
A déli lapp nyelv rövid alaktana, 
(Első közlemény.) 

A déli lapp nyelv az összes lapp nyelvjárások között a leg-
régiesebb színezetű és épen azért a legérdekesebb és legtanulságo
sabb is. Altalános, főleg hangtani sajátságait a NyK. XXII. kötetében 
«A svédországi lapp nyelvjárások)) ez. értekezésem 227—255. lapjain 
tárgyaltam, ezúttal pedig e nyelvterület alaktanának leírását kisér
tem meg részint közölt szövegeim (Ugor füzetek 8—10. szám), ré
szint azon nyelvtani adatok alapján, melyeket a helyszínén és két 
ízben (1888-ban s 1894-ben) Budapesten tartózkodott lappoktól föl
jegyeztem. Az idő, melyet a déli lappság egyes nyelvjárásainak tanul
mányozására fordíthattam, sokkal csekélyebb volt, mintsem hogy 
teljes munkát nyújthatnék. Alaktani szempontból legbővebben a 
skalstugani, undersákeri és stenselei nyelvjárásokkal foglalkoztam, 
a többiekről csak töredékes adatok vannak rendelkezésemre. 

Az egyes szók és alakok jelen vázlatomban kissé eltérő át
írásban jelennek meg, mint a hogyan az Ugor füzeteidben közöltem 
őket. Ott az egyes hangoknak minden változatát föltüntettem úgy, 
a hogyan hallottam és lejegyeztem, itt e változatokra lehetőleg 
egységes jelet használok. E nagyolt átirás jelölésére a következő 
betűk szolgálnak: 

e = ugyanazon szótagbeli a, d, e helyett; pl. tatna, tatná> 
tatne «te» helyett: tatne. Általában = északibb lapp a-val. 

o = ugyanazon szótagbeli a, o, u, e helyett; pl. acc. náitam, 
náitom, náitttm, náitem «leányt» helyett: naitom. 

e = 'e ('áj, ie; pl. feleke helyett jeleké «láb»; k'etté, kietté h. 
ketté ((bekerített hely, állás rénszarvasok számára»; kiéréké, kieréké 
«kő» helyett kereké. 
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a = ea, iii, la helyett; pl. eátnems, 'átnems, 'atnsms «föld» 
helyett atnemE. 

a = *q,t o*. helyett; pl. °qleke «váll»; koásse, kuásse, kopásé, 
ko^sse, kösse, kösse helyett kaiéi, kasse «mikor stb.». 

ü = u°, u' helyett; pl. St. kuelépe «palló», jueléke «láb» helyett 
kidepe, juliké. 

h = St. °Ő helyett; pl. aoccip «kaptam» == éccip. 
e = első szótagban le, e, % (le) helyett; pl. fme, jénd, jlne, 

jlena stb. helyett jéne «sok»; a következő szótagokban ie, iá, íd, le 
stb. helyett; pl. köatie helyett: köate «bátor»; wattiejim, watt'ejim 
helyett wattéjim adtam. 

d = ea-ve\ váltakozó ed, lei, íd, ea, lé, 'a helyett; pl. jedea, 
jedéd, jiáca, jided, féca stb. helyett jded, jdce «más». 

ű = szó végén levő no, u*, ue helyett; pl. St. mákeuó, U. 
mdkstfi, maksuz «fizetés»: máksű. 

Az le (helyesebben la), 8d, öa, üo (üu>) diphthongusokat, 
melyeknek szintén több változatát jegyeztem föl, ebben az alakban 
tartottam meg. A változatot csak akkor emlitem meg külön is, ha 
alaktani szempontból jellemző. 

' ékezettel a félig hosszú egyszerű magánhangzókat jelölöm 
(á, a stb.); pl. dksii v. áksd «fejsze». 

[ ]-be teszem azokat a kétes alakokat, melyeket egyes közlők
től nem beszélgetés vagy szövegföljegyzés közben, hanem akkor 
kaptam, mikor egyes alakokra kérdeztem. 

A déli lapp nyelv több nyelvjárásra oszlik. Alaktanomban a 
következő rövidítéssel jelelem őket: 1. St. = a norvég Helgeland 
tartománynak Hatíjelddal egyházkerületi nyelvjárása, mely a 
svéd Ume-lappmark Stensele egyházkerületi dialektusával egyezik 
meg. — 2. F. = Jemtlandnak Fölinge lappmarki (grostvikeni) 
nyelvjárása. — 3. Sk. = Undersáker lappmark Skalstugan hegy
ségi nyelvjárása. — 4. U. — Undersáker lappmark Anaris, Tranris 
(Undersáker), Oviken hegységeiben és a norvég Dovre-fjeld s Eöraas 
vidékén élő nyelvjárás. - 5. H. = Herjedalnak Tánnes hegység
ben beszelt dialektusa. 

