karesuandói dialektus tárgyalása alkalmával már 
megemlékeztünk. Ott láttuk, hogy az u° ikerhangzó több szónak 
gyengült alakjában mind a két részében majdnem egyforma hosz-
szúsággal kiejtett uo-fá lett. Evvel a tüneménynyel Jokkmokkban 
is találkozunk és szintén a mássalhangzók időmértéki változásától 
függ. Ez kétféleképpen jelentkezik: vagy az u°, ie-nek első részük
ben hangsúlylyal, de röviden ejtett u, i-je válik a gyengült alak
ban valamivel hosszabbá és o, e is teljes ejtésűvé, mint kuPllie (gen. 
s. kuolie) «hal»; nom. gyengült tő : suoluo (gen. teljes tő su°üu, 
sullu) «sziget»; vierra (gen. s. viera) «tekercs»; — vagy pedig 
ugyanezen diphthongusoknak az erősbült tőben a második tagon 
levő hangsúlya tér át a gyengült alakban vagy néha máskor is, az 
első tagra, a mely ez által igen keveset meg is nyúlik; pl. tuóláva 
(gen. s. tüolva) «piszok»; laósska (g. s. lúoska) «ruhaszegély»; 
kuóddiet «vinni» (imperat. plur. 2. kúoddet) \ cuóiekat (prses. s. 1. 
mon cúoikau) «hótalpon futni» || niéjeta (gen. s. níeita) «leány» ; 
viéllda (gen. s. víeld'a v. víeljaj «fivér» ; iédnie (g. s. íetnie) «anya» jj 
seanka (gen. s. séánka) «ágy» ; ceareta (g. s. céarta) «faj». 

Az utóbbi esetekben majdnem tisztán a hangsúly külömböző 
eloszlása okozza a jelentéskülömbséget is. 

Az időmérték néha az egyszerű magánhangzóknál is külöm
böző szótagokra szokott némely ragozási és szóképzési alakokban 
oszlani és ilyenkor a megelőző és következő mássalhangzók idő
mértékére is befolyással lehet; pl. oahpies (gen. s. oq,hppasa v. 
oahpasa); «jártas, tudós» ; varries (gen. s. varresa v. varrása) 
«egészséges»; radd'ai v. radai «-ig» || vihtenus «tanúság» (essiv. 
sing. vihtenussan v. vihtenüsan). 

4. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Az alaktanban előforduló 
eltérő sajátságok szintén jellemzők lehetnek valamely dialektusra, 
de korántsem olyan jellemzők, mint a hangtaniak. Különösen a 
jokkmokki nyelvjárásjói mondhatjuk ezt, melyben a név- és ige
ragozásban mutatkozó eltérés szintén leginkább hangtani, maguk 
a ragok pedig nagyjára ugyanazok mint az északi IpS. nyelv torniói 
területén. 

A névszóhoz járuló ragok itt a következők : 
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E g y e s s z á m 
Nom. — 
gen. — 
acc. •u, V 
com. -in , in, ij?í, ina 
essiv. -n 
iness. -n (sne) 
elat. -s (st) 
illat. •i -ih 

T ö b b e s s z á m 

-i, i, ij 
•it 
-i kuim 
•n 
-in, -ijn, -jn, isne, isne, ijsnd 
-is, -ist, -ijs, -ijst 
-ita, -ijta, -ita 

A névragozásnál tehát, mint láthatjuk, minden egyes casusra 
külön alak s a genitivust kivéve külön rag is van. Az egyes számi 
accusativus a karesuandói nyelvjárásban még megegyezett a geni-
tivussal (az n rag csak kivételesen fordult elő mind a kettőben), 
Jokkmokkban pedig az accusativust külön u v. v rag jelzi. Az ösz-
szes többi északi lappságban egyforma rag jelölte az inessivust és 
elativust és csak Ganander nyelvtanában találunk az elativusban 
csupán st ragot, mely azonban az inessivusban is előfordul az n, 
sn mellett, míg Jokkmokkban e két eset mindig egészen külömböző 
ragokkal van jelölve. Az egyes szám comitativusa csak az n jésű-
lése vagy a ritkábban használt magánhangzós végű -ina alak által 
külömbözik a tornióitól. Az északi lapp nyelvek a többes szám 
nominativusában mind -k (kares. -hk, -'k, -ht, -t) képzőt tüntetnek 
föl, mely azomban a Tornio lappmarkban nyomtalanul el is kop-
hatik. Ez a k a jokkmokki nyelvjárásban már egyáltalában nincs 
meg és helyette csak gyenge aspiratio vagy semmi sem hallható. 
A többes szám genitivusában Tornióban az i mellett -it is szerepelt, 
Jokkmokkban azomban ennek sincs nyoma. Ezen most fölsorolt 
sajátságok által a jokkmokki nyelvjárás a névragozás terén a közép 
IpS. nyelvhez szolgál átmenetül. 

Az igetőhöz járuló ragok sem külömböznek alapjában sokat 
a lpF. nyelvéitől vagy a karesuandóbeliektől és ha mégis nagyon 
eltérőknek látszanak, az csak a rajtuk végbement hangtani válto
zásnak tulajdonítható. A lpF. egyes 1. sz. m, kares. m (n) helyett 
Jokkm.-ban u, v-t találunk, a lpF. k pedig a jelen idő egyes sz. 2., 
a többes sz. 3. és múlt idő egyes sz. 2. személyében épp úgy el
kopott mint a névszóknál a többes-képző. A jelen idejű dual. 1. 
személyben Karesuandóban még e vagy semmi rag volt, Jokkmokk-
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p r a e t e r i t u m 
-u, V 
> 

-me 
•te 
-ka 
-me 
-te 
-n (-n) 

ban azomban -in (-n)-t találunk. A duális 3. személyének ragjai 
csak annyiban külömböznek a karesuandóiaktól, hogy itt csupán 
a kopottabb -pa, -ka alakúak fordulnak elő. A jokkmokki nyelv
járásnak igéhez járuló ragjai a jelen és múlt időben a következők: 

P r a e s e n s 
Sing. 1. -u, v 

2. -' 
3 . — 

Dual. 1.-n 
2. -pihttie, -ppie 
3. -pa, pa 

Plur. 1. -p 
2. -pihtit, -pit 
3. -(%, -ie, e)\ 

A módbeli kifejezés már több tekintetben eltérő. Nevezetesen 
az imperativusban a Lule lappmarktól északra még nem fejlődött 
egészen külön a magasabb és mélyebb hanggal való vocalisatio, a 
mi Jokkmokkban tapasztalatom szerint már megtörtént. Itt 
ugyanis ugyanazon igénél pl. a következő ragok élnek egymás 
mellett az imperativusban: 

II. I m p e r a t i v u s 
- (u) m 
• ( > < / 

-(u)s 
-(u)peá 
-(u)n 
-(u)ska 
-(u)p 
-(u)t, (u)pdt 
• (u)sa 

Megvan e dialektusban a lpF., Kares. -ca, -ica képzős con-
junctivus (illetve potentialis is), de a lpF. s, Kares. s (s) képzős 
optativus teljesen hiányzik és helyette tietali v. tietalulu alakok 
fordulnak elő. , 

Az alaktan egyéb sajátságait mellőzve még egy körülményt 
kell kiemelnünk, a mely leginkább befolyt a jokkmokki dialektus-

NYELYTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 14 

I. I m p e r a t i v u s 
Sing 1. — 

2. (a, -ie)' 
3. -(e)s, (i)s 

Dual. 1. -(a)pie 
2. -(e)n 
3. -(e)ska 

Plur. 1. -(a)p, (ie)p 
2. -(e)t, (a)pet 
3. •(i)sa. 



2 1 0 HALÁSZ IGNÁCZ. 

nak a tornióitól és még inkább a lpF. nyelvjárásoktól való nagy el
térésére, és ez s z ó k i n c s é n e k n a g y k ü l ö m b s é g e . A leg
közelebb rokon torniói és lpF. nyelvjárásokra ugyanis részint a 
norvég, részint a finn nyelv igen nagy hatással volt, a jokkmokki 
dialektusban ellenben a finn nyelvnek ezen ujabbkori nagy hatása 
majdnem teljesen hiányzik. A norvég nyelv hatását is a svéd váltotta 
föl, de ennek ujabbkori hatása igen csekély a tőle délebbre esö 
IpS. dialektusokra tetthez képest. A jokkmokki nyelvjárásban pl. 
hiányzanak ilyen Karesuandóban használt finn eredetű szók, mint 
palavaled'dle «szolga», vanemahk v. fanemahk «szülék»; audugas 
« boldog, selig)); lödodus «vigasztalás)), vagy ilyen norvég eredetűek, 
mint hjehmanni «kereskedő»; j>ahkar «pék»; manka «sok» stb. és 
helyettük részint eredeti lapp, részint svédből került szavak van
nak használatban. Azonkivűl a lapp eredetű szókincs is nagyon 
eltérő a többi északi dialektusokétól. Számos közönséges fogalomra 
egészen más szavakkal él a jokkmokki mint a lpF. vagy a torniói 
nyelvterület és e tekintetben inkább a közép IpS. nyelvhez közele
dik. Hogy csak egy-két példát említsek, a magyar «mondania lpF.-
ságban cielke-, Karesuandóban tad'da-, Jokkmokkban pedig jouála-, 
jahtte-v.hoalla-; Kares. jerra- «kérdezni*) Jokkm.-ban csak kahca-. 

II. A közép svéd-lapp nyelvterület. 

A közép IpS. nyelvről a legtöbbet tudunk, mert ez a tulajdon
képpeni könyvnyelv. Ennek a szókincsét találjuk összegyűjtve 
Lindahl és öhrling 1780-ban megjelent szótárában s ennek a 
nyelvtanát dolgoztam ki a megjelent nyomtatványok alapján 
1880-ban. Mindamellett azomban dialektikus szempontból éppen 
a közép IpS. nyelvről tudunk legkevesebbet, mert a népnyelvről, 
úgy a mint a Pite- és Ume-lappmarkokban beszélik, eddigelé alig 
van valamicske adatunk. Ezt a nyelvterületet még bővebben át 
kellene kutatni, mert mostanáig csak egyes szigetecskéket ismerünk 
belőle, de a külömböző vidékek nyelve közötti összefüggést, az 
északi dialektusokból a közép IpS.-ba és közép IpS.-ból a déli 
nyelvbe való átmeneteket még nem láthatjuk tisztán. Különösen 
a Pite-lappmark északi részéből, az arjepluogi egyházkerületből, 
hiányzik minden adatunk. Pedig ezen a vidéken igen nagy átala-
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kuláson megy keresztül a lapp nyelv, itt kezd valószínűleg eltüne
dezni az acsodálatos rendszeresség, mely az északi IpS. nyelvjárások-
han a mássalhangzóerősbülés és gyengülés tüneményében uralko
dott, és kezdenek előttinni a kettős tőalakok, melyekkel egy-két szó
nál a jokkmokki dialektusban is találkozunk már. Összes népnyelvi 
adataink, melyekből e nagy terület dialektikus viszonyait nagyjá
ban meghatározhatjuk, alig néhány lapra terjednek. A Pite-lapp
mark arvidsjauri kerületéből én közöltem három mesét, de nem a 
legmegbízhatóbb forrásból, mert a kitől e szövegeket és néhány 
nyelvtani adatot följegyeztem, született lapp volt ugyan, de már 
annyira elsvédesedett, hogy anyanyelvét nem bírta teljesen s külöm-
ben is tanítói működésének legnagyobb részét a Lule-lappmark-
ban töltötte. Nyelve tehát, úgy látszik, több tekintetben keverék. 
Az Ume-lappmark északi részéből, a malái egyházkerületből, mint 
említettem, Budenz gyűjtött szintén csak csekély számú, nyolcz 
lapra terjedő szöveget. Ezen kívül Donner 0 . «Lieder der Lappenw 
ez. mtivében is találunk két nagyobb epikus költeményt közép 
IpS. nyelven írva, de mint már föntebb mondtam, e szövegek, mind 
a mellett, hogy kiejtés szerint vannak közölve, még sem használ
hatók a dialektológia szempontjából, mert nem valamely határo
zott nyelvjárást, nem a tulajdonképpeni népnyelvet, hanem Fjellner 
sorselei pap nyelvét tükröztetik vissza, vagyis a IpS. könyvnyelvet 
külömbözö vidékek dialektikus sajátságai szerint kiejtve. Ez a nyelv 
nem a sorselei, nem a déli, sem az északibb lappoké, hanem mind 
a háromé összevegyítve, úgy hogy mégis a közép IpS. nyelv saját
ságai az uralkodók benne. 

A közép IpS. nyelv legjellemzőbb sajátsága, mint már az 
általános osztályozásnál is említettük, a mássalhangzóerősbülés és 
gyöngülés rendszerességének megbomlása. E megbomlás abból 
áll, hogy az északi nyelvekben fölsorolt legtöbb ragozásbeli válto
zás a közép svéd-lapp nyelvben vagy teljesen megszűnt, vagy az 
erősbült ós gyöngült alak jelenteskülömbség előállta nélkül él 
egymás mellett és a szóknak csak csekély számán maradt meg e 
tünemény olyan rendszerességgel, mint az északi nyelvjárásokban. 

E háromféle elváltozásra a IpS. könyvnyelvben is találunk 
már elégséges példát. Rendszeres időmértéki változás van például 
e szókon: sittet «akarni», melynek jelen időbeli egyes sz. 3. sze
mélye sodn sitta, múlt időbeli ugyanazon személye azomban már 

14* 
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sodn siti, negatív alakja pedig idei sita (Jokkm.: sihtat: son sihtay 

son sitái, iéci sita); sámés, plur. sábmaseh «valamely, némely» 
(Jokkm. soqmies v. sömies, plur. soqpmásaí') stb. — Más szók hol 
erősbülten, hol gyöngülten fordulnak elő ugyanazon alakban, mint 
vaimo v. vaibmo «szív», gen. s. vaibmon, gen. plur. 3. sz. birt. rag
gal vaimoisa (Jokkm. vajqmuo, gen. s. vaimuo, gen. plur. 3. sz. b. 
r. vaimoisa) stb. — A legtöbb szó azomban csupán csak egy, még 
pedig vagy erősbült vagy gyengült alakban található a könyvnyelv
ben, mint takket «tenni, csinálni» : praet. s. 3. takkai (Jokkm. tah-
kat: tokái); kuliét «hallani» : prset. s. 3. kullai (Jokkm. kullat: 
kulái); vaddet «adni»: praet. s. 3. vaddi (Jokkm. vaddiet: vatti) stb.. 

A közép IpS. nyelvben általában az erösbülés és gyöngülés 
legtöbb formája megszűnt. Nem található itt már, legalább az 
eddigi népnyelvi adatok tanúsága szerint, sem a zöngétlen k, t, p-
nek zöngés g, d, b-re, sem a kk, tt, cc, cc, pp-nék zöngés gg, dd, 55 
(de), 55 (de), bb-re változása. A hkk, htt, hec, hec, hpp hosszú aspi
rált mássalhangzók is teljesen hiányoznak és csak gyöngült lik, ht,. 
hé, he, hp alakjukban élnek. A többi hosszú mássalhangzók közül 
is alig egy pár van még, mely gyöngülni szokott, de nincs már 
egyetlenegy sem, mely az összes hasonló hangtani helyzetben levő 
szókon egyformán változik, hanem csak kivételesen egy-két szón. 
Ezekről majd az egyes nyelvjárások tárgyalása alkalmával emlék
szem meg bővebben. 

Közös sajátsága a közép IpS. nyelvnek, hogy, legalább az 
eddig gyűjtött szövegek tanúsága szerint, a sva-féle erösbülés sem 
fordul elő benne. A jokkmokki ajékie (áikie) «idő» itt csak aike-nak, 
a jokkm. jorökole- «fordítania itt jorkole- jorgele-nsik hangzik stb. 
Ott azomban, a hol az északi IpS. nyelvben IpF. d, b erősbülések 
helyett találtunk sva hangot, a sva hang helyett a közép IpS. nyelv
ben újra föllép a d, b, illetőleg nyelvjárás szerint t, p erösbülés. 
Pl. IpF. gavdna-, Lul. káuána- «találni» a közép IpS. nyelv arvids-
jauri dialektusában kautae-, a malaiban kaudne-; IpF. harbmad,. 
Jokkm. harántat = arvidsjauri harpmat «felette, nagyon»; IpF. 
golbma, Jokkm. kolömo = malái kolbma «három» stb. 

Az északi IpS. nyelvterület közös jellemzése alkalmával fejte
gettük, hogy a mássalhangzók rendszeres időmértéki változása a 
magánhangzókra is visszahat s ezeknél is idéz elő időmértéki vál
tozásokat. Ott említettük a többi közt, hogy a tőbeli mássalhangzó 
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megrövidülésénél a rákövetkező szótag rövid magánhangzója meg
nyúlik. A közép svéd-lappságban e helyett kétféle eset áll be: vagy 
csak a gyöngült (rövid mássalhangzós) tő maradt meg és akkor az 
első szótag magánhangzója nyúlik meg (Arvidsjaurban nem min
dig), vagy pedig az erős (hosszú mássalhangzós) tőben állapodott 
meg a szó és akkor mind a mássalhangzó előtti mind pedig az 
utána levő magánhangzó rövid marad. Pl. Lul. iu sita «nem aka-
iok» = Arv. ip síta, Mai. ib sita; Lul. sisa «be» = Arv. sisa, Mai. 
sisa || Lul. tasá «ide» = Arv. tasa, tassa, Mai. tassa; Lul. tahó? 
«csinálsz» = Arv., Mai. tátika'; Lul. kula' «hallasz» = Arv., Mai. 
kulid' stb. 

A közép IpS. nyelv e rövid általános jellemzése után átterhe
lünk az egyes dialektusok ismertetésére. 

A) Az arvidsjauri nyelvjárás. 

E nyelvjárás hangjai nem sokban térnek el a Jokkmokkban 
előfordulóktól. A mássalhangzók közül teljesen hiányzik a d' ós 
általában az egyszerű és összetett zöngés hangok legnagyobb része. 
A d-t, a 5-t, a g-t nem jegyeztem föl olyan szókban, a hol a lulei 
dialektusban megvoltak s úgy látszik, Arvidsjaurban teljesen isme
retlenek. A rövid g-t egyszer sem hallottam, a hosszú gg-t is csak 
egy szóban. A b-t csak a szó végén jegyeztem föl, mint egyes számi 
első személyű ragot és szó közepén az igék jelen idejének többes 
2. személyében, de lehet, hogy nem jól hallottam. A jokkmokki 
rendes /? sem fordul elő ; csak ezen szóban tibfias hallottam valami 
hasonlófélét. Ezek szerint az arvidsjauri dialektus mássalhangzói 
a következők volnának: 
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Zön
gétlen Zöngés 

Zön
gétlen Zöngés Orr- 1 L 

hangok hangok 
B 

hangok 

Torokhangok 
V 

Torokhangok 
k (9) n 

ínyhangok 

II 
j n 

ínyhangok 
c S 

Foghangok 
t n l r 

Foghangok 
c \ s 

Ajakhangok 
f V 

Ajakhangok 
p 00 m 

A magánhangzók pedig ezek: 

• Ajakzárás nélkül Ajakzárással • 

Mély Vegyes Magas Mély Magas 

Felső 
nyelvállással 

i X u U (ü) 

Emelkedett 
nyelvállással é (9) 

Középső 
nyelvállással e é 0 ö 

Alsó 
nyelvállással a a (á) á 9 (V 

Rövid Hosszú Rövid Rövid Hosszú Rövid Hosszú Rövid 

Ezek közül az $-t és $-t csak egy, az p-t csak két szóban je
gyeztem le s könnyen meglehet, hogy ezen hangok elő sem fordul
nak az arvidsjauri nyelvjárásban s hibás hallás folytán kerültek a 
szövegeimbe. Az ü-i is csak egy szóban, a svéd eredetű ftür/co-ban 
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hallottam és eredeti lapp szavakban valószínűleg épp úgy hiányzik 
mint az északi nyelvjárásokban. 

Diphthongusokat következőket jegyeztem föl: 
a) Ereszkedők: ai, ei, Si, oi, ui; ie (ie); eá; oq, uq; úo (u°); 

au, iu, ou. 
b) Emelkedők; ié (ie); ea (eá), iá; uó; % lü. 
A hallott triphthongusok a következők : 
iei, oqi, uoi; ieu (ieu), uou. 
1. M á s B a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . — A szövegek csekély

sége folytán az általános változásokról igen keveset szólhatunk. 
Legnevezetesebb jelenség, hogy a lulei zöngés hangoknak itt kevés 
kivétellel zöngétlenek felelnek meg; a lulei sagga «nagyon» itt 
sagka, sakká ; a lulei obbo «egész» itt oppó. 

Néhány mássalhangzóváltozás mint átmeneti dialektust jel
lemzi. Jokkmokkban például konna «hol», tanná «itt» alakokat 
találunk, melyeknek Arvidsjaurban is konnla, tannta felelnek meg. 
De már a jokkm. sinná «-ben, benti) Arv.-ban sisna alakban él, az 
sn tehát épp úgy nem assimilálódott, mint tovább délre a többi 
szavakban sem. 

Legjobban föltüntetik azomban mint átmeneti dialektust a 
mássalhangzókon ragozás közben végbemenő változások. 1. A Jokk-
mokkival megegyező rendszeres változást már csak kevés szón 
találunk. Ilyenek : porrot «enni» : prast. s. 3. poroi (Jokkm. porrot : 
poröi); varrie (de váiie is), gen. s. varié «hegy» (Jokkm. varrie: 
várié) \ atne- «bírni», praet. s. 3. ani, prset. plur. 3. atnin (Jokkm. 
atne-: ani, atnin); sapmie, gen. s. saniie wlapp emberi) (Jokkm. 
sapmie: sámie) \ piejjet, prast. s. 3. pieji (Jokkm. pied'dát, piejai). 

2. Ingadozók vagyis ugyanegy ragozási alakban erősbült és 
gyöngült mássalhangzóval egyaránt használatosak: kautnat v. kau-
net «találni» (Jokkm. káuánat (prees. s. 1. káunau); vuoitnát v. 
vuoidnát «látni», prset. s. 3. vuoine, praet. plur. 3. vuoinin (Jokkm. 
vuojeniet: praet. s. 3. vuoini, plur. 3. vujenin); heipma v. heima, 
«ház» (Jokkm. Wejema: gen. s. heima); pöhtit v. pötit «jönni». 

3. Csak erősbült alakban használatosak: vattiet «adni», 
praet. s. 3. vatti (Jokkm. vaddiet: vatti); heágka, heákka «élet» 
(Jokkm. heágga: heákka) | viehket, praet. s. 3. viehki «futni» (Jokkm. 
viehkat: viekai); tahkat, praet. s. 3. üthkai «tenni» (Jokkm. tahkat: 
takái); vuohcet, prset. s. 3. vuohci «lőni» (Jokkm. vuolicat: vuocai); 
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pahéet, praet. s. 3. pdhcij «maradni)) (Jokkm. pahciet: pacij); man
nát, praet. s. 3. mannái «menni» (Jokkm. mannát: mandi). 

4. Csak gyöngült alakban élnek: ealuo «nyáj» (Jokkm. eálluo, 
gen. eáluo); nahkie, gen. nahkie «bőr» (Jokkm. nahkkie: nahkie); 
mahtit, praes. s. 3. mahti «képes lenni» (Jokkm. mahttiet: mahtij); 
pdjet, praet. s. 3. pájái «hagyni» (Jokkm. pád'dat: pdjai). 

2. M a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — A magánhangzók 
általában megfelelnek a Lule lappmarkbelieknek. A változások 
közül leginkább említésre méltó, hogy a jokkmokki o helyett gyak
rabban u-t találunk; pl. uit «valóban» = Jokkm. oit; ulkos, ul-
kus «ki» = Jokkm. olhkus; kü, ku «midőn, mint» — Jokkm. ko, 
ko. Ez a változás jobban délre még általánosabb lesz. 

A diphthongusok közül feltűnő, hogy a jokkmokki ie helyett 
igen sokszor csak e s az oa helyett is többször o fordul elő; pl. 
herkie = Jokkm. h'erekie «rónökör»; keres = Jokkm. kieris ((ked
ves, drága» | occut v. oaccut = Jokkm. oadcuot (oaccuou) «kapni». 
Jellemző azomban, hogy szókezdő ou diphthongust találunk az 
outon, outost, outol adverbiumokban úgy mint az északi nyelvekben, 
holott a többi közép IpS.-ságban már au szókezdet él. 

A magánhangzók időmértéki áthelyezkedését már föntebb 
(213. lap) említettük. Arvidsjaurban háromféleképpen történik: 
1. Az első és második szótag magánhangzója s a mássalhangzó is 
rövid marad; pl. sisa (= Jokkm. sisa) «-be, bele»; tasa «ide» 
( = Jokkm. tasa). — 2. A magánhangzó rövid, de a mássalhangzó 
hosszú: tassa, 1. tasa. — 3. A tőszótag magánhangzója hosszú, de 
a mássalhangzó rövid: ip slta «nem akarok* ( = Jokkm. iu sita). 
— A nála viszonyszót azomban olyan alakban jegyeztem föl mint 
a hogy Jokkmokkban él. 

3. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Az éjszaki nyelvjárásoktól 
a már említett hangtani eltéréseken kívül egyes alaktani sajátságok 
is megkülömböztetik. A névragozásnál megemlítendő, hogy az 
egyes és többes szám accusativusának gyakran hiányzik a ragja, és 
vagy a nominativussal egyezik meg, mint az egyes számban almok 
«nép» és «népet» ; hárra «pap» és «papot», a többes számban 
ciuka' «madárnak)) és «fiakat». Külömben az egyes sz. accusativu-
sában -u, és a délibb b, a többes számában pedig -it rag is van 
használatban. A többes accusativusi -it partitivusi értelemben is 
előfordul; pl. vaja stalpitja eaca uruotasait edh kalkin porrot vies-
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suje pohcuit «bogy farkasok és más vadállatok eleven rénszarvaso
kat ne egyenek*); kaihka samitt kalkin hauhtetuvvat helviti ((vala
mennyi lapp a pokolba fog temettetni)). Az egyes szám genitivusá-
ban itt már n rag, az inessivusban pedig az n mellett sn, sne fordul 
elő mint a délibb nyelvjárásokban. 

Az igeragozásnál a jelen idő egyes sz. 1. szem.-ben már 
többnyire b, többes 2. személyében -bet, a dual. 2. személyében 
betin, a dual. 3. sz.-ben pedig -pen, -ben ragokat használják a jokk-
mokki -u, v, -pihtit, -pihttie, (pihttien), -pa ragok helyett. A múlt 
idő ragjai nagyobbára megegyeznek. 

A többi alaktani külömbségeket az adatok nem nagy meg
bízhatósága folytán nem tárgyalva, a másik ismert közép IpS. 
dialektus ismertetésére térünk át. 

B) A malai nyelvjárás. 

A malai az egyedüli a közép IpS. dialektusok közül, melyről 
teljesen megbízható adataink vannak s mely úgy szólván egyedül 
alkalmas arra, hogy a közép svéd-lappság jelleméről kellő képet 
alkothassunk magunknak. 

A malai nyelvjárás hangjai, különösen mássalhangzói és 
diphthongusai között több van, melyet Arvidsjaurban nem talá
lunk. Malaban már általánosak a zöngés g, ,5 és a g, d, b hangok, 
melyek Arvidsjaurban egyáltalában nem, vagy egyik-másik, mint 
pl. b, igen ritkán fordultak elő. Azon kívül itt U, í, % (fj), 0 han
gokat is találunk följegyezve; az északi IpS. d'hang azomban itt is 
hiányzik s mint a j-nek erősbülése a déli és közép IpS.-ságban 
sehol sem található. A malái nyelvjárásban a következő változatos 
mássalhangok fordulnak elő : 
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Zön
gétlen Zöngés Zön

gétlen Zöngés Orr 
hangok 

L R 
hangok hangok 

Torokhangok 
K 

Torokhangok 
k 9 z n 

ínyhangok 
i (i) 3 n 

ínyhangok 
c 3 s 

Foghangok 

c 3 s 

Foghangok t d n l r Foghangok 

d 

Ajakhangok 

1 

f V 
Ajakhangok 

1 V b m 

A U valószinüleg praepalatalis k-\-j=kj. 
A magánhangzók az a-t és a kétesnek jelölt hangokat kivéve 

ugyanazok mint Arvidsjaurban. Csak a diphthongusok- éstriphthon-
gusokban fordul elő egy új hang, az ö. 

Ajakzárás nélkül Ajakzárással 

Mély Magas Mély Magas 

Felső 
nyelvállással 

i % U U 

Emelkedett 
nyelvállással 

é 

Középső 
nyelvállással e e 0 Ö Ö 

Alsó 
nyelvállással a a a a, 

Bövid Hosszú Bövid Hosszú Bövid Hosszú Bövid 

A diphthongusok sokkal változatosabbak, mint az arvidsjauri 
dialektusban: 
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a) Ereszkedők: ai, ai, ei, ei, oi, ui; id, ie, ue; uo (úo), uö ; 
au, eu, öu. 

b) Emelkedők: % % uö. 
Triphthongusok; uei, uou, uöu ; — lei, iau. 
1. M á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . — A szókezdő más

salhangzók a malái nyelvjárásban is ugyanazok, mint a jokkmokki-
ban, csakhogy a zöngétlen k, t, p explosiv hangok mellett néhány 
szónak elején zöngés g, d, b hangok is előfordulnak. Ilyen szók: 
gumpe v. kumpe «farkas»; glás «üveg, ablak» \ devva «halom» | 
biergete- «boldogulni vmivel»; birre v. pirre «medve»; bonda v. 
ponda «gazda, gazdag*. 

A szó közepén e dialektusban a jokkmokki k, t helyett már 
igen gyakori a zöngés explosiv hang és a szó végén sem ritka; 
a jokkmokki tn, pm kapcsolatok helyett pedig mindig dn. bm fordul 
elő. Pl. jorgele- (Jokkm. jorökole-) «fordítani»; almug (Jokkm. 
alámuk) «nép»; coigate- (Jokkm. cuejekate-) «hótalpon futni» ; 
raike v. raige (Jokkm. rajekie: raikie) «lyuk» ; ráde- «tanács» = 
Jokkm. ratie; valde- (Jokkm. valtie-) «venni» ; lehked (Jokkm. 
iehkiet) «este» | adna (Jokkm. eatna) «sok»; jabme- (Jokkm. jap-
mié-J «meghalni*. A malái szóközépi b egyébként Jokkmokk-
ban is b. 

A jokkmokki i végű diphthongus vagy l, r után levő olyan 
sva hangnak, mely eredetibb lpF. d, h-bői támadt, Malában ismét 
d, b erősbítő hang felel meg; pl. aibmote- (lpF. aibmote-, Jokkm. 
ajemute-) «bírni, képes lenni»; albme (lpF. albme, Jokkm. alemie) 
«ég, coelum»; corbmo (lpF. corbma, Jokkm. corömo) «ököl» | vaoi-
dne-, voidne- (lpF. oaidne-, Jokkm. vuojéne-, vajene-) «látni» ; 
kaudne- (lpF. gavdna-, Jokkm, kauána-J «találni». 

Azon jokkmokki szóközépi í-nek, mely lpF. do- helyett való, 
Malában néhány szóban eredeti d v. d, néhány szóban pedig dd 
felel meg, mint : ode- v. ode- (lpF. oaőda-, Jokkm. oate-) «aludni»; 
kodé-, kodé- (lpF. godda-, Lule kotie-J «szőni»; kuede- (lpF. guöŐőe-, 
Jokkm. kuotie-J «hátrahagyni)); node (lpF. noaoőe, Jokkm. noqtie) 
«teher» | oddo (lpF. oddo, Jokkm. otö) «új»; iddiet (lpF. ided, 
idd ed, Jokkm. itiet) «reggelű. 

Az sn és ln-nek nn-vé való összeolvadása itt már nem fordul 
elő és a jokkmokki sinnd, tavina, konna, nanna alakoknak sisne, 
tasne, kusne, naldne felelnek meg. 
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A rendszeres időmértéki változásnak már csak kevés mással
hangzó van alávetve ós ezeken sem megy végbe a változás minden 
szónál és nem is mindig úgy mint a Lule lappmarkban. A szöve
gekben és szótárban előforduló időmértéki változások a következők : 

Toro khangok 

Erősbűit 
alakban: hk 

Toro khangok 
Gyöngült 

alakban: hg 

Iayhangok 

Erősbűit 
alakban: JjOJ) 

hé 
(cc) 

Iayhangok 
Gyöngült 

alakban : j c 

Foghangok 

Erősbűit 
alakban: ht SS he 33 rr 11 

Foghangok 
Gyöngült 

alakban: t s c 3 r 
\ 

l 

Ajakhangok 

Erősbűit 
alakban: 

hp 
(PP)\ Ajakhangok 

Gyöngült 
alakban: p V 

Ezeken kívül még egy pár összetett mássalhangzócsoport is 
van, mint gn, dn, bm, melyek úgy rövidülnek a ragozási alakokban, 
hogy az első mássalhangzó elmarad és csak az fi, n, m marad meg 
(v. ö. jokkkm. kn v. gn—n, tn—n, pm—m változásokat). A kt, ke, 
ks, ks csoportokban a / t a malái dialektusban soha sem változik. 

Mind ezen kimutatott mássalhangzóváltozások közül a leg
nagyobb rósz ingadozik s csak a következő szókon találunk rend
szeres átalakulást: 

1. hk—g : sühke «evezni» (prset. dual. 3. sügiken) ; viáhke-
«futni» (prset. s. 3. viagi). 

2. hé—éi viiohce- (praet. s. 3. vueci, dual. 3. vuocikan) «lőni» 
( = Jokk. vuohcat; vuocau). 

