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Kisebb Lulo-Iappmarki nyelvjárások. 
* 

Az 1891 év nyarát a M. T. Akadémia támogatásával ismét a 
lappok között töltöttem és ezen idő alatt hosszabban csupán egy 
dialektussal, a közép svéd-lappság körebe tartozó arjepluogival fog
lalkoztam. Utazásom alatt azonban a Lule-lappraark néhány kisebb 
nyelvjárását is alkalmam nyilt rövidebb vagy hosszabb ideig tanul
mányozni, nevezetesen a Folclen-fjordit, melyet egy napon át vizsgál
tam egy véletlenül Bodöbe jött igen értelmes lappal és a Qvikkjokk 
vidékit, melyet a Sulitelma hegység tövében levő Furulund bányá
ban való tartózkodásom alkalmával kutattam. Egy ottani lapp 
asszony, a ki egy bányafőmunkásnak egyenesen lapp sátorból ho
zott felesége volt, vállalkozott egy-két napig a mester szerepére, de 
nem sokra mentem vele, mert igen nehéz felfogású volt, a kinek 
a legelemibb nyelvtani dolgok kisütósére néha órákra volt szük
sége. AFolden-fjordi lapptól néhány átdolgozáson kívül eredeti szö
veget is bírtam gyűjteni, a qvikkjokki lapp asszonnyal azomban 
három nap alatt csak nagy nehezen bírtam egy kisebb és egy na-
gyob hét év előtt gyűjtött mesét az ő dialektusában földolgozni. 

Első olvasásra is föltűnik, hogy a két nyelvjárásból közlött 
szövegek nyelve mind egymáshoz, mind pedig a IpS. szövegek I. 
részében közlöttekhez igen közel áll, úgy hogy itt alig is lehet kü
lön dialektusokról szólni. A Folden-fjordi ós qvikkjokki már azért 
is nagyon megegyeznek egymással, mert lappom vallomása szerint 
a Norvégiában, Folden-fjordban élő lappok a svéd Qvikkjokk vidé
kéről költöztek ide. 

Függelékül néhány sor mutatványt és egy két nyelvtani jegy
zetet az Ofoten-fjordból is fogok közleni. E rövid mutatványt egy
szer a hajón jegyeztem le vagy másfél óráig velem utazó ofoti 
lappoktól. 
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1. A Folden-fjordi nyelvjárás. 

Ez a Lule-lappmarki területbe tartozik és főbb sajátságaivá! 
megegyezik. «A svédországi lapp nyelvjárások*) czímü értekezé
semben (lásd fent 194 s köv. lapokon) mint Jokkmokk egyházke
rületit ismertettem. Azon rövid idő alatt, melyet Bodöben lappom
mal eltöltöttem, főleg arra ügyeltem, hogy a hangtani és alaktani 
külömbségeket jegyezzem le. 

H a n g t a n i s a j á t s á g o k . 

Az egyes magánhangzók ugyanazok, mint a jokkmokki nyelv
területen, a mássalhangzók körében azonban több eltérés talál
ható. Nevezetesen nem fordul elő sem a c, sem a 5 mássalhangzói 
diphthongus, hanem e helyett d-t, illetőleg j - t ejtenek, ügy lát
szik e dialektusban nincsen teljesen zöngés g, d, b hang sem, leg
alább nekem úgy tűnt föl, mintha helyettük félig zöngés k, t, p 
hangzottak volna. Ugyanezt a félig zöngés mássalhangzót hallot
tam szó elején is többször k, t, p helyett, holott Jokkmokkban csu
pán ez utóbbiak voltak hallhatók. A szó közepén eredetibb ng, ndt 

mfr-ből származó gg, dd, bb sem teljesen zöngések a Foldenfjord-
ban, hanem úgy mint az egyszerű hangok, ezek is inkább félig 
zöngéseknek hangzanak. A 5 sem áH (de) mint Jokkmokkban, 
hanem tts, sőt a d'd'helyett is t't'-t ejtenek, pl. sad'dé helyett sat't'é 
«hely» (gen. s. sajje). A szövegekben e kiejtésben" eltéréseket nem 
jelölöm, ott a félig zöngés hangok helyett mindig a teljesen zön
géseket írom. 

A magánhangzós diphthongusok meglehetős nagy számmal 
vannak. Ezek közül az ie (ie stb.)-t egyszerű e, az ea-t a hanggal 
jelölöm, a melyektől többször nehéz őket megkülömböztetni, & 
hangsúlytalan szótagokban levő uo-t pedig w-val; pl. riepi helyett 
tehát repi «róka», veárall helyett varait «világ», avvuo «öröm» he
lyett avvü stb. alakokat írok. 

H a n g v á l t o z á s o k . 

A jokkmokki dialektustól a legfontosabb eltérések a követ
kezők : 

1. Tőszótagbeli á és a a névragozás és igeragozás változó 
alakjaiban rendszerint e v. tT-vé változik; pl. hassta «ló»: gen. 
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sing. hesta; háiema «lakás» : gen. s. heima; kcihccet «nézni»: 
prífis. s. 1. kehcau. — Ugyané változással találkozunk a qvikkjokki 
nyelvjárásban is s ez úgy látszik az egész nyugati Lule-lappmarki 
nyelvjárásterületnek közös sajátsága. E jelenség azonban nem szo
rítkozik pusztán erre a vidékre, hanem igen kiterjedt használatú. 
Találkoztam vele Karesuandóban is és legrendszeresebben alkal
mazták a Pite-lappmak arjepluogi egyházkerületében. 