Valamely alak elé tett Dlp. ( = déli lapp) vagy St. J. azt 
jelenti, hogy az illető alak az egész déli lappságban előfordul; 
valamely alak előtti J. rövidítés pedig azt, hogy Stenselét kivéve 
egész Jemtlandban vagyis a többi déli lappságban használatos. 
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D é l i l a p p a l a k t a n . 

Névragozás. 
Hangváltozások a névragozásban. 

A déli lapp névszók egyenlő vagy egyenlőtlen tagúak. 
Az egyenlő tagú töveknél a végmagánhangzó szerint meg

különböztetünk: 1. -é (-ie) végzetü töveket; pl. ivaré hegy; 2. -e 
(eredeti -a) végűeket; pl. küuss tehén ( — \-pF.gussa); 3. -a végűeket: 
pl. mana gyermek; 4. -ű végűeket, melyeknek legnagyobb része 
Jemtlandban az -a végűekkel egybeesett; pl. stenselei stalü mese-
beli^óriás = jemtlandi lapp stalá ; stenselei áksü fejsze = jemt-
landi áksa. 

Az egyenlőtlen tagú névszók egy- és többtagúak. Egytagú 
csak néhány névmástő van, mint tihte (tő: ta-) ez, az; taté (tő ; ta-) 
ez, emez; tuhte (tő: tu-) az, amaz; tuote (tő : tuo) amaz; kie (tő : 
kie-) ki; ml (tő : ma-) mi, ki; hűlte (tő: ka-) ki, mi, melyik; jihte, 
ihte (tő : ja-, a-) aki, ami, amely. 

A többtagú egyenlőtlen tövek, még a továbbképzettek leg
nagyobb része is, a déli lapp nyelvben szintén magánhangzóra 
végződnek és két csoportra oszlanak: 1. olyanokra, melyek a 
nominativusban e (e) végzetűek, mint alámucs ember; ciccei>s 
anya, kalteje forrás; — 2. olyanokra, melyek a nominativusban 
két- s a többi esetekben többtagúak, mint máksú (inessivus : máksu-
nisné) fizetés. 

Mind az egyenlő-, mind az egyenlőtlen tagú tövek csoport
jainál a tő magánhangzója rendszeresen változik. E változásnak 
kétféle magánhangzó van alávetve: a) a tő belsejében levő, b) a 
tővégi magánhangzó. 

I. Hangváltozások a tő belsejében. 

A) Egyenlő tagú töveknél. 
Az egyenlő tagú tövek belsejében a névragozásnál egész sor 

rövid és hosszú magánhangzó, valamint diphthongus változhatik. 
A változást mindig a rájuk következő szótagban levő a (a), i és u 
magánhangzók okozzák. 

9* 
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1. Az a (a) hatása. 

Az egész déli lappságban általános az a (a) hatása a meg
előző szótag magánhangzójára az é tővégű névszóknak egyes számú 
allativusában. Az a (a) hatása alatt itt a következő változások 
történnek: 

a) Az á (a) tőhangzó a-ra változik; pl. Dlp. calemé szem; 
állat. s. caláman • Sk. ndlmé száj : íialman, nalman ; jaivre tóijaiv-
ran; F. hanté gödör: hautan. Ez a változás az egész déli lappság
ban általánosan csak egy-két szónál fordul elő (mint: etilemé), 
rendszeresen azonban csak Skalstuganban és ezen kívül WIKLUND 
szerint (Entwurf einer urlappischen Lautlehre 159.) az offerdáli 
nyelvjárásterületen található. Ez utóbbiakban ugyanis általános 
szabály, hogy az é hatása alatt a megelőző szótag a-ja d, a-re vál
tozik, akár a, akár a, akár o felel meg neki a többi északibb lapp 
nyelvjárásokban ; pl. Sk. jáwré = Arj. ja'wré tó ; calemé = Arj. 
é&l'bmé szem; létté = Arj. leddé madár. Az egyes sz. allativusban 
aztán az a (a) hatása alatt az eredetibb a-t találjuk. 

b) Az a, a és félig hosszú d, a tőhangzó a, d-ra változik, de 
szintén csak Skalstuganban és az offerdáli nyelvjárásterületen; 
pl. dhéé, ahcé atya: állat. s. dJicán, ahean ; cácé, edeé víz: cacan; 
kdtté part: kattan ; j)udrné, p_udmé legény, fiu : pdrnan. 