3.jj (ij): j : raije- (imperat. s. 2. rajé) «küldeni» ( = Jokkm. 
rad'da-: rajau). 

4. ss—s: ttesse- v. kesse- (prset. s. 2. kkssi', dual. 3. kémken) 
«húzni» ( = Jokkm. kiessie-: kiessV, kiesika). 
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5. vv—v: tievva, de tievas «tele»; pivve- «melegen lenni», de 
pivales «melegu. 

6. rr—r : cierro- (praes. 3. cerro, praes. s. 1. cierob) «sírni)) 
(== Jokkm. cierru0-: mon cieruou, son cierro); mórra v. muorra 
(gen. s. mören ; állat. plur. mörite) «fa» ( = Jokkm. muorra : muora, 
muorait); nuorra (nom. plur. nőre ) «fiatal» (= Jokkm. nuorra: 
nuora'); merra (gen. s. mieran, állat. s. merraje) «tenger» ( = Jokkm. 
medrra: meára, meárrai). 

7. II—l: stallo (elat. s. stdlost, nom. plur. stálo', gen. plur. 
staloi) «óriásw ( = Jokkm. stalluo : staluo, stalui); puölle- (preet. s. 
3. pueli) «égni» ( = Jokkm. puóllie-: puolij); kalle- «átgázolni» : 
kalete- vb. caus. «átkeltetni». 

8. gn—n: cagne- (prset. dual. 3. caniken) «bemenni)) 
( = Jokkm. cakna-: canai). 

9. dn—n: adna «sok» : compar. anab «több» ( = Jokkm. 
eátna: ednab). 

10. hm—m: olbma (acc. s. olmab) «ember» ( = Jokkm. olmaj: 
oldmau); heibma (gen. s. hetman, állat, heibmai) «ház, otthoni) 
( = Jokkm. hajema: háima, hájémai); sabme (nom. plur. sdme') 
«lapp ember» ( = Jokkm. sapmie (samie); sömes (nom. plur. sob-
mase') «valamely, némely» ( = Jokkm. soamies: soapmasa); jabme 
(praet. s. 3. jami) «meghalnia ( = Jokkm. japmie-: jamij); kabmak 
«czipő» : kamaté- «lábbelit fölhúzni)). 

E most fölsorolt szókról sem mondhatjuk azomban teljes 
biztossággal, hogy az egész ragozáson végig mindenütt teljes rend
szerességgel történik-e a gyöngülés, mert erre nincs elégséges 
adatunk. 

Valamennyi a táblázatban föltüntetett erősbülós és gyöngü
lés, a föntebbi esetek kivételével, ingadozóan is előfordul, vagyis 
ugyanazon szónál mind a két alak használatos. így hk v. k: vuolike 
v. vuoke «forma» | hé, cc—c: cicce (acc. s. ciceb, állat. s. ciccai; 
azomban birt. raggal: cicám v. ciccam) «anya» ; léeéev. kiecce «vég, 
extremitas)); kahcate- v. kacaté- «kérdezni» | kilito v. kito ((köszö
net*; pökte- (praet. s. 3. pöhti v. pöti) «jönni» | he—c: cahce vagy 
edee (s. gen. cacen ; állat. s. cacai) «víz» = Jokkm. cahcie (cacie, éah-
cai) I 33~3 •' va33e~ (praet. s. 3. vagi v. vaggi; p. praet. vagam v. 
vaggam) «menni» = Jokkm. vaggie- (vacci, vaggam) \ rr—r : pöres 
v. porres «öreg» ; pirre 7. pire (acc. s. pirreb v. pireb) «medvei) ; 



222 HALÁSZIGNÁCZ. 

II—l: kuliét (praet. s. 3. hullai v. kuli) «hallani» = Jokkm. kullat 
(küldi); tálak v. tallak «azonnali) | lahpe- (praet. s. 3. lahpi, dual. 
3. lahpiken v. lápiken) «hagyni» | iadno v. iano «folyó»; kaudnete-
v. kaunete- «találkozni vkivel» | caimete- v. caibmate- «nevetni» ; 
öme v. obme «holmi». 

A legtöbb szó azomban már csak egy alakban állapodott 
meg az egész ragozáson és szóképzésen végig, még pedig vagy csu
pán az erősbült vagy csupán a gyengült alakban. 

Csupán erősbült alakban használatosak például: tahke-
(praet. s. 3. tahki) «tenni» = Jokkm. tahka- (takai); lohka- (praet. 
s. 3. lohki) «olvasni» == Jokkm. lohka- (loköi); ohce- (praet. s. 3. 
ohci) «keresni» = Jokkm. ohce- (ocöi); kosso «hová» = Jokkm. 
kösd; passa- (passab) «mosni» = Jokkm. passa- (pasdu); kocce-
«urinare» = Jokkm. kodcuo- (koccuo''); manne- (praes. s. 1. mannab, 
praet. s. 3. manni) «rnenni» = Jokkm. manna- (manáu, mandi); 
orrot (praes. s. 1. orrob) «lenni» = Jokkm. orruo- (oruou); tollo 
(gen. s. tollon, acc. s. tollob) «tűz» . = Jokkm. tollo (tolö, tolöu); 
adne- (praes. s. 1. adnab, praet. s. 3. adni) «birni, tartani* = Jokkm. 
atnie- (anau, ariij); cadne- (praet. s. 3. cadni) «kötni» = Jokkm. 
catna- (canái); vaibmo «szivt> = Jokkm. vajemuo (gen. s. vaimuo). 

Csupán gyöngült alakban használatosak: 1. A közép IpS.-ság 
általános jellemzése alkalmával említett esetek. — 2. hdjo «szegény» 
= Jokkm. head'duo (gen. s. heajuo);paje- (praes. s. Q.paja') «hagyni» 
=Jokkm.pád'da- (pája')\ dca (acc. s. acaseb) «más»= Jokkm.ieca 
(acc. iehcasau); Idce- (praes. s. 2. Idea') «ágyat vetni» = Jokkm. 
Wicie- (Idea') \ pöco (gen. s. pöcen) «rénszarvas" = Jokkm.poacuj 
(pohecu) | tiete- (praes. s. 2. tieta') «tudni» = Jokkm. tiehtie-
(tieta1) | ose (gen. s. osen) «rész» = Jokkm. oassie (oq>sie); vieso-
(praes. s. 1. viesob) «élni» = Jokkm. viessuo- (viesuou) \mdna (gen. 
s. mdnan) «gyermek* = Jokkm. manna (mdnd) \ avo (gen. s. avon) 
«öröm» = Jokkm. dvvuo (ávuo) \ karé (gen. s. kdren) «edény» = 
Jokkm. karrie (karié); fira «körül» = Jokkm. pirra \ kuele (gen. 
s. kuelen) «hal» = Jokkm. kuPllie (kuolie); cdle- (praes. s. 2. cála') 
«írni» = Jokkm. callie- (cála') stb. — A kk, tt, pp, cc, cc zöngétlen 
hosszú mássalhangzók, melyek Jokkmokkban rendszeresen zöngés 
gg, dd, bb, J J (de) és 55 (dc)-re változtak és Arvidsjaurban csupán 
csak a zöngétlen alakban állapodtak meg, Malában viszont csak a 
zöngés gg, dd, bb, ,55, gg alakokban használatosak. A hágga (délek, 
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kadde «part»; óbba «nőtestvér»; 0330- «kapni» stb. szók mással
hangzója a ragozás minden alakjában változatlan marad. 

Összefoglalva a malái szövegekben és szójegyzékben mutat
kozó mássalhangzóváltozásokat, úgy találjuk, hogy 1. rendszeres 
erősbülós és gyöngülés leginkább a rövid magánhangzóra követ
kező bm-es, továbbá az rr és 11 tőhangzós szavakban maradt meg. 
2. A dn és hk csak kivételesen gyöngülnek n, illetőleg o-vé v. fc-vá 
és a legtöbb szóban változatlanok. 3. Ingadozók a h-val való többi 
erösbülések (ht, he, he, hp) és a hosszú mássalhangzók, de az 
utóbbiaknak nagy része vagy csak a gyöngült vagy csak az erősbült 
alakban állapodott meg. 

2. A m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k közül mint e nyelv
járást jellemzőket a következőket említjük föl: 

Az északi nyelvjárások szókezdő ou diphthongusának o-ja 
helyett Malában már kizárólagosan a-t találunk, tehát a lulei-
aividsjauri outon, outost, outol szók itt csak auten, autest, autel alak
ban élnek és tovább délre is leginkább ezen szókezdet van hasz
nálatban. 

A jokkmokki egyszerű hangok egyébként, némi csekély kivé
tellel, ezen nyelvjárásban is ugyanazok. 

Nagyobb változás alá esnek azomban a jokkmokki diphthon-
gusok. A jokkm. eá'-nek itt á, 'a v. á felel meg szó elején épp úgy 
mint szó közepén; pl. ah (Jokkm. eálluo: eáluo) «nyáj»; adna 
y.'ádna (Jokkm. eátna) «sok»; hajó (Jokkm. hedd'duo) «szegény» ; 
sdngoY. slango (Jokkm. seankuo) «ágy». 

A jokkm. ie (ty-néb hangsúlyos szótagban ie, le, la, e v. e 
felelhet meg, hangsúlytalan szótagban azomban mindig csak e ; 
pl. tiete- v. tete- (Jokkm. tiehtie-J «tudni» ; 'eliked v. ehked (Jokkm. 
iehkiet) «este» ; viahke- (Jokkm. vielika-, viahka-) «futni» ; kldce v. 
Uece (Jokkm. kiehcie) «vég» stb. 

Jokkm. o^-nak hosszú consonans és csekély kivétellel aspirált 
mássalhangzó előtt is rövid 0, rövid mássalhangzó előtt pedig hosszú 
ö felel meg; pl. ohpe- (Jokkm. oqhppa-) «tanúlni» ; óbba (Jokkm. 
oqbba) «soror»; korro- (Jokkm. koarruo-) «varrni» ; posso (Jokkm. 
poassuo) «lapp sátor legbelseje» | obme v. ome (Jokkm. oq,pmie: 
oamie) «holmi»; porres v. pöres (Jokkm. poqries) «öreg»; öses 
(Jokkm. oq,sies) «árú» ; höle- (Jokkm. hoalla-) «mondani» stb. 

A jokkmokki wo-nak hangsúlyos szótagban uo v. o, ö, hang-
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súlytalan szótagban pedig mindig o felel meg. Az uo helyett levő 
rövid o két mássalhangzó vagy hosszú consonans, a hosszú ö pedig 
rövid mássalhangzó előtt fordul elő; pl. roptot (Jokkm. ruoptuot) 
«vissza»; tuohkai v. tohkai (Jokkm. tuohkai) «mögé» ; storra v. 
stuorra (Jokkm. stuorra) «nagy» ; tobbele- (Jokkm. tuohppele- v. 
tuobbele-) «megfogni»; mórra v. muorra (gen. s. mören; all. plur. 
mörite) «fa» (Jokkm. muorra: muora) ; nuorra (nom. plur. nöre'J 
«fiatal» (Jokkm. nuorra: nuora') | kahto- v. kato (Jokkm. kalituo-) 
«eltűnni* ;stallo (Jokkm. stalluo) «óriás»; kerliko (Jokkm. kiröhkuo) 
«templom» stb. — Van az uo diphthongusnak még egy változása, 
de erről majd később emlékszünk meg. 

Az uoi triphthongus helyett is többnyire oi-t találunk, mint 
coigete- (Jokkm. cuojekate) «hókorcsolyán menni»; voinaste- (Jokkm. 
vuoiknaste-) «lélekzeni, pihenni»; loihte- (Jokkm. luojehtie-J ((eresz
teni)) ; vuoidne- v. voidne- (Jokkm. vuqjenie-) «látni». — Lásd alább 
egyéb változását. 

A jokkm. uou triphthongusnak itt gyakran uov, uöv, ov meg
felelője is van, mint kuovle- v. kovle- (Jokkm. kuouqla- «tekinteni»; 
kuovtelen v. kuöutelen «közepett*) (Jokkm. kuoutiel); vovdnai (Lin-
dahl vuoudnai) «rettenetes*. 

Az északi IpS. területen általános e l ő r e h a t ó m a g á n -
h a n g z ó i l l e s z k e d é s - f é l e tüneménynek a malái dialektusban 
is van még nyoma, de már csak szórványosan; pl. oddo (Jokkm. 
otö, lpF. odoa) «új»; kosso (Jokkm. kosö, lpF. gosa) «hová»; tollo 
v. tolla (Jokkm. tollo, lpF. dolla) «tűz»; pörre- «enni», de: porrejes 
v. porrojes «nagyevő», porrostuce- «megéhezni» stb. Ezek közül a 
legtöbbön úgy látszik az o-s alak megmaradt az egész közép, sőt 
néhány szón az egész déli lappságban is. Oddo, tollo pl. a déli 
lappságban leginkább urru, tullu alakban élnek. 

A h á t r a h a t ó i l l e s z k e d é s n e k azon neme, mely 
Jokkmokkban és részben Karesuandóban, sőt az összes északi lapp 
területen uralkodik, hogy t. i. a következő szótag mély magán
hangzójának v. ie (i,e) vokálisának hatása alatt a tőszótagbeli 
ie (= ered. é) ed (= ered. a)-vei váltakozott, az eddigi adatok 
szerint a malái dialektnsban nem mutatható ki. 

A ragozás alkalmával azonban a hátraható illeszkedésnek 
egy új jelenségével találkozunk a malái nyelvjárásban. Ez pedig 
nem egyéb mint a ragozásban v. képzésben föllépő i-nek hatása a 
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tőszótagbeli a-ra, uo v. uoi-ra,. Ezen i hatása alatt ugyanis a tŐ-
szótag a-ja gyakran á, a-re, a tőszótag Mo-ja, (melyből egyébként 
is gyakran ue lesz) ue, ttí-ra változik vagy u, w-ra rövidül; pl. sahme 
(gen. plur. sami) «lapp emberi); lahpe- (praet. s. 3. láhpi, dual. 3 
lahpiken v. lapiken) «hátrahagyni)) ; Zas<?- (praet. s. 3. lasi) «be
zárni »; jabme- (praet. s. 3. járni) «meghalni)) ; ía&te (acc. plur. tak-
tite) «csont»; valde- (praet. s. váldi, dual. 3. váldiken de van vaZ-
cZiftm is) «venni *; páldi «mellé»: de p aláesne amellett)); vagge-
(praet. s. 3. vági, de va$gi is) «menni» ; mahte- (praet. s. 3. mati, 
de van mahti is) «bírni, képes lenni» ; kalke- (praet. plur. 3. kalgen 
v. kaikén; — a kalken-béíi e eredetibb i helyett való) «fogni, 
akarni» || vuolge- (praet. s. 3. vuelgi v. vulgi: praes. s. 1. vuolgah) 
«menni»; puokte- (praet. s. 3. puekti v. pukti) «vinni, hozni»; 
muerje (acc. plur. murjit) «bogyó» ; kuoce- (praet. dual. 3. küciken ; 
de praet. s. 3. kuoci) «mászni» ; kuedde- (praet. s. 3. kueddi V-
kuiddi) «hordani»; kuele (acc. plur. kuilide) «hal» ; vuorde- (praet. 
s. 3. vuerdi) «várni». 

Az uoi (oi) triphthongus a következő i hatása alatt többször 
ui diphthongussá rövidül; pl. vuoidne- (praet. s. 3. vuini, dual. 3. 
vuinigen; de prat . s. 3. voidni is van) «látni»; loihte-, ered. luoiJtte-
(praet. dual. 3. luihtiken) «ereszteni)). 

Mint a fölsorolt példákból is láthatjuk, e hangtani jelenség 
még nem állapodott meg egész rendszerességgel és többször ecy-
más mellett használatosak az eredeti és az i hatása alatt átválto
zott hangok. Ugy látszik, ez az egész hangváltozás újabb keletű. 
Alább a stenselei nyelvjárásnál még találkozunk vele, de már 
nagyobb terjedelemben alkalmazva. 

3. Az a l a k t a n i s a j á t s á g o k lényegesen nem térnek el az 
északi nyelvjárásokéitól és szintén inkább hangtani természetűek. 

A nóvragozásban használt ragok majdnem ugyanazok, mint 
a melyek a könyvnyelvben előfordulnak. Az egyes sz. genitivusá-
ban itt mindig n van, az accusativusban rendesen h (ritkábban v, 
u is), az egyes és többes szám inessivusában kizárólag -sne rag 
használatos. Az egyes sz. állativusában a rendes i mellett teljesebb 
-je is előfordul már, mely tovább délre általánosan el van terjedve. 
Megemlíthetjük még, hogy az abessivusban -apta rag van az észa
kibb -taka, -tak helyett, a többes accus.-ban pedig a rendes -it 
mellett teljesebb -ite is használatban van. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 1 5 
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A névszóhoz járuló ragok a következők: 

Egyes sz. Többes sz. 
Nom. — _> 
gen. -n -i 
acc. -b (v, u) -it, -ite 
com. 'in -i kőim 
ess. -n -n 
iness. -sne -isne 
elat. -sí •isi 
állat, -i, -je -ite 

A névmások sorából különösen megemlítendő az északi 
rendes soi 3. személyű dualisi alak mellett előforduló sönoi vagy 
sonnoi. Ez az alak átmenetül szolgál a délibb lappságba, a hol 
csupán csak a teljesebb alakok élnek. Malában a sönoi, sonnoi 
mellett valószínűleg a mönoi v. monnoi, tönoi v. tonnoi teljesebb 
alakok is előfordulnak a közönségesen használt moi és toi mellett. 

Az igeragozásnál az egyes sz. első személyének ragja kizá
rólag ~b. A többes 1. személyben már valószínűleg -be a rag az 
északibb -p helyett, mint a könyvnyelvben, de ez a népies szöve
gekben nem fordul elő. A többes 2. személynek -behte v. -bete, a 
prset. többes 3. személynek -(e)n, -(ije)n, -(eje)n, a dual. 3. sze
mélynek pedig -(i)kan, -(i)ken, -(i)ka a ragja az északi -pehtet> 
-pihtit, -(i)n és (ijka helyett. Az igéhez járuló ragokat adatok 
hiányában nem állíthatom teljesen össze. 

A szókincs is több tekintetben eltér a jokkmokkitól. Van sok 
szó, mely Jokkmokkban általános, de Malában ismeretlen, viszont 
több, mint cicce «anya»; alke «fiú», aca- «hogy», kőik -hoz stb., 
melyek Jokkmokkban nem használatosak, de Malában és Malától 
délre rendesen előfordulnak. Erről azonban az összehasonlítás 
czéljából rendelkezésünkre levő szókincs fogyatékossága folytán 
nem szólhatunk bővebben. 

Ennyi az, a mit a mai anyag alapján a közép IpS. nyelvről 
mondhatunk. A két aldialektus tárgyalása alkalmával láthattuk, 
hogy az arvidsjauri még sok sajátságot őrizett meg az északiakból, 
a malái pedig egyes hangtani és alaktani sajátságaival ós szókincse 
egy részével a déli lapp nyelv felé közeledik. Kár, hogy itt újra 
hiányzik néhány átmeneti dialektusnak ismerete, hogy pontosan 
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megállapíthatnék, miként változik át lassankint a közép IpS. 
nyelvjárás déli lappá. A déli lapp nyelvterületnek azon dialektusa, 
mely legközelebb áll a maláihoz, már annyira távol áll tőle, mint 
a malái a jokkmokkitól. 

. ' -. 

III. A déli-lapp nyelvterület. 
• . • . • ' . 

Erről a nagy és nyelvészeti tekintetben igen érdekes és ta
nulságos nyelvterületről csak a legújabb időben nyertünk tudo
mást azon szövegek által, melyeket az Ugor füzetek 8. és 9. szá
maiban én bocsátottam közre. Futólagos áttekintés után is meg
győződhetünk róla, hogy ha már éppen lapp nyelvekről akarunk 
beszélni, a déli-lapp nyelv annyira elüt a közép IpS. ismert nép
nyelvtől és könyvnyelvtől, hogy épp oly külön nyelvnek tart
ható mint a IpF., IpE. vagy IpK. nyelv. Mielőtt a déli lapp nyelvet 
dialektusaira osztanók, ismerkedjünk meg mindenekelőtt azon 
sajátságokkal, melyek a déli-lapp nyelvet mint déli nyelvet kö
zösen jellemzik. 

A többi összes lapp nyelvjárásoktól a következő sajátságok 
választják el: 

1. J e l l e m z ő m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . — Mint 
már a svédországi lapp-nyelvjárások általános osztályozásánál em
lítettük, a déli lappság első sorban abban külömbözik a többi 
északra eső nyelvjárásoktól, hogy alig van benne olyan szó, me
lyen tisztán kimutathatnék a zártság vagy nyíltság, hatását a szótő 
változására, holott a IpS. közép nyelvben ez még gyakran előfor
dult. A lulei kcűica- (prses. s. 1. kacau) «kérdezni» itt kihce- (kik-
cem) ; a lulei atne- (prses. s. 1. anau) «bírni, tartani» itt ütne-
(atnam) ; a lulei kiehta (gen. s. kieta) «kéz» itt kieta (kietan) • 
a lulei kierhka (gen. s. kieráhkama) «bölcső» itt kierhkoma (gen. s. 
kierhkoman) stb. — Találunk ugyan egyes szókat, melyeken úgy 
látszik, mintha rendszeres erősbülés és gyengülés menne véghez, 
de ha közelebbről vizsgáljuk őket, látjuk, hogy csalódtunk. így a 
kuppa v. kaik «házas ember» szók egyes számi accusativusa így 
van kupm v. kaim, kaim ; oasestejja, melynek a ragozás alkalmával 
csak rövid j - s alakja fordul elő (gen. s. oy&estejen); ebből azonban 
még nem szabad rendszeres gyöngülésre következtetnünk, mert 

15* 
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mellettük egyformán vagy még inkább használatosak a kuppum é» 
küllem alakok is; az oqsestejja pedig a többi hasonló képzésű 
participiumok mintájára bizonyára oasestejá alakban is él a nomi-
nativusban. Idézhetnék hasonló számos példát, a hol ilyen látszó
lagos gyöngülések fordulnak elő, mint pl. stuorrav.stuora «nagy» 
melynek comparativusát csak rövid r-rel: stuoraga; moussa v. 
müsa «cunnus», melynek fosztó képzős alakját csak rövid s-sel 
müsats jegyeztem föl, de ezzel sem mutathatjuk ki a rendszeres, 
időmértéki változást. 

Az északi IpS. nyelvben erősbült és gyöngült alakban hasz
nált szók a déli lappságban általában egy alakban állapodtak 
meg: vagy az erősbültben, a hol rövid magánhangzóra hosszú 
vagy két mássalhangzó következik, mint arra- (Lul. orruo-: oruo} 
«lenni» ; kihce- (Lul. kahca- ; kacaj «kérdezni*; jnlle- pelle- (Lul-
palla : pala) «félni»; pijjene «fönt», pejjise «föl» (Lul. pad'd'ien t 
pajas) stb.; — vagy a gyengültben, a hol hosszú magánhangzó 
után rövid mássalhangzó maradt meg, mint karié (Lul. kárrie : 
karié) «edény»; kiesie (Lul. kiessie : kiesie) «nyár» ; koatie (Lul.. 
koq,htie : koq,tie) «ház»; dne- (Lul. atnuo- : anuo) «kérni»; samie 
(Lul. sapmie : samie) stb. 

Ingadozó alak csak kevés van és ezeken sem a szótag zárt 
vagy nyilt volta idézi elő az ingadozást. Egy és ugyanazon rago
zási alakban majd röviden, majd hosszan ejtik főkép az l és r han
gokat, mint alekie v. allekie «fiú» ; kiela v. kiella «nyelv»; kureke-
kurreke- «önteni»; oari' v. oarri' «aludni»; a többi mássalhang
zókat ritkábban és csak helyenként használják ily kettős alakban^ 
mint ije v. ijje «nem»; poaccds v. poacds «mezitelen» stb. 

Ezen már magában is eléggé jellemző hangtani jelenségen 
kivül a déli-lapp nyelvben még több más jellemző közös mással
hangzóváltozás is fordul elő, melyek közül legfeltűnőbbek a kö
vetkezők : 

Sok szó elején parasitikus j fejlődött; pl. jalla, jélle ((ma
gas*) = Lul. alla;jillie «nyugati» = Lul. allé ; jallose,jellose ((nyu
gatra*) = Lul. alás ; jeacajiece «más» = Lul. iecd; jeana, jednuo-
«folyam» = malái iadnos

 lano, L. áno; föhte-, jeihte- ((megje
lenni)) = Lul. ihtie-; fene, jené «sok» = Lul. eátna; jiele- «ólni» = 
Lul. iellie- stb. 

Szóközépi jv hosszú jj-ice változik; pl. a lulei oajevie, a malái 
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oive «fej» a déli lappban oajje v. oijje; a lulei coajevie, malái coive 
«has» a déli lappban coajje, coijje ,-a lulei piejevie, malái peive 
«nap» itt piejje v. pijje. 

A lpF. szóközépi dd, d, melynek a Lule lappmarkban rende
sen t, a közép lappságban pedig dd, d (néha d) felelt meg, a déli 
lapp nyelvben rr, r-vé változik; pl. lpF. oadda-, Lul. oqtie-, malái 
ode-, ode- «aludni» itt oare-; lpF. odőo, Lul. otö, M. (=malái) oddo 
«új» itt orro, urro; lpF. gidda, Lul. fciíá, L. tódct «tavasz» itt 
Tcire ; 1 pF. goddo (godoj, L. kodho «halívás» itt karra; lpF. sadda-
(saőa-), L. sadhe- «fujni, szuszogni* itt sare ; lpF. &z#a, Lul. catá, 
M. dada, dada «át, keresztül* itt cirra, cerra; lpF. cadda (cada)> 
L. cadd «szén» itt cerra, cirra; lpF. radde (rade), Lul. ráíie, M. 
rade «tanács, mód*> itt rör« stb. — r felel meg azonkívül gyakran 
olyan közép IpS. d-nek is, mely nem ered. dd, d-ből származott és 
svéd eredetű szavakban is többször találunk r-t d helyett; pl. 
iaire- «tudni» = L. taide-; raire- «dörögni» = L. raide-\troq,rq 
«czérna» = sv. trád; prüwre «menyasszonyt) = sv. brud. 

Az északibb svédországi lapp nyelvjárásokban is találkoztunk 
ugyan már a d (t)-nek r-re váttozásával, de ez csak szórványosan 
történt és csupán k előtt fordult elő mint lulei Wetkie v. kierekie, 
malái kedge, tfedke v. kerge «kő». Mennél délebbre haladunk a 
déli lapp nyelvjárásokban, annál gyakoribb lesz a d (t, d)-nek r-re 
változása és még az igeragokra is kiterjed, míg aztán Herjedalban 
megállapodik és ismét az eredeti t (d) kezd előtűnni. 

A karesuandói dialektus tárgyalásánál említettük, hogy a 
lpF. -se igeképző az egész északi és közép IpS. nyelvterületen -he 
alakban fordul elő. A déli-lapp nyelvben újra az eredeti s mással
hangzó lép föl; pl. Lule tarhpalie- = tarepase- «szükségeim»; Lul. 
cohkkahe- — éahkdse- «ülni». 

2. J e l l e m z ő m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — • A más
salhangzóváltozásoknál sokkal elütőbbé teszik a déli-lapp nyelvet 
a többi lappságtól a nagyszámú magánhangzóváltozások. A leg
jelentékenyebbek a következők: 

Számos, többnyire kéttagú szónak első szótagbeli eredeti a 
magánhangzója a déli-lappságban i, é, e r e változik; pl. kihce-
«kérdezni» = Lul. kahca-; kissé «vastag» = L. kassá; kihpa 
«tejföl» = L. kappa ; jirőka- «fordítani*) — L. jorgete-; jirroma 
«velő» = L. addam; jillie v. jéllie «nyugati*) = L. allé; tihte 
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«ez, az» = h.'tatt; síjje «hely» = Lul. sad'tfie, M. saije; nille, nélle-
«-ra, -re» = Lul. nála, M. nalla; tistie «többé» = Lul. tast; jih,. 
HÍ «és» = Lul. ja, jah; viht «ismót» = Lul. vast, vass; minne- v. 
menne- «menni» = Lul. manna-; minne «bátsó» =-- L. mange; 
rihce- ((igyekezni» = Lul. rahca- ,• rihpste- «kinyitni)) = Lul. ra-
páste- / lihka «közel» = Lul. lahka stb. 

A többi lpF. és IpS. dialektusok első szótagbeli O T . I Í magán
hangzója igen gyakran a-ra változik; pl. annece «egy kicsit*) (v. ö. 
L. unna ((kicsiny, kevés»); aláma «ember» = Lul. olmaj ; kahkse-
«messzire*) = Lul. kuhkas ; kahce- «parancsolni)) = Lul. kohccuo-; 
kacce «húgy» = L. kádca; kattie «vad rénszarvast) = L. kádde ,-
kapce- «befödni» = Lul. kopce-; jakse- «utolérni»= Lul. jokse- ; 
cahka «csúcs» = Lul. cohkko ; cahkaée- «ülni» = Lul. cohkkahe- / 
tatna «te» = Lul. ton, M. todn, todne; satna «ő» = Lul. son, M. 
sodn, sodne; láttie «madár» = Lul. lodde stb. — Sőt e változás 
még a svéd nyelvből került szókra is kiterjed. így lesz a svéd 
ás-ból asie «sziklás hegy»; a sv. gás-hől kasé «lúd» ; a sv. Zas-ból 
lasie «zár»; a sv. láft-ból lapta «padlás, emelet»; a sv. korn-ből 
karenie «rozs» ; a sv. doktor-bői taktare «orvos» | a sv. ung-böl an-
kana «kölyök»; a sv. kung-ból kanaka «király» ; a sv. klubb-bó\ 
Mappa, klappuo «tuskót) ; a sv. ullböl álla «gyapjú)) stb. 

Az északibb o helyett ezen kivül igen gyakran zártabb u-i 
találunk a déli-lapp nyelvben; pl. ulice- «keresni» = Lul. ohcie-; 
urrie «evet» = L. árre; urries «him» = Lul. orries; kukká 
«merre» = Lul. kogguo; kuhce- ((virrasztani)) = Lul. kohcie- ; 
kulPe «arany» = Lul. kollie; julika «folyó» = Lul. jokko; jurpu 
«gömbölyü» = joröpo; munnie «tojás» = Lul. monnie ; luhkie 
«tíz»;•== Lul. lohkie; luhke- «olvasni» = Lul. lohko-; lulipie ((enge
delem)) = Lul. loqhpie stb. 

E magánhangzó változások az előbbi mássalhangzóváltozá
sokkal kapcsolatban oly eltérő alakot adnak az egyes szóknak, 
hogy hamarjában alig jövünk rá, vájjon ugyanazon szók-e, mint 
a többi lappságban más alakban élők. Ha például ezen déli-lapp 
szókat halljuk: cerra «szén», cirra «át, keresztül)), nirra «nyél», 
jirroma «velő»), tamáte-, tapte- «érezni», jól kell ismernünk a lapp 
nyelvben uralkodó hangváltozásokat, mig rájutunk, hogy ezek 
ugyanazon szók, mint a többi lappságban cadd, cata, nadd, addam> 
tobde- ídovdde-, dogde-) alakban élők. 
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A déli lappságnak egy másik jellemző sajátsága, hogy a név

szók és a névszóképzők kevés kivétellel magánhangzóra végződ
nek. A közép IpS.-ságban használatos ekked, Lul. iehkiet «este» itt 
ehkede,- Lul. cieknal «rnély» itt kienqla; L. agg, vuogg «horog» itt 
ho^kka; L. kuop «penész» itt kuohpa; L. aret «reggel» itt arete || 
Lul. kakcat «nyolczadik» itt kakcata; Lul. koalmatas ((harmad
rész)) itt koalmotasa; Lul. kőmas «lábra való bőr» itt kámasa; 
L. cakcek «őszszel» itt cakceka; Lul. ielliem «élet» itt jielema; 
Lul. puoriep «jobb» itt puorepa. — S ugyanígy több rag is magán
hangzóval végződik, melyeknek végén a többi dialektusokban 
mássalhangzó van. Az essivus ragja másutt mindenütt n, itt -na, 
-ne; az elativusé st helyett ste stb. 

Ezzel szemben aztán egy másik éppen ellenkező sajátság 
uralkodik a déli lappságban, t. i. a magánhangzók elnyelése egyes, 
különösen s, n, í-vel kezdődő ragok és képzők előtt; pl. ailéks 
«ünnepi» = L. ailekes; autste «elől, -tői, -ért» = Lul. oudost•; 
aktsne «együtt» ' = L. aktesne; kackls ((harapós» = L. kaskales; 
puorems «legjobb» — Lul. puoriemus; jüwkste- «inni» = L. juk-
keste-; kuokts, kuékts, kukts «ketten» = Lul. kuouhties; kö°ts 
«hatan» = Lul. kutas | autfuá v. autne «elő, elől, előtt» = L. 
auten, Lul. outon; aktene v. aktene, aktne «együtt» = Lul. aktán; 
kuéktHn, kuéktln «két íélől» = L. kuektelen; ponté: gen. pontn 
«gazda» | kihcHemie v. kihcetemie F. «kórdés» ; jattetiH v.jattHlH 
whálót kivetni)) = h.jáddetet. 