2. A tőszótagbeli oa (öq,, °q,) a névszóknál az egyes szám 
comitativusában, a többes számban pedig a nominativust kivéve 
minden esetben o-vá változik a következő szótagbeli * hatása 
alatt; pl. koqhte «sátor» : com. s.kötin, gen. plur. köti stb.; c°q,réve 
«szarv»; acc. plur. cörvit. — Az igeragozásnál kétféle csoport van. 
Azon igék, melyeknek infmitivasában a -í-t a v. e, e előzi meg, 
mintpoq,htet «jönni», oq,tét «alunni» csak a múlt idő epyes sz. 3. 
személyétől végig változtatják az og-t o-vá; pl. oqtiet praet. s. 1. 
oqtiu, 2. oqtV, 3. ott, plur. 1. otima stb. — Azon igék ellemben, a 
melyeknek innnitivusában a í-t u (ü) előzi meg, az og-t a jelen 
idő egyes sz. 3., a plur. 3., a dual. 1., a praeteritum sing. 1. és 2. 
s a plur. 3. személyében valamint a partic. praeteritiben változ
tatják o-vá; pl. koqrrüt «varrni» : praes. s. 1. koqiütc, 3. korru, 
plur. 1 koqrrüp, 3. komi . dual. 1. körrun, praet. s. 1. korrüw, 2. 
korru, 3. koariti, plur. 3. körrun stb. — Ugyanezen jelenséggel 
találkozunk a qvikkjokki dialektusban és teljes rendszerességgel az 
arjepluogi nyelvjárásban is. Hogy mily terjedelemben él e hang
tani tünemény a nyugati lulei területen, azt az idő rövidsége foly
tán természetesen nem állapíthattam meg 

3. Az uo tőszótagbeli diphthongus ü, u-val, az uoi triphthon-
gus ui, iw-val váltakozik a ragozás bizonyos alakjaiban; hogy me
lyekben, azt nem tudtam határozottan megállapítani. 

A mássalhangzó-változások terén szintén vannak külömbsé-
gek ezen és a többi Lule-lappmarki nyelvjárások között. A kiejtés-
beli eltéréseket említettük már és ezen alapszik a ragozásbeli más
salhangzóváltozásoknál mutatkozó külömbsóg is. Minthogy e dia
lektusban nincsen c és ,3 hang, tehát sem hcc : he, sem he : c, sem 
55 : cc változások sem fordulhatnak elő. 

A Folden-fjordi nyelvjárás ragozásbeli mássalhangzóváltozá
sait a következőkben tüntethetjük föl: 

a) Torokhangok: 1. kk : kk (gg); pl. luigga (hákka) «lélek», 
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gen. hekka. — 2. hkk : hk; pl. cohkko «csúcs», gen. s. cohko. — 
3. hk : k; pl. lohkot «olvasni» : praes. s. 1. loköu. — 4. nn : fi; pl. 
állat. s. mannái «után, mögé» : manen (iness. s.) «után, mö
gött*). — 5. kn : n ; pl. suoknat «bújni*) : praes. s. 1. suonau. 

b) ínyhangok: \. ss : s (erre nincs példám, de bizonyosan 
előfordul). — 2. d'd (t't) : jj, j ; pl. sad'd'é : sajje «hely» ; pad'd'én 
«fönt» : pajas «föl». — 3. éé : 33; pl. vajjá «fal» : gen. s. veééa ; 
oajjut «kapni, -hat, -het» : praes. s. 1. °q,cému. — 4. hcc : hé; pl. 
kahccet «nézni» : prass. s. 1. kehcau. — 5. hé : é; pl. ohcot ((ke
resni » : pryss. s. 1. ocöu. — 6. nn : n (erre nincs példám, de bizo
nyosan előfordul). — 7. tn : n, pl. pornót «fonni» : praes. s. 1. 
ponöu. 

c) Foghangok: 1. U : dd (tt) ; pl. tuottar «magas hegység*) : 
gen. s. tuoddara; koddet «megölni*) : prses. s. 1. kottán. — 2. htt : 
ht (erre sincs példám, de bizonyosan előfordul). — 3. ht : t; pl. 
sihtat : sitau «akarni». — 4. tt : t; pl. siietü «oldal» : gen. s. 
sittü. — 5. t : d (t) ; pl. édne : étné «anya». — 6. ss : s; pl. pés-
set : pésau «szabadulni*) ; nassté : násté ((csillag*). — 7. nn : n; pl. 
mannát : manau «menni». — 8. tn : n; pl. patni ; páni «fog». — 
9. II ; l; pl. éuollat: éuolau «vágni*). — 10. rr : r; pl. porrot : po-
röu «enni». 

d) Ajakhangok: 1. pp : bb (pp) ; pl. oabba : oappa ((húg». — 
2. hpp : hp; pl. tahppüt : tahpiiw «odatapadni*). — 3. hp : p ,• pl, 
repi : rehpeha «róka». — 4. p : b (p) ; pl. koaptés : koabata «va
rázsdob*) ; pebmü :pepmü «étel». — 5. ff: / (erre nincs példám). — 
6. vv : v; pl. avvü : ávü «öröm». —7. mm : m; pl. namma : namá 
«név». — 8. pm : m; pl. japmét : jamau «meghalni*). 

Megvan itt ezeken kívül épp úgy mint a többi északi lapp
ságban a &-nak a kt, ks, ke kapcsolatban uh-r& változása is; pl. 
akta «egy» : acc. s. ouhtou; pakte : gen. pauhte stb. 

A l a k t a n i s a j á t s á g o k . 

N é v r a g o z á s . 

Azon rövid idő alatt, a míg a Földen-fjordi dialektussal fog
lalkozni alkalmam volt, figyelmemet csak a főbb névragozasi ala
kokra terjeszthettem ki. 
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A névszók töve kétféle: vagy az egész ragozáson végig két
tagú vagy pedig kéttagú alakokkal háromtagúak váltakoznak. 
E dialektusban, úgy mint általában a lappságban közönségesen a-
következő esetek fordulnak elő: nominativus, genitivus, accusati-
vus, comitativus, essivus, inessivus, elativus, illativus és abessi-
vus. — Viszonyszókon, névmásokon és néhány kifejezésmódban 
egyéb esetek nyomai is meg vannak őrizve, de ezekkel most nem 
foglalkozom. 