c) Az le, ie tőhangzó ed (ed, ed, edj-ie, az e (= le) tőhangzó 
pedig a (= ed)-re változik; pl. kieéé vég: állat. s. keácdn; etrié 
anya: atnan (Herjedal: Véné: állat. s. ednanj; séipé fark: saipdn. 

d) Rövid i tőmagánhangzó, melylyel szemben az északi lapp 
nyelvjárások a (a)-t tüntetnek föl, az egész déli lappságban d,d-ve, 
Stenselében a-ra is változik; pl. St. F. Sk. sijje, U. H. sijje ( = Arj. 
s&d'd'é) hely.: állat. s. sdjjan, sdjjan. Ugyanez a változás éri az 
eredeti rövid i-t is néhány szóban, de csak Frostvikenből és Sten-
seléből jegyeztem föl rá adatokat; pl. ciccé anya: állat. s. F. cdccdnr 

edeedn, St. édeedn, caccan ; St. tikké törvényszék: takkan. 
e) Rövid u (u) tőhangzó Sk. U. H.-ban a-ra, St. F.-ben 

inkább o (a)-Tf& változik; pl. Sk. U. H. nuppé, nuppé, St. F. muppé, 
muppé más, második: állat. s. Sk. U. H. nappdn, St. F. moppdn; 
Sk. U. H. prutné kút : pratnan; kuhké-s hosszú, messze : állat. s. J. 
kahkse, St. kohkse ; munné tojás: St. monndn. 

f) Hosszú ü (üu) tőhangzó az egész déli lappságban au-YSL 
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változik; pl. i>üuré czölöpökön nyugvó kis faépület: ailat. s. 
paurán. 

g) Hosszú i (V, le) töhangzó St.-ben ai, üi-m változik; pl. 
nipé, nilpé kés : állat. s. ndipán; svlné, sviené disznó: sváiénan. 

li) Az üe (ered. üo) diphthongus Stenselében üq-ia, az ü (ne, 
u = ered. uo) pedig ugyanitt uá-m változik; pl. küelé hal : állat. s. 
Lüqlan ; phlevé mocsár, láp ; plüqwán \ hidegé, kulépé palló : kuálq-
pán; juléké láb : juálqkán ,• pürété, purété asztal: jmdrqtán, knssé, 
kuissé vendég: koussán. — A jemtlandi déli lappságban (Frost-
vikent talán kivéve) az eredeti ilo-ból lett üe az egyes sz. allativu-
sában részint ea (ed, éa)-ra>, részint itéi-Ye, az uo-ból lett c (é) 
pedig 6a-ra változik; pl. U. H. sküeké erdő: állat. s. skéákan (ske-
dkan) \ Sk. U. H. wüemé, wuémé (= Lule : vuopmé) erdő: állat. s. 
wuaman \\ Sk. U. H. jélké, jélké (= lpF. juolgge) láb: állat. s. 
falkán (Sk-ban 1891-ben jalkan alakban is följegyeztem). 

f. Az i hatása. 

A ragbeli * hatása alatt a tőbeli magánhangzók rendszeresen 
csupán Stenselében változnak, még pedig az egyes szám comitati-
vusában s atöbbes számnak, a nominativust és essivust kivéve, 
minden esetében. A változás következő magánhangzóknál történik : 

a) Az a töhangzó a, (e)-ve változik; pl. sámé lapp ember: 
sing. com. sdmins, plur. gen. sdmi, acc. samite stb.; dhcé atya: 
sing. com. ahcine, plur. gen. ahci, acc. dhcite stb. — Félig hosszú 
á rövid a (e)-re változik; pl. láttc paraszt: sing. com. Idttins, plur. 
acc. lattite stb.; kdpté kabát, felső ruha: sing. com. kdptim, plur. 
gen. kápti stb.; páréné legény: sing. com. pdrenine, plur. acc. 
pdrénite stb. 

b) Az d, á töhangzó néhány szóban é (i, e)-ie változik; pl. 
cdlémé ( = Arj. cvdfbmé) szem: sing. com. éélémine, plur. acc. 
célémite stb.; tárévé (== Arj. terévé) kátrány: sing. com. teréviné, 
plur. acc. terevite stb. [ látté ( = Arj. löddé) madár: sing. com. 
léttine, plur. acc. Jéttite stb. 

c) Az é (= 'e, ie) töhangzó i-re változik; pl. ketté karám : 
sing. com. kittine, plur. acc. kittite stb. 

d) Az öq töhangzó ö° (helyesebben ©°, oó-re)-ra változik; pl. 
köqté lapp sátor: sing. com. kö°tins (köHhie), plur. acc. keHite stb. 
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e) Az üe tőhangzó wtt-ra változik; pl. küele hal : sing. eofia, 
küHine, plur. acc. küwlite stb. 