Ilyenkor rendesen még más hangtani változás is történik, t. i. 
a tőbeli hosszú a magánhangzó rá következő s, t előtt néhány rago
zási alakban vagy rövid a, e-vé lesz vagy egészen elmarad. Szint
úgy a rag vagy képző előtt levő ie diphthongus (ered. e) is vagy egé
szen eltűnik vagy rövid <?-vé válik. Pl. a momentán alkieste- ((kez
deni)) ragozása a jelen idő egyes számában: 1. alíkstam, 2. al7kst\ 
3. alkste; a piasieste- «megölni» igének jelen idejű egyes sz. 3. 
személye piasste; az ahcie «atya» egyes sz. inessivusa ahcsne, ela-
tivusa áhcste, illativusa ahcse \ a viehkiehte- «segíteni)) ige egyes 
sz. 3. személye viehkete v. viehkHe; a jarekiehte- «megfordulni)) 
igéé járékte ; a maksiehte- «enni»-é makstá v. maksHd; a juhtiete-
«elszállítani)) jelen idejű egyes sz. 2. személye jiúitef || a cahkase-
«ülni» jelen ideje az egyes számban 1. caliksam, 2. cahks' v. cali-
kas', 3. cahkasa v. caJiksa v. éahkse; maihtaje- «emlékezni» egyes 
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sz. 3. személye mq,ihteje; wqrtase- «nézni» igéé wartese, wartse ; 
kállase- «feküdni »-é kállese stb. 

A déli-lapp nyelvnek e sajátságán alapszik a névszóknál a 
többes nominativusnak, az igeragozásnál pedig a jelen idő egyes 
szám 2. ós a többes szám 3., valamint az imperativus egyes sz. 2. 
személyének és a negatív alaknak különös jelölése. Az említett 
alakok legtöbbjében ugyanis, mint tudjuk, a lpF. nyelv és a 
Tornio lappmarki nyelvjárások k, y ragot függesztenek a tőhöz és 
k volt valamikor, mint egyes dialektusok most is tanúsítják, az 
imperativus egyes 2. személyében és a negatív alakban is, mely 
délebben a svéd-lappság legnagyobb részében alig hallható aspi-
ratióvá gyöngül. Ezen k, y végzet, illetőleg aspiratio előtt a többi 
dialektusokban mindig van magánhangzó. A déli lappságban 
ellenben az a és e magánhangzón végződő fő- és melléknevek, 
valamint a legtöbb ige is, az említett alakokat úgy képezik, hogy 
a tőnek véghangzója az aspiratio előtt elkopik. A lpF. gietta «kéz» 
többese giedak, a IpS. kiáta többese kiáta, a déli lapp kiáta plu
rálisa ellenben kiét'. A lpF. ibmel,Lul. jupm'ál «isten», melyeknek 
többese ibmelak, jupmiála>, a déli lappságban megfordítva az egyes 
számban jupmele és a többesben jupmeV. 

Az igéknél csak a jelen i. egyes sz. 2. személye ós a negatív 
alak rövidül meg mindegyik ilyen rövidülésre alkalmas szónál, a 
jelen idő többes sz. 3. személyének megrövidülése pedig csak több
tagú, többnyire t, st, s, n képzős igéknél fordul elő. így lesz a küHe-
«hallani» igének a jelentő mód jelen időbeli s az imperativus 
egyes sz. 2. személyében, valamint a negativusban küuV, a kihce-
«kérdezni», kaune- «találni», minne- «menni»; cuohpa- «vágni» 
igéknek ugyanott kilic\ kanrí, minrí, cuohp' alakjuk; a tolvote-
«üldözni», jüukste (e helyett jüukeste-J «meginni», hajepane- ((el
tűnni)), cüöccele- «fölkelni», jarákse- «átváltozni» igéknek pedig 
nemcsak ott, hanem a jelen idő többes sz. 3. személyében is tol-
vot\ Itajeparí, cüöcceV, jüukst', jaráks' alakjuk lesz. 

Ezen most fölsorolt hangtani tüneményeken kívül még egy, 
a déli-lappságra különösen jellemző hangváltozásról kell megem
lékeznem, mely ragozás és részben képzés közben egész rendsze
resen lép föl az egész területen. E változás némileg az indogermán 
nyelvek ablaut-jához hasonlít és abból áll, hogy egyes magán
hangzók ragozás közben egészen más természetű hangokká vál-
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toznak. Nem csupán a következő szótagbeli magas és mély ma
gánhangzótól függ e változás, mint eddigi tárgyalásunk alkalmá
val az északibb dialektusokon láttuk, hanem a legtöbbször egyéb 
okok folytán keletkezik. 

Sajnos, e jelenséget nem vizsgáltam egész terjedelmében s 
így egyelőre biztos törvény alá nem foglalhatom. A mostanig ren
delkezésünkre levő adatok alapján mint biztos szabályt csak azt 
állapíthatjuk meg, hogy az ablaut mindig föllép a változásnak 
alávetett igék jelen idejű egyes sz. 3. személyében és a főnevek 
egyes számú allativusában. Azon kívül az igék töhangzój a gyakran 
változik még az egész múlt időben, a jelen időnek egész egyes 
számában és a múlt idejű igenévben, szintúgy több ige és névszó
képzőnek a tőhöz járulása alkalmával. Változásnak leginkább az 
a, i, l (i1), u, ü (üu) egyszerű és oq,, uo kettős hangok vannak alá
vetve, még pedig a következőképpen: 

Az a magánhangzó o és w-ra változik; pl. sarne- ((mon
dani » : praes. s. 3. sorna, sorne; partic. praet. sornoma; — taite-
H., U. (a., u., tr.) «tenni, csinálniw : praes. s. 3. toite; p. praet. toi-
tama; — farhma «öl» : formstalle- «ölelni»; maisa «teher» : 
moisete- «teherrel megrakodni)) | kaihku- (St.) «letördelni)) : prses. 
s. 3. kuihka. — Ezen szavakban a többi lapp dialektusok tanúsága 
szerint az a az eredeti magánhangzó, tehát az a-nak valóságos 
elváltozásával van dolgunk. Nem úgy a következőkben: arra-
«lenni» : prses. s. 3. orra; p. praet. orroma; — tarajé- «tenni, csi
nálni)) : prses. s. 3. toroja, tprpje, turuje; praet. s. 3. toroji; p. prset' 
torojoma, tnrujuma; — kaJice- «parancsolni») : prass. s. 3. kuhce, 
p. praet. kuhcema; — hajéke- «dobni» : praes. s. 3. hujuka, prast. s. 
3. hujukuji. — Ezekben a többi lapp dialektusok tanúsága szerint 
nem a az eredeti hang, hanem az o (u), mely aztán ragozás köz
ben csak az említett alakokban maradt meg. 

Az i tőhangzó a-ra, néha e-re változik: pl. tikkie ((törvény
szék, pör» : állat. s. takkán ; ciccie «anya» :' állat. s. caccan v. cec-
can. Ezekben i az eredeti hang. A következőkben pedig: minne-
«menni» : praes. s. 3. manna (menná) ; rihce- «igyekezni» : praes. s. 
3. rahca; sitté- «lenni vmivé» : praes. s. 3. satta; sijje «hely» : 
állat. s. 3. sajjan; jillie «nyugati» : jallose, jellose «nyugatra» ; 
nille «-ra»: nalcnie «-n (on, en)» Btb. tulajdonképpen az eredeti 
a hang lép föl. 
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Az eredeti l (li) tőhangzó ei, ai-ra, változik, mint: tipe-
«megfogni»: prses. s. 3. teipd; stfhte, site, siHe- «akarni» : 
seitd, s iJita, sájehtá, sajeta; jelhte- (jeihte-) «megjelenni» : 
praes. s. 3. jeihta v. jaihta; svinie (St.) «disznó» : állat, s. sváje-
nán stb. 

Az u tőhangzó a-ra változik; pl. kuhkie «messze»: kahkse 
«messzire» ; nuppie «másik» : állat. s. nappan; adv. nappadest 
«másodszor» ; huhte- «ugatni»: praes. s. 1. hahtam, 3. hahtd; p . 
praet. hahtama. Az első kettőben és valószínűleg a hulite- igében 
is az u az eredeti tőhangzó. A következőkben pedig: ütne- «bírni» : 
praes. s. 1. atnam, 3. atna; p. praet. atnama az a eredeti hang tér 
vissza. A juhte- «költözni, haladni* szóban, melynek praes. s. 1. 
jahtam, 3. jahtá; p. praet. jahtoma az a. a többi lapp nyelvjárások 
tanúsága szerint eredeti o helyett való, mely mint föntebb láttuk, 
a déli lappságba.n gyakran váltakozik a, it-val. 

Az eredeti ü (üu) tőhangzóból au lesz; pl. süuke-, ü ske-
«evezni»: praes. s. 3. sauká; jüuke- «inni» : praes. s. 3. jauka, 
tovább képzéssel : jaukastahka «ital», jaukales «iszákos» ; küule-: 
praes. s. 3. kaida, kauöld, tovább képzéssel: kaulahka «híres»; 
kaulasite-, kaulasjüowe- «tudakolni)); püwwe-, püwe- «megölni)) ; 
praes. s. 3. pattivá, p. praet. panwoma; lulie «keleti» : laulose 
«keletre» stb. Szintígy svéd eredetű szavakban: trüe- «hinni» : 
praes. s. 3. trauivá; prWke- «szokni» : praes. s. 3. prauühka. 

Az oa ikerhangzó több szóban o-ra rövidül vagy ö egyszerű 
hang lesz belőle, mint: koqjevu- «kimerni» : praes. s. 3. koivü, 
kojövü, p. praet. koivuma; koasku-, koqske- ((fölkelteni)) : praes. s. 3. 
koska, koske; koare- «.varrni» : praes. s. 3. korra, p. praet. k°ö~ruma> 
kö°ruma stb. 

Az uo igen sokféle változáson megy át ragozás közben, majd 
oq,, majd ea, ui, majd csak rövid u stb. lesz belőle. A föltünőb-
beket majd az egyes dialektusoknál említem meg. 

Ezeken kívül egyéb egyszerű és ikerhangzókon is a legsaját
ságosabb átalakulásokat találjuk, így pl. a ciero-, é^re «sírni» 
igének praes. s. 3.-ja corö, core, inchoat. alakja coröje-; a stenselei 
kárhkuq «templom» egyes sz. allat.-a karhkuse mellett így is van 
kjurhkuse; a stenselei viaju- «megrészegedni)) praet. s. 3. sz.-e: 
vŐ°ji, p. prffit.-a: v'ifjuma stb. Mindezek bővebb tárgyalása azomban 
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nem ide, e kis összehasonlító vázlatba, hanem a nyelvjárások 
részletes leirásába való. 

Megvan ezen kívül a déli lappságban a következő szótag 
mély vagy magas hangja folytán keletkező umlaut-féle változás is, 
de minthogy dialektusonként más és másképpen jelentkezik, tehát 
az egyes helyeken szólunk róla. 

3. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — A milyen eltérő a többi 
lapp dialektusoktól a déli lappság hangtana, több tekintetben épp 
oly eltérők a szótesthez járuló ragok és képzők is, melyek a többi 
nyelvjárásbeliekkel összehasonlítva rendesen teljesebbek, erede-
tiebbek. A névragozásnál a többi lapp dialektusokban vagy b (p), 
v, u vagy semmi ragot sem találunk az egyes szám aecusativusá-
ban, a déli lapp nyelv legnagyobb része ellenben az eredeti m ra
got Őrizte meg, melynek a föntebb említettek csak változatai. Az 
egyes szám dativusában a többi lappságban majdnem kizárólago
san uralkodó i rag helyett itt eredetibb -s, -sa, -se, sőt a finn 
*sen (h—n) raggal teljesen egyező -san, -sen ragot is használnak, 
melynek vidékenként vagy ugyanazon vidéken is, hol első -s, --se, 
hol <aw, <an utótagja, vagy mindkettő fölváltva van alkalmazás
ban. A többi lappságban mindenütt -n ragg.ü végződő essivus itt 
magánhangzóval van megtoldva és -na, -ne az alakja, az északibb 
-talia, -tak, -ta abessivusi ragok helyett pedig itt -í, -apt, -tápot 
ragok használatosak. 

Az igeragozásnál nem annyira eredeti, mint eltérő ragokat 
találunk. A többi lappságban mindenütt egy p erősítő rag járul a 
jelen idő többes számának első, második és a duális második és 
harmadik személyében a tulajdonképpeni személyrag elé, mely 
dialektusonként magát a személyragot is kiszorítja és fölveszi a 
functióját. A déli lapp nyelv legnagyobb részében nem ismerik a 
p (b) nyomósító ragot és a hol elő is fordul, inkább kivételes 
alakképpen használják. Csak a többes szám első személyében for
dul elő nagyobb területen is. Minthogy a ragok nyelvjárásonként 
külömböznek, majd az egyes dialektusok tárgyalásánál emlékszem 
meg róluk bővebben. 

A déli lapp nyelv őrizte meg legteljesebben a személyes név
másokat is. Az első személyű névmás egyes számi nominativusa 
például majdnem mindenütt mon alakban él, a déli lappságban 
ellenben manna, monna formája van. A többi nyelvjárásokban az 
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accusativus mű, az inessivus musne, müuná, az elativus must, az 
allativus muni, a déli lappságban pedig az acc. mannum, monnom, 
az inessiv. monnesne, elat. monneste, illat, munrien, és ugyanilyen 
alakúak a többi egyes számi névmások is. A duális nominativusa 
a többi lapp területeken moi, toi, soi, csak Malában találtunk a 
harmadik személyben kivételesen sönoi alakot is, itt ellenben a 
legdélibb részen, Jemtlandban mindig mannák, monna, tatnak, 
sotna', jobban északra pedig monnuoh v. monnoi, totnuoh v. totnwoi, 
sotnuo v. sotnui alakok járják és épp oly teljesek a többes számi 
névmási alakok is. 

A többi névmások körében is találunk tetemes eltéréseket. 
E helyen csak kettőt említek föl. Az északibb IpS. nyelvjárásokban 
csupán háromféle mutató névmás van: tat, tat, tuot, a déli lapp
ságban azonban négyféle: táata «ez, emez», tihte «ez, az»; tuhte 
«az», tuota «amaz». Cak itt ismerik a namhtemese «ilyen», numh-
temese «olyan» névmásokat, melyeknek dialektusonként taptema, 
tuptema stb. változatai is előfordulnak (v. ö. finn tárna : namii; 
tuo : nuo). A határozatlan névmásoknál itt egy akt szócska felel 
meg a többi lappságbeli -ke particulának: ki-akt, mi-akt «valaki, 
valami» ; kusn-akt «valahol»; koass-akt «valamikor» a másutt já
ratos klcike, miké, kusnek, koassek helyett. 

A szóképzés terén is csak néhány fontosabb külömbséget 
. említek föl: A múlt idejű igenév képzője, mely a többi lappság

ban -m, itt -ma (-amma, -omma), a jelen idejű igenévé pedig a 
rendes -je mellett -(e)ja, -(e)jja alakban is él. A szenvedő alak 
képzője másutt -töve, -tuvve. Ez a déli lapp nyelvben is előfordul 
ugyan, de nem oly gyakran és helyette -Ike-, -lkuowe- vagy csak 
-knwe-, a legészakibb részeken pedig -suwivu- képző is hasz
nálatos. 

4. S z ó k i n c s b e l i s a j á t s á g o k . — A déli lapp nyelvet 
az északibb nyelvjárásoktól nemcsak a hang- és alaktani eltérések 
választják el, hanem a szókincs nagy külömbsége is. E külömb
séget először a svéd nyelv okozza, mely rendkívüli hatással volt az 
összes déli lappságra és nemcsak fölöslegesen tarkította a szó
kincsét, hanem számos igen fontos eredeti lapp szót is kiszorított. 
Az eredeti lapp áne-, ano- «kérni» mellett a svéd pirre-, pitte, a 
lapp sappie «epe» mellett a skand. eredetű kallasa, a lapp neita 
«leány» mellett a skand. taktara, a lapp alámuce «ember» mellett 
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a sk. mánneske, a lapp arra-, orro- «lemii)> mellett a sv. waráde-, 
vearáde-, a lapp káiná «út» mellett a sv. vejjé is használatosak. — 
Hiába keressük a déli lappság legnagyobb részében az ilyen szó
kat, mint adnám «föld», hágga (délek, élet», ece- «szeretni», érit 
«el», mece «erdő», helyettük ma már skandináv eredetű szókat 
használnak, mint lanta, joqrete «föld, ország» (sv. land, jord), 
liewa «élet» (sv. lif), álskade- «szeretni» (sv. cilska), porta «el» 
(sv. bort), skoqka «erdő» (sv. skog) stb. 

Másodszor számos szó van olyan, mely az összes többi lapp
ságban általános, de a déli lapp nyelvben egyáltalában nem for
dul elő. Ezek helyett más eredeti lapp és északon ismeretlen sza
vak vannak használatban. A többi összes lappságban előforduló 
ezen szavak például tahka- «tenni», pahta «alfél», takte «csont», 
seunás «sötét» itt teljesen ismeretlenek és helyettük tarajé- Y.taite-
«tenni, csinálni)), rauwa «alfél», moará, muqruo «csont», jamkelta 
«sötét» vannak használatban. Ilyen az északibb dialektusokban 
nem ismert eredeti déli lapp szók még: kalle-, kállase- «feküdni», 
kahties «közel» ; miekce- «korhadni)), áinakan «mindig)>, káutela 
«hóhatáron fölül emelkedő hegy)), ciehte- «kelleni)>, makse- «enni», 
ivarjaié- «nézni», maja «föld, ország'), walowe- «haladni», moskse-
«megfuladni)>, catamade-, cammade- v. carnestalle- «alábukni)), 
watna «dolog, munka»,jiállie «ló» stb. Ezen szók között több az 
összehasonlító nyelvészet szempontjából is érdekes új adatot talá
lunk. Ilyen pl. puhke- «bújni», mely a magyar huj-, talowe-
«jönni», mely a finn tule- és magy. tal-ál, k°qksie «csillag», mely a 
régi magyar húgy, kieskie «közel», mely a magy. köz-el szónak 
felel meg. 

Harmadszor nagy külömbséget okoz az északi és déli nyelv 
szókincse között sok szó jelentésének lényeges módosulása. A déli 
lapp nyelvben a éüvulka csak «hegy hát »-at jelent, a lulei cav^lk 
pedig emberi liátat. A déli lappságban a rucce szó jelent hátat, míg 
jobban északra a rocos Lindahl szerint csak «pars tergi collo 
proxima»; hirkie a déli lapp nyelvben «ló», a többi lappságban pedig 
«rangifer castratus» ; ivarja a déli lapp nyelvben «ruha», L.-nál 
varjo «arma»; déli lapp ívuona «falus : L. Vuona «Norvégia»; 
déli lapp láwie «vőlegény»: L. lave «consobrinus»; déli lapp 
wuörnese «farkas»: L. vuorojnes «animal carnivorum)); déli lapp 
náipe- «parancsolni»: L. neipe- «svadere» stb. 



238 HALÁSZ IGNÁCZ. 

A déli lapp nyelvnek ezen általánosan jellemző bemutatása 
után áttérek az ide tartozó nyelvjárások egyenkénti ismertetésére. 
A déli lapp nyelvet legalább is három fő dialektusra lehet osztani, 
melyek egymástól szintén nagyon eltérnek, még pedig a köztük 
levő távolság szerint néha annyira, hogy egymást csak igen nehe
zen vagy egyáltalában nem birják megérteni. A legészakibb nyelv
járás az Ume lappmark stenselei egyházkerületében él, melyhez a 
norvég Hatfjelddal egyházkerületi dialektus is hozzátartozik. Erről 
csak a legújabb időben szereztünk tudomást azon gyűjtemény 
által, melyet az Ugor füzetek 9. számában bocsátottam közre. 
A második az Asele lappmarki, melyet azonban népnyelvi közle
mények alapján eddigelé egyáltalában nem ismerünk és csak 
Fjellström már emiitett múlt századbeli nyelvtanának néhány 
adata alapján alkothatunk magunknak róla némi halvány képet. 
A harmadik nyelvjárás, a tulajdonképpeni déli lapp nyelv, Jemt-
land és Herjedal lánekben, valamint az ezekkel szomszédos nor
vég hegységekben él. Ezen nyelvjárásról az egyedüli mutatványo
kat az Ugor füzetek 8. számában bocsátottam közre. Lássuk őket 
röviden egyenként. 

A) A stenselei és liatfjeldclali nyelvjárás. 

A stenselei nyelvjárás hangjai már sok tekintetben külöm-
böznek a maláiaktól. A mássalhangzók közül több hiányzik, a mi 
ott megvan, különösen a zöngés hangok, viszont itt Stenseleben 
több olyan mássalhangzó van, a mely Malában nem fordul elő. 
Ilyenek a félig zöngés k, t, % explosivák, melyek szó elején is, meg 
szóközepén sokszor előfordulnak és annál általánosabbakká lesz
nek, minél délebbre haladunk a nyelvjárások területén. A zöngés 
g, d, b hangok előfordulnak ugyan szövegeimben, de mindenütt 
helyesebben jelelhetők az említett félig zöngésekkel. Mint szókezdő 
hanggal gyakran találkozunk itt egy zöngés bilabiális w hanggal 
is. A c ({ és c közti hang) és s (s és y k. h.) itt még ritka, de job
ban délre ez is általános lesz. Az s és nagyobbára a c-t is mint 
hosszú mássalhangzót jegyeztem föl. Előfordul egy gutturalis l 
és palatális l is, melyek közül az elsőnek szintén a délibb dialek
tusokban van kiterjedtebb használata. A stenselei nyelvjárás más
salhangzóit a következő táblázatban állíthatjuk össze: 



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 2 3 9 

Zön
gétlen 

Félig 
zöngés Zöngés 

Zön
gétlen Zöngés Orr L 

hangok hangok 
R 

hangok 

Torokhangok 
h j 

Torokhangok 
k y> (9) n 

1 
l 

ínyhangok 

j n l 

ínyhangok c s ínyhangok 

c s 

Foghangok 
c 

t t (cl) 

s 
Foghangok 

c 

t t (cl) n l r 

Ajakhangok 
p 

f V 

Ajakhangok 
p 1! (h) w m 

A magánhangzók sokkal változatosabbak mint a többi északi 
lapp nyelvjárásokban. Az ö és ü itt magánosan is gyakran előfor
dulnak (igaz hogy többnyire idegen szavakban), azonkívül a vegyes 
u, o és az észt 0 sem ritka hangok. E dialektus összes magánhang
zóit a következő táblázatban tüntethetjük föl: 
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A zárjelben levő hangokat csak egy-két példában hallottam. 
A magánhangzók időmértéke a stenselei nyelvjárásban négyféle: 
rövid, pl. e, felig hosszú é, hosszú B és nyújtott ée. Ez utóbbi han
got úgy képezik, hogy a hosszú magánhangzó önmagával eresz
kedő diphthongust alkot. Az e-n kivül szintígy diphthongisálódnak 
önmagukkal: aa, P, ée, üu, ö?, ö°, o6, ü?f üü, o°és ezen hangokat 
délre az egész Jemtlandi lappságban is megtaláljuk. Ugyanezen 
ketté váló hangokat nemcsak elnyujtottan, hanem kisebb időmér
tékre osztva is találjuk, még pedig ereszkedő hanglejtéssel e kettő
nél : o°, öö, ós emelkedővel az ee, °o, 5c, öö hangoknál. Mindezek 
azonban ritkábban fordulnak elő. 

A többi diphthongusok igen nagy számban és nagy változa
tossággal fordulnak elő. 

a) Ereszkedők: ai, ai, qi, ai, ei, el, éi, oi, ui, »*, üi, ül, ui, 
üi; — ie (ie), le (ie), ié, ue, üe, üe, üé; — ea, ea, ia, / la]; — 
[ed], ia, iá, oa, öa, oq (óq, o$), öq, ga, pq, ua, üa, uq, üq; — 
uo (u°), üo, üo, üo [ö°j; — no; — uö (u°), üö; — au (aw), au, 
qu (qw), du (áiu), au, au, iu, iu, ou, öu (öu), gu; — áü. 

b) Emelkedők: ié (le), [ee], ué, ué; — eá, eá, ia (ia), 
[uá] ; — ea, iá (la), iá, oá (°q), uá, uá (uq) ; — uó (uo) ; — uo. 

A triphthongusok ezek: a) iei, uei, uei, oqi, gqi, uoi, uqi, ü°i, 
[ö°i]; — iau, ieu, oqu, uqu, uou, uöu; — üöü. — b) [eei], iéi, 
(xei), uéi, uói, uoi, [°öi] ; — lau. 

A [ ] alá tett diphthongusokat ós triphthongusokat csak 
egy-két szóban hallottam. 

A stenselei nyelvjárásban mind megvannak ama sajátságok, 
melyeket mint a déli lapp nyelvre nézve jellemzőket soroltunk 
föl, de azért több olyan hang- és alaktani tulajdonsága is van 
még, melyeknél fogva a közép IpS. nyelvhez csatlakozik, tehát 
félig-meddig átmeneti dialektusnak is tekinthető. A legfontosabb 
hangtani sajátságok, melyek közelebb hozzák a közép IpS. dialek
tusokhoz és egy kissé jobban elkülönitik a többi déliektől, a 
következők: 

1. H a n g t a n i s a j á t s á g o k . — A déli lapp nyelv általá
nos jellemzésénél emiitettük, hogy a tőszótagbeli eredeti a számos 
szóban i, e-vé változott, de aztán a szók egy részében néhány ra
gozási alakban újra megjelenik. A stenselei nyelv ezt az a-t inkább 
az a-hoz közelebb eső e, e-re változtatja, sőt némely szóban az 
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eredeti a az egész ragozáson végig meg is maradhat meg el is vál-
tozhatik. A közép IpS. sadde- denni vmivé» pl. a jemtlandi lapp
ságban sitté-, Stenselében sette-, s e mellett sdtte-, satte- a lakok 
is élnek. 

A déli lapp nyelvben, mint láttuk, a tőszótagbeli . u igen 
gyakran a-ra változik. A stenselei dialektusban ez szintén rendes 
tünemény, csak hogy több szóban az elváltozott alak mellett az 
eredetibb o, u tőhangzós is fönmaradt. A lulei kohccuo- «nevezni, 
parancsolni)) az egész déli lappságbau kahce-, de Stenselében 
kohce-, kohcu- is. 

A közép IpS. szóvégző o (lulei uo, Donner u) a déli lappság 
legnagyobb részében a-re változott, a stenselei dialektus azonban 
mindig az északibb uo végzetet őrizte meg; pl. a lulei stalluo, 
mely Jemtlandban stala, Stenselében stáluo. 

A közép IpS. nyelv malai dialektusának tárgyalásánál talál
koztunk egy umlaut-féle hangváltozással, mely azonban ott még 
meglehetős korlátolt alkalmazású volt. A stenselei nyelvjárásban 
ez a hangtani sajátság már egész rendszeresen uralkodik ós abból 
áll, hogy a név- ós igeragozásnál a következő szótagbeli i (e) ha
tása alatt az a magánhangzó a (e)-re, az u néha M-re, az ie di-
phthongus i v. ?-re, az oq diphth. o° v. b<> v. ö°-re, az uo pedig w"-ra 
változik. Ez a hangváltozás a névragozásnál az egyes sz. comitati-
vusában, a többes számban a nominativust és essivust kivéve min
den esetben, az igeragozásnál pedig a prseteritum minden számá
ban és személyében előfordulhat. A kuolie «hal», sdmie «lapp 
emberw, koatie «ház» főneveknek egyes sz. com.-a igy lesz: 
JcüHine, semine, kö°tine, többes számuk pedig: 

Nom. kuolie'1 samie' koatie^ 
gen. küulij sémi) kö°tij 
acc. kü"lite se mit e ko°tite 
com. hüHi k ni ma sémi k. ko°ti k. 
ess. kuolene same/ie koqtene 
iness. küHine sémin e ko°tiue 
elat. Wliste semiste kö°tiste 
állat. kü"lite semite kö°tite 

Az uo végzetű főnevek ugyanezen alkalmakkor az u-t ü-re 
változtatják; pl. páhtuo : com. s. pá'htüine, 

NYF.LTIUD, KÖZLEMÉNYEK. XXII . ] fJ 
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A kiese- «húzni», poqte- «jönni», vuoce- «lőni» igéket követ
kezőkép ragozzák a múlt időben: 

i . kPsip pb°tip v. poutip v. po°tip vüucip 
2. kps pö°t vuucV 
3. Mlsi pö°ti vüuci 
1. ki1 simién pö°timien vüwcimien 
2. kilsitien pö°titien vüucitien 
3. kilsikan pöHikan vüucika?i 
1. ki'sim pö°tim vüucim 
2. kV-sitie pö°titie vüwcite 
3. fet-sin pö°tin vüwcin 

Az a tőhangzó néhány főnévnél és igénél ugyanezen alkal
makkor i-re is változik; pl. lattie «madár* acc. plur. lattite v. lit-
tite,- kaleme- «fagyni*) : praet. s. 3. kilemi stb. 

A jemtlandi lappságban is előfordul még ezen hangtani sa
játság, de már nem oly rendszeresen s nem is úgy alkalmazva, 
mint Stenselében. Magában a stenselei dialektusban sem kell" 
az umlautnak okvetetlenül beállni, csak beállhat; a samie többes 
gen.-a nemcsak így van pl. sémi, hanem így is lehet sami v. sa-
miei; koatie többes gen.-a kö°tij v. koatiei; kiese- praBterituma 
kPsip helyett kiesip is lehet. 

Az ablaut-féle tünemény is több tekintetben eltér a jemt-
landitól, de ennek tárgyalásába ezúttal nem ereszkedem, szintúgy 
mellőzöm a mássalhangzóváltozásokat, melyek a magánhangzó
kéihoz képest csekély fontosságúak. 

2. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Az alaktan terén is több 
átmeneti jelenséget találunk. A névragozás egyes sz. accusativusá-
ban p (b), néha v van, mint a közép svéd-lappságban, a malái 
dialektusban, is láttuk, holott a jemtlandi nyelv m ragot ismer. Az 
egyes sz. allativusában is találunk a délibb dialektusokkal való 
megegyezésen kívül a közép IpS.-sághoz való közeledést is. Az 
állat, ragja ugyanis -se, -an mint a jemtlandi nyelvben, de e mel
lett egy a -se ragból keletkezett -je rag is általános használatú, 
melylyel egy-két példában már a malái nyelvjárásban is találkoz
tunk. Ez a -je az északi lappság i állat, ragjának teljesebb alakja. 

Az igéhez járuló ragok köréből kiemeljük a jelen és múlt idő
egyes sz. 1. személyének a IpS.-val megegyező p (b) ragját a dé-
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lebben kizárólagos használatú m helyett, továbbá a dual. jelen 
idejű 3. sz.-nek -y>a és múlt időbeli -kan ragját, melyek a svéd
lappban általánosak, de a jemtlandi nyelvben ismeretlenek. 

3. S z ó k i n c s b e l i s a j á t s á g o k . — Jócskán eltér to
vábbá a stenselei nyelvjárás a jemtlanditól szókincse által is. Itt 
még számos olyan szó van használatban, melyeket a közép IpS. 
vagyis a könyvnyelv alkalmaz, de jobban délre már nincsenek 
használatban. Csak egy kettőt említünk ezek közül az óvatosság 
kedvéért, bár egész sereget lehetne elsorolni. Ilyenek: aihce- ((észre
venni*), avuo «öröm», jatnema «föld», kürávuo «ruba» stb. 

B) Az Asele lappmarki nyelvjárás. 

Erről, mint említettem, csak igen keveset tudunk, és azt sem 
népnyelvi adatok alapján. A mennyire a földrajzi elterjedéséből 
meg lehet Ítélni, e nyelvjárás északi része főbb vonásaiban a sten
selei, déli része pedig a jemtlandi nyelv Fölinge lappmarki dialek
tusával egyezik meg. Fjellström nyelvtanában az áselei és a közép 
IpS. nyelv tüneményeinek fejtegetése össze van keverve, de azért 
kiböngészhetünk belőle egy pár hang- és alaktani sajátságot, me
lyek csak az áselei déli dialektusra vonatkozhatnak. 

Fjellström fölemlíti a tőszótagbeli a-nak i-re változását és 
példának több szót sorol föl, mint mingel «után» — IpS. mangel; 
kittiede- (ejtsd: kihcede-) «kérdezni" = IpS. kaccate-; vissode-
«gyűlölni» = IpS. vassote- stb. — Az eredeti o-nak a-ra változá
sára csak ezt a példát hozza föl 01. Steph. Gran fordításából: caka-
semen «ülve» = IpS. cokkahemen. 

Fjellströmnél csak a -sac, -lac melléknévi és a c kicsinyítő 
képző magánhangzós végzetű: -sace, -lace, -ce / pl. aikesace «tem-
poralisw, hweinelace «spirituális», nipace «cultellus», barnekuce 
«filiolus», míg a többiek már mássalhangzós végzetűek mint az 
északi dialektusokban. 

A névragozásnál nincs meg az s, »-vel kezdődő ragok előtt a 
mássalhangzók elnyelése s a többes szám képzése is megegyezik a 
közép IpS.-ságével, t. i. a tő nem rövidül, hanem bővül; pl. gát 
«kéz», plur. gdteh. — Az igeragozásnál azonban megvan a vég
magánhangzó elhagyása, még pedig a jelen idő egyes sz. 2. és 3. 
s az imperativus egyes sz. 2. személyében, pl. dokk — facis, facit 

16* 
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és fac. Mint látjuk ebben is eltér némileg a többi déli nyelvjárá
soktól. — Elmarad a magánhangzó a IpS. -kas, -kes, -tes mellék
névi képzőkben is, mint armoks «clemens»; calmets «coecus». 

A névragok külömben általában olyanok mint a déli lapp
ságban, szintúgy személynévmások is. Az igeragok inkább a közép 
IpS.-ban levőkkel egyeznek meg. Különös alakúak a jelen idő töb
bes 1. sz. -nek -ve (-uve), a 2.-nak -vet, a dual. 2. sz.-nek -bet és a 
3.-nak -van (-ovan, -uvan) ragja, melyekben a közép IpS. -&-t 
találjuk v-re változva. A -kan rag itt nemcsak a múlt, hanem a 
jelen idő dual. 3. személyében is előfordul. 