Mint föntebb láttuk, a szók tőmássalhangzója e dialektusban 
is rendszeres változás alá esik. A kéttagú tövűeknél a mással-
hangzógyöngűlés és az ezzel kapcsolatos magánhangzói időmértéki 
változás (1. 173—74. lap) az egyes szám génit., accus., comit., 
iness., elat. és abbessivusában, továbbá az egész többes számban, 
az egyenlőtlen vagy változó tövűeknél pedig az egyes sz. nomina-
tivusában és essivusában lép föl. 

A névszókhoz járuló esetragok a következők: 

Többes szám 
-'; -a' 
•i, -i 
-it 
-i 
-n 
•in 
•is 
•it 
•ita 

A névmásoknál az egyes szám genitivusában -n rag van, az 
accusativusban a w rag ü-végű tövekhez járul. Az elativus s vég
zete birtokos személyragok előtt -st lesz, az egyes sz. illativusi i 
helyett pedig ugyanekkor s (sej rag lép föl. — A többes számban 
a genitivus szolgál comitativusúl is, az essivus pedig megegyezik 
az egyes számmal. 

E gyes szám 
Nom. — 
gen. — 
acc. -u, -w 
com. •in, -in, "ú 
ess. -ti 

iness. -n 
elat. •s 

illat. -i 
abess. •ta 
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P a r a d i g m á k . 

E g y e n l ő (kéttagú) t ö v e k . 

Egyes sz. 
Nom. hássta «ló» 
gen. hésta 
acc. hestau 
com. hestain, hestan 
ess. hasstan 
ineBs. hestan 
elat. hestas 
illat. hásstai 
abess hestata 

Nom. caleme «szem» 
gen. calmé 
acc. calméu v. őalmiu 
com. calmin 
ess. calemen 
iness. calmén 
elat. calmést 
illat. calámai 
abess calmeta 

Nom. mannü «holdi) 
gen. manü 
acc. manüw 
com. manuin (manun) 
ess. mannün 
iness. manün 
elat. manüs 
illat. mannui 
abess. manüta 

Nom. johko «folyó* 
gen. jokö 
acc. joköu 

Többes sz. 
hésta1 

hestai 
héstait 
hestai 
hasstan 
hestain 
héstais 
héstait 
héstaita 

calmé 
calmi 
calmit 
calmi 
calemen 
calmin 
calmis 
calmit 
calmita 

m ami 
manui 
manuit 
manui 
mannün 
manuin (manün) 
manuis 
manuit 
manuita 

jokö 
joköi 
joköit 
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com. joköin joköi 
ess. johkon johkon 
iness. jokön joköin 
elat. jokős joköis 
illat, johkoi joköit 
abess. joköta joköita 

2. E g y e n l ő t l e n t ö v e k . 

Nom. repi «róka» rehpeha 
gen. répeha rehpehi 
acc. repehau réhpehit 
com. repehin rehpehi 
ess. réhpehen •réhpehen 
iness. r ép éhen relvpehin 
elat. repehes rehpehis 
illat. repehe réhpehit 
abess répehahta réhpehita. 

Nom. koaptés koabáta'' 
gen. koabáta koabátai 
acc. koabátau koabátait 
com. koabátain koabátai 
ess. koabátan koabátan 
iness. koabátan koabátain 
elat. koabátas koabátais 
illat. koabátai koabátait 
abess. koabátata koabátaita 

Számnevek . 

1. Al ap s z á m n e vek. 
8. kakce 
9. akee 

10. lokiu 
11. akta loki nen v. lokiu 

jáh akta. 
12. kwokta loki nen stb. 
20. kuokta lohké 

NYEL YTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. %) 

1. akta 
2. kuokta 
3. kolömo 
4. niléje 
5. vihta 
6. kuhta 
7. kiecau 
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30. kolömo lohké 
100. éüohté 
300. kolömo cuote 

1000. thuhsan 
2000. kuokta thuhsana. 

2. S o r s z á m n e v e k . 

Vűostas = első; nuppát = második; koalmát = harmadik; 
nalját = negyedik; vitát = ötödik; kutat = hatodik; kehééit = he
tedik; kauhéát = nyolczadik; auhéát = kilenczedik; ZoAöí = ti
zedik ; vüostas löki nen = tizenegyedik; nubbe v. nuppát löki nen = 
tizenkettedik; kuokta loköt= huszadik stb.; éuotat = századik. 

G y ű j t ő s z á m n e v e k : kuouhtes ketten; kolmos hárman; 
neljes négyen ; vitás öten; kutas hatan. 

Ilyen képzésű számneveket is jegyeztem föl: kuoktakis, kóló-
mokis, neljakis, vittakis, ku'ttakis, kiehéakis, kakcékis, akcekis, loh-
kékis; de jelentésükkel nem vagyok teljesen tisztában, gyűjtő vagy 
szorzó számok-e. Az arjeplusoi dialektusbnn ugyanezen alakok 
gyűjtő számnevek. Ebben a példában son takai tau kolömokisau 
«ő ezt háromszor tette», a kolomokis szorzó számnév. 

Megjegyzendő a következő alak: thühsanék, thühsanékke 
ezren, ezer. 

Névmások. 
S z e m é l y n é v m á s o k . 

Ezek a következők: monno, mon én ; möd'da mi ketten 
mid'a, midda mi; totno, tonno, ton t e ; tödda ti ketten; tida, tidda 
t i ; sotno, sonno, son ő ; södda ők ketten; sidda ők. 

Eagozásuk: 
Egyes sz. Kettős sz. . Többes sz. 