Mind ezek a változások az -e végű töveknél történnek. A rag-
beli i hatása ezen kívül még az -e végű töveknél is jelentkezik; 
itt azonban csak néhány szónak tőbeli a hangjára szorítkozik, 
mely a ragbeli i előtt a fölsorolt esetekben a (e)-re változik; pl. 
páhce fiú : sing. com. pahőine, plur. acc. paketté, elat. pahéiste stb. 

Megjegyzendő azonban, hogy különösen az a), d) és e) 
pontok alatt fölemlítetteknél, valamint az -s végű töveknél rit
kábban az umlaut nélküli alakok is használatosak, mint plur. acc. 
siimite mellett samite, kőetite mellett köatete, pahcite mellett 
pahcite stb. 

3. Az u hatása. 
A rövid u hatását a megelőző szótag magánhangzójára szin

tén csak a stenselei nyelvjárásban tapasztaljuk, még pedig az 
egyes szám allativusában. Az u hatása alatt a következő magán
hangzók változnak: 

a) Az a tőhangzó a-ra (= o*); pl. kallü homlok : sing. állat. 
hallese. 

b) Az a tőhangzó ü-ie; pl. kárhkű templom: sing. all. 
k'ürh]<se v. k'ürlikiije. Előfordul azonban kárlikuse is. 

c) Az ti (= iá) tőhangzó ű (= uo, u°)-ra; pl. sankú ágy: 
sing. all. sűnkse, sünkuje. Előfordul azonban sankuse is. 

B) Egyenlőtlen többtagú töveknél. 
Az egyenlőtlen többtagú tövek általában háromtagúak. Mi

kor ezek közül némelyikhez a ragozás alkalmával olyan ragok 
járulnak, hogy a szó ezáltal négytagúvá válik, a nominativusi alak 
második szótagjában levő rövid e (v. a) hang ezekben a négytagú 
alakokban a-ra (v. csak félig hosszú a-ra?), az epedigé-re változik; 
pl. U. ankane (v. anketie ?) fiú, kölyök : sing. comitativusa és essi-
vusa ankánlne, inessivusa ankanisne, elativusa ankanisté; plur. 
acc. és állat, ankanlte stb.; F. nahkare álom: sing. elat. nahkáristé; 
St. taktsre lány: sing. ess., com. taktarlne, állat, taktaresss v. tak-
tarese stb. — é : é változásra példák: U. kártene telek: sing. iness. 
kdrténisne, edlat. kártenase?i; plur. accus., állat, kártenité, iness. 
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kárténíne stb., déli lapp kuöutele magas hegy: sing. iness. kuöute-
lisné, állat, kitöutélassn v. -láss, plur. iness. kiiöateUné stb. A négy
tagú alakokban föllépő a, e tulajdonképen az eredeti magánhangzó, 
mely a háromtagúakban e, illetőleg e-vé gyöngült. A hosszú é 
meglehetős szabályossággal lép föl a négytagú szavakban az 
egész déli lapp területen, az a (á) helyett azonban, úgylátszik, a 
nominativus hatása alatt rövid a-t, sőt e-t találunk; pl. Stensele, 
Sk. plur. acc. taktarite v. taktarite, Sk. sing. com., plur. iness. 
taktarine stb. U. és H.-ban az a helyett mindig rövid a van a sing. 
allativusában: taktarasen, ankanassn valószinüleg a következő 
szótag hosszú a-ja miatt. 

Magánhangzóváltozások a névszótők vegén. 