Az Asele lappmarki dialektus e rövid érintése után áttérhe
tünk a tulajdonképpeni déli lapp nyelvnek, a jemtlandinak, tár
gyalására. 

C) A jemtlandi lapp nyelvjárás. 

Ez mindenekelőtt magán- és mássalhangzóinak rendkivüli 
gazdagsága által tűnik ki. Már a stenselei nyelvjárásban is megvan 
a hangoknak, különösen a magánhangzóknak túltengése, a jemt-
landiban pedig ez még nagyobb lesz és a stenseleihez képest főleg 
a mássalhangzók sorozata bővül. A w hang szó elején, továbbá a 
t ós c {= sv. tj), az s ós y közti hang általánossá lesz. Nemcsak a 
k, t, %, hanem a c, c, 5 ( = félig zöngés c) félig zöngés hangok is 
rendesen előfordulnak. Szóközepén a y és y hangok önállóan is 
használatosak. Azon kívül vidékenként négyféle l és négyféle r 
hangisói. Az összes jemtlandi nyelvjárásokban közösen előforduló 
mássalhangzók a következők: 
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E mássalhangzók számát még szaporíthatjuk. Az egész déli 
lappságban közös még az aspirált 111, th, ph, de csak szó elején és 
csakis újabban átvett svéd és norvég szavakban. Azonkívül álta
lános egy palatálisán ejtett k, t, k, n, l (kj, kj, tj, >ij, Ij), melyek 
közül a>tj,nj} Ij majdnem olyan ejtésnek, mint a magyar ty, ny, ly. 
Ezek rájuk következő rövid i hatása alatt keletkeznek és nem egy
szerű, hanem összetett hangoknak tekinthetők. 

Dialektusonként (Herjedálban) félig zöngés dentipalatalis t' 
is előfordul. A / / zárójel alatti hangok nem az egész déli lapp
ságban közösen, hanem csak egyes nyelvjárásokban fordulnak elő. 
A zöngés explosiváknál használt () jellel azt akarom mondani, 
hogy ezek eredetileg zöngétlen, illetőleg félig zöngés hangok, de 
egyénenként és a pillanatnyi kiejtés minősége szerint teljesen 
zöngéseknek is hangozhatnak. 

A jemtlandi nyelv magánhangzói nem igen térnek el a sten-
seleiektől. Csak az 6 nem fordul elő, e helyett azonban egy másik 



246 HALÁSZ IGNÁCZ. 

hasonló, valamivel nyiltabb w lesz általánossá, mely magánosan 
ritkán hallható s rendesen az uw diphthongusnak alkotó részét 
képezi. Mint e diphthongus alkotó része kivételesen Stenselében 
is előfordult már. Azonkívül némely mássalhangzók, kapcsolatá
ban, igaz hogy ritkán, egy vegyes ejtésű t-t találunk, mely az 
orosz H-hoz hasonlít; több szóban pedig különösen az l előtt és 
után egy igen zárt u hang is van, melyet azonban alább a svéd
lapp hangok összefoglalásánál külön nem jelöltem. 

1. A m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k terén a jemtlandi 
lappságnak legjellemzőbb közös sajátsága az eredeti m hangnak 
megőrzése néhány szóban és ragban, a hol a stenselei dialektus is 
és az egész közép IpS. nyelvterűlet b, v mássalhangzókat tüntetnek 
föl. A IpS. kobdok «széles» Jemtlandban kamata, komöta; a IpS. 
tobde- «ismerni, érezni» itt tamáta- ( = finn tűnte-); a IpS. labce 
«fék» itt Iáméit ; a IpS. skábces «beteg» itt éki'mc (skiemcs). Sten
selében az ezek közül előforduló szavaknak ilyen alakjuk van: 
tapte- «ismernit), skiebuts «beteg», lawcie «fék». — Szintúgy őrizte 
meg a jemtlandi lappság az eredeti m ragot a nóvragozás egyes sz. 
accusativusában s az igeragozásnál a jelen ós múlt idő egyes sz. 1. 
személyében, melynek Stenselében és a közép IpS. területen szin 
tén /? (b), v felelnek meg. 

2. A m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k között legfeltűnőbb 
e nyelvterület azon közös sajátsága, hogy egyes magánhangzók 
ugyanazon szónak ugyanazon alakjában és ugyanazon beszélőnek 
ajkán is többszörös változásnak és ingadozásnak vannak alávetve; 
pl. a magyar «te» névmásnak egy frostvikeni leánytól a követ
kező lapp alakjait jegyeztem föl: tatna, totne,, tqtna, tatna, tatná, 
totna, totnq, totne, totne, totno, todno (rövidülve így is : tatn, tqtri, 
totn). 

Ezen ingadozó kiejtésnek leginkább a nem eredeti a van 
alávetve s ez a hangsúlyos szótagban a, a, o, o, w-val (ritkábban 
a-val is), a szó végén pedig d, a, e-vel váltakozhatik ; 1. föntebb 
tatna. 

így váltakozik az u többször u} w-vel; pl. juhtV, juktV, 
jühii' «költözni»; az o magánhangzó p, w-val compa, compa, 
cumpq, «csapat)), az t hangzó é, e-vel, az oq, diphthongus ua, wo-val 
és viszont. 

A jemtlandi lapp nyelvjárás maga is legalább három aldia-
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lektusra oszlik: a Fölinge lappmarki vagy északi, a Undersaker 
lappmarki vagy középső és a Herjedal lappmarki vagy déli jemt-
landi dialektusokra. 

a) A Fölinge lappmarki nyelvjárás. 

E dialektust Jemtlandnak legészakibb részein beszélik és a 
stenselei nyelvjárásnak közvetetlen folytatása. Magam csak a 
Frostviken kápolnához tartozó lappok dialektusát vizsgáltam és 
egyedüli mutatványunk róla, a mit az Ugor füzetek nyolczadik 
számában közöltem. 

A mássalhangzókat nem állítom újra össze, csak annyit 
jegyzek meg, hogy a [ ] alá tett hangok közül itt csupán a t és t 
fordulnak elő, de ezek is igen ritkán. A t-i csak ebben a szóban 
jegyeztem föl kukt'imtie és lehet, hogy ebben sem helyesen. A c és 
c hangokat nem hallottam ugyan, de azért valósziaüleg megvannak 
e dialektusban. 

Az egyszerű magánhangzók megegyeznek a többi déli nyelv
járásokéival. 

Mivel a Fölinge lappmarki (illetőleg frostvikeni) nyelvjárás 
a stenseleivel határos, ennek folytán több olyan sajátsága van, 
mely ezzel közös és a délre eső dialektusokban nincs már meg. 

Ilyen közös h a n g t a n i s a j á t s á g például, hogy azon 
szavakban, melyekben a deli lapp nyelv a-ja eredetibb o, g, u he
lyett való, a frostvikeni dialektus is megtartja az a mellett az ere
detibb o, M-S töveket, némely szókban pedig csakis az eredetibb 
o hangzót őrizte meg a többi déli lapp a ellenében. Pl. kamma, 
kommá, kamma «asszony, feleség" délebben csak kamma ( = sv. 
gumma); korrote-, karrate- «kötni, megkötni)) délebben csak kar-
rate- ( = L. kárrete) : lattie, luttie «madár» délebben lattie (= Lul. 
loddie) | Mappa «tuskó» = H. klappá (L. klubbo); ossolmose 
«gondolat» = U. (sk.) assalomsa (L. uséolmes). 

A tőszótagbeli eredeti uo diphthongus sem itt, sem Stense-
lóben nem megy át olyan változásokon, mint a két délibb jemt-
landi nyelvjárásban. Frostvikenban csak ue, uw, wö-vel váltakozik, 
nagy ritkán pedig u, o-vá rövidül. — A malái szóvégző o azonban, 
melynek Jokkmokkban és Stenselében uo felelt meg, Frostviken
ban kétféle alakban található: legnagyobb részt megmarad az uo 
(uq, u*) diphthongus, vagy ocr-val váltakozik, több szóban azonban 

* . 
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már a kezd helyette vagy mellette föllépni és mennél délebbre 
megyünk, ez az a annál általánosabbá válik; pl. stalua = St. 
staluo «óriás» ; airuq = Lul. ajeruo «evező» ; keihtoq — Lul. 
kiehtuo «kÖ8zönet» | keinoq v. kiiina «út» | koaika = St. koaiku 
«-hoz, -hez» ; kloppa = St. kloppuo «tuskó» ; tahka — St. tahkuo — 
«ide» stb-

Azon a l a k t a n i s a j á t s á g o k , melyek a stenseleivel kö
zösek, főképpen az igeragozás terén találhatók. A jelen idő többes 
sz. első személyében épp oly általánosan -pe, -pie rag van haszná
latban, mint a stenselei dialektusban. Ezt a ragot ebben az alak
ban csak még az Undersáker lappmark skalstugani dialektusában 
találjuk, egyebütt ezen alakban más ragot használnak. 

A jövő idő ós fölszólító mód kifejezésére a többi jemtlandi 
nyelvjárások kizárólag a kaláka- segédigét használják, a frostvikeni 
és stenselei pedig e mellett túlnyomóan az aca-szót. 

Az infinitivus képzője az eddig tárgyalt dialektusokban min
denütt t. Ugyanez a képző maradt meg Stenselében és Frostviken-
ben is és ezen t előtt itt megmarad a tőnek a, e, o, u véghangzója 
is, mint kqunqt «találni», kacket «harapni)), arrat v. orrot «lenni».. 
Frostvikenban azonban kezd már az infinitivus í-je elkopni és he
lyette néhány szón aspiratiót találunk; pl. oaret v. uorV «alunni»; 
nuowih (devágni (állatot)». Az infinitivusi í-nek ezen elkopása 
annál általánosabb lesz, mennél jobban délre haladunk és Under
sáker és Herjedal lappmarkokban a kéttagú szókon majdnem kivé
tel nélkül eltűnik a t, 

A tagadó imperativusban ko" járul az igéhez; pl. ietie kaik 
ko warretet «ne fussatok)); aZV ko seik kainosta «ne térj le az 
útrób). Egyébként kenna, konn stb. szerepel a tagadásnál. Igen 
sokszor csupán e kenna particulával van kifejezve a tagadás és 
maga a tagadó ige elmaradhat; pl. monna mielh kaná v. im monna 
mielh kanna «nem tudom». 

• • 

b'j Az Undersáker és Herjedal lappmarki nyelvjárásvidék. 

A Fölinge lappmarktól délre eső U n d e r s á k e r és H e r 
j e d a l lappmarki nagy nyelvterületet több közös sajátság jel
lemzi, melyek által a többi déli lapp dialektusoktól eltér. Mielőtt 
tehát külön-külön szólnánk az undersákeri ós herjedali nyelvjárá-

. , ~ ^ , *- -
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sokról, előbb e közös sajátságokkal ismerkedjünk meg. A legszembe-
szökőbbek a következők: 

A m a g á n h a n g z ó k között a legjellemzőbb változásokat 
az uo diphthongus tünteti föl. Ez a szerint a mint a hangsúlyos 
szótagban vagy szó végén van, más ós másképpen változik. 

A hangsúlyos tőszótagban az uo, mint már említettük, igen 
sokféle változásnak van alávetve, váltakozhatik az egész déli lapp
ságban hol U0, uö, uö,'iw, ue, oa, néha ni stb. diphthongusokkal; a 
délibb jemtlandi területen azonban ezeken kívül még ea, ritkábban 
eé, ea, a legdélibb részén ié is lesz belőle, meg pedig részint tőszó
tagokban, részint pedig csak egyes névszók és igék meghatározott 
ragozási és képzési alakjaiban. A névszóknál az uo helyett ea csak 
az egyes sz. allativusában, az igéknél pedig többnyire a jelen idő 
egyes sz. 3. személyében lép föl. Pl. F. tuokan «mögó» = U., H. 
teakán; éuohpa- «vágni» praes. s. 3. F. éuohpa, U., H. ceahpa; 
kuoce- (imásznio prses. s. 3. keaca U. (sk.); ku°tte~ «vinni»: praös. 
s. 3. keatta H.; skuokie «erdö» : állat. s. skeakan U. (a., u.), H. ; 
jilkie (ered. juolkie) «láb» : állat. s.jealkanU., H.; stiwra «nagy» : 
comparat. plur. stearp, stearap U. (a., u.) 

A szóvégző frostvikeni uo, oa, mely már ott is váltakozott 
a-val, itt majdnem kizárólagosan a alakban állapodott meg; a 
frostvikeni stalua itt csak stalá «óriás» ; a keihtoa itt keita ((köszö
net*) ; a keinoq v. keina «út» itt csak keina stb. 

•Jellemző még e nyelvterületre, hogy némely mássalhangzók, 
különösen k, p és / után parasitikus, igen röviden ejtett u lép föl, 
ha az említett mássalhangzókra némely szóban a, a, a, e következ
nék; pl. kuappara «paraszt» U. (u.); kuaihte- «vigyázni» U. (sk.) = 
Lul. kalité-; puaktié «szikla» U. (sk.) = Lul. paktie; puásse- ((meg
vigyázni* H. = sv. passa; fele- «menni, elmenni*) U., H. = sv. 
fara stb. — Ezen u dialektusonként néha el is marad. Ugy látszik, 
hogy e tünemény Frostvikenben, s e szerint egész Jemtlandban is 
megvan, azonban Frostvikenből csak ez egy példát találtam rá : 
kuehts «figyelmes». 

A m á s s a l h a n g z ó b e l i eltérések közül a következőket 
emelhetjük ki: 

Az erősbítő h aspiratio különösen t előtt számos olyan szó
ban eltűnik, melyben a frostvikeni dialektusban és általában az 
egész északi lappságban kiejtik. A F. aihteka (St. éihteka, Lul. 
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ajéhtiekj «szülő» U., H.-ban áiteka,- F. keihte- (St. ktfhte-) ((meg
köszönni)) — U., H. hite-, keite-; F. köhta «hat» = TL, H. küte; 
F., St. vlhta «öt» = U., H. vlHa stb. 

A közép IpS. s mássalhangzó a frostvikeni dialektusban is 
s és legföljebb szó elején váltakozik más mássalhangzó (k, t, s, n 
m, v) kapcsolatában i-vé. Szó közepén csak n és t előtt lesz be
lőle ritkábban s, é. A délibb jemtlandi területen a magánosan álló 
s is gyakran I, g-vé válik. A F. seike- «letérni» itt seike-; a F., St 
sikké- «húzni» itt sikké-; a F., St. silhte- «akarni» itt siHe-; a F. 
sisnie «bent, -ban, -ben» itt sisnie | a F. kiesie «nyár» itt kiese; a 
F. kiese- «húzni» itt kiese. — A frostvikeni -sna, -sne inessivusi és 
-sta, -ste elativusi ragok itt többnyire sne, sne, én és ste, étié alak
ban fordulnak elő. Megjegyzendő azonban, a legtöbb szó az eredet, 
s-es alakban is használatos a délibb jemtlandi nyelvjárásokban. 

Némely szóban a közép IpS. szóközépi sk helyett a frost
vikeni és stenselei dialektusokban ck-t találunk, mint kacke- ((ha
rapni)) == közép IpS. kaske- (Lul. kasske-J • klackane- «közeledni)) = 
közép IpS. kaskane-. A délibb jemtlandi lappságban e ck helyett 
ke, kc-t találunk: kakce-, kakce- «harapni)); kiackisne «közel» 
U. (sk.), kiakcieyasan «közelebbre» U. (sk.). 

Sok tekintetben eltér e délibb terület a Fölinge lappmarkitól 
a l a k t a n i s a j á t s á g a i r a nézve is. 

A névragozásnál az egyes szám allativusában csak itt talál
juk megőrizve a déli lapp általános -sa, -se, -an, -an ragnak teljes 
-san alakját. — A legtöbb változás azonban az igeragozás terén 
lép föl. A frostvikeni jelen idejű többes szám 1. személyű -pa, -pie 
rag helyett itt általánosan iC u van használatban, mely mellett 
azonban dialektusonként a frostvikenire emlékeztető formák is 
élnek. Ugyanezen ü megvan egyéb alakok mellett a múlt időben 
is. A múlt idő képzésénél feltűnő e területen, hogy a rendes i, 
frostvikeni i, ije mellett igen szereti a -jijje-, -jejje stb. úgy látszik 
inchoativ eredetű képzőt; pl. F. arrajim «voltam» itt rendesen 
arrajijjim. 

A lie- «lenni» ragozásának jelen idejű liekum «vagyok», liek 
flvagyw, leaka, Véka «van» alakjai csakis a délibb jemtlandi terü
leten találhatók. 

A jövő idő és conjunctivus kifejezésére Frostvikenban ós 
Stenselóben a kaláka- és aca- segédigék szolgáltak. A délibb terű-
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léten az aca- ismeretlen és csakis a kaláka- van használatban 
Éppen azért a kaláka- itt igen kopott alakokban fordul elő, mint 
kalákám helyett kam v. kum; kaleku helyett kü\ stb. 

A tagadó igének egy sajátságos alakját: k-im «nem én», k-ih 
«nem te», k-allie «hogy ne» csak ez a terület ismeri, szintúgy a 
tagadó igének immuc, i/ic, ijjic «hogy ne én, hogy ne te, hogy 
ne ő» stb. conjunctivusát is, melynek -uc, -ic képzőjében, úgy 
látszik, az északibb aca- segédige maradt fönn. 

Ennek kapcsolatában említhetjük meg azt is, hogy a délibb 
jemtlandi terület a Fölinge lappmarkitól s z ó k i n c s e által is 
nagyban külömbözik. A svéd szók itt még gyakrabban fordulnak 
elő és mennél délebbre jutunk, annál nagyobb számmal. Itt álta
lánosan el vannak terjedve ilyen szók, mint kalité- «kelleni, müs-
sen» = jemtlandi svéd gett, imperf. gatt; p"elle-f puele- «-hat, -het, 
bírni» —jemtlandi ball, bulla; kleine «beteg» = sv. klen stb., 
melyek Frostvikenban ismeretlenek. Szintúgy ismeretlenek a kö
vetkező eredeti szavak is : talowe- «jönni» ; ivaloive- «haladni» ; 
taite- atenni)); taire- ((legeltetni*) ; tipe- «megfognii> ; ivarjase-
«nézni»; áinakan «mindig» ; tapa, tahpá kezdődő cselekvést kife
jező ige, és számos más, melyek helyett a frostvikeni dialektus 
más szavakkal él. Nézzük most e két nyelvjárást külön-külön. 

a) Az U n d e r s á k e r i n y e l v j á r á s . 

Az undersákeri dialektust magát is több, egymástól megle
hetősen eltérő nyelvjárásra lehet osztani, tapasztalatom szerint 
legalább is négyre: úgymint a Fölinge lappmarkival határos 
északi undersákerira, melyet az Old, Sörsjö, Kalás és Sjákker 
fjállekben beszélnek, a nyugati Undersákerira, melyet a Middag, 
Skurdal és Snasa hegycsoportokban használnak, a keleti under
sákerira, mely Oviken hegységben él és a déli undersákerira, mely 
az Undersáker lappmark legdélibb részein: a Tranris (v. Under-
sáker) és Anaris fjállekben van elterjedve. Többé-kevésbbé mind 
ezeket ismerem, de szorosabban csak a nyugati, főleg Skalstugani 
lapp és a déli Anaris és Tranris fjálli dialektusokat vizsgáltam. Ez 
utóbbi nyelvjárás azonban több sajátságánál fogva már inkább a 
herjedalihoz csatlakozik s azért ott fogok róla szólni. 

Az undersákeri nyelvjárást legbővebben azon alakban isme-
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rem, a mint a Skalstugani (Middag) hegységben beszélik. Leginkább 
a következő sajátságok választják el a tőle délre eső lappságtól: 

1. M a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — Az egész déli lapp
ságnak közös sajátsága, hogy több szóban az eredeti a magán
hangzó némely főnévnek nominativusában és némely igék infini-
tivusában is a-re változott. Stenselében ez ritkább, de Jemtlandban 
gyakrabban előfordul. A Lul. ajéhtiek «szüle» például Stenselében 
éihtek, F.-ban áihteka, U., H.-ban aiteka; Lul. calemie «szem» = 
St.-ben, J.-ban calemie stb. A legtöbb szóban azonban az eredeti a 
meg szokott maradni, — A nyugati dialektusban az a (különösen a 
hosszú a) számos olyan szóban is el szokott a, a-ra változni, a hol 
a többi dialektusokban e hangot megőrizve találjuk. A többi jemt-
landi nyelvjárások ahcie v. ácie «atya», jahket, jahkV «hinni» 
szava például itt ac^e v. ahcie, jahki"1 \. jahki' lesz. A ragozás alkal
mával az ilyen szavakban a stenseleihez hasonló umlaut áll be. 
Mindazon ragozási alakokban ugyanis, a hol a tőszótagra i, ie, e 
hangzók következnek, a, a a tőhangzó, a mélyhangú vagy mással
hangzóval kezdődő rag hatása alatt pedig az eredeti a, á lép föl 
újra: pl. ac"e «atya» : gen. s. dc^en, com. s. acéna; gen. plur. 
aciei; ámde: iness. s. acsne, elat. s. acste, állat. s. acan; — a 
jahki' «hinni» praes. dual. 1. sz. jahkien, 2. jahketn, 3. jahkie', 
praeterituma: jahkiejijjim stb.; azonban pryes. s. 1. jahkam, 2. 
jahka', 3. jahka. Megjegyzendő azonban, hogy ugyanezen dialek
tusban egyénenként, többször ugyanazon egyénnél is, az umlaut 
nélkül való alakok is előfordulnak, vagyis acie,ach<:ie, jahki', jáhkiy 

helyett ahcie, jahki'' alakok is használatosak. 
A hosszú l, i* a déli lappságban többször váltakozik ei-val. 

A nyugati undersákeri nyelvjárásban ezen ei helyett ejje, ijje, ijji-t 
is találunk; pl. kejjere «tavasz» = kire; tájjepa «megfogj a» = 
teipá (tipe- igétől); ijjíce «maga» = ice, Pce stb. 

2. A m á s s a l h a n g z ó k terén legszembeszökőbb egy pa-
rasitikus szókezdő A-nak gyakori előfordulása. A többi jemtlandi 
anne «még» itt hannd•; az alovas «igen, nagyonw itt halovas; az 
uhce- «keresni» itt huhce-, hohce-; a St. urries «hím» itt hurries ; 
IpS. aipane- «eltűnnie itt hajépane- stb. — E parasitikus h több 
szón külömben egész Jemtlandban, sőt még Stenselében is meg
van, mint J. hoqkke-, St. hoakku- «horgászni* = L. ággo-;J. 
hoise- (de már St. oise-, oisu-) «birni, képes lenniw = L. oiso-; 
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TL, H. huitskap, U. (sk.) hűit « csakugyan» = Lul. oiht, oit; 
de legelterjedtebb használata a nyugati undersákeri nyelvjárás
ban van. 

Az eredeti c az egész Jemtlandban, különösen pedig a délibb 
jemtlandi területen gyakran váltakozik c, c-vel, mint cacie v. 
cacie v. cacie. Vannak azonban egyes szók, mint wacce- «menni», 
kakce- «harapni», cáke- «dugni* stb., melyekben a c megmarad 
A nyugati nyelvjárásban ezen szavak c-je is c, cc-re változik: 
wacce-, kahce-, cake stb. 

3. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Különösen kiválik azon
ban e nyelvjárás a többi közül alakjainak gazdagsága által, főkép
pen az igeragozás terén. A jelen idő dual. 3. személyében ez őrizte 
meg az összes lapp nyelvjárások között a legteljesebb alakot a 
-pank, -ponk végzetben: cóctea-ponk ((fölállnak ketten». A praet. 
egyes sz. 3. személyében itt általános egy n rag, mely egyebütt, 
talán Frostvikent kivéve, sehol sem fordul elő: Un «volt», wuélkin 
«ment» stb. — A többi délibb jemtlandi dialektusoktól az által is 
külömbözik, hogy a jelen idő többes első személyében az ?/.' mel
lett inkább az északibb területekkel közös -pe ragot használja. Rag
jainak alakja egyébkent rendkívül változatos. A múlt idő többes 
1. személye pl. a következő ragokkal fordul elő: kitijimie v. kíti-
jimü v. kJtijijjü ((köszöntünk)), a prset. dual. 2. személyében pedig 
ilyen ragbokrot jegyeztem föl julkujitítetn «ti ketten illettetek)). 
Azt nem dönthetem el, vájjon ugyanezek a ragozási alakok a többi 
dialektusokban is megvannak-e. 

Csak a nyugati undersákeri dialektusban jegyeztem föl ezen 
megengedő alakokat: émmom poasket «hisz kimehetek», iyam poas-
ket «hisz kimehetsz» stb. és ezen tagadó alakú, de fölszólító ér
telmű kifejezéseket: tall'óm ean waccie* «menjünk ketten», tallöm 
iepu' wacci «menjünk!» stb. 

P) A H e r j e d a l l a p p m a r k i n y e l v j á r á s . 
Ide sorozzuk, mint említettük, az Undersáker lappmark déli 

részen, az Anaris és Tranris hegységben élő nyelvjárást is, mely 
a Herjedal lappmarkival több közös sajátságot tüntet föl. 

A m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k sorozatából a tőszótag-
beli eredeti uo diphthongusét emeljük ki, mely itt gyakran ie-ie 
változik s nemcsak ea-va, mint általában a délibb jemtlandi nyelv-
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járásokban; pl. F. cuoccele-, U. cuoccele- «fölkelni*) itt ciecele-r 

ciccele- is ; cuohpa- «vágni» prses. s. 3. személye itt nemcsak 
ceahpa, hanem ciehpa is stb. 

A m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k közül legjobban jel
lemzi e dialektust a szóközépi tn-en végbemenő változás. Ebből 
t. i. az eredetileg erősbítő t kieshetik és helyette ilyenkor az előtte 
levő magánhangzó ismétlődik, még pedig úgy, hogy élesen elvá
lasztható külön szótagként hangzik. Az ütne- «bírni» ige itt így is 
hangzik u[une- (ragozva: jelen i. egyes sz. 1. a'anam, 2. a'ana, 
3. a'ana, plur. 1. uluúü* stb.); satna «ő» helyett rendesen azt 
mondják s a'ana; lótni' «fölemelni» helyett lo'onV ;vitni «győzni» 
helyett vi'inV stb. Ebben a szóban ietnie «anya» a t kiesése alkal
mával az előtte levő diphthongus válik külön szótaggá: i'enie v» 
I'enie (állat. s. e'anan). 

A í-nek egy másik változása a névragozás többes allativusá-
ban és az igeragozás jelen idejű többes és dual. 2. személyében 
lép föl. Ezekben ugyanis a többi nyelvjárásokkal ellentétben a 
t r-vé változik. A névragozásnál csak ilyen kifejezésekben: kei
mére, koatere «haza» = éjszakibb heimata, koatete; az igeragozás 
említett alakjaiban azonban rendesen : talevere «jöttök», taleveren 
«jöttök ketten». 

A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Az igeragozás terén külö
nösen a múlt idő dual. 3. személyének -ves, -vés, -vles ragja fel
tűnő, mely csakis e dialektusban fordul elő, de közösen csak lie-
segédigén: liives. 

Még megemlíthetjük az Anaris és Tranris fjálli jihte, herjedali 
ihte «a ki, a mely» relatív névmást, melyet tudtommal a többi 
jemtlandi dialektusok nem ismernek. Ennek ragozása: sing. gen. 
an, jan, acc. am, jani, plur. nom. ah, jah stb. 

A1 t u l a j d o n k é p p e n i h e r j e d a l i dialektus már több 
tekintetben külömbözik az Anaris és Tranris fjállben használt 
nyelvjárástól. Azért egy pár szóval külön is megemlékezünk róla. 

A hangtani sajátságok közül kiemelhetjük e dialektusnak a 
jésítés iránti hajlamát. A többi dialektusok t, n, l-je rákövetkező i 
hatása alatt itt majdnem teljesen i, 'n, Z'-nek hangzik. Azon kívül 
a félig zöngés hangokat jobban használja a herjedali mint a többi 
dialektusok s a félig zöngés c is majdnem kizárólag itt hallható. 
A többi jemtlandi nyelvjárások gutturalis Z-je itt többször közép-
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hang ezen hang és palatális t között. Mássalhangzórendszere a leg
gazdagabb s a jemtlandi nyelv általános jellemzésénél a táblázat
ban összeállított mássalhangzók (talán $ és (3 kivételével) itt mind 
előfordulnak. 

Jellemzi e dialektust az eredetibb §, d-ből származó t, d-nek 
megmaradása ott, a hol a többi déli lapp nyelvjárások mind r, rr-t 
tüntetnek föl; pl. oade- «alunni» = déli lapp oare-; söude 
«juh» = déli lapp söure; riede- «nyargalni)) = Here-; taite-
«legeltetni» = U. taire-; nidda «nyél» = déli lapp nirra stb. 

Az alaktani sajátságok közül mint jellemzőt fölemlithetj ük 
hogy a múlt idejű dual. 3. személyű -vés ragja Herjedalban már 
nemcsak a lie, hanem a többi igéken is rendesen előfordul, mint 
jarkajévés ((visszatértek ketten» ; vűeéejéves «lőttek ketten*) ; 
•jnHlijav^s «megij edtek ketten». 

BEFEJEZÉS. 
(Összefoglaló áttekintés.) 

Az eddigiekben végig kisértük a Svédországban élő lapp 
nyelvjárásokat legészakibb pontjuktól a legdélibb vidékig, a med
dig egyáltalában lappok találhatók és igyekeztünk a rendelkezé
sünkre levő adatok segítségével e nyelvjárásokat osztályozni. 
A dolog természeténél fogva több tekintetben fogyatékos, hiányos 
lehet az osztályozás, talán nem mindig a valóban jellemző adatok 
vannak felsorolva, de a lapp dialektusoknak ezen osztályozása az 
első kisérlet és majdnem kizárólag azon adatok alapján történt, 
melyeket magam gyűjtöttem. Elhamarkodott dolognak is látsz-
hatik ez az osztályozás, de csak látszhatik, mert a valóságban 
szükség van rá. Csak így láthatjuk tisztán, hol hiányoznak még az 
egyes adatok, mely területek nincsenek még átkutatva és a már 
ismerteknél is mire kell a szorosabb vizsgálatnak kiterjesz
kednie. 

A tárgyalásunk folyamán kifejtett külömböző hangtani jelen
ségek alapján a svédországi lapp nyelvjárásokat most már egy 
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kissé szabatosabban is jellemezhetjük és a r a g o z á s b e l i hang
tani sajátságokat a következőkben foglalhatjuk össze: 

I. Az északi nyelvterület sajátságai: 
1. A mássalhangzóknak ragozás- és szóképzésbeli változása, 

az úgynevezett mássalhangzóerősbülés és gyengülés épp oly rend
szerességgel él, mint a lpF., lpE. és lpK. területeken. 

2. A mássalhangzók időmértéki változásával kapcsolatban a 
magánhangzóknál is fejlett ki időmértéki változás, még pedig ré
szint a megrövidülő mássalhangzó előtt, részint az utána levő szó
tagban. A gyengülő mássalhangzó előtti szótagban akkor, ha a 
rövidülés nem teljes vagy a következő szótagban diphthongus 
van: pl. nahkkie : nahkie «bőr» és a második szótagban, ha más
salhangzó gyengülése teljes és a megelőző szótag magánhangzója 
rövid; pl. tahka- : taka (1. 173—4., 197., 206—7. lap). 

3. A tőszótagbeli o-nak (és vidékenként a tőszótagbeli it-nak) 
előreható illeszkedése (1. 174., 188. ós 202. lap). 

4. A hátraható illeszkedésnek jórészt a finmarki lappal 
megegyező módjai (1. 186—7., 193. és 204. lap). 

II. A közép IpS. terület sajátságai: 
1. A mássalhangzóerősbülés és gyengülés rendszerességének 

megbomlása. E hangtani jelenség szűnő félben van ós csak kevés 
mássalhangzóra terjed ki. A legtöbb szó vagy csupán erősbült, 
vagy csupán gyengült alakban állapodott meg (1. 213,, 215. és 
220—22. lap). 

2. A magánhangzóknak a mássalhangzóváltozástól függő 
időmértéki változása csak az első szótagban található. Még pedig 
rendszerint hosszú a magánhangzó a rövid mássalhangzós gyenge 
tőben és rövid a hosszú vagy összetett mássalhangzós erősbült-
ben (1. 212—3., 216, lap). 

3. A tőszótagbéli o-nak előreható illeszkedése megszűnik. 
4. A hátraható illeszkedésnek azon jelenségei, melyek az 

északi területen uralkodtak, eltűnnek és helyettük az illeszkedés
nek egy új neme lép föl, t. i. a ragbeli i-nek hatása a tőszótagban 
levő a magánhangzóra és uo diphthongusra (1. 224—25, lap). 

III. A déli lapp terület sajátságai: 
1. A mássalhangzóerősbülés és gyengülés nem ragozásbeli 

tényező többé, bár maga e hangtani jelenség nem tűnik el tel
jesen (1. 227—228. lap). 
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2. A ragozásbeli mássalhangzóváltozások helyett a legkülöm-
foözőbb magánhangzóváltozások lépnek föl, melyek által e nyelv
terület a többitől igen elütő jelleművé lesz. Uralkodik az egész te
rületen a) az umlaut-féle hangváltozás, mely vidékenként hol az 
i-nek a megelőző d, o, u egyszerű és uo, oa, ie diphthongusokra 
való hatásában nyilvánul, hol pedig csak az a-ra szorítkozik és 
más és más alakokban jelentkezik (1. 241—42. és 252. lap). 

b) Fő jellemvonása azonban e területnek az indogermán 
nyelvek ablautjához hasonló változás (1. 332—34. lap). 