Nom. monno, mon mödda, moai midda mid'a (mid) 
gen. mii, muvva munnu mijá 
acc. mü, muvva munnut mijáu 
com. munna munnun miján 
ess. — — — 
iness. munna munnun miján 
elat. musta munnus mijás 
illat. muné, muni munnui middi ' 
abess. mühta .. 
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Egészen ennek a mintájára ragoztatnak a többi személynév-
mások is. 

B i r t o k o s s z e m é l y r a g o k . 

Egyes szám 1. személy: -m, 2. -t, 3. -s; többes sz. 1. sz. -me, 
-ma, 2. -te, -ta, 3. -sa, sa; dual. 1. és 2. = plur. 1. és 2., 3. sz. 
-ska, ska. — Paradigmát nem adhatok. 

V i s s z a h a t ó n é v m á s . 

Alakja az egyes szám nominativusában ec, a többesben eca. 
Csak néhány alakját jegyeztem föl személyragokkal: ecat ahőce 
a te anyád; ecas cöivin a maga hasában ; ehcases «magának». 

M u t a t ó n é v m á s o k . 

Csak kettőt jegyeztem föl: tat, tat, tata v. tahta «ez», töt 
«az». Valószínűleg a többi Lule-lappmarkban használatos tuot is 
előfordul. Itt csak ezen adverbialis alakban találtam tuónna «ott». 
A tat, tat névmást a következő alakokban hallottam : 

Egyes sz. Többes sz. 
Nom. tat, tata, tahta, tat ta', ta>, taha 
gen. tan, tan tai 
acc. tau, tavva tait 
com. taina — 
ess. — — 
iness (tan), tanná, tanná, tain 
elat. tassta tais 
illat. tassd taita 
part. tat taita 

Ezen alakok közül az egyes sz. inessivusa, elativusa ós illa-
tivusa adverbiumként használatosak «itt v. ott, innen v. onnan, 
azért, ide v. oda» jelentésben. 

A töt névmásnak csak többes sz. nominativusát jegyeztem le 
to\ tö' és töa alakban. Azonkívül mint adverbium használatos 
töanna (inessiv.) «ott», tohku (prolativus) «oda»jelentésben. Bagó
zása egyébiránt valószínűleg olyan mint a tat névmásé. 

20* 
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K é r d ő és v i s s z a h o z ó n é v m á s o k . 

Ezek közül csak a ke és mi «ki, mi, a ki, a mi» névmásokat 
jegyeztem föl. Mint adverbium egy ko-, a magyar ho- tőnek meg
felelő névmás is él. A keit a következő alakokban hallottam. 

Egyes sz. 
Nom. ke 
gen. ken 
acc. keu 
com. keina 
ess. — 
iness — 
elat. — 
illat. kési 
A mi ragozása: 

Egyes sz. 
Nom. mi 
gen. man, manna 
acc. mau, mavva 
com. maina 
ess. — 
iness. — 
elat. maste 
illat. mása 

Többes sz. 

keit 

Többes sz. 
ma' 
mai 
mait, maite 

A ko- névmásnak adverbialis alakjai: konno «hol, a hol», 
elat. kosto «honnan, a honnan», kosö «hová, a hová»; kokto v. 
kouhto «hogyan». 

A kuhte «a ki, a mi» névmás valószinűleg szintén elő
fordul. A quikkjokki dialektusban följegyeztem a kérdő kuhtes 
«melyik?» és koabbas «melyik» a kettő közül) névmásokkal 
együtt. 

H a t á r o z a t l a n névmások . 

A következőket jegyeztem föl: eca, plur. ehcata v. ehcasa 
«más»; nákin «valamely, némely»; muhtem «némely, némi, vala-
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melyes»; sábma «ugyanaz» ; akták «valakin, i . . akták «sénki» ; 
mi-ke «valaki, valami»; i . . mi-ke «senki, semmi» (acc. maitek); 
kuhtik «mindegyik» ; etna, etnak (comp. enep) «sok, sokan»; mo-
adde, moadda (möatte, moatta) «sok» ; tiuna, tiun «minden»; kaik 
tiuna id.; tiun kaihka iá.;jüoka avalami» (acc. plur. juoieta). 

I g e r a g o z á s . 

Az igékhez járuló személyragok a következők: 

1. Jelen időben Múlt időben 
Sing. 1. -u (w) 

1. -
3. -

Dual. 1. -in, -n 
2. -pihtté, -ppet, -hpe 
3. -pa 

Plur. 1. -p 
2. -pihtit, -J/pit 
3. e, i 

-fi)u (iw) 
•ar 
-a, i) 
-(i)ma 
-(%)ta 
-(i)ka 
-(i)ma 
-(i)ta 
-(i)n 

1. Vadáét «adni» ragozása 

Jelentő mód. 
Jelen idő 

Sing. 1. vattau 
2. vatta 
3. vaddá 

Dual. 1. vaddin 
2. vaddapihttS 
3. vaddapa 

Plur. 1. vaddap 
2. vaddapihtit 
3. vaddi 

Múlt idő 
vaddiw 
vaddV 
vatti 
vattima 
vattita 
vattika 
vattima 
vattita 
vaddin 

Potentialis 
Sing. 1. vatiicau 

2. vattica 
3. vattic 

Conditionalis-
vattaliu 
vattalV 
vattali 
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Dual. 1. vattiéin 
2. vatticippe 
3. vattiéin 

Plur. 1. vatticip 
2. vattiéihpit 
3. vattiéi. 

Imperativus. 
Sing. 2. vatte 

3. vaddes, vaddus 

vattalima 
vattalita 
vattalika 
vattalima 
vattalita 
vattalin 

Dual. 2. vadde 
3. vaddeska 

Plur. 1. vaddet 
3 . — 

De az imper. helyett potentialis is állhat: kalle moqi vat
tiéin adjunk ketten; vülhkiéen möd'da irita menjünk el ketten! 