A szótő végén következő hangváltozások történnek: 
a) Az -é tövűeknél az é tő végi magánhangzó kiesik : 1. rag-

beli i (jemtlandi lapp é, e) előtt; pl. sing. com. St. warins, Jemtl. 
waréne, ivarén-e, plur. gen. St. warij (de ivaréi is van), Jemtl. csak 
warei, acc. St. warite, Jemtl. ivaréte, ivarete stb.: waré hegy. — 2. 
Kiesik /,, p, t, s, .<?, c, c mássalhangzók után s fsj-sel kezdődő ragok 
előtt az egyes szám inessivusában, elativusában és allativusában ; 
pl. aiké idő; sing. iness. aiksne, aiksne elat. aikste, aikxte; alice 
atya : iness. ahcsne, elat. ahcste, all. ahcse ; koqte sátor : sing. iness. 
kgatsne, elat. kogtste, all. koqtse; laipé kenyér: ling. iness. laipsne, 
elat. laipste, (állat, laipse). — 3. Eövid e lesz belőle a sing essi-
vusban, inessivusban, e]ativusban és állativusban egyéb mással
hangzók után; pl. ware hegy: ess. warens, iness. ivaresne, ivaresn, 
elat. ivareste, wareste, (állat, ivarese). 

b) Az -e tövűeknél az e tő végi magánhangzó következő vál
tozásoknak van alávetve : 

1. Kiesik a ragbeli i (ée) előtt az egyes sz. comitativusában 
s a többes számban; pl. pdhcs fiú: com. sing. St. pahcins, Jemt-
land pahcem, plur. gen. St. pahcij, Jemtl. pahcij, acc. St. pahcite 
v. pahcite, Jemtl. pahcéte, pahcete stb., megjegyzendő azonban, 
hogy Stenselében az e véghangzó p és m mássalhangzók után az 
i előtt rendszerint nem esik ki, hanem ?x-ra változik; pl. lahpe 
lapp ember: sing. com. lahpuine, plur. acc. lahpuite, su°rme u j j : 
sing. com. su,0nnui>i£ v. surmim. — Kiesik az e véghangzó a sing. 
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ace.-ban egész Jemtlandban p és legtöbbször l, r után is; pl. cuhps 
lapp sapka: acc. őukpnt; niáre férfi : acc. níárm v. niárom, kálle 
házas ember: acc. hallem v. H. kaim ; — kiesik a sing. genitivus-
ban az egész déli lappságban t, s, $ s legtöbbször l, r után, Herje-
dálban p után is ; pl. Mets kéz : gen. kietn; káse lúd : kasn; Jemtl. 
kasse mély völgy: kaién; sünre juh : söum ; jaule karácsony: 
janin; Herj. kuppe házas ember, férj: kupn; — kiesik az £ vég-
magánhangzó még az s-sel kezdődő ragok előtt, vagyis az egyes 
szám inessivusában, elativusában és allativusában k, t, p, s, éf c, c 
után az egész déli lappságban és Sk. -ban/u tán is; pl. juhkefolyó: 
sing. iness. juhksne, juhksne, elat. juhkste, all. juhkse ; kiete kéz: 
iness. kietsne, kleMn, elat. kietste, all. kietse ; [>aJice : pahcsne, pahc-
ste, pahcse; vaisse zsák; iness. vuissne, Sk. soafe rét: elat. soafste 
stb. — Elmarad a vég e az egész déli lappságban azonkivül ,bár-
milyen végzetű, a többes szám nominativusában a többes h, ' előtt ; 
pl. ul'se ajtó : plur. nom. uks\ . muors fa : muorli; nahcs : pahc 
stb. — Herjedálban az egyes sz. comitativusában és a vele egyező 
essivusban sokszor a raghoz tartozó e is elmarad, különösen l, r, t 
és y után, mint: kálle : com., ess. kdllns v. kdlPne, jüre vadállat: 
jürne, akté egy: aktne. 

c2. A szóvégi £ zárt é (i, e)-re változik az egyes szám nomi-
nativusán kívül minden esetben j után az egész déli lappságban; 
\A.jejjs éj: sing. acc. St. jéjjéy, J. jéjjém, gen. jéjjen; ivüoje vaj: 
sing. acc. wüojém, iness. wuojésne, wüojesn, •—• Stenselében a sing. 
-je ragos allativusa előtt é van minden mássalhangzó után, de p, 
w, m ós ritkábban k után é helyett inkább u lép föl; pl.palica: 
sing. állat, pahcéje, neits lány: all. natéje ; — láhps : láhpuje (de 
láhpéje is), skihpe hajó: skilipuje; füows nép : füowuje; heiems 
ház, otthon: heiémuje ; skö°ke erdő : skö°kuje v. skö°kéje. 