Végezetül a hangok képzése módjának megismerésére és a 
könnyebb áttekinthetőség kedvéért a svédországi lapp nyelvjárá
sokban előforduló összes magán- és mássalhangzókat a következő 
táblázatokban tüntetjük föl: 

I, A magánhangzók táblázata. 

Ajakzárás nélkül Ajakzárással 

Mély Vegyes Magas Mély Vegyes Magas 
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ÍI. Az egyszerű mássalhangzók táblázata. 
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A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 2 5 9 

A w gutturalis színezetű. 
Ö s s z e t e t t m á s s a l h a n g z ó k : kh, th, ph (aspirált han

gok) ; — kj, kj — praspalatalis k, k + j ; — é = postalveolaris 
t + s; — c = postalveolaris t -\- s; — é = postalveolaris 
t-\- $; — % = postalveolaris d + i; — c = alveolaris t + s; —• c 
= alveolaris t + s ; — 5 = alveolaris d -\- z; — lulei de (33) = pos-
alveolaris d-\-t-\-s ; lulei de (33) = alveolaris d + t + s. 
(A t a két utóbb összetett hangban igen rövid, a á pedig a rendes
nél valamivel hosszabb). — A 6 és c összetett mássalhangzók má
sodik része az s és s valószínűleg szintén félig zöngés. — Az 
egyes hangokat külömben bővebben magyaráztam az Ugor füze
tek 7—9- számainak és a Déli lapp szótár előszavában. 

A lapp nyelvjárások általános osztályozásáról szóló fejezet
hez pótlólag megemlíthetjük, hogy a lappságot újabb időben ket
ten osztályozzák dialektusai szerint, nevezetesen Friis A. J. nagy 
lapp szótára előszavában és Setálá N. E. «Om de Finsk-ugriska 
sprákenD (Upsala 1888) ez. felolvasásában. Friis az összes lappság
ban következő négy fő dialektust külömböztet meg: 1. a nordlan-
dit a norvég és svéd Nordlandban; 2. a fmmarkit és torneóit, a 
norv. Finmarkenben ós svéd Torniá lappmarkban; 3. az Enare tó 
mellékit északi Finnországban és Oroszországban az Imandra tótól 
nyugatra és 4. a Ponoi vidékit, az Imandra tótól keletre. — Sok
kal szabatosabb a Setálá fölosztása, a ki a következő fő nyelvjárá
sokra osztja föl Wiklund útbaigazítása alapján a lappságot: 1. a 
déli, 2. a közép, 3. a torneói, 4. a fmmarki, 5. az Enare melléki 
és 6. a kólái dialéktusokra. — Mind a két fölosztás azonban csak 
földrajzi és a legcsekélyebb nyelvészeti adatot sem említ, melynek 
alapján az osztályozás történt. 

HALÁSZ IGNÁCZ. 

17* 



Az -71 egyes-számi 2-dik személyrag a zürjénben. 

Csak mint alanyi rag szerepel a zürj. -n személyrag az ige
ragozásban: pl. praes. 1. séta adok, 2. setan adsz, 3. setas ad; 
praet. 1. seti, 2. setin, 3. setis; de birtokos ragul szolgál -d, pl. 2.. 
vokid testvéred, 3. vokis testvére. Tudván, hogy a zürj. szó középi 
(és végi) d általában régibb nd helyett való, íziben azt sejtjük, 
hogy az -n alanyi rag ezen régibb nd-ből keletkezett, természe
tesen olyan korban, midőn a nasalis + explosiv hang csoportokban 
a nasalis-vesztés még nem hatott teljesen keresztül, úgy hogy 
egyes esetben akár az explosiv hang is enyészhetett el. Ilyen eset 
pl. az ng-Ye nézve: zürj. zin, votj. zin = m. szag (1. MUg. Sz. 
364 1.) | zürj. yoii, pom vég, votj. pun = vog. pofi,ponk (páfi, pánk) 
fej (MUg. 503 1.). Hogy jelesen a zürjénben a 2. személyrag haj
dan -nd volt, bizonyítja még a legközelebbi rokona, avotják, melv 
csakis -r/-vel él, épen úgy alanyi mint birtokos-ragúl: zürj. 2. 
setan, 3. setas ellenében, votj. 2. éotod, 3. sotoz. A többesi 2. sze
mélyrag is d-vel való a votjákban: -di (pl. sotodi), s ennek meg
felel még a zürjP. -t, -tő (pl. setat, setoíö^mígatöbbi zürjénségben 
a raghalmozással alakult -nnid (setannid) már nem igen világos, 
vájjon = setan-nid v. setad-nid (e h. setand-nid). 

Azt tartjuk, hogy szintily módon, azaz teljesb nd-hől vált a 
v o g u l és o s z t j á k - b a n is az -n mint egyes sz. 2. szemólyrag 
(egyaránt alanyi és birtokos rag), pl. vog. lü : lün lovad, min-
menni: 2. minin v. minéin te mégy (1. minem, mineim) ; oszt. poy-. 
pogen fiad, mansen mentél (1. mansemj. Mert hogy itt is eredetibb 
nd ragalak szolgált alapúi (melyben d a tulajdonképi személy-
mutató, az n pedig másutt is föltűnő segédrag), abból kell követ
keztetnünk, hogy legalább az osztjákban még megvan dentalis 
explosiv hangon kezdődő 2. többesi rag, pl. manseta, mentetek. 

Érdekes analógiául felhozható a s z a m o j é d nyelvekből is 
•nd meg -n 2. személyrag, az alanyi igeragozásban: pl. osztják-
szamojed cöndand. betakarsz == jurák-szam. töndan (mig az erede
tileg csak -c?-vel volt 2. szem. a tárgyi igeragozásban: oszt. cöndal, 
jur. tündar) ; a jeniszej-szam. -ddo 2-dik alanyi rag is ndo h. való 
(motaddo = jur. madan vágsz); ellenben tárgyi alakban: motalo = 
jur. madár vágod). Megjegyzendő hogy más szóvégi -n is akad, 
melynek nd-bö\ való eredése kimutatható, pl. az n mint dativusi 
casusrag a jurákban : pl. nuda kéz-tői nudan = oszt. szám. udond 
(erről bővebben szól: «Alaktani egyezés az ugor és a szamojéd 
nyelve/.ben: a localis casusragok» ez. czikkem, a Hunfalvy-
Albumban). BUDENZ J. 



Kisázsiai török nyelv. 

I I . Brussza vidéki szólások. 

1. Aya^a céysam pabujlarém jerde galmáz. 
Ha a fára mászok, nem maradnak a papucsaim a földön. 

2. Aylarsa anam aylar, kusurii jalau aylar. 
Ha sír valaki, akkor csak anyám sir, a többi tettetve sír. 

3. Ayalek vermejinen, ijidlik gacmajénan. 
Az uraskodás adással (jár), a legénykedés futással. 

4. Ajzé ejri gözü sasé, ensesinden belli dir. 
Szája görbe, szeme kancsal, tarkójárói is megismerhető. 

5. Aliinak göppeji jol gojadér. 
Az ostoba kutyát az út véníti meg. 

6. Ahmak göppek hisse umar baklavadan. 
Az ostoba kutya részt remél a rétesből. 

7. Aj éééyena zejtin silkijorsun. 
A hold fényébe olajbogyót rázogatsz. 

8. Ak göppejiü pambuy tarlaséna zararé olar, 
A fehér kutya kárára van a pamuk (termő) mezőnek. 

9. Ayjl Selanik, fikir gajdérak. 
Az esze Szalonik(ban van), gondolata a játékon. 

10. Ayellé sinek jourda gonur, sehre gelir ; ayélsez sinek gihere 
gonur, göve gider. 

Az okos légy savanyu tejre száll, a városba jön; az ostoba 
légy májra száll, a faluba jön. 

11. Aksar seker, soj-dur ceker. 
Sántikál ugrál, ilyen a-fajtája, kibírja. 
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12. Al gasajé gir ahéra, jayré olan gégénsén. 
Vedd a lókefét, menj (vele) az istállóba, a kinek baja van 

vakaródzék. 
13. Altén arába gümiis tekei'lek. 

Arany kocsi, ezüst kerék. 
14. Annadéy jel dejmeni, suju nerden gelir f 

A szélmalmot megértettem, de honnan jön a vize? 
15. Ardé galkan önü jelken, jat oylum jat, taha erken. 

Hátul támaszték elől vitorla, feküdj fiam feküdj, még korán 
van. 

16. Aslan eniji aslan olur, sécan eniji cul kesén olur. 
Az oroszlán kölyke oroszlán lesz, az egér kölyke meg zsák

rágó. 
17. As bisirenin, is basaranén. 

Az étel azé a ki megfőzi, a dolog pedig azé a ki megkezdi. 
18. As dasarsa kepceje baha olmaz. 

Ha kifut az étel, nagy az ára a merítő kanálnak. 
19. Ac göppekjérén deler. 

Az éhes kutya kemenczét fúr át. 
20. Acma gutuju, söjletme kütüjii. 

Ne nyisd ki a skatulyát, ne beszéltesd a rosszat. 
21. At alérsan tavladan, goppek alérsan mandradan. 

Ha lovat veszel, az istállóból (vedd); ha kutyát veszel, a juh-
akol mellől. 

22. Ates demeknen dil janmaz. 
Azzal hogy tüzet mondasz, nem ég meg a nyelved. 

23. Bahalédan u$uz sej joy-tur. 
Nincs olcsóbb dolog a drágánál. 

24. Basen gól, ajayén bénar. 
Fejed tó, a lábad kút. 

25. Bekle essejim bekle, jaz gele, sábén sana jon$a vére. 
Várj szamaram várj, hadd jöjjön a nyár, gazdád majd akkor 

lóherét ad. 
26. Ben derim Abdi Gázi, sen dersin: barday boy azé; ben derim 

ilmi-hikmetten, sen dersin: kilimi kim caldé mektebden. 
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Én azt mondom Abdi Gázi, te azt mondod ,pohár szája'; én 
,ilmi hikmetet' (filozófiát) mondok, te meg azt, hogy ki 
lopta el a szőnyeget az iskolából. 

27. Ben derim paskolja haftasé, sen dersin: mangal tahtase. 
Én húsvét hetét mondok, te azt mondod hogy a tűzhely 

deszkája. 
28. Ben cera^e oldém, aj aysamdan doydé. 

Én tőzeg árus lettem, azóta este kel fel a hold. 
29. Benden céytén, bana-mi jüzmek öjredijon ? 

Tőlem származtál, engem akarsz úszni tanítani ? 
30. Béni soymajan jélan bin jasasen. 

Az a kígyó, a mely engem meg nem harap, akár ezer évig 
éljen. 

31. Bénim adém Ire^eb, üzüm' aldém bir %eb. 
Az én nevem Kedseb, egy zseb szőlőt vettem. 

32. Bezir bardayénda zambay jayésmaz. 
Az olajos pohárba nem illik bele a liliom. 

33. Biber-de gara-dér amma bejler ayase garsésena ceyar. 
A bors is fekete, de azért a bejek ura tiszteleg neki. 

34. Bilmedin atén ardéna gitme, ja gapar ja deper. 
Ne menj a ló után ha nem ismered, vagy harap vagy 

rúg. 
35. Bin isci, bir basci. 

Ezer munkás, egy felügyelő (főnök). 
36. Bir aya$ suda coy turursa olur abanos, bir müsafir coy turursa 

olur babanéz. 
Ha soká áll a fa a vízben, ébenfa lesz belőle; haeokámarad 

a vendég, apátok lesz. 
37. Bir deli gujuja bir das atmés, gerk ayéllé ceyaramamés. 

Egy bolond követ dobott a kútba, negyven okos ki nem 
húzhatta. 

38. Bir gulayen At-bazare, bir gulayén bit-bazaré. 
Egyik füled At-bazárban, másik füled Bit-bazárban. 

39. Boy bulsa bálában jer. 
Ha ganajt talál . . . . 

C 
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40. Day jürü day jürü, day jiiriimezse abdaljiirü. 
Hegy lépj, hegy lépj; ha a hegy nem lép, remete lépj. 

41. Damna damna gol olur, ayar gider sel olur 
A cseppekből tó lesz, folyik halad, rohanó ár lesz. 

42. Das dasénan basbasénan, kel davuy kel horozénan. 
Kő a kővel, fej a fejjel, kopasz tyúk a kopasz kakassal. 

43. Dausan daya kiismüs, dayén habáré joy. 
A nyúl megharagudott a hegyre, a hegynek nincs tudomása 

róla. 
44. Deli géz düjün etmis, en basa kendi gecmis. 

Bolond lánynak volt a lakodalma, a legfőbb helyre maga, 
ült. 

45. Denizi gecenedek sejtanénan gardas ólmaié. 
Mig át nem keltünk a tengeren, az ördöggel kell barát

koznunk. 
46. Deveji handéytan ailadan bir dutam ot olur. 

A mi a tevét az árkon átugratja, az egy marok fű. 
47. Dilin kemiji joy, ujdur ujdur söjle. 

A nyelvnek nincsen csontja, hazudj hazudj beszélj. 
48. Dimjata pirinje giderken evde-ki bulgurdan olur. 

Damiettbe rizsért menvén, otthon a főtt zab is kifogy. 
49. Doyurdum orlum oldu, everdim gonsitm oldu. 

Szültem, fiam lett; házasodtam, szomszédom lett. 
50. Dolmajé jut, dilini dut. 

Nyeld le a tölteléket, fogd a nyelved. 
51. Donsuzun göjnünden günde gérk arsén bez gecer. 

A kinek alsó ruhája nincs, annak negyven rőf vászon fordul 
meg naponként az eszében. 

52. Düjün gectikten sonra, génajé götiine goft. 
Ha elmúlt a lakodalom, a henna festéket akár a fenekedre 

teheted. 
53. Düjün iki gissije, bi-de deli gonsuja. 

A lakodalom két személynek szól, meg a bolond szom
szédnak. 

54. Düjün kemijinden göppek davlanmaz. 

) 
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A lakodalmi csonttól a kutya meg nem hízik. 
:; 55. Düsman evinde dérnak kes, dóst evinde üst degié. 

Az ellenség házában körmöt vágj, a barát házában tiszta 
ruhát válts. 

56. Ehtijar gozinen géz al, genc gözinen bez al. 
Öreg szemmel lányt végy, fiatal szemmel vásznat. 

57. Ej felek, kimine gavun jedirir kimine kelek, kimine börek jedi
rir kimine kürek. 

Óh sors, kivel sárga dinnyét etet, kivel éretlent; kit rétessel 
tart el, kit meg veréssel. ' : 

58. Ejlik et kelé, öviinsiin ele. 
Tégy jót a tarfejűvel, hadd dicsekedjék más előtt. 

59. Ekmedim bostan, bitmedi salgam. 
Nem vetettem be a veteményes kertet, nem nőtt benne répa. 

60. Ekmek buldun giris, daja% buldufi sivis. 
Kenyérre találtál, siess vele; verésre akadtál, fuss. 

61. Ekmek hédrén su Bedrin, jenjen gudrun. 
A kenyér a prófétáé, a víz Bediré; egyetek egyetek, vessze

tek meg. 
62. El elibe jelan dut. 

A más kezével kigyót fogj. 
63. Ele felied ilazim, benim olmam ne ilazim ? 

Másnak hóhér kell, mért legyek éppen ón "? 
64. Elinnen ver-de ajayennan al. 

A kezeddel add, a lábaddal vedd. 
65. Esseje dellallé/, deveje gazzazlé/, 

A szamárhoz a házalás, a tevének a gombkötés (nem illik). 
66. Essek derisinden post olmaz, uram ermenije dóst olmaz. 

A szamár bőréből nyeregtakaró nem válik, görög az örmény
nyel baráttá nem válik. 

67. Essekten düsmüs, cüs ciísü elden braymaz. 
Leesett a szamárról, de azért egyre nógatja. 

68. Evden eve ev dayelér, kövden köve köv dayélér. 
Az egyik háztól a másikig ház pusztul el, az egyik falutól a 

másikig falu pusztul el. 
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69. Galkén gidin müsafirler, ev sabé jata$a%. 
Keljetek fel és menjetek el vendégek, le akar a házi gazda 

feküdni. 
70. Gapéné kitli dut-ta gonéitnu hérséz dutma. 

Az ajtódat zárva tartsd, és ne tartsd a szomszédodat tol
vajnak. 

71. Gar-da bejaz amma üstüne göppekler sijer. 
A hó is fehér, de azért rá vizelnek a kutyák. 

72. Gavgada jumruy sajélmaz. 
A verekedésben nem számlálják az ökölcsapást. 

73. Gavny bűjük amma efendisi joy. 
A süveg ugyan nagy, de nincsen hozzá való gazdája. 

74. Gelin gacté mahalleli sasté. 
A menyasszony elfutott, a násznép elámult. 

75. Getfeler gebe dir, neler doyurur. 
Az éjjelek vemhesek, miket nem szülnek. 

76. Gérk jasénda giiveji, dep-dép eder jilreji. 
Negyven éves vőlegény, tip-tipet mond (dobog) a szive. 

77. Gézé kendi göjnúne bra%érsan, calgégéja varér. 
Ha a maga eszére hagyod a lányt, a zenészhez megy 

férjhez. 
78. Gofdunun dassayé sismis, gajgésé gonhija düsmüs. 

Megdagadt a szomszéd hólyaga, fájása a szomszédnak 
jutott. 

79. Gök jüzünden semer jaysa, paldémé boyazéma gecmez. 
Ha az égből nyereg hullana, hevederhez még se jutnék. 

80. Göppejin ilenji gecse, ne ekmekci galér ne gasab. 
Ha a kutyának megvalósulna az átka, se pék se mészá

ros nem maradna meg. 
81. Göppek barsag ile baylanmaz. 

Kutyát nem lehet béllel megkötni. 
82. Göppeksiz kov hdmus-ta comayséz gezijor. 

Kutyátlan falura talált, furkós nélkül járkál. 
83. Göriin bayén, gingenenin pejnir ekmeji var. 

Lássátok nézzétek, sajtja kenyere van a czigánynak. 
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84. Guju gazarsan bojunga gaz. 
Ha kutat ásol, termetedre mérten ásd. 

85. Gül daléndan odún almáz, Cingeneden gadén olmaz. 
Eózsaágból nem lesz fa, a czigánynő nem válik be asz-

szonynak. 
86. Gün doymadan neler doyar. 

Nap jötte előtt, mik nem jönnek elő. 
87. Günes olsa kendi tarlaséna doyar. 

Ha nap volna, a maga mezején kelne fel. 
88. Güccük tavuk, hergün pili$. 

Kicsiny tyúk, mindennap csirke. 
89. Hab der-ki hubda-dér, hub der-ki habda-dér, bilmen gogam ne 

boyta-dér. 
Háb azt mondja hubnál van, hub azt mondja habnál van, 

nem tudom hol az ördögben az uram. 
90. Halajéytan hanem olan hamamé jéyar tasenan, cingeneden 

mejzin olan gamiji jéyar iesinen. 
Rabszolgálóból lett asszonyság a fürdőt a mosdó tállal 

pusztítja, a czigányból lett müezzin a dsámit a hangjával 
pusztítja el. 

91. Hamamda gurnaja, düjilnde zurnaja, 
A fürdőben a kádhoz, lakodalomban a zenéhez. 

92. Hamarat-ém Aj se gadén, tahranajé gésa godun. 
Fürge vagyok Aj se asszony, tarhonyából keveset tettél be. 

93. Havada bidut joy, Kostantiji sel almés. 
Nincs a levegőben felhő, Kosztántit mégis elvitte az áradat. 

94. Hem pilav jaylanér, hem samdan paklanér. 
A piláfot is zsírozzák, a gyertyatartót is tisztítják. 

95. Her ayél bir gafada durmaz. 
Minden ész nem lehet egy fejben. 

96. Her ayél bir olsa, Bilegikte bazár olmaz. 
Ha minden ész egyforma volna, Biledsikben nem eshetnék 

vásár. 
97. Her horaz kendi küllüjünde üter. 

Minden kakas a maga szemétdombján szól. 
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98. Ilillebazen feneri jasséja gadan janar. 
A csaló lámpája csak alkonyadtig ég. 

99. Iki elim ganda, boyazem urganda. 
Két kezem vérben, torkom a kötélen. 

100. Imám evinden as, ölü gnzünden jas. 
Az imám házából eledel, a halott szeméből könny (nem 

jön ki). 
101. Insan bir gemi, ayjl jelkeni, fikir dümeni, gullan kendifii, gö-

rejim seni. 
Az ember egy hajó, esze a vitorla, gondolkozása a kormány ; 

használd magad, hadd lássalak. 
102,. Insanén sofusu sejtanén masy árasé. 

Az emberek bölcse az ördög gúnytárgya. 
103. Ip goptu, deli gurtuldu. 

A kötél elszakadt, a bolond elmenekült. 
104. Isine göre pisir asén, gogaria g'óre bayla basén. 

Magadhoz mérten főzd az ételed, uradhoz mérten kösd be a 
fejedé 

105. Jolán var ev japar, jalan var ei• jeyar. 
Van olyan hazugság hogy házat épít, van hazugság hogy 

házat pusztít. 
106. Jangina masallah inán sejirdir. ~ú, 

A tűzhöz az siet, a ki elhiszi. 
107.: Jen gérélér gól icinde, gol gérélér jen icinde. 

A ruha széle a karban, a kar a ruha szélén törik meg. . 
108. Jersen gaba^éy, jemezsen gape acéy. 

Ha eszel, tököcske; ha nem eszel, nyitva az ajtó. 
109. Jolfiunun gelegeji, co^uyun doya^ayé belli ólmaz. 

Hogy az utas mikor jön, és hogy a gyermek mikor születik, 
sohse bizonyos. 

110o Jorgan gitti, gouga bitti. 
Oda a paplan, vége a czivódásnak. 

111. Jorgun adam dargén olur. 
A fáradt ember haragos (szokott lenni). 

112. Jumurtaji seven, davuklarén patértéséna gatlanmalé-dér. 
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A ki a tojást szereti, annak a tyúkok kodácsolását is el kell 
tűrni. 

113. Kel basa simsir darag. 
Kopasz fejnek réz fésű. 

114. Gilavuzumuz garga olduyca, burnumuz bontan ce'ymaz. 
Mig varjú lesz a kalauzunk, orrunk ki nem mászik a mo

csokból. 
115. Kiéi doyduyu jere baymaz, dojduyu jere bayar. 

Az ember nem azt nézi hogy hol született, hanem hogy hol 
lakott jól. 

116. Kór bazara varmasén, bazár körsüz galmasén. 
A vak ne menjen a vásárra, a vásár ne maradjon vak 

nélkül. 
117. Kör görmez sezer, sayr isitmez ujdurur. 

A vak nem lát, csak sejt; a siket nem hall, csak kitalál. 
118. Küreji japmalé amma sapéné orta jere getirmeli. 

A lapátot ugyan meg kell csinálni, de a nyelét a közepére 
kell elhelyezni. 

119. Lafile pilav bitse, de fáz gadan jay benden. 
Hogyha szóra nőne a piláf, tengernyi zsírt én adok hozzá. 

120. Leblebi gojdum tabaya, laf etti bal gabaya. 
Leblebit (pergelt borsót) tettem a tálba, beszélgetett a sárga 

tökkel. 
121. Lengene sormuslar : nicüit jan jan gidijöft? Her ijidin bir 

sajgésé var demis. 
Kérdezték a ráktól: miért mész oldalvást ? Azt mondta rá : 

minden legénynek meg van a maga baja. 
122. Mai fjanen jongase-der. 

A vagyon a léleknek forgácsa. 
123. Minareji calan gélé/éné hazérlar. 

A ki minaret (tornyot) lop, tartót készít hozzá. 
124. Mühür kimde ise, Sulejmau o-dur. 

A kinél a pecsét, az a Szulejmán. 
125. Miisafir umduyunu jemez, bulduyunu jer. 

Nem azt eszi a vendég a mit reméli, kanem a mit talál. 
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126. Nargileje atesin küllüsü, erkeje garénén diliisi. 
Nárgiléra (vizi pipára) a tűznek hamvassá, férfinak az asszo

nyok nyelvese (kell). 
127. Ne satarém ne trampaja gosarém. 

Sem el nem adok, sem nem csereberélek. 
128. Neler geldi neler gecti felekten, un elér ken deve gecti elekten. 

Mik meg nem történtek e világon, lisztet szitálván teve ment 
át a szitán. 

129. Oylan jedi ojuna gitti, cobanjedi gojuna gitti. 
A fiu evett, játszani ment; a pásztor evett, juh őrizni 

ment. 
130. OjHantáján géz jerim dar der. 

A nem tánczoló lány azt mondja: szűk a helyem. 
131. Onnaré hamamjé japán bizi-de külhanjé japar. 

A ki belőlük fürdösöket csinált, bennünket is majd megtesz 
fürdő szolgának. 

132. Paj edene gaz galdé, nejnejim az galdé. 
Az osztozóra liba maradt; mit tegyek, kevés maradt. 

133. Sahabéndan evvel ahéra girme. 
Ne menj elébb a gazdájánál az istállóba. 

134. Saman eji amma essejin gujruyu gésa. 
A szalma jó, csak a szamár farka kurta. 

135. Sáré saman alténdan sáré sular jürüdür. 
Sárga szalma alól sárga vizet folyat. 

136. Sejts dössejinde jatép sejislam rüjasé görür. 
A kocsis ha ágyában fekszik, a sejhiszlám álmát látja. 

137. Serhosan nektubu gehendemde. 
A részeg levele a pokolban van. 

138. Serce-de gecinir amma baldér éndan belli dir. 
A veréb is megél, de meglátszik a csüdjón. 

139. Sivrilttijin gazé'/ kendi götüne batár. 
A karó, melyet meghegyesítettél, a saját fenekedbe fú

ródik. 
140. Sértené kürke aléstérma, gapunu türké. 

Ne szoktasd a hátad a bundához, sem ajtódat a törökhöz. 
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141. Softanén hevengi garnénda-dér. 
A szófiának a gyomrában van az eltenni való étke. 

142. Sona galan dona galér. 
A ki utoljára marad, fagyva marad. 

143. Söz sözü acar, oylava baylavajé. 
Szó szavat ad, nyujtófa meg rétest. 

144. Cevir, gaz janmasén. 
Forgasd, hogy oda ne égjen a liba. 

145. Coban armayé cam sayézé. 
A pásztor ajándéka mézga (szokott lenni). 

146. Goyu gogafia, azé éoguyuna gösterme. 
Sokat az uradnak, keveset a gyermekednek ne mutass. 

147. Coy laf guranda jayésér. 
Sok beszéd a koránba (szent könyvbe) illik. 

148. Coy mejve véren ayaf}a coy das atélér. 
A sok gyümölcsöt adó fára sok követ dobnak. 

149. Tazéja gac davsana dut. 
Az agárnak: fuss, a nyúlnak: fogd meg. 

150. Tef j érteidé, a jé joruldu. 
A csengős dob elszakadt, a medve elfáradt. 

151. Tekkeji beklejen corbajé icer. 
A ki a klastromnál várakozik, levest kap (iszik). 

152. Teratura saláta olmaz. 
Mártásból nem lesz saláta. 

J 53. Terlemeden gazanmak, solumadan fan vermek. 
Fáradozás nélkül pénzt keresni (nyerni), annyi mint lélegzés 

nélkül meghalni. 
154. Tilki ne gadan gacsa, gelegeji kürk$ü dükjané. 

Akármennyit fut is a róka, előbb utóbb a szűcs boltjába 
kerül. 

155. Türk ne bilir ajrané, zér-zér icer ajrané. 
Mit ért a török az ünnephez, csak szürcsölgeti a savót (irót). 

156. Ürümesini bilmejen göppek, gojuna qurd getirir. 
A melyik kutya ugatni nem tud, farkast visz a juhra. 

157t Üc gün oldu gajnadérém, gaz galdérdé baséné. 
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Három napja lett hogy forralom, a liba még mindig eleven 
(felemelte fejét). 

158. Varé-ver geli-ver Gartal dört sahat. 
Jöjj és menj, négy órányira van Karfcal. 

159. Verdi kürkü gitti gorku. 
Oda adta a bundát, elmúlt a félelem. 

160. Verin jesin, örtiin jatsén, beklejin fiané cékmasén. 
Adjatok neki, hadd egyen; takarjátok be hadd aludjék; őriz

zétek hogy meg ne haljon. 
161. Vurursaft dujur, jedirirsen dojur. 

Ha ütsz, éreztesd; ha etetsz, lakass jól. 
162. Zengin arabasen<° daydan asérér, züjiirt düz ovada jolu sa-

sérér. 
A gazdag a hegyen is átviteti a kocsiját, a szegény a sima 

síkon is eltéveszti az utat. 
163. fii fit i dövmedense goryutmasé eji dir. 

Jobb ha a zsidót megijeszted, sem mint megvered. 
164. fiin áittana bír muska jeter. 

A ki meg van babonázva (kit a dsin megfogott), annak elég 
a varázsvers. 

165. fiingene evinde musandara-mé arijön' ? 
A czigány házában akarsz fali szekrényt keresni ? 

JEGYZETEK. 
A fent közölt szólások, itt-ott közmondások, Brusszáról és 

közel vidékéről valók. Nagyobbára Brussza városából származnak, 
és Kirezli falu környékéről. A brusszai csársiban (bazárban) jegyez
gettem őket össze, egy ruhakereskedő örmény üzletében, a hol, 
főleg a hetivásárokon, a környék zejbekjei f-zoktak volt leginkább 
megfordulni. A szájukból lestem el úgy szólván e mondásokat, és 
közöltem belőlük azokat is, melyeknek némileg homályos az ér
telmük. Homályosak pedig az által, hogy összefüggő beszédből 
mintegy kiszakadtak, és elmaradt mellőlük a magyarázat, mely 
őket okvetetlenül kiséri. Némelyike Ahmed Vefik pasa ,Atalar sözü' 
(Atyák szava) czímű példabeszéd-gyűjteményébén is megvan, de 
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vagy hiányos feljegyzéssel, vagy pedig más variatióban. Az előbbi 
szövegek módjára, e szólások is a brusszavidéki nyelvjárást tük
rözik vissza, de minthogy többnyire városi emberektől hallottam 
őket, közelebb állanak a sztambuli nyelvjáráshoz, mint a fentebb 
közölt népdalok. Az egyes szólásokhoz fűzött jegyzeteink inkább 
tárgyi természetűek. 

1. E szólást egy Hodsa Naszreddin-fóle adoma (latífe) ma
gyarázza meg, melyben az van elmondva, hogy hogyan akarták a 
gyermekek a hodsa papucsait ellopni. Fára mászatták fel a hodsát, 
de ez élvén a gyanúperrel, magával vitte a papucsait is. 

5, Göppeji (. kutyát) és göppek az irodalmi kopek helyett, olyas
féle hangnyujtások, mint essek (szamár) e h. esek, Usécty (szolga) 
e h. usak, gissi (személy) ] e h. kisi, gücciik (kicsiny) e h. küciik, 
dassay e h. tasak. 

9. Gajdérak, vagyis anadóliasan gajdéra-/ zejbek tájszó, meg
felel az oszmanli ojun (játék) szónak. 

13. A következő alanénan, geliuinen alakok e helyett valók : 
alán ile (a vevővel), gelin ile (a menyasszonynyal). V. ö. demeknen 
(mondással), e h. demek ile 22; dasénan e h. tas ile (kővel), basé-
nan e h. has ile (fejjel), horozénan e h. horoz ile (kakassal) 42 ; 
sejtanénan e h. sejtan ile a sátánn il 45 ; gözinen e h. gözii] He (sze
mével) 56; elinnm e h. elinile, elinle (kezeddel), ajayénnan e h. 
ajayén ile (lábaddal) 61 stb. 

14. Tréfás szólá?, mikor hosszas magyarázat után épp annyit 
tud az ember, mint annak előtte. A dejrnen alak össze van vonva 
a dejirmeriböl (malom). 

17. A baéarancn alakból egy basarmak (kezdeni) igére lehet 
következtetni, v. ö. az irodalmi baslamak-ka,\. Épp úgy van képezve 
a 49-ik szólásbeli everdim (házasodtam) alak, az irodalmi evlendim 
mellett. 

26. Ezt és a következő szólást akkor alkalmazzák, ha félreér
tenek valamit és más, de hasonló hangzású alakokat használnak. 
Az ily szó-félreértésekre első sorban az arab, tehát a török nyelv 
természetére nézve idegen alakok adnak alkalmat. Százával isme
retesek az ily módon keletkezett nép-etymologiák. 

31. Iregeb személynév e h. lie$eb. R hanggal kezdődő török 
szó tudvalevőleg nincs, és az ilyen hangon kezdődő idegen (arab 
es perzsa) szókon úgy segít az anatóliai, hogy magánhangzót 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII 1 ° 
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illeszt elibe. V. ö. Iramazan e h. Ramazán, irast gelmek e h. rast 
g. (találkozni), ürziígjar e h. rüzgjar szél stb. 

38. At-pazar (Lóvásár) és Bit-pazar (Zsibvásár) városrész 
nevek Stambulban. 

41. Damna e. h. damla (csepp). 
46. Handéy az irodalmi hendek (árok) szónak mélyhangú 

párja. 
48. Damiette egyiptomi város, és a törökök előtt főleg kitűnő 

minőségű rizséről ismeretes. 
61. A mondás második része : jen jen gudrun, ebből van ösz-

szevonva: jejin jejin kuduran (egyetek egyetek, vesszetek meg). 
63. Az ilazim-ra nézve e h. lazim (kell, szükséges) v. ö. iliman 

e h. liman (kikötő). 
80. E közmondásnak sztambuli változata így van: köpejin 

duasé kábul olsa, gökten ekmek ja'ar : ha a kutya imája meghallgat
tatnék, az égből kenyér hullana le. 