A koa^rrüt «varrni» ige ragozása: 

Indicativus. 
Prsesens Praeteritum 

Sing. 1. koqrüw körrüw 
2. koarüC körru 
3. körru koqrüi 

Dual. 1. körrun koqruima 
2. koqrrüpihte koq,rváta 
3. koqrrüpa koqruika 

Plur. 1. koqrrüj) koq,ruima 
2. koq,rrüpihtit koa-ruita 
3. körru' körrun 

Potentialis Conditionalis 
Sing. 1. koqpruéau koqruliu 

2. koqruéa1 koqruW 
3. koq,rué stb. koqruli stb. 

Imperativus. 
Sing. 2. koq,rü 3. körrus 

Több személyt nem jegyeztem le. 
Participium prgesentis: vadde «adó»; manne «járó» ; koarrü 

«varró», toalevü «vezető». — Partic. prseteriti: vaddam, mannám, 
körrum, toqlevum. 
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A le- i g e r a g o z á s a . 

Prsesens. Prseteritum. 

Sing. 1. Ián, Fold . Zaw Ud'd'm 
2. IV liddi' 
3. Iá, la, le, le, 4 lij, li 

Dual . 1. len Ilma (liddín Qvikkj.?) 
2 . lehpe llta 
3. lápa lika 

Plur . 1. lep Urna 
2. lehpit líta 
3. la, le lidd'in 

Más alakokat nem jegyeztem föl. 

A t a g a d ó i g e r a g o z á s a 

Príesens. Pryeteritum. 

Sing. 1. in, iéciu 
2. l iccV 
3. i, i icci, icci 

Dual . 1. áll iécima 
'±. alippe iccita 
3. apa áika 

Plur 1. áp iccima 
0) ehpit iccita 
3. á icéin, eéin 

Az adverbiumok, postpositiók, particulák és conjunctiók tár
gyalását a kevés adat miatt abbanhagyom és áttérek a qvikkjokki 
nyelvjárásnak néhány szóval való jellemzésére. 

2. A qvikkjokki nyelvjárás. 

Ez közel áll a foldenfjordi dialektushoz, de azért több tekin
tetben külömbözik is tőle, mind a mellett, hogy mint már a beve
zetésben is említettem, e két nyelvjárás vidék eredetileg egészen egy 
és ugyanaz volt. Idő folytán azomban egyes sajátságok fejlődtek ki 
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a, Folden-fjordiak között, melyek az őstelepen, Qvickjokk vidékén 
nincsenek meg. így Qvickjokkban, a többi Lule-lappmarki nyelv
járásokkal teljesen megegyezően, ismeretlen a c-ből vált c, a 5-ből 
vált 5, hanem a c és c, a 5 és 5 között pontosan külömbséget 
tesznek. 

Megegyezik azonban a qvikkjokki a Folden-fjordival azon ne
vezetes hangtani jelenségben, a melyet föntebb tárgyaltunk, hogy 
a név- és igeragozás egyes alakjaiban az og,-bő\ ö, az a-ből pedig 
e lesz. 

Alaktanilag, a mennyire a kevés adatból megítélhetem, alig 
van valami külömbség a két tájszólás között. A személynóvmások 
Qvikkjokkban inkább rövidebb mon, moi, ton, toi, Foldenban in
kább hosszabb monno, möd'da stb. alakjukban használatosak. — 
Az egyes szók és ragok a végzete helyett Qvikkjokkban e-t mon
danak; pl. akté «egy», koq,ruime «varrtunk)), koaraite «varrtatoké 
Folden-fjordi akta, koaruima, koqruita stb. helyett. 

I. Foldenfjordi nyelvmutatványok. 

monno kuocatam muorit a fákra mászom. — poatam vuolus 
muoras lejövök a fáról. — muotta kahcca vuolus muoras a hó lehull 
a fáról. — lasta le rnotnat a levelek zöldek. — möd'da kuouhtes 
vaggin sijátai mi ketten haza megyünk. — totna vaccali' irita, jus 
to' olmuca' vaccali' irita te elmennél, ha azon emberek elmen
nének. — son vaddá rríuné juoiétá ád nekem valamit. — munna la, 
nijepe van késem, nálam a kés. — son hoalla munna (v. mujna) 
velem beszél. — manna le japmam; edne cirru mánau a gyermek 
meghalt; az anya siratja gyermekét. 

J e g y z e t e k : kuocatet vb, frequ. «mászni» | ruotnat «zöld» 
prsedicativ alak; attrib. alak: ruotna \ sijéta : sijta «lapp falu 
{olyan hely, a hol két-három sátor van együtt»); all. sing. sijátai 
«hazaj> J cirru (recte: cierru?):«siratja»; közönségesen = «sír». 



KISEBB LÜLE-LAPPMABKI NYELVJÁKÁSOK. 3 1 3 

2. 

Kauánu Faltan akták, mi mahtta spovvat ? — Tan i Faltan 
akták kaunu, ml mahtta spovvat (spöuvvat), men Üfoqhtan kauenu 
ma' mahtti spovvat. 

«maina ta' spövvi?» — «im mon tan tiete, maina ta spövvi, 
men tolus várálten atnén koabatau.v 

«mi la koaptes?» — «la tat litte, maina noajátu. halava 
kuhkqk siehke, illa jorhpuk.» 

«maitS spövvati almacah) — «te maite Bea sihti spövvatet, 
tavva spövve. jus la akták skipas, te vueleke n°ajátai ja kulltalet 
tanná, jus kaleke varrosmuvvat.» 

«kouhto n°qjete vllojena at tat kaláka varrosmuvvat ?» — 
«vuojéna ko tanná-l n°qjétümen tdit ilme, nirit.)) 

«Van valaki Folden-fjordban, a ki tud jósolni?*) — «Itt Fol-
denben senki sincs, a ki tud jósolni, de Ofotenban vannak, a kik 
tudnak jósolni.» 

«Mivel jósolnak azok?» — Én nem tudom, mivel jósolnak 
ők, de a hajdani világban varázsdobjuk volt.» 