3. Az egész déli lappságban u-ra változik a szóvégi s az egyes 
szám nom. com. és essivusán kívül minden esetben w és m után, 
St.-ben az acc. és genitivusbanp után is; pl. tieme lé: sing. acc. 
Ijemum, St. liemup, iness. Uemusne, liemusn, állat. Uemuse stb. St. 
juoive csapat: acc. füowup, gen. füoivud, iness. füoivusne stb., 
3. rieivs róka: acc. rlezvum, gen. newun, all. ríewuse stb.; St. láhps: 
s. acc. lahpnp, gen. lakpun. — Jemtlandban nemcsak w és m, 
hanem a sing. acc. és genitivusban, néha az allativusban majd 
minden mássalhangzó után, a hol a szóvégi £ nem tűnik el, majd 
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megmarad az e, majd a, o, ?t-féle hang lesz belőle. Ezt a többféle 
hangot, melyet lehet hogy rosszul is hallottam, közös 9-val jelölöm; 
pl. naite lány: acc. náitam v. naitom, niiitum = naitom ; juhke 
folyó: acc. juhkom, gen. juhkon, all. juhkose v. julikse. 

c) Az -a tövűeknél az a véghangzó következőleg változik: 
1. Kiesik az a véghangzó a ragbeli i (é) előtt a sing. comita-

tivusában és a plur. nom. és genitivusát kivéve minden esetben ; 
pl. mana gyermek: sing. com. St. manins, Jemtl. manens, plur. 
acc. St. mánite, Jemtl. manéte, iness. St. manine, Jemtl. manéne, 
elat. maniste, továbbá k, t, p, s, i, c, é után a sing. iness., elat. és 
allativusában, míg más mássalhangzók után rövid e-re változik; 
pl. ahka asszony: iness. ahksne, elat. ahkste, all. ahkse ; — mana: 
iness. mánesne, mánem, manese. — Az essivus az a tövűeknél 
St.-ben mindig meg van különböztetve a comitativustól s rövid e-t 
tüntet föl a comitativusi í'-vel szemben; pl. mana: com. manine, 
ess. manens. Jemtlandban a com. és essivus ennél a tőnél is 
egyenlő. 

2. A vég a megrövidül a többes genitivusi i előtt, mint ahka: 
ahkai; mana : mánai. A hosszú a csak a sing. nominativusban, 
accusativusban és genitivusban marad meg, de csak Stenselében, 
míg a többi déli lappságban ugyanitt félig hosszú á-ra változik 
vagy egészen megrövidül; pl. mana: mánam, Jemtl. manám. manam, 
gen. mánán, Jemtl. manán, manan. 

d) Az ü tövűek. — Az ü tövüek csoportjában már nagyobb 
eltérések vannak a déli lapp nyelvjárásokban. Az ü véghangzó 
csak Stenselében van meg majd minden e csoportba tartozó szón, 
míg a jemtlandi lapp nyelvterületen, a frostvikeni dialektus ki
vételével, az ü véghangzó a-ra változott és így aztán e csoportnak 
a ragozása a rendes a tövűek ragozásával egybeesett. Frostviken-
ben a szók egy része megtartotta az ű végzetet; pl. stalű óriás, 
míg másik része szintén a-ra változtatta; pl. moara csont ( = St. 
moqrü). Van a déli Jemtlandban is több u végű szó, mint máksú 
fizetés, makksü étel, alku kezdet, de ezeknek a tőváltozása eltérő 
a többi ű végűekétől és a többtagú tövek alatt tárgyaljuk. 

Az ű véghangzó Stenselében következőleg változik: 
1. Kiesik v. rövid u-m változik a ragbeli i előtt; pl. lastü láda: 

sing. com. kastins, plur. acc. kástite, gen. kíistni; stalú: sing. com. 
stáluine, plur. acc. staluite v. stalite, gen. stalui. Rendesebb azon-
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ban, hogy az u megmarad s a többes sz. genitivusában sohasem 
esik ki. — Kiesik továbbá az ű a sing. inessivusában, elativusában 
és allativusában k, t, p, s, s, c, c mássalhangzók után, v. igen rövid 
•u-nak hangzik, pl. kárhkü templom: sing. iness. karhkusne v. 
khárksne, elat. k<irhkuste v. karhkste, állat, karhkuse v. kjürhkuse v. 
kjürhkse; — hattsü ólomolvasztó kanál: iness. hattssne, elat. 
hattsste, all. hattsse; mássü édes sajt: elat. mdsste. 