89. Akkor alkalmazzák e mondást, ha egymásra fognak vala
mit, a hab és a hub körülbelül a mi Pál és Péterünknek felel meg. 

92. Tahrana metathetikus alakja a tarhana (tarhonya) szónak. 
97. Horaz e h. horoz (kakas). 
110. Hodsa Naszreddin-féle adoma az alapja. 
121. Lengéé, irodalmi alakja jengec. E szót a népies etymolo-

gia (Ljan-gec (oldalvást menj) összetételből fejti meg. 
134. Alaptalan kifogásokra használt gúnyos mondás. 
137. A gehendem alak gehennem (pokol) helyett van. 
144. A ,Zsivány és a rabló' czímti népies elbeszélésből való 

mondás. Értelme kiviláglik sz Oszm. T. Népköltési Gyűjtemény 
2-ik kötetének 79-ik meséjéből. 

151. A török tekke (dervis klastrom) ama hagyományos szo
kására vonatkozik, hogy est idején levest meg piláfot osztogatnak 
benne a szegényeknek. 

152. Teratura, oszmanliasan tarator, összetört dióból és 
fölibe öntött olajból meg eczetből álló mártás. 

155. Zér-zér icmek: szürcsölgetve inni. 
158. Gartal, vagy Kartól város akisázsiai Mármara partján, 

híres bortermő vidék. 
159. Hodsa Nászreddin-féle adomán alapszik. 



III . L á z dalok. 

1. 

Gddi kojunlar jedi 
kujuda aslam aje, 
alsan peni a hamun, 
pilirdim jasamam e. 

Jöttek a juhok és elfogy aszták 1 
a kútb m levő kihűlt vizet; 
ha elvennél engem, oh asszony, 
tudnám az életmódomat. 

Pej az aja'/laruna, 
jajHurajém jemeni ; 
hacan öperdim hamun, 
iki putkal memeni ? 

Doyru söjle a hanum, 
ala^aymmun peni; 
o muratsez otanda, 
öper tislerdim scni; 
konuslar/an gülersin, 
veremé kojdun peni. 

A fehér lábaidra 
czipőt csináltatok; 
mikor is csókoltam volt, 

lány 
két gömbölyded melledet ? 

óh 

Igazat szólj, óh lány: 
elveszel-e engem? 
ama vágya nem ért szobádban 
csókolnálak harapnálak; 
a mikor beszélgetzz, nevetsz, 
sorvadásba juttattál engem. 

Pelimde- ki kevralfy 
földáram onu fűek ; 
indir pestamal kalsun, 

pensiz jatayun dösek. 

Az övemben levő sodrott dolog, 4 

pisztollyal töltöm meg azt ; 
vesd le csak, a lepedő maradjon 

meg, 
nélkülem matrácz az ágyad. 

18* 
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5 Jasmayunun alténda, A fátyola alatt 
saclaréjumay juma%; finomak a hajai; 
ikimiz pir jastéyta ha ketten vagyunk egy ágyban, 
nerde kaidé ujumayí hol marad az elalvás? 

J e g y z e t e k : peni e h. beni. A lázok a szókezdő b-t gyakran 
keményítik p-vé, pl. pilir e h. bilir, pel e h. bel (derék), pejaz e h. 
bejaz (fehér), pir e h. bir (egy); ép úgy a mély hangú szóknál is, 
pl. paslamak e h. baslamak (kezdeni), pas e h. bas (fej) | hanum e h. 
hanem (nő). A hangrendbeli illeszkedés a lázok dialektusában na
gyon meg van zavarva, leginkább az é helyén, melyet rendesen 
w-val cserélnek fel, pl. ajaylaruna e h. ajakiaréna, japturajém e h. 
japtérajém, alafiaymusun e h. alajakmésén, kalsun e h. kalsén, jas-
mayunun e h. jasmayénén, kélmadum e h. kélmadém \ putkal láz 
tájszó : «gömbölyű» | kévraléy e h. kévralék táj szó: «akármilyen 
sodrott dolog» v. ö. kévrék \ dolduram e h. doldurajém, a szókezdő 
d szintén í-vé keményedik sok esetben, pl. tolu e h. dolu (tele), tis 
e h. dis (fog), tösek e h. dösek (ágy), tésaré e h. désaré (kifelé), 
turmak e h. durmak (állani). 

A láz dalokat mind jellemzi ez a könnyed mániszerü forma. 
A verssorok rendesen hét szótagból állanak, melyek 4 + 3 ritmusra 
oszlanak. Az egyes versszakok úgyszólván összefüggéstelen kis 
külön dalok, melyekben még az első sor is inkább csak a rím ked
vóért van odamondva. A rímek néha párosak, néha keresztesek, 
szintén a legtarkább változatban. 

•: . • 2. 
i Jaydanémdan jay aldum, Zsírtartómból zsírt vettem, 

pécayumu jayladum; a késemet megkentem; 
ah hanum senin icün, óh leány te miattad 
karib karib ayladum. szegény fejem úgy sírtam. 

2 Gesti sabah namazé, Elmúlt a reggeli imaidő, 
ja pen gaV/up kélajém ; felkelek s imádkozom ; 
gürgü güzeli hanum, georgiai szép leány, 
o gözlere gidejim. hogy nevessek szemeidbe. 
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Gesti sabah namazé, 
ja pen kalyup kélmadum, ', 
pej az janaylaruna, 
pir kusur bulamadum. 

Keminin icinde-jim, 
pir su verin icejim ; 
kéz senden ajrélalé, 
atesler icinde-jim. 

Öte kosun ferege, 
etrafé jesil jesil • 
gel gidelim ej kuziim, 
málém sen evde pisir. 

Elmúlt a reggeli imaidő, 
felkelvén nem imádkoztam ; 
az ő fehér orczáján 
egy hibát sem találhattam. 

A hajóban benn vagyok, 
vizet adjatok hadd igyak; 
leány, mióta elváltam tíiled. 
tűz közepette vagyok. 

Tegye odébb felöltőjét, 
csupa zöld az oldala; 
rajta menjünk bárányom, 
árum otthon te főzd meg. 

J e g y z e t e k : jaydan (zsirtartó), a y nem olvad az előtte 
levő magánhangzóba, mint az oszmánli dialektusnál, és erősebben 
ejtődik ki mint a zejbek nyelvjárásban is, majdnem </-nek, pl. 
ayladum e h. diadém (sirtam), dayda e h. dada (hegyen) stb. | karib 
e h. garib (idegen, szegény) a szókezdő g, epúgy mint explosiva 
társai a d és b, szintén megkeményedik, de ennél nem oly álta
lános a szabály mint az előbbieknél, v. ö. körmek e h. görmek 
(látni), kemi e h. gemi (hajó) | janaylar e h. janaklar, a A; szóköze
pén és végén szintén ^-vé lesz, mint Brussza és Aj din vidékén. 

3. 
Jol üstünde ejeler, 
göjsün tolu düjmeler; 
terzi göziiu kör olsun, 
hapus oldu memeler. 

Gijdim caruylaruma, 
toptam topuylarumu ; 
o süt pejaz memeler'e, 
siirsem pujé'/larumu. 

Hajdé céyalum taya, 
karésalum japraya ; 

Az út mentén eje (?) van, 
melled tele gombokkal; 
szabó legyen szemed vak, 
fogoly lett a két mell. 

Felhúztam a saruimat, 
összeroptam sarkaimat; 
ama tej fehér mellekhez 
kenném oda bajuszom. 

Kajta menjünk a hegyre, 
elegyedjünk a falevelek közzé; 
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tayda olan kojunnar, 
hep kurban olsun sana. 

i Céytüm tayun pascna, 
kar jaymaya pasiadu; 
el atén$a uccura, 
aylamaya pasiadu. 

5 Dere kumsuz olur-mu, 
gól baluysuz olur-mu ? 
giindüz pir hal ederuy, 
ge$e jarsuz olur-mu ? 

a hegyen levő juhok 
mind legyenek áldozataid. 

Felmentem a hegy csúcsára, 
hó kezdett el esni; 
kezet vetve a nadrágszíjhoz, 
elkezdett sírni. 

Völgy lehet-é homok nélkül, 
tó lehet-ó hal nélkül ? 
nappal majd csak elleszünk, 
éjjel lehet-é szerető nélkül? 

J e g y z e t e k : ederuy e h. ederiz. A plurális z képző mellett 
a lázok beszédjében gyakran hallható a A; is (ederikj, ép úgy 
egyéb kisázsiai dialektusokban, v. ö. japaruy e h. japarék (japarez 
teszünk), gideruy e h. giderik (gideriz megyünk) | az ederuy-b&ri 
levő hangrendi zavar a lázok beszédjében egész közönséges, tehát 
magashangú hangsorban is pl. gelin-mu-sun e h. gelin-mi-sin 
(menyasszony vagy-e), sevdijuyum e h. sevdijijim (szeretettem), 
olürmusun e h. ölürmüsün (meghalsz-e) stb. 

i Kar jayajir jayajir, 
tésare céyélmajir; 
sevdiguyum pek güzel, 
jiizüne paye'lmajir. 

2 Kafulguyun tibinde, 
konustuy bir azajuy ; 
nasil tujurdu pizi, 
o kajbana puzaujuy. 

8 Zejtin japrayé dört-tiir, 
penim tertlerim coy-tur; 
gidijorum a kuzum, 
dahha kavusma joy-tur. 

A hó esik egyre esik, 
nem is lehet kimenni ; 
a szeretőm nagyon szép, 
nem lehet az arczába nézni. 

A csalitnak tövében 
beszélgettünk egy kissé; 
hogy is tudta ezt meg 
az a gonosz borjucska. 

Négy az olajfa levele, 
sok az én fájdalmam ; 
megyek én óh bárányom, 
viszontlátás nincs többé, 
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Jaymur jayajir jaymur, 
var al paséna pasluy; 
senden sevdaluy gecti, 
gel olalém kardasluy. 

Eső esik, az eső, 
menj végy fejedre fejkötőt; 
elmúlt tőled szenvedélyem, 
jöjj legyünk hát egy testvér. 

J e g y z e t e k : jayajir, a folyó cselekvést kifejező időnek 
ilyen alakja a trapezunti lázoknál járatos, v. ö. céyélmajir e h. 
cékélmajor, payélmajir e h. bakéimajor, jayajir e h. jayijor, vurijir 
e h. vurijor, gelijir e h. gelijor, gidijir e h. gidijor \ kafulguk 
(csalit) láz tájszó, nem külömben kajbana (gonosz). 

5. 
Ka ra-dur kapalayiim, 
kefkitii dir janayiim; 
alup itene kadan, 
gecmez senden merayum. 

Kara kasun üstiine, 
kérmalarun jajélur; 
ne giizel-sin ej hantim, 
seni körén pajelur. 

Tas attum derin göle, 
giUe penzersin güle ; 
ne tatlé konusursnn, 
gidejim pen o tile. 

Düstü jere férladé, 
kermanén kanadlaré; 
hacan öperdim hanum, 
o giizel dudaylaré. 

0 gemiler gemiler, 
kérélsun direklerin ; 
taha fjoskun söjlerdim, 
haslandé jüreklerim. 

Fekete a fej födöm, i 
fénylő köves az arczom ; 
míg engem el nem veszel, 
mindig reád gondolok. 

Fekete szemöldök felett, 2 
szemíveid terjednek; 
milyen szép vagy óh leány ! 
a ki meglát, elájul. 

Követ dobtam mély tóba, 
rózsához hasonlítasz, rózsához 
mily édesen beszélgetsz, 
enném meg a nyelvedet. 

Elesett a földhöz vágódott, 4 
kermán (?) szárnyai; 
mikor csókoltam, lány, 
ama szép ajkadat? 

Oh hajók, hajók, 5 
árboczaid törjenek szét; 
még erősebben szóltam volna, 
a szivem felforrott. 
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J e g y z e t e k : kapaluk fejre való, fejfedő | kadart e h. kadar 
(-ig); gidejim ben o dile (hogy mennék rá arra a nyelvre, vagyis: 
hogy csókolnám meg a nyelvét). 

6. 
1 Kemencemin jajé, Hegédűcskémnek az íve, 

gel dolajé dolajé ; jöjj titokban titokban; 
ej kéz seni almazsam, óh lány, hogy ha el nem veszlek, 
mushajle dir kolajé. talizmán után látok. 

2 Hédér-nebi kajasé, Hidir próféta sziklája, 
sen payijorsun pana ; te viseled gondomat; 
orayén jedisinde, Órák hava hetedikén, 
pen-de gelirim^ sana. én is eljövök hozzád. 

3 Ej kéz kimiri kézé-sun, Hej lány, kinek vagy a lánya, 
elmadan k'érmézé-sun ; pirosabb vagy az almánál; 
sabahdan gördiim seni, reggel láttalak téged, 
patisah kézé-mu-sun ? pádisáh lánya vagy-é ? 

4 Koc kojun meler gelir, Kos és juh bégetve jön, 
taylaré deler gelir ; hegyeket átfúr és jön; 
vaj anaséz kuzuja, jaj az anyátlan báránynak, 
paséna neler gelir. mi nem éri a fejét. 

J e g y z e t e k : dolajé dolajé láz tájszó, megfelel az oszm. 
gizlige-gizlige (titkosan) jelentésének | Hédér-nebi kajasé: bir ma-
hallén ismi olup Anadolda panajérlaré ile meshur-dur (Kisázsiának 
egy helyneve, mely vásárjairól hires) | Orayén jedisinde: Orak 
Anadolda temttz ajé demek dir (Orak Anatóliában augusztus havát 
jelenti). 

7. 
i Kemileri jürüten, A mi a hajókat jártatja 

jelken ile seren dir „• az a vitorla és vászon; 
o kézlarun ejusu, az a java a lányoknak, 
istenieden véren dir, a melyik kérés nélkül ad, 
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Silahumun kajésé> 
mesinden dir mesinden ; 
hanum gider önümden, 
pen giderim pesinden. 

Karsu beru payarsun, 
fese piiskül tayarsun ; 
sanké penim jarém joy, 

sen-de peni jayarsun. 

Pir tas attum geline, 
gitti vurdu peline ; 
gelin karban olasun, 

pujéfumiiu teline. 

Ne aléajuy évim var. 
tiitün céymaz bagadan ; 
Allah kurtarsun seni, 
hau miskin kojadau. 

Tafsanncirun semizi, 
izi bellii- dur bellu ; 
cekii-ver-sene bana, 
gönniim sevdayu kézé. 

Kéz-mu-sun gelin-mu-sati, 
pir öpsem ölilrrnusun í 
pidsam senu tenhada, 
ninene söjlermusiui ? 

Pasa gelijir pasa, 
dalga vurijir tasa ; 
gidijirem kurbete, 
jasa a kuzum jasa. 

8. 

Fegyveremnek a szijja, a 
bőrből van, bőrből; 
lányka magyen előttem, 
én megyek a nyomában. 

Szemköztről nézesz, 3 
a fezre bojtot illesztesz; 
mintha nekem nem is volna 

szeretőm, 
te is szerelemre gyújtasz. 

Követ dobtam az arára, 1 
ott érte derekán; 
menyasszony legyen az áldo

zatja, 
a bajuszom szálának. 

Mily alacsony házam van, 1 
füst nem száll a kéményből; 
Allah szabadítson meg, 
rest nyomorult férjedtől. 

A nyulaknak kövérje, 2 
biztos a nyoma, biztos; 
húzódj hát ide mellém, 
szivem szerette lánya. 

Lány vagy-é menyasszony-é, 3 
ha egyet csókollak meghalsz-e? 
ha egyedül talállak, 
anyádnak majd szólasz-é? 

A pasa jön, a pasa, 4 
hullám verődik a kőhöz; 
megyek én idegenbe, 
élj boldogul bárányom, 
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J e g y z e t e k : hau láz tájszó : tembel(rest) |tafsan e b. tausan 
(nyúl). 

i Peti nasil ééyarjayum, 
keminin direyune ; 
mevlam saburlar versun, 
validem jüreyune. 

•2 Deredé pir giil pitti, 
Tuna jolunu tuttu; 
penim karib validem, 
nasil peni unuttu. 

3 Ahurda pir cift tosun, 
pahalaré pir olsun ; 
giné geldi kúra jé, 
iki göza kör olsun. 

4 Trapézán dir jolumuz, 
akce görmez elimiz; 
bujol yamsu cé%mazsa, 
neje varur halimiz. 

5 yamsu kojdum tava ja, 
pasiadu ojnamaya ; 
geldim paktum yamsu joy, 
pasiadum aylamaya. 

Hogyan megyek én majd fel, 
a hajó árboczára; 
teremtőm türelrríet adjon, 
az én anyám szivének. 

A völgyben egy rózsa nőtt, 
Duna útját követte; 
az én szánalmas anyám, 
hogyan felejthetett el. 

Istállóban egy pár ünő, 
egy legyen az értékük; 
megint jött a sorsoló, 
két szemére legyen vak. 

Trapezunt a mi utunk, 
pénzt nem látnak kezeink; 
ha az idén nem lesz hal, 
milyen lesz majd a dolgunk. 

Halat tettem serpenyőbe, 
mozgolódni kezdett el ; 
jöttem, láttam nincsen hal, 
sírdogálni kezdtem el. 

J e g y z e t e k : Trapézán vagy Trapzan (Trapezunt), a lázok 
főfészke j yamsu vagy hamsé baléyé egy halfajta, a lázok kedvelt 
eledele. 

10. 
i Samsuu iskele pásé, 

jarén hilal dir kasé; 
cirkin ile bal jeme, 
güzel ile tas tasé. 

Számszun fő kikötőhely, 
lánynak ív a szemöldöke ; 
rúttal mézet ne egyél, 
a széppel követ hordhatsz. 
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Kapa pastan araluy, 
ne payarsun analuy ; 
sen git-te kézén gelsun, 
sarélup-ta jataluy. 

Tükendi tütün^uyum, 
an^ay kaidé bir lule ; 
hej kéz séytum anané, 
jüzüme güle g'ále. 

Tüfegimin kursuni, 
pen pilirim isimi • 
o kér mézé janaya, 
gecirejim tisimi. 

Pen paééma kojamam, 
miralajén fesini ; 
isitmemis turamam, 
Eminenin sesini. 

Az ajtónál üres hely, 
mit nézegetsz anyóka; 
menj te, jöjjön a lányod, 
ölelés és fekvőké. 

Elfogyott a dohánykám, 
egy pipányi maradt csak; 
hej leány az anyádat , 
az arczomba nevetve. 

Pisztolyomnak az ólma, 
tudom én a dolgomat; 
ama piros arczába, 
mélyítem a fogamat. 

Fejemre nem tehetem, 
az őrnagynak sapkáját; 
nem nyugszom míg nem hallom, 
Eminének a hangját. 

J e g y z e t e k : Számszun, a fekete tenger partján, török ki
kötő város | aralw/, analuy, jataluy e h. aralék, analék, jatalék ; 
e fajta képzések igen gyakoriak és szokottak a lázoknál; inkább 
kicsinyítő értékük van, v. ö. kardailék testvérke, habalék apácska j 
o kérmézé janaya (jecirejim disimi (ama piros arczba hadd kerítem 
a fogam), azaz úgy csókolom meg, hogy a fogam helye meglátszik 
az arczán. 

I I 
Tur-ki söjlejejeyim, 

pen utána utána; 
aldén peni a hantim, 
o murátséz otana. 

Ah dereierin buzti, 
memen kééi bojnuzu; 
pir otanén icinde, 
görüstürdüler pizi, 

Várj csak, hadd mondanám el, 1 
szegyeivé én szegyeivé; 
befogadtál engem lány, 
vágya nem ért szobádba. 

Oh a völgyeknek jege, 2 
a melled kecske szarva; 
bennünket egy szobában, 
találkoztattak össze, 
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8 Günes atté Ferata, 
sandém ikindi oldu ; 
hantim senin sözlerin, 
jüreyime derd oldu. 

4 Günes atté Ferata, 
payén nerden tulunur ; 
öjle pejaz memeler, 
hanumlarda palunar. 

5 Jenigara tiifengim, 
gezijir elden ele ; 
ne pejaz-san ej hanum, 
penim gönnilme göre. 

J e g y z e t e k : tidunwr: 
igéhez megjegyzendő, v. ö. gü 
mét nem tudhattam meg, val 

Nap sütött Eufratesre, 
délután lett, azt hittem ; 
leány, a te beszéded 
a szivemnek búbánat. 

Nap sütött Eufratesre, 
nézzétek honnan kél a nap; 
olyan hófehér mellek, 
lányokon találhatók. 

Jenihara (?) fegyverem, 
kézről kézre járdogál; 
be fehér vagy óh leány, 
az ón szivemhez képest. 

günes doyar (a nap felkél); t ultin-
leé tulusu (nap kelte) | jeniyara órtel-
szinüleg helynév. 
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Ahan-: kosmak, jaüanmak (futni, támaszkodni); abanneji ver: 
kom ver (fuss); üstüme abanma: jaslanma (ne támaszkodj 
rám). 

ahdestlik: güppe, hojalarén gejdiji ruha (kaftán, a milyent a 
hodsák viselnek; olyan ruha, a melyben abdestet szokás venni, 
vagyis a rituális kéz- és arczmosakodást elvégezni). 

ablak: iri hejaz bir coguk (nagy, fehér testű gyermek); top su-
ratlé ablak jiizlii (gömbölyű képű, fehér arczú). 

adémla-: komnak (szaladni). V. ö. adém: lépés. 
afa ti a-: s'óvmek (szidni); ne afatlijon (mit káromkodol). 
a yarté: jourt (savanyú tej). 
aj ajdén: mahitab (holdvilág); aj ajdén hesab belli (világos a szá-

mitás mint a holdvilág). V. ö. aj ajdénléyé: a hold világa. 
ajakcé: eskija, hajdút (rabló); ajakcé-basé (rabló vezér). 
ajgét: alet (szerszám); at ajgété (lószerszám). 
aj kére: ejri, ejri-böjrü (görbe, girbe-görbe); ajké.ré-jol: ejrijol 

(görbe út); ajkéré gitmek: jan gitmek (oldalt menni); nicihi höjle 
ajkéré-ajkéré jol jürijon (mért mész ily girbe-görbén); ajkéré 
HÖZ söjlemek (görbe azaz rossz szót szólni). 

aj lak: issiz, bos (dologtalan, foglalkozás nélkül); ajlak gidijor: 
eli bos gezijor (munka nélkül, üres kézzel csavarog); hizmetsiz 
ajlak-ajlak gezijor: szolgálat nélkül csavarog. 

a k-p a m b ul: hejaz bir coguk (fehér testű gyermek); ak pambul 
güzel bir 603%% (fehér testű szép gyermek). V. tombul (pamuk 
puha); tombul hanem, elleri tombid-tombul. 

akéa: armudun bir ginsi (egy körte faj); akca armudu. 
al a : ala$a, alagale (tarka); ala okoz (tarka ökör). 
un a kados olmak : miikedder olmak (búsulni, aggódni). 
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a r o k la-: z.ájlamuk, zaij olmak (soványodni). 
andéz: oruspular mahallesi (a rossz erkölcsű nők negyede; an-

déz kjajasé: felügyelője. V. ö. andéz ayagé. 
anar é-beneri : ujak-tejek (apró-cseprő). 
anér-: esek gibi bayérmak (szamárként ordítani); esejin cayérmasé 

(szamár ordítás), k. 
armayan: hedije, jadigjar (ajándék, emlék). 
a z ék : jol jemeji, najaka (útra való eledel, táplálék). 
a £ dámé: mutfak (népiesen: mutlak konyha). V. ö. as-damé 

(étel-ház); ésé-dam : fürdő. 
aukla-: ingitmek (valakit megbántani). 
avur-zavur: ujak-tejek (apró-cseprő). V. ö. anaré-beneri, to

vábbá a hasonló jelentésű hüt-züt és hürtzürt szókat. 
avurt atmak: bilgiclik atmak (tudákoskodni, valamivel nagyra 

lenni); avurt atép dunna: bilgiclik taslama ; avurt kunnak, 
avurt sisirmek: bűjük göstermek, tosunluk etmek (fennhéjázni) ; 
avurt kuralém. söjleselim. V. ö avurt (arcz, pofa). K. 

B a yla m a : saz gibi bir nev calgé (tambura). 
boy3 ék: tozlugu baylarlar (a zejbekek térdkötője). 
bayrag: bakérdan tengere (réz edény); v. ö. bogrács, k. 
bang ér-b angér aylamtk: bayéra-bayéra, hőugiir-höngiir ayla-

mak (keservesen sírni). 
baé: gömrük resmi (vámpénz); gecidden jol parasé vermek. 
ba$é: abla, kézkardas (néne); karéséna söjler eri (a feleségének 

mondja az ura). 
bazlama: bir nevi ekmek (kenyér fajta). 
bezirme: bazlamadan inge ekmek (az előbbinél véknyabb ke

nyér). V. ö. bezleme: pideje benzejen ekmek (pitéhez hasonló 
kenyér). 

bek ed-: kapatnia k (bezárni): kapéjé bekedi ve: kapuju kapa jé ver 
(zárd be az ajtót). 

belén: tepe, ujak day (domb, kisebb hegy). 
beren-aré: oldukca eji, ne eji ne kötii, orta, (meglehetős jó, se 

jó se rossz, középszerű). 
be zen-: sünnek, kendini siislemek (felcziczomázkodni); üzendi-

bezendi (felczifrázkodott). 
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betime gitti: hosuma gitmedi, hoslanmadém (nem volt tetszé
semre, nem kedveltem meg). 

binde gi: nufus mémuru, vergi mémuru (adóhivatalnok); binde 
dórt vergi alán (a ki négyet vesz ezerből). 

bigik: bir tané (egy dnrab). V. ö. birgik (egy darabka). 
bed ér-: söjlemek, konusmak (beszélgetni); bédréjalém : konusalém 

(beszélgessünk). 
béli a: abla, bűjük hemsire (néne, idősb testvér). 
bézék- pl. gézem bézékté: ganém sékéldé (unatkoztam, rosszul 

éreztem magam); tokmak bézékté: ajkéré gitti, aksine oldu. 
(a mozsártörő rosszul tört, oldalvást ment, nem sikerült. 

buba : peder, baba (apa). 
bulla : abla, hanem efendi (néném asszony). V. ö. bélla. 
burgac: girdab (örvény), Muyla vidékén: düden. 
bürgü: karélarén bejaz örtüsii, carsaf (női fehér felső ruha). V. ö. 

bürümek (befedni). 

dayar: küllük, su kiip'ú (víztartó edény); karanos seklinde ayzé 
genis, dibi darge bir kúp (agyagból készült széles szájú és kes
keny edény). 

d ah h a : iste (ime). 
dajéga: güzelge, erge doyruga (szépen, férfiasan, egyenesen). 

V. ö. kába dajé (erős, markos legény). 
dal-: baylamak (kötni); hajvan dak inadé ni (a lovat nem kötöttem 

meg). V. ö. takmak. 
d a m : hajvané bayladéklaré jer, ufagék kulibe, jer odalaré, ahér, 

hapus hane (a hová az állatokat kötik, kis kunyhó, földszinti 
szobák, istálló, fogház). V. ö. as-damé (konyha), ésé-dam (fürdő). 
«Ej tahtadan pabuélu, keceden kapulu ésédam saliibi, ac kapujii 
gézem bézékté.» 

dang alak: ahmak (ostoba). V. ö. hémbél, mankafa. 
d az lak: eji (jó); kejfin nasl? dazlak (hogy vagy? jól). V. ö. tas

lak, taslamak: taur atmak. 
debilde k : calgénén bir nevi (zene eszköz). 
de ne-: bakmak (nézni) k. 
den li : kadar; budefdi: bukadar (ennyi), k. 
d e, s t e m e n : bekéi, bay bekcisi (őr, szőllős kert őre). V. ö. restemen 

és testamal. 
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dikme: cadér direji (sátor oszlopa). V. ö. dikmek. 
din el-: ajakda durmak (lábon állani); dinelijof : ajak üstiinde dii-

rijor; dinel ajak üstü. 
dip: pan^ar (répa). 
dirgen: elán aleti (gereblye). 
disehli: karé $insi (asszony nép). V. ö. disi-ehli (nőstény 

nép). 
d égan : el dégéné, tava, uzun knrklii. . 
d ém és da mié: jaré soyuk jaré ségak (fele hideg fele meleg). 
dérlék: gecinmt (boldogulás, elélés); kimsejle dériére jok, dérlék-

séz, gecimsiz, kimsejlen gecinmez (senkivel se tud boldogulni, 
senkivel se fér el). 

dolak: kusak (zejbek öv); caréyén icinde bezden sararlar (saru 
alatt a lábat göngyölik be vele). 

dögu-: kéjmik; döguja ver: kéj-sana (kínozz). 
doruhunda. üst'dnde (rajta); dayén doruhunda (a hegy lapos te

tején). V. ö. doruk: tepe, u$ (csúcs, vég). 
dömel-: éjimnek (négykézláb lehajolni); dtimeldi cömddi: ejildi 

döruldu, (összekuporodott, négykézláb lehajolt). 
dösme; kaldérém (burkolat), v. ö. d'óseme. 
düjlek: dayda biten calé (hegyen termő csalit). 
d ülek: olmadék kavun, kés kavunu (éretlen sárga dinnye, téli 

dinnye). 
düven: üc arsén bojunda iki arsén eninde, alténa sékca cukmak 

taslaré konídmus bir tahta olwp bu tahtajé ekim iizerine jiirüterek 
Imydajé samandan ajérmak iciin kullanélér (négy rőf bosszú, két 
röf széles s az olyan kova kövekkel sűrűn kirakott egy deszka, 
mely arra való, hogy a búzát a szalmától elválassza). 

éber-: getirmek (hozni); bir kajve eberejim-mi f (hozzak egy csésze 
kávét). V. ö. aparmak. 

ed e : baba, peder (apa). V. ö. ebe: nine, biijiik ana (nagyanya). 
életi vermek: göndermek, veri-vermek (küldeni, adni). V. ö. 

ilet-: vardérmak (meneszteni). 
elinkörü: insan bir kézdéyé vakét söjler (dühében mondja az 

ember). V. ö. elinni körű, öliinün körű. 
elmalék: raj (polcz). 
e n ki l af: síi laf (ez a szó). 
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•enkürlü: öjle (így); enkürlü deme: öjle söjleme (így ne beszélj). 
e r k e c : teke, erkek keci (hím kecske) k. 
e 3 e : baba (apa). 
evinsiz : bir insanén lakérdésénda ehemmijet olmazsa, ona evinsiz 

derler (arra mondják, a kinek a szavában nem lehet bízni) ; 
evinsiz buydaj : zajif (sovány búza). 

•evgi, imám ev$i: kadénlarén hapus-hanesinin sahibi (a női foghá
zak felügyelőnője); imám evi: kadénlarén hapus-hanesi (női 
fogház). — Eendesen az imám felesége házában. 

Jémine, Jer meri e : 8 ér maié eritari, mintán (hímzett női fel
öltő). — , Ha;ji Memmé, sü Jemené amés gurusa jara-mé ba%í 
Ja?a ja'a geti götü ve. (Hádsi Mehemmed, ez a felöltő megéri-e 
a hatvan garast? nem nem, vidd vissza). 

filik: tiftik keci, keci jaurusu (fiatal kecske). 
Jér éldak : döner sejler (forgó dolgok). 
féské: pejgir boku, göbre (ló ganaj). — Mugla vidékén tulumba 

(fecskendő) jelentése is van. 
Jé ékért é v e r m e k : cékarmak (kihúzni). 
Jodim e : gizme (csizma). 
fodul: laf annamaz, soyuk kanlé, jilzü gülimz adama derler, ki-

birli (a tréfa nem értő, hideg vérű, komoly arczű, büszke embe
rekre mondják). 

g a g a : efe (zejbekek főnöke). 
g a j é d : sej (dolog). 
galan: gajri, arték (többé, hát) ; kac galan kac: fuss csak 

fuss. 
gangal: halka, kulp, simit (gyűrű, edény füle, perecz). 
ganér- : koparmak, kuvvetlen cekmek (kitépni, erővel kihúzni). 
gap-kaf}ak: bakér takémé, mutjak takéiné (réz edény, konyha 

edény). 
g a r a g a s p a n n ék : zor, zorlan (erőszak, erőszakkal). 
gazéit ér-: tras ettirmek (beretválkozni). V. ö. kazmak. 
g éjin : icün (ért, miatt). 
g er en : hatéi, mertejin ujayé (kisebb gerenda). 
gézekéi: eskija (rabló). 
gevgir 1. kevgir. 