«Mi az a varázsdob?» — «Edény az, a melylyel jósolnak. 
Majdnem hosszúkás féle, nem gömbölyű.» 

«Mit jósoltatnak az emberek ?» — «A mit maguk akarnak 
jósoltatni, azt jósolják. Ha valaki beteg, elmennek a táltoshoz, 
hogy meghallják ottan, vájjon meg fognak-e gyógyulni.* 

«Hogyan látja a táltos, hogy az meg fog gyógyulni?)) — 
«Látja, a mint éppen jósol, a túlvilági dolgokat.» 

J e g y z e t e k : spovvat «jósolni)) = sk. spá, spá | koaptés : 
koabáta «varázsdob)); noajetut (noaitüw) ((jövendőt mondani, va
rázsolni)); siehké (sekké) == -féle, -szerű (casusaiban : iness : sieh-
ken «között», illat, sahkai «közé» | varrosmuvvat «meggyógyulni» f 
kouhto = kokto, kokte «hogyan» | ileme : ilme «világ» | niera 
«ember», ebben: ilme n. ((túlvilági ember, lény». 
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3. 

«Konno tid'da orrüpit kacü jakéu ?» — amidda orrüp sijttan, 
mu'tti manátip tuonna-tanna reinei maiién ja orrüp koaivui paihken. 
kesén johtep varit, men tálven orrüp vuoutin.» 

kitán (ketán) lahppi reina cörvit, kesén satte sijá cörve vuora-
cis mánüs kitta jüli mánnui. 

«Hol tartózkodtok egész esztendőn át?» — «Mi a tanyán 
tartózkodunk, néha ide-oda járunk a rénszarvasok után és nyirfás 
helyen tartózkodunk. Nyáron hegyekre költözködünk, de téleü lom
bos erdőkben maradunk. 

Tavasszal a rénszarvasok elvesztik szarvaikat, nyáron meg
nőnek a szarvaik április hónaptól kezdve egész június hónapig. 

ami la tü namma ?» — « Vadnem Antares la mü namma. mü 
toluc ahcce la koddüm tiuriu, ken namma li vaddnSm ja tasta °a§$un 
vaddet naptas mamám* 

«Mi a te neverl?» — «Vadnem Antares (Hód András) az én 
nevem. Az én ősatyám egy állatot ölt meg, a melynek a neve hód 
volt és ezért adhatták (neki) a melléknevet.* 

5. 

M a ste j aueli, att ulmuc a le mánün. 

Aki lid'd'in muhtema ulmuőa. ta sihtin sirádet ja mannü-tihpe 
lij. vueretin tdita, at mánnü kalhkai kahtüt, atta mahtte puoreput 
sirádet. mánnü icci sitá káhtüt (icci katü). te vácci akta ja ani ta-
reve-kouhpacau ja kalhkai tarávat mánüw, at i kalhka cöukat. te 
tdhpui ehca mánnui aktán taréve-kouhpocin ja taina, maina kalhkai 
tarávat mánüw. ja tat rájes jauele, at ulmuca le mánün. 

tahta le supcas tolus rájes. 

J e g y z e t : E mese a IpS. szövegek I. kötete 78. lapján kö
zölt mesének átdolgozása. Forditását lásd ott. 
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6. 
S talépi ja répi (riepi). 

Tolus váralten akté kotti stalépi reinau pébmün éhcases olökün 
tuoddaren ja porrom li muhtemau jápma korütes ; tan muhtemau tipti 
jalákait. avütalai réktaka ja manai kuhképu. son sitái kauánat vál-
lom-sajjiu ecas tievva cöivin ja sitai ohcot enépu olökun atnamen, 
tata ocöi ja ocoi (vulki ja vulki), mán icci kauna nakin séjjiu, konno 
kalhkai vuoinetet. te álhki vité náláküt. te pöti mujötui, at son ani 
•muhtemau sábma séjjin at porrot. tat vaccai tohku, konno son kalit
kái porrot kauánat, mán icci kauna maitek (műitek), te poröi muh-
tém répi tau puoités stihkeu tat sájjés. répi kauui stalhpé porromu-
sau ja poröi ja kuottadi kaik tiuna máhccai. te kacat stalépi réhpe-
hes : «mait ton vielaja porö ?» — répi jquálá : «no, monno poröu 
puoités stihkeu.» •— «konno vielájam le tau kauánam?» kacat sta 
lepi. — Htöqnna akta hassta jalákaj, kokto ton tavva vouina», — 
jauala répi, «te mon cuolástiu hesta olhkucis stihkiu, men icci son 
sita vadáét: te son cuo^f}ili ja vlelleti pad'd'éli tan sittü, kosto monno 
lau stihkiu cüolástam.« stalépi lij so nálákümeu, ko son lij lahpam 
ecas porromultau, te jaulai réhpehe: «ihkap monno ai vaccau tohku 
ja ai valJitau stilikeu tasstah) — répi jauala; nvaccé par vielá
jam /» — té stalépi suonai hésta sisaja kaskésti son liésta cor-pállai 
ecas panij, hassta cuo§^eli ruvva pajás, men répi küocati stalhpé 
manén so suojáma ja lij so ávün. hassta vulhki ruvva küohcat ja 
stalépé stahkar tahpui sü cor-pallai ja tanná son kahcahi. icci son 
astüw °accui olhkus pánit °a§$ut. te sotno ollu lij forrütas (knihpa 
sinna). te küohcali répi sijétui stalhpé ja te ca'imai sune. «manna 
vuolhka vielájam sijétai, jauala sotno ?» — «im mon tieté «kérés vie
lájam, manna hassta vwoláka sijétai (v. manna hassta sijétai vuu-
laka)», jauala stalej)é ; «monno loköu calmij nástit, men jüolhki ciuh-
castau selma (slelma) vuossti.» 