2. Az ú véghangzó nemcsak ragbeli i előtt, hanem egyéb 
ragok előtt is megrövidül az egyes szám essivusában, inessivusá-
ban, elativusában s allativusában; pl. stalu: sing. essivus stáluns, 
iness. stalusne, elat. stalvste, all. stáluse v. ataluje. A sing. állati-
vusban azonkivül l és r után ti-re is változik, mint kallü homlok: 
kallese; toarű háború: toarese. 

e) A többtagú tövek. — A többtagú tövek a sing. nominati-
vusban rendszerint e v. e-re végződnek. Ez az e (e) véghangzó 

1. kiesik ragbeli i (%) előtt az egész déli lappságban; pl. alá-
muce ember: sing. com. alámucíne, -ciné, plur. acc. alámucité. — 
Kiesik továbbá az egész déli lappságban a plur. nominativusában: 
alamuc emberek ; jenébe több : jeneU többek. — Kieshetik az egész 
déli lappságban az egyes sz. genitivusában t, s, s, l, r mássalhang
zók után; pl. ehkete este: sing. gen. ehketn; cejeluse hórakás: 
cejelusn; taktere lány: taktern v. takteren ; kantele v. kijöntele ma
gas hegy: kantéin v. -telén. — Kieshetik az egyes szám acc.-ban ]> 
után, mint áhcej>e atya: ahcepm s Stenselében az egyes sz. állat. 
-se ragja előtt k, t, c mássalhangzók után; pl. Sereké vén asszony: 
sing. all. cerekse v. cerekesse; Askalate: Askalatse; alámuée em
ber : alámucse v. alámucesse. — NB. Prostviken : matteke v. matke 
medve: állat, mattakse. 

2. i (é)-xe változik az s véghangzó az egyes sz. inessivusában 
és elativusában; pl. alámuce: iness. alámucésnc, elat. alamucisté. 

3. Hosszú v. félig hosszú a, a-ra változik a vég e a frostvikeni 
nyelvjárást kivéve Jemtland többi nyelvterületeiben az egyes sz. 
allativusában ; pl. ehkete este: ehketasen. 

A névragok áttekintése. 
1. Eendes ragok: 

A déli lapp nyelv a névszói viszonyragokat a legteljesebb 
alakjukban őrizte meg s a következők: 
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1. Nominativus. — Ez az egyes számban maga a tő, melyhez 
a többes számban h, ' többes jel járul ; pl. sing. nom. ahéé, plur. 
nom. ahceli v. ahéé*; ukse ajtó: uksh, uW; St., F. stalú, Sk., U., H. 
stala v. stala óriás: stalü', stala ; mana gyermek: mancúi, mana; 
alámuce ember: alámuc\ A többes számban az e és többtagú tövek
nél a h előtt a magánhangzó kiesik, h helyett he többest is hallha
tunk, pl. nirre nyél: plur. nom. nirrhe (sőt nirr'he is); pene kutya: 
pénh, pénhe ; pakké szél: pakkh, pakkhz. 

2. Accusativus. == Az egyes számú acc. ragja Stenselében p, 
Jemtlandban pedig m. — A többes acc. ragja St.-ben kéttagú 
töveknél ite, egyenlőtlen többtagú töveknél -ite, -itte, Jemtlandban 
kéttagú töveknél ete, éte, U. H.-ban -ere, -ere, F.-ban a tövüeknél 
-te is, egyenlőtlen többtagú töveknél pedig -ite: -ite, F.-ben -ete, 
-ete is. — Még gyakoribb az egész déli lappságban, hogy a többes 
accusativus megegyezik a többes nominativussal. 

3. Grenitivus. — Az egyes számú genitivusnak ragja az egész 
déli lappságban -n, a többes genitivusé pedig i, % (ij). 

4. Oomitativus. — A comit. ragja az egyes számban St.-ben 
ine, az e tövüeknél ritkábban ine is, egyenlőtlen többtagú töveknél 
-ine, -ine és -inne, Jemtlandban kéttagúaknái -ene, ritkábban -ine, 
H.-ban e tövüeknél -ine (helyesebben -inje) is, e és a tövüeknél 
-ene, -ene v. ritk, -ne; egyenlőtlen többtagú töveknél Fr.-ban -ene, 
Sk., U., H.-ban -ine (-ilne), -ine. •— A comitativusnak a többes 
számban nincs külön ragja s úgy képezik, hogy a többes geniti-
vushoz St.-ben kuime, F.-ben és Sk.-ban kuime, U. és H.-ban pedig 
ki'me névutó járul. 

5. Essivus. Az essivus St.-ben különbözik a comitativustól 
s ragja a kéttagú töveknél -ne. Az egyenlőtlen többtagú töveknél 
azonban megegyezik vele s ragja -ine, -ine, -inne. Jemtlandban az 
essivus alakja többnyire ugyanaz, mint a comitativusé. Csak F.-ban 
és Sk.-ban tapasztaltam különbséget az a (ül. ú) tövüeknél. F.-ben 
az a (s ered. ü) töveknél a com. ragja -ine, -ene, Sk.-ban -ene, az 
essivusé ellenben csak -ne. — A többes számban nem jegyeztem 
föl külön essivust, hanem az egyes számú alakot használták itt is. 