NYELVTDD. KÖZLEMKNYEK. XXII. ' ' 
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gile, gilde, gilden: beraber (együtt); gildejdik: beraber idik 
(együtt voltunk); gildejdim: beraber idim (együtt voltam); Der
vis efe gilde: Dervis efeile beraber (Dervis efével együtt) \ Ali 
gile : Alije, Alinin janéna (Alihoz, Áli mellé); Ali gilde : Ali Hé
ber aber, Alida (Alival eggyütt, Alinál); Ali gilden: Alidén 
(Alitól). 

géra 5 ék : cabuk (gyorsan). 
gézan, kézan: ufak őajuk (kis gyermek). V. ö. oylan. 
g ölük : esek (szamár). 
gönendir-: sevindirmek (megörvendeztetni): Allah gönendisin : 

mubarek ejlesin,' gün göresin (Isten örvendeztessen meg). 
guma, kuma: ortak (társ). Bir adamén iki üc karésé olursa, bir 

birine ,gumal derier (Ha egy embernek két-három felesége van, 
ezek gumának nevezik egymást). 

gurz, kur-: hava guralém: türkü söjlejelim (énekeljünk). 
gür ak basmak : gévrak basmak, cabuk gitmek (gyorsan menni).. 
günnük: semsije, cadér (napernyő). 
gür: sacé cok adama ,gür saclé* derier (sok hajú emberre 

mondják). 
güzlü: kuvvetli (erős). V. ö. güc. k. 

hajdala-: öküzleri ve sair hajvanlaré gütmek (ökröket és egyéb 
állatokat nógatni). V. ö. hajdé (nosza, rajta). 

haji amaz: dinlemez (nem hallgat, nem figyel). 
hajme: cadér (sátor); hajme gurmak: cadér kurmak (sátrat fel

állítani). 
hampa: arkadas (pajtás). V. ö. hem-pa. 
hanaj ev : jiiksek ve Önü acék olan ev (magas ház, melynek eleje 

nyitott); ,hanaj hanaja garsé'. 
hang ér dan, h a ngérédan : nerden (honnan); hangérédan ge-

lijon : nerden gelijorsun (honnan jÖsz). 
haran é: bűjük tengere, kazán (nagy tál, kazán). 
harém: ev önünde-ki bahce (a ház előtti kert). 
hemügük : simdigik (most, mostanság). 
h és ér : ezilmis ve zijade olmus jemis (összetört és túlságosan érett 

gyümölcs); ham hésér : olmamés ve ezilmis karpuz (összetört és 
éretlen dinnye). 

höda : surda (itt). 
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horanta familja (család) k. 
hüt-züt 1. avur-zavur. 

ilikme n: céragma, lamba zejtin jajile, kandil (lámpa, mécses, 
olaj mécses). 

ilkin: ibtida, evvel, evvela (kezdetben). V. ö. ük. 
i fi: delik (lyuk), k. 
inigik: surda (itten); dükjan hangérda? inijik : dükjan nerde? 

surda (hol a bolt ? itt). 
isiik: ufak hérka (kis felöltő). V. ö. is-lik, a mit & fermene felett 

szokás viselni. 

émézgan-: ujuklamak, dalgén ujumak (szunyókálni, félálomban 
lenni). 

émz ék: Jena koku (rossz szag); émzék-émzék kokijor : fena kokijor 
(rossz szaga van); émzékmés: eksimis jeniek (megsavanyodott 
étel). 

é ng ér-j ang ér : söjle-böjle (össze-vissza); ne éngir-janger edüp-
patérsén: ne söjle-l)öjle éok söjlijorsun (mit beszélsz oly sokat 
össze-vissza). 

érében é: kolajéné, joluna (az útját módját, könnyebb végét); her 
sejin érébe va: her sejin kolajé var (minden dolognak meg van a 
maga útja módja); érébéné buldu/ : kolajéné bulduk (megtaláltuk 
a könnyebb végét). 

ér ém,jér ém : sokak, kiiéük sokak (utcza, kis utcza); höjle höjle 
git-te éremé zébété ve: söjle söjle git-de sokadé sápé ver (így és 
így menj és aztán térj le az utczáról). 

érgat: hizmetci, cifci (szolga, napszámos). 
ér la-: türkü cayérmak (énekelni) k. 
ésédam: hamam (fürdő); v. ö. ésé-dam. 
éss é: ségak (meleg, forró). V. ö. ségak e h< éséjak. 

jaba : dórt parmaklé kiirek (négy ujjú lapát). 
jajér : jara (nyereg okozta seb). 
jal: köpeklere verilen bir hamar suju. (kutyáknak való tész-

tás víz). 
jalak: dayar ufayé, canak (edény, kisebb a ,da-far(-n.il). 
jal ém: galiba (talán); öjle ólmaiéjalém : így kell tán lenni. 

19* 
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jamagéma, jami§ima : janéma (mellém); jamagémagel: jane 
baséma, janéma gel (mellém, hozzám jöjj). 

jamak: birinin janénda hizmet éden cérak (valaki mellett szolgá
latot tevő inas). 

jansan-: seslenmek, söjlemek (hangot adni, szólni). 
jar: bir tepenin en ucurum olan jeri (egy dombnak a legmere

dekebb helye). 
jarak: bécak (kés). V. ö. jarmak (hasítani). 
jarak: hazér (kész). 
jar a klán-: hazér olmak (elkészülni); jola gitmekiciin jaraklandé 

(útra készülődött). 
jastégas: hamur acmak icün jasté ayag (tészta gyúró fa). V. ö. 

oszm. jassé aya$ (gyúró fa). 
j a t: jaban$é (idegen). 
jele: bir dayén üstü, jelesi (egy hegynek a csúcsa); hajvanén jelesi 

(az állat szőre). 
jer evi : (földszintes ház). 
; e s : ekéi hamurdan japélan bir nevi jemek (savanyú tésztából ké

szülő kenyér fajta). 
jillen-: usurmak (szelet ereszteni) k. 
jitmek: kajb etmek (elveszni); páram jitti, parajé jitirdim (elfo

gyott a pénzem, elköltöttem a pénzt). 
jonga: aya$ parcasé, odún jakod tahtanén ufakparcalaré (apró 

fadarabok, szilánk). ,Ala cam dibinde jonga jonarken' (a mint a 
tölgyfa tövén szilánkot hasogattam). 

jöntem: münasibetsiz (alkalmatlan, illetlen ember). 
jöntemni: kérne edersen kábul eder bir adam (olyan ember 

a kivel bármit lehet tenni). 
j öntél-: cok söjlemek, serbest söjlemek (sokat beszólni, szabadon 

beszélni). 

k ab alak : su testinin ufayé (kis vizes korsó). 
kajaf: pazar ^é, satégé (vásáros, árus). 
kai a k : karélarén saréyé (asszonyok turbánja). 
kale nder: fukara, zühürt bir adam (szegény, nyomorúságos egy 

ember). 
kalijet: gelin rubasé (menyasszony ruhája). 
kané: iki tekerlekli arába (két kerekű kocsi). V. ö, kanlé: taliga. 
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kargac : kara ayag (fekete fa). 
kasme r : sejtan (ördög). 
katéklé: kar esek (össze-vissza kevert). -\ 
k ausér-: kapatmak (befedni). 
kavusar a: küfe, népet (kosár). K. 
kébe : aha (guba). » 
kelek: ermemis olmamés kavun, tatséz susuz kavun (éretlen, Ízet

len sárga dinnye). 
kelés: ujsal, budalamsé, kimseje söjlemez adam (együgyű, buta 

ember, a ki senkihez sem szól). 
ke s: sersem, gözü boz, avanak (együgyű, féleszű). Anadolda ,kes' 

birde jourt kurusu (Anatóliában a szárított savanyú tejet is 
jelenti). 

k evgir, g evg ir : ltamuru sudan ajérmak iciin kullanelán bir süz-
gec (olyan szűrő, mellyel a vizet választják el a tésztától). 

k in dili parmak : serce parmak. 
kéray é: cij (dór); kérayé jaymés (dér esett). 
k a r a n én a: karsuséna (szembe vele). 
k ér tlak : boy az (torok). 
k éssa: sej (dolog, izé); uzun késsa adam (hosszú féle ember). 
két) ér- : aramak (keresni); kévérdém kévérdém dapamadém : ara

déin aradéin bulamadém (kerestem, de nem találhattam). 
kompur : potates (krumpli). 
kor : ates, eji janmés ates (tűz, jól égő tűz, parázs). 
k o s t a k : güzel (szép, csinos). Pl. ,senden kosták jarém-mar' (kü-

lömb szeretöm van náladnál). 
k'óklen-: oturmak (leülni, letelepedni); köklenejim-mi, cözülejim-

mi?: oturajém-mé gidejim-mi ? (leüljek-e avagy elmenjek). 
k ö ngülle m i s ; ehtijarlarnés (megöregedett, pl. ember). 
k ö z : küllenmis ates (hamuvá lett, hamvas tűz). 
k u bat: Jena (rossz) k. 
/>: u d ü bet: cirkin (rút); ne kudübet adam (mily rút ember). 
kus kun (a zejbek hátsó nadrágtartója, az elülső uckur). 
kus: rézk, jejef,ek iéejek sejUr (vagyon, enni inni való dolgok). 
küpp edek: birden bire, apanséz (egyszerre, hirtelen); küppedek 

geli kodu : apanséz geldi (hirtelen jött meg). ,kérmézé donnu Fa-
dimem, gele godu küppedek' (a piros bugyogójú Fatmám hirtelen 
jelent meg). 
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kiitük: eski defter (régi könyv, füzet), 

leng er : kervan (karaván). 
löngez (esővíz okozta kis tó). 

ma fut, mahut: ehtijar, avanak (féleszű öreg). 
maja : diii deve (nőstény teve). ,Türkmen gézé katariaméi majajé'. 
maccak: bulanék lakérdé éden adam (ostoba beszédű ember). 
mekik : bez dokurken ipliji ajré gecirijorlar (mikor a vásznat szö

vik, külön eresztik át a fonalat). 
meles : buydaj árpa caudar hepsi beraber (búza, árpa, rozs mind 

együttvéve). 
mukav a: kaién kjajréd (vastag papír, a zejbek a fezbe teszi, bogy 

a fegyver ne fogja). 
muita: jumruk, köseleji ingiltmok icün piringden japélma (mo

zsártörő). 
mutlu: eji, miibarek (jó, áldott) k. 

nalca: pabujun alténa konulan demir, könduranen ökcesine koduk-
laré demir (a lábbeli talpa alá elhelyezett vas). 

na%ak: baltamsé bir iej (baltához hasonló dolog). 
nimeni m: 25 dirhen (25 drahma). 
nimete : kabalayén ufayé (kis vizes edény, kupa). 
ni j a b : nasél (hogyan); nigab edelim: nasél edelim (hogyan csi

náljuk). 

oft u : üstü (felé); akiam oftu: akiam iistü (este felé). 
o raja: jerde-ki asma (szőlőtő, ha a földön van). 
orata: iaka (tréfa); oratagé (tréfacsináló). 
önge: 100 dirhem (száz drahma). 
özei e-: arzulamak, özlemek (kivánkozni vmi után, áhitozni). 
övendere: ökiizleri dürtmek iciin, ugunda sivri bir demir olan 

uzun dejnek (hosszú vashegyű bot, mellyel az ökröket nó
gatják). 

öv ürü: akrané, misalé (párja, hozzá fogható); övürü joy-tur : ak-
ranéjok (nincs hozzá fogható). 
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palaska: canta gibe fisek iciin ; askerlerin beline taktéklaré pécak 
(táskaszerű fegyvertartó; a katonák derekukra kötik). 

pambul: bö$ek (bogár). 
pasaié: uzmi entari (hosszú felöltő, pasas, nagyúri). 
pe stambal: pestemal (törülköző, kendő) k. 
postai: askerlerin evvel gejdikleri kondura (lábbeli, a mit ezelőtt 

a katonák viseltek). 
purput, pérpét: kéldan japélma don, salvar (szőrből készült 

nadrág vagy bugyogó). 
pusat: elbise, esvab (ruha). 
p ücüklü: havug, jer otu (sárga répa). 

r esnie: hajvan jüzüne takarlar gümüsten pára gibi sejler (az állat 
arczára teszik, ezüst pénz féle dolgok). 

s ahat: cof,uklarén fesini tutan ip (a gyermekek sapkáját össze
tartó fonál). 

s aj ém, k a fa s aj ém é: jol tezkeresi (útlevél). 
salgén: adam baééna diisen hiase, vergi (az egyes emberekre eső 

adó, fejadó). 
samut: dilsiz, az söjlejen adam (szótalan, kevés beszédű ember). 
sapa: kestirim, kestirme, en jakén jol (a legrövidebb út, letérő). 
s ar m ala k, pl. sarmalak geldim : ku$akladém (átöleltem). 
s e dir : minderiik (párna). 
8 ének: cam aya^éndan ojma testi (tölgyfából kifaragott korsó). 
s ij irt m a j , s é y é r t m a g : séyér cobané (ökörpásztor). 
sin-: gizlenmek (elrejtőzni); sinnenijor: gizlenijor, saklanijor (el

rejtőzik). 
sitii: cadérlarén kenaréna koduklaré cul (zsák, a melyet a sátrak 

oldalára tesznek). 
é énd é: makas (olló). 
sén-: korkmak (félni). 
sérém : ip gibi in$e kajés (fonál vékonyságú szíj). 
sorgu : sual (kérdés) k. 
su-basé: zaptije memuru (rendőrhivatalnok) k. 
sürtüverejim: annadajém (megértessem). 
éabannanmés: kalajlanmés (kivasalt). 
isaklaban: seri adam, maskara (vidám ember). 
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salaf: ates gibi (mint a tűz). 
sápiak: tokát (nyakleves); sana bir sápiak vurursam görür sün 

(meglátod ha egyet ütök rád). 
sapsap: su icilegek kab, masraba (vizivó edény). 
s átér : güzel (szép). 
sevik: fürge; sevik gézan (fürge gyermek). 
séllek: asalek, pis, bajayé (alávaló, közönséges). Használatosa 

mire az ,oruspu, postai1 (rima) szók is járatosak. 

c ay: vakit (idö); cayé geéti : vakté gecti (kora lejárt); tam cayé: 
tam vakté (épp az ideje). 

c ajkai a-: calkalamak, sallamak (mozogni, inogni, hastánczot 
járni); cajkajé: sallajéjé (rázogató). 

calab: allah (Isten): ,Jok-tur tapaj'ak, calab-dér a'itfak' (nincs 
más imádni való, csak az Isten). 

c a lé-kaka n : -ujak hajdút, hérséz (kisebb rabló, tolvaj). 
capsak: su kupasé (viz edény). Bolu vidékén camsak. 
caput: pacavra, eski ruba (rongy, ócska ruha). 
c atlak: Jisek (pisztoly). 
c eper le-: kérpmak (kiszakítani); cepeleji vedim: kérptém (kiszakí

tottam). 
cepi s : kecinin jaurusu (kecskének a kölyke). 
cepken: kolláré acék bir mintán (köntös, melynek az ujjai nyi

tottak). 
ceri ba sé: cingeneler basé (czigány főnök). V. ö. ceri (sereg). 
c ere i: attar (pamukverő) k. 
ciltim : salkémén bir parcasé (a szőlőfürt egy darabja). 
cimender: esek (szamár). V. ö. cimen-dar. 
cirié (csiriz). 
céy: cadérlarén kenaréna koduklaré kargélar (az a r ád , melyet a 

sátrak oldalaira tesznek). 
cér akma, cérayma: kandilin ufayé (kisebb lámpa). V. ö. cérak. 
cétlé: sade (puszta, magános); cétlé gajve: sade kahve (ezukor 

nélküli kávé). 
covas, cöves: günes (nap); covasa oturma (ne ülj a napba). 
cömel-: ejilmek (hajolni); cömel-de bir parca solu (kuporodj le és 

pihenj meg egy kissé). 
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cöme z : bir hoganén janénda oturan kücük telébe, sajird (a hodsa 
oldala mellett ülő tanítványa). 

gariz: edebsiz, kougagé (szemtelen, veszekedős). 
fiattá: bűjük sokak (nagy utcza). V. ö. fiadde. 
3 avur: gjaur (hitetlen); gavurun esseji: simindifer (a gyaurok 

szamara, vasút). Ájdinban. 
fiibar: coguk (gyermek); gibarlar : coluk-cofiuk (gyerek sereg), 
j i b i n d i r i k : sirpintilik, gelin cadéré ('menyasszonyi sátor). 

Mugla vidékén, 
j i b i n l i k : karjolanén üstünde olan perde (az ágy felett levő 

függöny). 
3 ip-fiip olm azs a : hic olmazsa (legalább). 
j é k j é k : cok lakérdé söjlejen (a sokat beszélő); gékgéklanma : cok 

lakérdé söjleme (ne beszélj sokat). 
3 ez: ffiézém bézékté/ 1. bézék. 
$ ez ék-: agémak (sajnálni); gézékté: afiédé (fájlalta). 
gürpedek: birden bire, hepsini birden (egyszerre, mind egyvég-

ből); gürpedek ici verdi (egyszerre mind kiitta). V. ö. küp-
pedek. 

ze jr e k : akéllé (okos, eszes); zejreklik (eszesség) k. 
zibi di: kijafetsiz, bicimsiz,pis esbablé (formátlan, esetlen, szeny-

nyes ruházatú). 
zibi n; ruha, esbab (ruhadarab, v. ö. zubbony) k. 
zébét é-v e r mek : sápinak (letérni). L. érem. 
zeng éld a- (nagy zajjal, hűhóval megérkezni); zéngéldadé geldi 

(dérrel durral megjött). 
zorbaz : kuvvetli güzel bir adam (erős szép egy ember). 
zumara: dudaklan cayélan zébér (hangszer, melyet az ajakkal 

játszanak). 
zülam: zühürt, fukar a (nyomorúságos szegény). 

t a k-t u ka, ta ka-t u ka : tütün táblásé, cibuk táblásé (dohánytartó, 
csibuk tartó). 

tafirégün: hergün (minden nap). V. ö. tanrénén günü (Istennek 
a napja). 

teke: bűjük keci (nagy kecske); teke kecisi: ülik keci jaurusu 
(filik kecske kölyke). 
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testamal: bay bekcileri (gyümölcsös kert őrei). L. destemen. 
tezek: inejin kurumus pisliji (megszáradt tehén ganaj). 
tezkingi: ajakta gézen, eskija (rabló, gyalogjáró). 
tevék: filiz (galy). 
tingildi vermek: gidi vermek (elmenni). 
tingoz: sefil, zühürt (ágról szakadt szegény). 
téknaz: sismange (jó húsban levő, kövéres). 
t ér kai a-: kapuju sürgelemek (az ajtót kapargatni). 
tofur: mahsul (termény). 
tokac: camaséré tokmaya (fehérruha sujkoló). 
tokát: ayél, kojun a? élé (ól, akol, juh akol). 
tol a ser: tabaklarén déri jékadéklaré jer. 
tongordak: ujak céngérak (kis csengő forma hangszer). L. don-

gurdak, debildek. 
torluk: cadér (sátor). 
tosun: öküzlerin kücüjü (tinó); eji deli kanlé, ja késékié (bátor, 

derék fiatal ember); tosun gibi .füsseli kuvvetli (bátor akár egy 
tinó); gara tosun : hős, bátor ifjú. 

túra, emik tur asé: karélarén alnéiia kojduyu altun dizisi 
(arany czifraság, a melyet nők a homlokukon szoktak viselni). 

tülbas: karé (asszony). V. ö. tül-bas (fátyol-fej). Jürük kife
jezés. 

tümbek: bir ufagék tepe (kis domb). 
tüpür-: tükürmek (köpni). 
unki: surda-ki, bu (ez itt, ez). V. ö. en-ki. 
ünle-: cayérmak, hajkérmak (kiabálni); ünnerim: hajkérérém 

(kiáltozok). 
ür e-: gelmis üremis, coyalmés (megsokasodott). 
ürüz-kütüz : hep beraber, tfümlemiz (mind eggyütt, megannyian). 

Jürük kifejezés. 
üsküre: tas, bakér tas (edény, rézedény). K. 

Dr. KUNOS IGNÁÖZ. 
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Kisebb Lulo-Iappmarki nyelvjárások. 
* 

Az 1891 év nyarát a M. T. Akadémia támogatásával ismét a 
lappok között töltöttem és ezen idő alatt hosszabban csupán egy 
dialektussal, a közép svéd-lappság körebe tartozó arjepluogival fog
lalkoztam. Utazásom alatt azonban a Lule-lappraark néhány kisebb 
nyelvjárását is alkalmam nyilt rövidebb vagy hosszabb ideig tanul
mányozni, nevezetesen a Folclen-fjordit, melyet egy napon át vizsgál
tam egy véletlenül Bodöbe jött igen értelmes lappal és a Qvikkjokk 
vidékit, melyet a Sulitelma hegység tövében levő Furulund bányá
ban való tartózkodásom alkalmával kutattam. Egy ottani lapp 
asszony, a ki egy bányafőmunkásnak egyenesen lapp sátorból ho
zott felesége volt, vállalkozott egy-két napig a mester szerepére, de 
nem sokra mentem vele, mert igen nehéz felfogású volt, a kinek 
a legelemibb nyelvtani dolgok kisütósére néha órákra volt szük
sége. AFolden-fjordi lapptól néhány átdolgozáson kívül eredeti szö
veget is bírtam gyűjteni, a qvikkjokki lapp asszonnyal azomban 
három nap alatt csak nagy nehezen bírtam egy kisebb és egy na-
gyob hét év előtt gyűjtött mesét az ő dialektusában földolgozni. 

Első olvasásra is föltűnik, hogy a két nyelvjárásból közlött 
szövegek nyelve mind egymáshoz, mind pedig a IpS. szövegek I. 
részében közlöttekhez igen közel áll, úgy hogy itt alig is lehet kü
lön dialektusokról szólni. A Folden-fjordi ós qvikkjokki már azért 
is nagyon megegyeznek egymással, mert lappom vallomása szerint 
a Norvégiában, Folden-fjordban élő lappok a svéd Qvikkjokk vidé
kéről költöztek ide. 

Függelékül néhány sor mutatványt és egy két nyelvtani jegy
zetet az Ofoten-fjordból is fogok közleni. E rövid mutatványt egy
szer a hajón jegyeztem le vagy másfél óráig velem utazó ofoti 
lappoktól. 
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1. A Folden-fjordi nyelvjárás. 

Ez a Lule-lappmarki területbe tartozik és főbb sajátságaivá! 
megegyezik. «A svédországi lapp nyelvjárások*) czímü értekezé
semben (lásd fent 194 s köv. lapokon) mint Jokkmokk egyházke
rületit ismertettem. Azon rövid idő alatt, melyet Bodöben lappom
mal eltöltöttem, főleg arra ügyeltem, hogy a hangtani és alaktani 
külömbségeket jegyezzem le. 

H a n g t a n i s a j á t s á g o k . 

Az egyes magánhangzók ugyanazok, mint a jokkmokki nyelv
területen, a mássalhangzók körében azonban több eltérés talál
ható. Nevezetesen nem fordul elő sem a c, sem a 5 mássalhangzói 
diphthongus, hanem e helyett d-t, illetőleg j - t ejtenek, ügy lát
szik e dialektusban nincsen teljesen zöngés g, d, b hang sem, leg
alább nekem úgy tűnt föl, mintha helyettük félig zöngés k, t, p 
hangzottak volna. Ugyanezt a félig zöngés mássalhangzót hallot
tam szó elején is többször k, t, p helyett, holott Jokkmokkban csu
pán ez utóbbiak voltak hallhatók. A szó közepén eredetibb ng, ndt 

mfr-ből származó gg, dd, bb sem teljesen zöngések a Foldenfjord-
ban, hanem úgy mint az egyszerű hangok, ezek is inkább félig 
zöngéseknek hangzanak. A 5 sem áH (de) mint Jokkmokkban, 
hanem tts, sőt a d'd'helyett is t't'-t ejtenek, pl. sad'dé helyett sat't'é 
«hely» (gen. s. sajje). A szövegekben e kiejtésben" eltéréseket nem 
jelölöm, ott a félig zöngés hangok helyett mindig a teljesen zön
géseket írom. 

A magánhangzós diphthongusok meglehetős nagy számmal 
vannak. Ezek közül az ie (ie stb.)-t egyszerű e, az ea-t a hanggal 
jelölöm, a melyektől többször nehéz őket megkülömböztetni, & 
hangsúlytalan szótagokban levő uo-t pedig w-val; pl. riepi helyett 
tehát repi «róka», veárall helyett varait «világ», avvuo «öröm» he
lyett avvü stb. alakokat írok. 

H a n g v á l t o z á s o k . 

A jokkmokki dialektustól a legfontosabb eltérések a követ
kezők : 

1. Tőszótagbeli á és a a névragozás és igeragozás változó 
alakjaiban rendszerint e v. tT-vé változik; pl. hassta «ló»: gen. 
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sing. hesta; háiema «lakás» : gen. s. heima; kcihccet «nézni»: 
prífis. s. 1. kehcau. — Ugyané változással találkozunk a qvikkjokki 
nyelvjárásban is s ez úgy látszik az egész nyugati Lule-lappmarki 
nyelvjárásterületnek közös sajátsága. E jelenség azonban nem szo
rítkozik pusztán erre a vidékre, hanem igen kiterjedt használatú. 
Találkoztam vele Karesuandóban is és legrendszeresebben alkal
mazták a Pite-lappmak arjepluogi egyházkerületében. 

2. A tőszótagbeli oa (öq,, °q,) a névszóknál az egyes szám 
comitativusában, a többes számban pedig a nominativust kivéve 
minden esetben o-vá változik a következő szótagbeli * hatása 
alatt; pl. koqhte «sátor» : com. s.kötin, gen. plur. köti stb.; c°q,réve 
«szarv»; acc. plur. cörvit. — Az igeragozásnál kétféle csoport van. 
Azon igék, melyeknek infmitivasában a -í-t a v. e, e előzi meg, 
mintpoq,htet «jönni», oq,tét «alunni» csak a múlt idő epyes sz. 3. 
személyétől végig változtatják az og-t o-vá; pl. oqtiet praet. s. 1. 
oqtiu, 2. oqtV, 3. ott, plur. 1. otima stb. — Azon igék ellemben, a 
melyeknek innnitivusában a í-t u (ü) előzi meg, az og-t a jelen 
idő egyes sz. 3., a plur. 3., a dual. 1., a praeteritum sing. 1. és 2. 
s a plur. 3. személyében valamint a partic. praeteritiben változ
tatják o-vá; pl. koqrrüt «varrni» : praes. s. 1. koqiütc, 3. korru, 
plur. 1 koqrrüp, 3. komi . dual. 1. körrun, praet. s. 1. korrüw, 2. 
korru, 3. koariti, plur. 3. körrun stb. — Ugyanezen jelenséggel 
találkozunk a qvikkjokki dialektusban és teljes rendszerességgel az 
arjepluogi nyelvjárásban is. Hogy mily terjedelemben él e hang
tani tünemény a nyugati lulei területen, azt az idő rövidsége foly
tán természetesen nem állapíthattam meg 

3. Az uo tőszótagbeli diphthongus ü, u-val, az uoi triphthon-
gus ui, iw-val váltakozik a ragozás bizonyos alakjaiban; hogy me
lyekben, azt nem tudtam határozottan megállapítani. 

A mássalhangzó-változások terén szintén vannak külömbsé-
gek ezen és a többi Lule-lappmarki nyelvjárások között. A kiejtés-
beli eltéréseket említettük már és ezen alapszik a ragozásbeli más
salhangzóváltozásoknál mutatkozó külömbsóg is. Minthogy e dia
lektusban nincsen c és ,3 hang, tehát sem hcc : he, sem he : c, sem 
55 : cc változások sem fordulhatnak elő. 

A Folden-fjordi nyelvjárás ragozásbeli mássalhangzóváltozá
sait a következőkben tüntethetjük föl: 

a) Torokhangok: 1. kk : kk (gg); pl. luigga (hákka) «lélek», 
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gen. hekka. — 2. hkk : hk; pl. cohkko «csúcs», gen. s. cohko. — 
3. hk : k; pl. lohkot «olvasni» : praes. s. 1. loköu. — 4. nn : fi; pl. 
állat. s. mannái «után, mögé» : manen (iness. s.) «után, mö
gött*). — 5. kn : n ; pl. suoknat «bújni*) : praes. s. 1. suonau. 

b) ínyhangok: \. ss : s (erre nincs példám, de bizonyosan 
előfordul). — 2. d'd (t't) : jj, j ; pl. sad'd'é : sajje «hely» ; pad'd'én 
«fönt» : pajas «föl». — 3. éé : 33; pl. vajjá «fal» : gen. s. veééa ; 
oajjut «kapni, -hat, -het» : praes. s. 1. °q,cému. — 4. hcc : hé; pl. 
kahccet «nézni» : prass. s. 1. kehcau. — 5. hé : é; pl. ohcot ((ke
resni » : pryss. s. 1. ocöu. — 6. nn : n (erre nincs példám, de bizo
nyosan előfordul). — 7. tn : n, pl. pornót «fonni» : praes. s. 1. 
ponöu. 

c) Foghangok: 1. U : dd (tt) ; pl. tuottar «magas hegység*) : 
gen. s. tuoddara; koddet «megölni*) : prses. s. 1. kottán. — 2. htt : 
ht (erre sincs példám, de bizonyosan előfordul). — 3. ht : t; pl. 
sihtat : sitau «akarni». — 4. tt : t; pl. siietü «oldal» : gen. s. 
sittü. — 5. t : d (t) ; pl. édne : étné «anya». — 6. ss : s; pl. pés-
set : pésau «szabadulni*) ; nassté : násté ((csillag*). — 7. nn : n; pl. 
mannát : manau «menni». — 8. tn : n; pl. patni ; páni «fog». — 
9. II ; l; pl. éuollat: éuolau «vágni*). — 10. rr : r; pl. porrot : po-
röu «enni». 

d) Ajakhangok: 1. pp : bb (pp) ; pl. oabba : oappa ((húg». — 
2. hpp : hp; pl. tahppüt : tahpiiw «odatapadni*). — 3. hp : p ,• pl, 
repi : rehpeha «róka». — 4. p : b (p) ; pl. koaptés : koabata «va
rázsdob*) ; pebmü :pepmü «étel». — 5. ff: / (erre nincs példám). — 
6. vv : v; pl. avvü : ávü «öröm». —7. mm : m; pl. namma : namá 
«név». — 8. pm : m; pl. japmét : jamau «meghalni*). 

Megvan itt ezeken kívül épp úgy mint a többi északi lapp
ságban a &-nak a kt, ks, ke kapcsolatban uh-r& változása is; pl. 
akta «egy» : acc. s. ouhtou; pakte : gen. pauhte stb. 

A l a k t a n i s a j á t s á g o k . 

N é v r a g o z á s . 

Azon rövid idő alatt, a míg a Földen-fjordi dialektussal fog
lalkozni alkalmam volt, figyelmemet csak a főbb névragozasi ala
kokra terjeszthettem ki. 
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A névszók töve kétféle: vagy az egész ragozáson végig két
tagú vagy pedig kéttagú alakokkal háromtagúak váltakoznak. 
E dialektusban, úgy mint általában a lappságban közönségesen a-
következő esetek fordulnak elő: nominativus, genitivus, accusati-
vus, comitativus, essivus, inessivus, elativus, illativus és abessi-
vus. — Viszonyszókon, névmásokon és néhány kifejezésmódban 
egyéb esetek nyomai is meg vannak őrizve, de ezekkel most nem 
foglalkozom. 

Mint föntebb láttuk, a szók tőmássalhangzója e dialektusban 
is rendszeres változás alá esik. A kéttagú tövűeknél a mással-
hangzógyöngűlés és az ezzel kapcsolatos magánhangzói időmértéki 
változás (1. 173—74. lap) az egyes szám génit., accus., comit., 
iness., elat. és abbessivusában, továbbá az egész többes számban, 
az egyenlőtlen vagy változó tövűeknél pedig az egyes sz. nomina-
tivusában és essivusában lép föl. 

A névszókhoz járuló esetragok a következők: 

Többes szám 
-'; -a' 
•i, -i 
-it 
-i 
-n 
•in 
•is 
•it 
•ita 

A névmásoknál az egyes szám genitivusában -n rag van, az 
accusativusban a w rag ü-végű tövekhez járul. Az elativus s vég
zete birtokos személyragok előtt -st lesz, az egyes sz. illativusi i 
helyett pedig ugyanekkor s (sej rag lép föl. — A többes számban 
a genitivus szolgál comitativusúl is, az essivus pedig megegyezik 
az egyes számmal. 

E gyes szám 
Nom. — 
gen. — 
acc. -u, -w 
com. •in, -in, "ú 
ess. -ti 

iness. -n 
elat. •s 

illat. -i 
abess. •ta 
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P a r a d i g m á k . 

E g y e n l ő (kéttagú) t ö v e k . 

Egyes sz. 
Nom. hássta «ló» 
gen. hésta 
acc. hestau 
com. hestain, hestan 
ess. hasstan 
ineBs. hestan 
elat. hestas 
illat. hásstai 
abess hestata 

Nom. caleme «szem» 
gen. calmé 
acc. calméu v. őalmiu 
com. calmin 
ess. calemen 
iness. calmén 
elat. calmést 
illat. calámai 
abess calmeta 

Nom. mannü «holdi) 
gen. manü 
acc. manüw 
com. manuin (manun) 
ess. mannün 
iness. manün 
elat. manüs 
illat. mannui 
abess. manüta 

Nom. johko «folyó* 
gen. jokö 
acc. joköu 

Többes sz. 
hésta1 

hestai 
héstait 
hestai 
hasstan 
hestain 
héstais 
héstait 
héstaita 

calmé 
calmi 
calmit 
calmi 
calemen 
calmin 
calmis 
calmit 
calmita 

m ami 
manui 
manuit 
manui 
mannün 
manuin (manün) 
manuis 
manuit 
manuita 

jokö 
joköi 
joköit 
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com. joköin joköi 
ess. johkon johkon 
iness. jokön joköin 
elat. jokős joköis 
illat, johkoi joköit 
abess. joköta joköita 

2. E g y e n l ő t l e n t ö v e k . 

Nom. repi «róka» rehpeha 
gen. répeha rehpehi 
acc. repehau réhpehit 
com. repehin rehpehi 
ess. réhpehen •réhpehen 
iness. r ép éhen relvpehin 
elat. repehes rehpehis 
illat. repehe réhpehit 
abess répehahta réhpehita. 

Nom. koaptés koabáta'' 
gen. koabáta koabátai 
acc. koabátau koabátait 
com. koabátain koabátai 
ess. koabátan koabátan 
iness. koabátan koabátain 
elat. koabátas koabátais 
illat. koabátai koabátait 
abess. koabátata koabátaita 

Számnevek . 