J e g y z e t : E mese fordítása a Qvigstad «Lappiske eventyr 
og folkesagnu (Kristiania 1887) gyűjteményében Ulven og raven 
czímen megjelent mesének. 
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A f a r k a s é s a r ó k a . 

A hajdani világban egy farkas megölt magának egy rénszar
vast eledelül kunt a hegységben és némelyest evett a megholt test
ből; a többit ott hagyta fekünni. Hát örült nagyon és tovább ment. 
Nyugvóhelyet akart keresni a maga tele hasával és többet akart 
keresni kunt a földön. Ez keresett és keresett (ment és ment), de 
nem talált semmi helyet, a hol pihenhessen. Ekkor ismét kezdett 
éhezni. Aztán eszébe jutott, hogy ő neki van valamije ennivaló 
ugyanazon a helyen. Odament, a hol enni valót kellett volna talál
nia, de nem talált semmit sem. Hát valamely róka elette azt a kö
vér falatot arról a helyről. A róka megtalálta a farkasnak eledelét 
s megette és mindent elvitt az erdőbe. Hát kérdezi a farkas a róká
tól: «mit eszel, testvér?') — A róka azt mondja: «no, én kövér 
darabot eszem.» — «Hol találtad azt testvérem ?» kérdezé a farkas. 
— «Amott egy ló fekszik, a mint te azt látod» — mondja a róka — 
«aztán ón levágtam a ló külsejéből (czombjából) egy darabot, de 
nem akarta odaadni; aztán fölkelt és ráfeküdt arra az oldalra, a 
honnan én azt a darabot levágtam.)) A farkas olyan éhes volt, mi
vel eleresztette a maga eledelét, hát azt mondta a rókának: «talán 
én is odamegyek és én is elveszek abból egy darabot?)) — A róka 
azt mondta: «menj csak bátyám!» — Ekkora farkas odabujt a 
lóhoz (tkp. a lóba) és a fogaival bele harapott a lónak czombjába. 
A ló hamar fölkelt, a róka pedig csöndesen a farkas után futott és 
nagyon örült. A ló gyorsan elszaladt és a szegény farkas a czomb-
jához tapadt és ott lelógott; nem ért rá a fogát kiszabadítani, tehát 
egészen benne volt a bajban (kelepczében). Ekkora róka a farkas 
mellé szaladt és mosolygott rá: «mifóle helyre mész, testvérem?)) — 
mondja ő. — En nem tudom, kedves öcsém, miféle helyre megy a 
ló, mondja a farkas; én a szemeimmel a csillagokat olvasom, a 
lábaimmal küszöböket rugdalok. 

7. 

Kullu akta sapme pöhten revvara sü háiemai ja koddin varaka 
tiun ulmucit ja küotin ouhtou, mait kalekin va^a-töalévün. tan uU 
muca namma lij Áhti. te toalvui tait karéjelit muhtém cohko nála ja 
ani pésse-löakau (v. lökau) oivötolin, máiría owtoliri vácci, te kare-

» 
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jele cuovvu manet. te pöti muhtém varé nála, te kohcui karejelit kuh-
tik péssukau cuollet ja kohcui potnot ja candti akti tiun kdihkait ja 
te cuoiekdlin tassta. te pöhtin varre-rabátai. no te hoajekoti péssé-
löqkau paddél pauhté ja kohcui covvüt, kososon cuojéka. te vuelékin 
toarretet péssé-löakau ja te pöhtin pauhté vuolldi ja tassa tiuna já-
matin. kolömo péssin péllé-hékkan. 

na te vülki Ahti töálávü sijátaija supcasti, mait son tahkam. 
ja to kacatin: ((mait ton la, tahkam ?» te supcasti, at: «tija hekkau, 
lid'd'iu varájelam karéjélis. ta vuelekin ités tohku kéhcacit, jus la sat-
nes. te vuoienin toa, at satnes lij. te lid'díh kolőmo karejéla vessü, te 
joulin taha karejéla: «jus lid'dhi íau tiehtét, te lid'din tü koddet 
lanka.n töt jaulai : «tala kalákapihtit jialhkau °ajgut.» te cuokki si-
jau "tijávai ja no te jdpmin. tanná le utnais rd^ai (raddai) jalá-
kahime tauhti. tan pauhté namma-l karejél-pakté ja tat pakté lé 
Ruotna vüonan. 

Hallatszik egy lapp(ról szóló történet), rablók jöttek a laká
sára és majdnem minden embert megöltek és egyet meghagytak, 
a kit útmutatóul (tkp. vezetőül) akartak használni és ő ajánlkozott 
(kész volt) kalauzul. Ennek az embernek a neve Ahti volt. Hát a 
karjeleket egy csúcsra vezette és volt egy nyirfafáklyája maga előtt 
a mivel elől ment, aztán a karjelek hátulról követték. Hát eljött 
egy hegyre, és megparancsolta a karj eleknek, [h°gy] mindegyik 
vágjon egy fűzvesszőt s parancsolta, ^hogy: fonják meg, aztán ösz-
szekötötte valamennyit ós elkorcsolyáztak (hókorcsolyán) onnan. 
Eljutottak egy hegy szélére (meredek részére). No [itt] lehüjította 
a nyírfahéjfáklyát a sziklán és parancsolta, hogy kövessék, a merre 
ő korcsolyázik. Hát elindultak követni a nyirfahéjfáklyát és aztán 
leestek (tkp. jöttek) a szikla alá és ott mind meghaltak. Háromban 
maradt még egy kis élet (tkp. fél életben maradtak). 

