
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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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,. 



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 167 

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 
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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: 
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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, 



190 HALÁSZIGNÁCZ. 

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. 
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Zön
gétlen Zöngés 
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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* 
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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 



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 197 

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-



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 217 

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) ; 
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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 



A SVÉDOESZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 2 2 7 

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. 



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 231 
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. 
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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: 
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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 
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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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0 j 0 o h ö '<> 

i i . (:, j '(' a (a) c0 
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ÍI. Az egyszerű mássalhangzók táblázata. 

Pillanatnyi (explosiv) hangok Folytonos (spiráns) hangok 
Orr

hangok 
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hangok 
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hangok Zön
gétlen 
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zöngés Zöngés 
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hangok 
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hangok 

Gégehangok K 
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í Torokhangok 
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ínyhangok 
(palatales) 

dorsalis i t' d' y. i n l',l' 
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Foghaugok 
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dentipalatalis s (•) 
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(labiales) 

dentilabialis f V 
Ajakhangok 

(labiales) bilabiális P V. b w m 
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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. 
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