1. Al ap s z á m n e vek. 
8. kakce 
9. akee 

10. lokiu 
11. akta loki nen v. lokiu 

jáh akta. 
12. kwokta loki nen stb. 
20. kuokta lohké 

NYEL YTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. %) 

1. akta 
2. kuokta 
3. kolömo 
4. niléje 
5. vihta 
6. kuhta 
7. kiecau 
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30. kolömo lohké 
100. éüohté 
300. kolömo cuote 

1000. thuhsan 
2000. kuokta thuhsana. 

2. S o r s z á m n e v e k . 

Vűostas = első; nuppát = második; koalmát = harmadik; 
nalját = negyedik; vitát = ötödik; kutat = hatodik; kehééit = he
tedik; kauhéát = nyolczadik; auhéát = kilenczedik; ZoAöí = ti
zedik ; vüostas löki nen = tizenegyedik; nubbe v. nuppát löki nen = 
tizenkettedik; kuokta loköt= huszadik stb.; éuotat = századik. 

G y ű j t ő s z á m n e v e k : kuouhtes ketten; kolmos hárman; 
neljes négyen ; vitás öten; kutas hatan. 

Ilyen képzésű számneveket is jegyeztem föl: kuoktakis, kóló-
mokis, neljakis, vittakis, ku'ttakis, kiehéakis, kakcékis, akcekis, loh-
kékis; de jelentésükkel nem vagyok teljesen tisztában, gyűjtő vagy 
szorzó számok-e. Az arjeplusoi dialektusbnn ugyanezen alakok 
gyűjtő számnevek. Ebben a példában son takai tau kolömokisau 
«ő ezt háromszor tette», a kolomokis szorzó számnév. 

Megjegyzendő a következő alak: thühsanék, thühsanékke 
ezren, ezer. 

Névmások. 
S z e m é l y n é v m á s o k . 

Ezek a következők: monno, mon én ; möd'da mi ketten 
mid'a, midda mi; totno, tonno, ton t e ; tödda ti ketten; tida, tidda 
t i ; sotno, sonno, son ő ; södda ők ketten; sidda ők. 

Eagozásuk: 
Egyes sz. Kettős sz. . Többes sz. 

Nom. monno, mon mödda, moai midda mid'a (mid) 
gen. mii, muvva munnu mijá 
acc. mü, muvva munnut mijáu 
com. munna munnun miján 
ess. — — — 
iness. munna munnun miján 
elat. musta munnus mijás 
illat. muné, muni munnui middi ' 
abess. mühta .. 
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Egészen ennek a mintájára ragoztatnak a többi személynév-
mások is. 

B i r t o k o s s z e m é l y r a g o k . 

Egyes szám 1. személy: -m, 2. -t, 3. -s; többes sz. 1. sz. -me, 
-ma, 2. -te, -ta, 3. -sa, sa; dual. 1. és 2. = plur. 1. és 2., 3. sz. 
-ska, ska. — Paradigmát nem adhatok. 

V i s s z a h a t ó n é v m á s . 

Alakja az egyes szám nominativusában ec, a többesben eca. 
Csak néhány alakját jegyeztem föl személyragokkal: ecat ahőce 
a te anyád; ecas cöivin a maga hasában ; ehcases «magának». 

M u t a t ó n é v m á s o k . 

Csak kettőt jegyeztem föl: tat, tat, tata v. tahta «ez», töt 
«az». Valószínűleg a többi Lule-lappmarkban használatos tuot is 
előfordul. Itt csak ezen adverbialis alakban találtam tuónna «ott». 
A tat, tat névmást a következő alakokban hallottam : 

Egyes sz. Többes sz. 
Nom. tat, tata, tahta, tat ta', ta>, taha 
gen. tan, tan tai 
acc. tau, tavva tait 
com. taina — 
ess. — — 
iness (tan), tanná, tanná, tain 
elat. tassta tais 
illat. tassd taita 
part. tat taita 

Ezen alakok közül az egyes sz. inessivusa, elativusa ós illa-
tivusa adverbiumként használatosak «itt v. ott, innen v. onnan, 
azért, ide v. oda» jelentésben. 

A töt névmásnak csak többes sz. nominativusát jegyeztem le 
to\ tö' és töa alakban. Azonkívül mint adverbium használatos 
töanna (inessiv.) «ott», tohku (prolativus) «oda»jelentésben. Bagó
zása egyébiránt valószínűleg olyan mint a tat névmásé. 

20* 



308 HALASZ IGNACZ. 

K é r d ő és v i s s z a h o z ó n é v m á s o k . 

Ezek közül csak a ke és mi «ki, mi, a ki, a mi» névmásokat 
jegyeztem föl. Mint adverbium egy ko-, a magyar ho- tőnek meg
felelő névmás is él. A keit a következő alakokban hallottam. 

Egyes sz. 
Nom. ke 
gen. ken 
acc. keu 
com. keina 
ess. — 
iness — 
elat. — 
illat. kési 
A mi ragozása: 

Egyes sz. 
Nom. mi 
gen. man, manna 
acc. mau, mavva 
com. maina 
ess. — 
iness. — 
elat. maste 
illat. mása 

Többes sz. 

keit 

Többes sz. 
ma' 
mai 
mait, maite 

A ko- névmásnak adverbialis alakjai: konno «hol, a hol», 
elat. kosto «honnan, a honnan», kosö «hová, a hová»; kokto v. 
kouhto «hogyan». 

A kuhte «a ki, a mi» névmás valószinűleg szintén elő
fordul. A quikkjokki dialektusban följegyeztem a kérdő kuhtes 
«melyik?» és koabbas «melyik» a kettő közül) névmásokkal 
együtt. 

H a t á r o z a t l a n névmások . 

A következőket jegyeztem föl: eca, plur. ehcata v. ehcasa 
«más»; nákin «valamely, némely»; muhtem «némely, némi, vala-



KISEBB LULE-LAPPMABKI NYELVJÁRÁSOK. 3 0 9 

melyes»; sábma «ugyanaz» ; akták «valakin, i . . akták «sénki» ; 
mi-ke «valaki, valami»; i . . mi-ke «senki, semmi» (acc. maitek); 
kuhtik «mindegyik» ; etna, etnak (comp. enep) «sok, sokan»; mo-
adde, moadda (möatte, moatta) «sok» ; tiuna, tiun «minden»; kaik 
tiuna id.; tiun kaihka iá.;jüoka avalami» (acc. plur. juoieta). 

I g e r a g o z á s . 

Az igékhez járuló személyragok a következők: 

1. Jelen időben Múlt időben 
Sing. 1. -u (w) 

1. -
3. -

Dual. 1. -in, -n 
2. -pihtté, -ppet, -hpe 
3. -pa 

Plur. 1. -p 
2. -pihtit, -J/pit 
3. e, i 

-fi)u (iw) 
•ar 
-a, i) 
-(i)ma 
-(%)ta 
-(i)ka 
-(i)ma 
-(i)ta 
-(i)n 

1. Vadáét «adni» ragozása 

Jelentő mód. 
Jelen idő 

Sing. 1. vattau 
2. vatta 
3. vaddá 

Dual. 1. vaddin 
2. vaddapihttS 
3. vaddapa 

Plur. 1. vaddap 
2. vaddapihtit 
3. vaddi 

Múlt idő 
vaddiw 
vaddV 
vatti 
vattima 
vattita 
vattika 
vattima 
vattita 
vaddin 

Potentialis 
Sing. 1. vatiicau 

2. vattica 
3. vattic 

Conditionalis-
vattaliu 
vattalV 
vattali 
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Dual. 1. vattiéin 
2. vatticippe 
3. vattiéin 

Plur. 1. vatticip 
2. vattiéihpit 
3. vattiéi. 

Imperativus. 
Sing. 2. vatte 

3. vaddes, vaddus 

vattalima 
vattalita 
vattalika 
vattalima 
vattalita 
vattalin 

Dual. 2. vadde 
3. vaddeska 

Plur. 1. vaddet 
3 . — 

De az imper. helyett potentialis is állhat: kalle moqi vat
tiéin adjunk ketten; vülhkiéen möd'da irita menjünk el ketten! 

A koa^rrüt «varrni» ige ragozása: 

Indicativus. 
Prsesens Praeteritum 

Sing. 1. koqrüw körrüw 
2. koarüC körru 
3. körru koqrüi 

Dual. 1. körrun koqruima 
2. koqrrüpihte koq,rváta 
3. koqrrüpa koqruika 

Plur. 1. koqrrüj) koq,ruima 
2. koq,rrüpihtit koa-ruita 
3. körru' körrun 

Potentialis Conditionalis 
Sing. 1. koqpruéau koqruliu 

2. koqruéa1 koqruW 
3. koq,rué stb. koqruli stb. 

Imperativus. 
Sing. 2. koq,rü 3. körrus 

Több személyt nem jegyeztem le. 
Participium prgesentis: vadde «adó»; manne «járó» ; koarrü 

«varró», toalevü «vezető». — Partic. prseteriti: vaddam, mannám, 
körrum, toqlevum. 
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A le- i g e r a g o z á s a . 

Prsesens. Prseteritum. 

Sing. 1. Ián, Fold . Zaw Ud'd'm 
2. IV liddi' 
3. Iá, la, le, le, 4 lij, li 

Dual . 1. len Ilma (liddín Qvikkj.?) 
2 . lehpe llta 
3. lápa lika 

Plur . 1. lep Urna 
2. lehpit líta 
3. la, le lidd'in 

Más alakokat nem jegyeztem föl. 

A t a g a d ó i g e r a g o z á s a 

Príesens. Pryeteritum. 

Sing. 1. in, iéciu 
2. l iccV 
3. i, i icci, icci 

Dual . 1. áll iécima 
'±. alippe iccita 
3. apa áika 

Plur 1. áp iccima 
0) ehpit iccita 
3. á icéin, eéin 

Az adverbiumok, postpositiók, particulák és conjunctiók tár
gyalását a kevés adat miatt abbanhagyom és áttérek a qvikkjokki 
nyelvjárásnak néhány szóval való jellemzésére. 

2. A qvikkjokki nyelvjárás. 

Ez közel áll a foldenfjordi dialektushoz, de azért több tekin
tetben külömbözik is tőle, mind a mellett, hogy mint már a beve
zetésben is említettem, e két nyelvjárás vidék eredetileg egészen egy 
és ugyanaz volt. Idő folytán azomban egyes sajátságok fejlődtek ki 
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a, Folden-fjordiak között, melyek az őstelepen, Qvickjokk vidékén 
nincsenek meg. így Qvickjokkban, a többi Lule-lappmarki nyelv
járásokkal teljesen megegyezően, ismeretlen a c-ből vált c, a 5-ből 
vált 5, hanem a c és c, a 5 és 5 között pontosan külömbséget 
tesznek. 

Megegyezik azonban a qvikkjokki a Folden-fjordival azon ne
vezetes hangtani jelenségben, a melyet föntebb tárgyaltunk, hogy 
a név- és igeragozás egyes alakjaiban az og,-bő\ ö, az a-ből pedig 
e lesz. 

Alaktanilag, a mennyire a kevés adatból megítélhetem, alig 
van valami külömbség a két tájszólás között. A személynóvmások 
Qvikkjokkban inkább rövidebb mon, moi, ton, toi, Foldenban in
kább hosszabb monno, möd'da stb. alakjukban használatosak. — 
Az egyes szók és ragok a végzete helyett Qvikkjokkban e-t mon
danak; pl. akté «egy», koq,ruime «varrtunk)), koaraite «varrtatoké 
Folden-fjordi akta, koaruima, koqruita stb. helyett. 

I. Foldenfjordi nyelvmutatványok. 

monno kuocatam muorit a fákra mászom. — poatam vuolus 
muoras lejövök a fáról. — muotta kahcca vuolus muoras a hó lehull 
a fáról. — lasta le rnotnat a levelek zöldek. — möd'da kuouhtes 
vaggin sijátai mi ketten haza megyünk. — totna vaccali' irita, jus 
to' olmuca' vaccali' irita te elmennél, ha azon emberek elmen
nének. — son vaddá rríuné juoiétá ád nekem valamit. — munna la, 
nijepe van késem, nálam a kés. — son hoalla munna (v. mujna) 
velem beszél. — manna le japmam; edne cirru mánau a gyermek 
meghalt; az anya siratja gyermekét. 

J e g y z e t e k : kuocatet vb, frequ. «mászni» | ruotnat «zöld» 
prsedicativ alak; attrib. alak: ruotna \ sijéta : sijta «lapp falu 
{olyan hely, a hol két-három sátor van együtt»); all. sing. sijátai 
«hazaj> J cirru (recte: cierru?):«siratja»; közönségesen = «sír». 
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2. 

Kauánu Faltan akták, mi mahtta spovvat ? — Tan i Faltan 
akták kaunu, ml mahtta spovvat (spöuvvat), men Üfoqhtan kauenu 
ma' mahtti spovvat. 

«maina ta' spövvi?» — «im mon tan tiete, maina ta spövvi, 
men tolus várálten atnén koabatau.v 

«mi la koaptes?» — «la tat litte, maina noajátu. halava 
kuhkqk siehke, illa jorhpuk.» 

«maitS spövvati almacah) — «te maite Bea sihti spövvatet, 
tavva spövve. jus la akták skipas, te vueleke n°ajátai ja kulltalet 
tanná, jus kaleke varrosmuvvat.» 

«kouhto n°qjete vllojena at tat kaláka varrosmuvvat ?» — 
«vuojéna ko tanná-l n°qjétümen tdit ilme, nirit.)) 

«Van valaki Folden-fjordban, a ki tud jósolni?*) — «Itt Fol-
denben senki sincs, a ki tud jósolni, de Ofotenban vannak, a kik 
tudnak jósolni.» 

«Mivel jósolnak azok?» — Én nem tudom, mivel jósolnak 
ők, de a hajdani világban varázsdobjuk volt.» 

«Mi az a varázsdob?» — «Edény az, a melylyel jósolnak. 
Majdnem hosszúkás féle, nem gömbölyű.» 

«Mit jósoltatnak az emberek ?» — «A mit maguk akarnak 
jósoltatni, azt jósolják. Ha valaki beteg, elmennek a táltoshoz, 
hogy meghallják ottan, vájjon meg fognak-e gyógyulni.* 

«Hogyan látja a táltos, hogy az meg fog gyógyulni?)) — 
«Látja, a mint éppen jósol, a túlvilági dolgokat.» 

J e g y z e t e k : spovvat «jósolni)) = sk. spá, spá | koaptés : 
koabáta «varázsdob)); noajetut (noaitüw) ((jövendőt mondani, va
rázsolni)); siehké (sekké) == -féle, -szerű (casusaiban : iness : sieh-
ken «között», illat, sahkai «közé» | varrosmuvvat «meggyógyulni» f 
kouhto = kokto, kokte «hogyan» | ileme : ilme «világ» | niera 
«ember», ebben: ilme n. ((túlvilági ember, lény». 
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3. 

«Konno tid'da orrüpit kacü jakéu ?» — amidda orrüp sijttan, 
mu'tti manátip tuonna-tanna reinei maiién ja orrüp koaivui paihken. 
kesén johtep varit, men tálven orrüp vuoutin.» 

kitán (ketán) lahppi reina cörvit, kesén satte sijá cörve vuora-
cis mánüs kitta jüli mánnui. 

«Hol tartózkodtok egész esztendőn át?» — «Mi a tanyán 
tartózkodunk, néha ide-oda járunk a rénszarvasok után és nyirfás 
helyen tartózkodunk. Nyáron hegyekre költözködünk, de téleü lom
bos erdőkben maradunk. 

Tavasszal a rénszarvasok elvesztik szarvaikat, nyáron meg
nőnek a szarvaik április hónaptól kezdve egész június hónapig. 

ami la tü namma ?» — « Vadnem Antares la mü namma. mü 
toluc ahcce la koddüm tiuriu, ken namma li vaddnSm ja tasta °a§$un 
vaddet naptas mamám* 

«Mi a te neverl?» — «Vadnem Antares (Hód András) az én 
nevem. Az én ősatyám egy állatot ölt meg, a melynek a neve hód 
volt és ezért adhatták (neki) a melléknevet.* 

5. 

M a ste j aueli, att ulmuc a le mánün. 

Aki lid'd'in muhtema ulmuőa. ta sihtin sirádet ja mannü-tihpe 
lij. vueretin tdita, at mánnü kalhkai kahtüt, atta mahtte puoreput 
sirádet. mánnü icci sitá káhtüt (icci katü). te vácci akta ja ani ta-
reve-kouhpacau ja kalhkai tarávat mánüw, at i kalhka cöukat. te 
tdhpui ehca mánnui aktán taréve-kouhpocin ja taina, maina kalhkai 
tarávat mánüw. ja tat rájes jauele, at ulmuca le mánün. 

tahta le supcas tolus rájes. 

J e g y z e t : E mese a IpS. szövegek I. kötete 78. lapján kö
zölt mesének átdolgozása. Forditását lásd ott. 
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6. 
S talépi ja répi (riepi). 

Tolus váralten akté kotti stalépi reinau pébmün éhcases olökün 
tuoddaren ja porrom li muhtemau jápma korütes ; tan muhtemau tipti 
jalákait. avütalai réktaka ja manai kuhképu. son sitái kauánat vál-
lom-sajjiu ecas tievva cöivin ja sitai ohcot enépu olökun atnamen, 
tata ocöi ja ocoi (vulki ja vulki), mán icci kauna nakin séjjiu, konno 
kalhkai vuoinetet. te álhki vité náláküt. te pöti mujötui, at son ani 
•muhtemau sábma séjjin at porrot. tat vaccai tohku, konno son kalit
kái porrot kauánat, mán icci kauna maitek (műitek), te poröi muh-
tém répi tau puoités stihkeu tat sájjés. répi kauui stalhpé porromu-
sau ja poröi ja kuottadi kaik tiuna máhccai. te kacat stalépi réhpe-
hes : «mait ton vielaja porö ?» — répi jquálá : «no, monno poröu 
puoités stihkeu.» •— «konno vielájam le tau kauánam?» kacat sta 
lepi. — Htöqnna akta hassta jalákaj, kokto ton tavva vouina», — 
jauala répi, «te mon cuolástiu hesta olhkucis stihkiu, men icci son 
sita vadáét: te son cuo^f}ili ja vlelleti pad'd'éli tan sittü, kosto monno 
lau stihkiu cüolástam.« stalépi lij so nálákümeu, ko son lij lahpam 
ecas porromultau, te jaulai réhpehe: «ihkap monno ai vaccau tohku 
ja ai valJitau stilikeu tasstah) — répi jauala; nvaccé par vielá
jam /» — té stalépi suonai hésta sisaja kaskésti son liésta cor-pállai 
ecas panij, hassta cuo§^eli ruvva pajás, men répi küocati stalhpé 
manén so suojáma ja lij so ávün. hassta vulhki ruvva küohcat ja 
stalépé stahkar tahpui sü cor-pallai ja tanná son kahcahi. icci son 
astüw °accui olhkus pánit °a§$ut. te sotno ollu lij forrütas (knihpa 
sinna). te küohcali répi sijétui stalhpé ja te ca'imai sune. «manna 
vuolhka vielájam sijétai, jauala sotno ?» — «im mon tieté «kérés vie
lájam, manna hassta vwoláka sijétai (v. manna hassta sijétai vuu-
laka)», jauala stalej)é ; «monno loköu calmij nástit, men jüolhki ciuh-
castau selma (slelma) vuossti.» 

J e g y z e t : E mese fordítása a Qvigstad «Lappiske eventyr 
og folkesagnu (Kristiania 1887) gyűjteményében Ulven og raven 
czímen megjelent mesének. 
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A f a r k a s é s a r ó k a . 

A hajdani világban egy farkas megölt magának egy rénszar
vast eledelül kunt a hegységben és némelyest evett a megholt test
ből; a többit ott hagyta fekünni. Hát örült nagyon és tovább ment. 
Nyugvóhelyet akart keresni a maga tele hasával és többet akart 
keresni kunt a földön. Ez keresett és keresett (ment és ment), de 
nem talált semmi helyet, a hol pihenhessen. Ekkor ismét kezdett 
éhezni. Aztán eszébe jutott, hogy ő neki van valamije ennivaló 
ugyanazon a helyen. Odament, a hol enni valót kellett volna talál
nia, de nem talált semmit sem. Hát valamely róka elette azt a kö
vér falatot arról a helyről. A róka megtalálta a farkasnak eledelét 
s megette és mindent elvitt az erdőbe. Hát kérdezi a farkas a róká
tól: «mit eszel, testvér?') — A róka azt mondja: «no, én kövér 
darabot eszem.» — «Hol találtad azt testvérem ?» kérdezé a farkas. 
— «Amott egy ló fekszik, a mint te azt látod» — mondja a róka — 
«aztán ón levágtam a ló külsejéből (czombjából) egy darabot, de 
nem akarta odaadni; aztán fölkelt és ráfeküdt arra az oldalra, a 
honnan én azt a darabot levágtam.)) A farkas olyan éhes volt, mi
vel eleresztette a maga eledelét, hát azt mondta a rókának: «talán 
én is odamegyek és én is elveszek abból egy darabot?)) — A róka 
azt mondta: «menj csak bátyám!» — Ekkora farkas odabujt a 
lóhoz (tkp. a lóba) és a fogaival bele harapott a lónak czombjába. 
A ló hamar fölkelt, a róka pedig csöndesen a farkas után futott és 
nagyon örült. A ló gyorsan elszaladt és a szegény farkas a czomb-
jához tapadt és ott lelógott; nem ért rá a fogát kiszabadítani, tehát 
egészen benne volt a bajban (kelepczében). Ekkora róka a farkas 
mellé szaladt és mosolygott rá: «mifóle helyre mész, testvérem?)) — 
mondja ő. — En nem tudom, kedves öcsém, miféle helyre megy a 
ló, mondja a farkas; én a szemeimmel a csillagokat olvasom, a 
lábaimmal küszöböket rugdalok. 

7. 

Kullu akta sapme pöhten revvara sü háiemai ja koddin varaka 
tiun ulmucit ja küotin ouhtou, mait kalekin va^a-töalévün. tan uU 
muca namma lij Áhti. te toalvui tait karéjelit muhtém cohko nála ja 
ani pésse-löakau (v. lökau) oivötolin, máiría owtoliri vácci, te kare-

» 
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jele cuovvu manet. te pöti muhtém varé nála, te kohcui karejelit kuh-
tik péssukau cuollet ja kohcui potnot ja candti akti tiun kdihkait ja 
te cuoiekdlin tassta. te pöhtin varre-rabátai. no te hoajekoti péssé-
löqkau paddél pauhté ja kohcui covvüt, kososon cuojéka. te vuelékin 
toarretet péssé-löakau ja te pöhtin pauhté vuolldi ja tassa tiuna já-
matin. kolömo péssin péllé-hékkan. 

na te vülki Ahti töálávü sijátaija supcasti, mait son tahkam. 
ja to kacatin: ((mait ton la, tahkam ?» te supcasti, at: «tija hekkau, 
lid'd'iu varájelam karéjélis. ta vuelekin ités tohku kéhcacit, jus la sat-
nes. te vuoienin toa, at satnes lij. te lid'díh kolőmo karejéla vessü, te 
joulin taha karejéla: «jus lid'dhi íau tiehtét, te lid'din tü koddet 
lanka.n töt jaulai : «tala kalákapihtit jialhkau °ajgut.» te cuokki si-
jau "tijávai ja no te jdpmin. tanná le utnais rd^ai (raddai) jalá-
kahime tauhti. tan pauhté namma-l karejél-pakté ja tat pakté lé 
Ruotna vüonan. 

Hallatszik egy lapp(ról szóló történet), rablók jöttek a laká
sára és majdnem minden embert megöltek és egyet meghagytak, 
a kit útmutatóul (tkp. vezetőül) akartak használni és ő ajánlkozott 
(kész volt) kalauzul. Ennek az embernek a neve Ahti volt. Hát a 
karjeleket egy csúcsra vezette és volt egy nyirfafáklyája maga előtt 
a mivel elől ment, aztán a karjelek hátulról követték. Hát eljött 
egy hegyre, és megparancsolta a karj eleknek, [h°gy] mindegyik 
vágjon egy fűzvesszőt s parancsolta, ^hogy: fonják meg, aztán ösz-
szekötötte valamennyit ós elkorcsolyáztak (hókorcsolyán) onnan. 
Eljutottak egy hegy szélére (meredek részére). No [itt] lehüjította 
a nyírfahéjfáklyát a sziklán és parancsolta, hogy kövessék, a merre 
ő korcsolyázik. Hát elindultak követni a nyirfahéjfáklyát és aztán 
leestek (tkp. jöttek) a szikla alá és ott mind meghaltak. Háromban 
maradt még egy kis élet (tkp. fél életben maradtak). 

No ekkor Ahti kalauz elment a faluba és elbeszélte, mit cse
lekedett és azok kérdezték: «mit tettél te ?» Hát azt mondta: «a ti 
életeteket mentettem meg a karjelektől». Ezek reggel odamentek 
megnézni, vájjon igaz-e. Hát látták azok, hogy igaz. Három karjel 
még életben volt és azt mondták ezek a karjelek: «ha ezt tudtuk 
volna, tégedet régen megöltünk volna!» Ez azt mondta: «most 
megfogjátok béreteket kapni!» Avval fejükbe szúrt és no aztán 
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meghaltak. Ott feküsznek csontjaik mai napig. Ennek a sziklás 
hegynek a neve karjel-hegy és e hegy a Skjárstad-fjordban van. 

II. Qvikkjokki nyelvmutatványok. 

1. 
Kokte s mon vuina u, alma 6 la mdnü n. 

Akti lidín kalle almaca. ta' sihtin suoldtit ja lei mannü-tip. ta 

almaca vvoretin, atte mannü kalhkai kdhtüt, vai puoreput suoldtit 

03311. válla mannü iccij kátü. ja te vulhkij akta tareve-kakkain, 

maina kalhkai mdnüw vuoietat, vai i tat kalhkq, cuoukat. válla tat 

tdhpui aktán tareve-kakkain, maina son kalhkqi mdnüiv vuoietat ja 

tat dikes cohkkoha mdnün. 

J e g y z e t : Lásd IpS. szövegek I. köt. 78. lap. 

2. 
M on k alhka u s up castét kiuras svaienasajah 

stalü pirra. 

Tulué diken ku lidin étna stdlü, Iái nüorra olmoj, mi vülhki 
stallui svainan. tat olmoj kehtta iecas kiuras. te vulhkij stallü aktán 
svaienasin vuopmai müorait vief^at. válla stallü iccij aksüw ane ma
rién, válla ani pattiü, maste nuppiu keciu palhkésti pajq,s müora 
pirra ja nouh kiesij ja virhtij müoraw vüolus aktgin rnohccasin. te 
jaualá svainas stallui: utón, kut la meskap mühste, kwottá kirra-
kau ja mon, kut le kiuras, kalhkau kuoddet ruohccasau (mddda-
kau).» ja nou kiesi stallü sö9rvai aktán ouhsij ja ruohccasin, válla 
svainas cohkkitij mdddaka nalá ja tiptij stdlüiv aktu kesset. ku pöh-
Un háiemai, te li stallü pivvasin (te kolhkoi pivds stdlü müotüsj. te 
svainas jauáld: «vuind-k man kiuras lau mon? mon iu pivdstuvd 
ihke mon maddakau kessiu (kiessiu) ja ton mij kérrakau kessi\ ton 
pivdstuvd.» 

te alhki stallü ussutit (djáhtallat), kokte son kalhkqi svaiána-
sau koddét. te kohcui vellitit kuosse-tohpoi ja piejai puoremus oqtdta 
kait. válla svainas iccij vellete sannkai, man piejai müorau (jorhpu 
kauj kopcosa vuollai ja kopcoti,ja kirhkeu piejai °aive-vuóle nald ja 
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es süona senka vuollai. te kohcui stallü kuokte iecá stalu vehkétit, vai 
kalekin koddet svaienasau ijan. te pöhtin ta kolömo stalu ijanja 
kuhtik ani stüorra ruouete mShcerau ja alekÍ7i cabmit kaiáhkq fámust 
tau kirhkeu, mait jqhkkin lei svaienasa °qieve, jut tollo-cüona haleh-
tin (össun) pajas. te jaulin stalu iecas kaskan : «te lep koddom tau 
kiuras svaienasau.* 

ko itiet sattai, te cwogtfili svainas ja vülhkij stalu almqcitá, 
(almáéi lusa). te alvahtuvvin stalü, jut ij lem japmam ja kahéitf 
jus le puord'kit oatam. te jauála svainas : «ecau ötiu püorakit, man 
lafés cuoggi kuokti, kolemi °aiveu.» te jau!Í7i nuppe stalü svaienasa 
p°qnnti raddat svaienasau irin,juhte tat ij püoraJikau taka tiddai. 
te jauála stallü svainasi vwolekit irit, válla svainas jauála : «im mon 
vülhke (vuolhke), outol ko mon palhkau °qggüw.» te vieccai stallü 
kuokte kistü svaienasa auötoi ja kacái: «k°qppau taist kistuist sita 
ton paláhkan?» nubbe lei cappa kistü silhpast ja nubbe kistü lei 
müoras. te svainas lijhkui silápa-kistüw ja sitái taw. te pöti kahttü 
ja seiéveli mworra-kistü nála ja kohcui svaienasau valltét tau. tatt li 
tievas pietnikis, válla tatt silepa-kistü lei tievas tolöst. jus lij svaina 
tau valltam, te lij iecas p°qlltam. 

J e g y z e t : E mese a IpS. szöv. I. köt. 88—90. lapon 
uKiaura svajenasa ja stáluo pirran ez. mesének átdolgozása. For
dítását 1. ugyanott. HALÁSZ IGNÁCZ. 

A m a g y a r s z ó k i n c s e r e d e t é h e z — szóegyezési ada
tok — (1. NyK. XX, 147 sk.) 

M. imeg, ing (v. ümög, üng) «indusium, hemd.» — A mon
golból magyarázza, szófejtéssel (üm-eg) Bálint (Párh.), vele szembe 
állítván: mong. ümös-, ömös-, (üm-ös-), «magára venni, fölölteni» 
meg: ümöd «nadrág». Sőt még a mandsu umijesun «öv, gürteb) 
szót is foglalja hozzá; «a gyökértelem a körülvevés, övedzés» levén. 
Mint kész szó, mely alakilag nem nagyon távol esik az ümög-tő\, 
s egyszersmind ruha-félének megállapodott elnevezése, legjobban 
ajánlkozik mg. ümöd «nadrág»; nem is szükséges, hogy ez még az 
ümös- «induere» igével egybetartozzék (Kowalevski szerint külöm-
böznek alapvocalisukban: ümüdün, ümüdü «pantalon, chaussesw és 
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emüs- «induere»). Még kevésbé kell a mandsu umijesun-t «gyök-
értelemo szerint a mg. emui- igével összeféretni. 

De a t ö r ö k ségben is van, a mi a m. ümeg-ve\ egybevethető; 
ugyancsak «indusium» jelentésű szó: oszm.gömlek, kaz. tat. külmak, 
csag. köjnek, alt. kiinák (kondom, kunnak). Eredetibb az l és ?/i-vel 
való alak, a melyből m-n-en át (* kümnak) a csupa n-es lett. A mi 
a m. ümbg-vél való alaki egyeztetést illeti, ez, elfogadva hogy a 
tör. szónak kezdő A;-ja nyomtalanul elveszett, legkönnyebben úgy 
esnék meg, hogy a kaz. tat. külmek-íéle alak a magyarba átvéve úgy 
lett kümek (ill. 'ümekj-vé, mint pl. szeme az ugor selme-hől. Vámbóry 
(Magy. ered. 308) a t. külmak (e h. kümlak), kiinák szót «induere»-
féle igéből származtatja, t. i. kij (gij )-től, oly formán, hogy kijim 
(indumentum) a küm-nek felelne meg, vagy kümlak épen — kijim-
lik volna. De figyelembe veendő a hangalaki külömbség, mely 
több török dialectusban mind a kétféle szóban mutatkozik: oszm. 
gömlek és $íj- (refl. gijin-) «induere», alt. kiinák (e h. kümnak) 
és kij-, kaz. külmak és ke]-; kazáni kéjem «öltöny,ruha» kéjemnek 
{= kijimlik) Öltönyre való, stoff zu einem kleide» — Megjegyzendő 
a tör. «ing» szónak (kümlak) különösen eltérő alakja a c s u v a s-ban, 
t. i. kibd «ing»; mert mégis csak ez lehet a speciális jelentést is 
tekintve, mása a kiimlák-nek, s nem Munkácsi sejtelme szerint 
(Nyelvőr XIII, 263) a csuv. jim, mely «gatyát» jelent; ha ez legalább 
még jimá volna, inkább vehetnők föl hajdani jimek-féle alakját. 
A szókezdő k:j változást meg, úgy látszik, a csuv. nyelv csak fca-val 
kezdődő tör. szókon mutatja: kar hó, kan vér, kanat szárny =zjor, 
jon, és (jonat-hó\) sonat. Másrészt kibd amugyis kibdk-féle alakra 
utal, meg közvetlenül előző kimá-ből válhatott (vö. amis anyja: 
abaj anyám, abu anyád). 

Van azonban a m. ümög szó eredetére nézve még egy harmadik 
lehetőség; mint kész szó megfelelhet neki ez a mongol szó: ürmüge 
gyapjúszövet (Kov. 589. «tissu de laine, drap grossiero; Schmidt 74 c. 
örmüge «grobes graues tuch»). 8 csakugyan, alak tekintetében, ez 
még a legjobban fér össze a m. ümeg (ümege)-xel, a mely mind
össze csak az rm csoportot egyszerűsítette m-vé. A mi meg a jelen
tést illeti, a «ruha-anyag (kelme)»-féle értelem «bizonyos formája 
ruha»-vá való szorosbítása semmivel sem nehezebb, mint egy ((bizo
nyos rendeltetésű ruha»-fóle értelem más ilyennel való fölcserélése. 

B. J. 
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