No ekkor Ahti kalauz elment a faluba és elbeszélte, mit cse
lekedett és azok kérdezték: «mit tettél te ?» Hát azt mondta: «a ti 
életeteket mentettem meg a karjelektől». Ezek reggel odamentek 
megnézni, vájjon igaz-e. Hát látták azok, hogy igaz. Három karjel 
még életben volt és azt mondták ezek a karjelek: «ha ezt tudtuk 
volna, tégedet régen megöltünk volna!» Ez azt mondta: «most 
megfogjátok béreteket kapni!» Avval fejükbe szúrt és no aztán 
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meghaltak. Ott feküsznek csontjaik mai napig. Ennek a sziklás 
hegynek a neve karjel-hegy és e hegy a Skjárstad-fjordban van. 

II. Qvikkjokki nyelvmutatványok. 

1. 
Kokte s mon vuina u, alma 6 la mdnü n. 

Akti lidín kalle almaca. ta' sihtin suoldtit ja lei mannü-tip. ta 

almaca vvoretin, atte mannü kalhkai kdhtüt, vai puoreput suoldtit 

03311. válla mannü iccij kátü. ja te vulhkij akta tareve-kakkain, 

maina kalhkai mdnüw vuoietat, vai i tat kalhkq, cuoukat. válla tat 

tdhpui aktán tareve-kakkain, maina son kalhkqi mdnüiv vuoietat ja 

tat dikes cohkkoha mdnün. 

J e g y z e t : Lásd IpS. szövegek I. köt. 78. lap. 

2. 
M on k alhka u s up castét kiuras svaienasajah 

stalü pirra. 

Tulué diken ku lidin étna stdlü, Iái nüorra olmoj, mi vülhki 
stallui svainan. tat olmoj kehtta iecas kiuras. te vulhkij stallü aktán 
svaienasin vuopmai müorait vief^at. válla stallü iccij aksüw ane ma
rién, válla ani pattiü, maste nuppiu keciu palhkésti pajq,s müora 
pirra ja nouh kiesij ja virhtij müoraw vüolus aktgin rnohccasin. te 
jaualá svainas stallui: utón, kut la meskap mühste, kwottá kirra-
kau ja mon, kut le kiuras, kalhkau kuoddet ruohccasau (mddda-
kau).» ja nou kiesi stallü sö9rvai aktán ouhsij ja ruohccasin, válla 
svainas cohkkitij mdddaka nalá ja tiptij stdlüiv aktu kesset. ku pöh-
Un háiemai, te li stallü pivvasin (te kolhkoi pivds stdlü müotüsj. te 
svainas jauáld: «vuind-k man kiuras lau mon? mon iu pivdstuvd 
ihke mon maddakau kessiu (kiessiu) ja ton mij kérrakau kessi\ ton 
pivdstuvd.» 

te alhki stallü ussutit (djáhtallat), kokte son kalhkqi svaiána-
sau koddét. te kohcui vellitit kuosse-tohpoi ja piejai puoremus oqtdta 
kait. válla svainas iccij vellete sannkai, man piejai müorau (jorhpu 
kauj kopcosa vuollai ja kopcoti,ja kirhkeu piejai °aive-vuóle nald ja 
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es süona senka vuollai. te kohcui stallü kuokte iecá stalu vehkétit, vai 
kalekin koddet svaienasau ijan. te pöhtin ta kolömo stalu ijanja 
kuhtik ani stüorra ruouete mShcerau ja alekÍ7i cabmit kaiáhkq fámust 
tau kirhkeu, mait jqhkkin lei svaienasa °qieve, jut tollo-cüona haleh-
tin (össun) pajas. te jaulin stalu iecas kaskan : «te lep koddom tau 
kiuras svaienasau.* 

ko itiet sattai, te cwogtfili svainas ja vülhkij stalu almqcitá, 
(almáéi lusa). te alvahtuvvin stalü, jut ij lem japmam ja kahéitf 
jus le puord'kit oatam. te jauála svainas : «ecau ötiu püorakit, man 
lafés cuoggi kuokti, kolemi °aiveu.» te jau!Í7i nuppe stalü svaienasa 
p°qnnti raddat svaienasau irin,juhte tat ij püoraJikau taka tiddai. 
te jauála stallü svainasi vwolekit irit, válla svainas jauála : «im mon 
vülhke (vuolhke), outol ko mon palhkau °qggüw.» te vieccai stallü 
kuokte kistü svaienasa auötoi ja kacái: «k°qppau taist kistuist sita 
ton paláhkan?» nubbe lei cappa kistü silhpast ja nubbe kistü lei 
müoras. te svainas lijhkui silápa-kistüw ja sitái taw. te pöti kahttü 
ja seiéveli mworra-kistü nála ja kohcui svaienasau valltét tau. tatt li 
tievas pietnikis, válla tatt silepa-kistü lei tievas tolöst. jus lij svaina 
tau valltam, te lij iecas p°qlltam. 

J e g y z e t : E mese a IpS. szöv. I. köt. 88—90. lapon 
uKiaura svajenasa ja stáluo pirran ez. mesének átdolgozása. For
dítását 1. ugyanott. HALÁSZ IGNÁCZ. 

A m a g y a r s z ó k i n c s e r e d e t é h e z — szóegyezési ada
tok — (1. NyK. XX, 147 sk.) 

M. imeg, ing (v. ümög, üng) «indusium, hemd.» — A mon
golból magyarázza, szófejtéssel (üm-eg) Bálint (Párh.), vele szembe 
állítván: mong. ümös-, ömös-, (üm-ös-), «magára venni, fölölteni» 
meg: ümöd «nadrág». Sőt még a mandsu umijesun «öv, gürteb) 
szót is foglalja hozzá; «a gyökértelem a körülvevés, övedzés» levén. 
Mint kész szó, mely alakilag nem nagyon távol esik az ümög-tő\, 
s egyszersmind ruha-félének megállapodott elnevezése, legjobban 
ajánlkozik mg. ümöd «nadrág»; nem is szükséges, hogy ez még az 
ümös- «induere» igével egybetartozzék (Kowalevski szerint külöm-
böznek alapvocalisukban: ümüdün, ümüdü «pantalon, chaussesw és 