6. Inessivus. — Az inessivus ragja a kéttagú töveknél St.-ben 
és Fr.-ben -sne, ritkábban -sn, Sk., U. és H.-ban pedig legáltalá
nosabban -sn alakban használatos. A rövidült -sn mellett azonban 
egyéb változatos alakok is előfordulnak, így: -sne, ritk. -sne, to-
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vábbá -sn, -sn. — U. (Anaris)-ban azonkívül -ién, -sén, -sén, H.-ban 
-e tövüeknél -súe alakban is találjuk. — Az egyenlőtlen többtagú 
tövek St.-ben és Fr.-ben -(i)-sné, Sk., U., H.-ban pedig (-é)-sné, 
ritkábban (-é)-sné v. csak -éne, -sn, -sn ragot vesznek föl. — A töb
bes szám inessivusának ragja a kéttagú töveknél St.-ben, F.-ben 
-ine, F.-ben ritkábban az e végű töveknél -ine is, Sk., U., H.-ban 
-ene, -éne , a többtagúaknái pedig az egész déli lappságban -ine, 
-iné, s St.-ben ezenkívül -inné is. 

7. Elativus. — Ragja kéttagú töveknél St.-ben és F.-ben -ste, 
a többi déli lappságban -ste, -ste, ritkábban -ste, H.-ban, különö
sen e végű töveknél, gyakran -ste (= stjej is ; a többtagú töveknél 
pedig St.-ben és F.-ben (-i)-sté, ritkábban (-i)-ste, a többi déli 
lappságban (-é)-sté, (-i)-sté, ritkábban (-i)-sté. — A többes szám
ban az elativus ragja a kéttagú töveknél St.-ben, F.-ben -iste, a 
többi déli lappságban -iste, az egyenlőtlen többtagúaknái pedig 
ugyanaz mint az egyes számban. Csak St.-ben jegyeztem föl -iste 
alakot is. 

8. Allativus-illativus. — Ennek ragja az é végű kéttagú tövek
nél az egész déli lappságban < Sn. mely azonban félig hosszú v. 
egészen rövid a, a-val is hallható < an, < an alakban. A többi 
kéttagú töveknél az állat, ragja az egész déli lappságban -se, mely 
nagyon ritkán az é tövű szókhoz is járulhat. St.-ben a -se helyett 
ép oly gyakran a -je rag használatos. — A többtagú töveknél St.-
ben (-e)-sse v. -se, ritkábban -je, F.-ben -se, a többi déli lappság
ban < ase (<: asa), ritk. < ass, Sk.-ban, Rörásban és H.-ban 
ezenkívül <.assn (<asan), ritk. <Casen, <Lasen (<. asan, <C asan) 
az all.-ill. ragja. •— A többes szám all.-ill. alakja egészen megegyez 
a többes szám accusativusáéval. 

9. Abessivus. — Az abessivus ragjául az egyes számban az 
egész déli lappságban -t-t jegyeztem föl. E mellett Sk.-ban még 
-pt, U.-ban pedig -typot alakban is találtam. St.-ben ú végű és 
többtagú töveknél -ht. — A többesben tudtommal az abessivusnak 
nincs külön ragja. St.-ben a többes abessivust úgy fejezik ki, hogy 
a plur. genitivusát v. elativusát a namhtá szóval kötik össze; pl. 
namhta küHij v. n. küHiste = halak nélkül. — U.-ban a svédből 
vett ütan «nélkül» előszót a comitativussal összekötve is följegyez
tem az egyes és többes sz. abessivus kifejezésére; pl. ütan lattem 
a madár nélkül', ütan latiéi Wmé ,madarak nélkül'. 
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A rendes ragok áttekintése. 

A) Egyenlő tagú töveknél. 
Egyes szám : Többes szám: 

Nom.— -h,-'(-hz) 
acc. St. -# (-w), J. -m St. -ite, J. -ete, -éte, U. H. -ere, 

-ere, (F. -te is) és — nomin. 
gen. -n -i, i, ij 
com. St. -ine (-ine), J. -ené = plur. gen. + St. kuime, F.,. 

f-iw£,),H. -iríe, -e?i£,-ene^-ne^ Sk. kuime, U., H. Zĉ mé 
ess. St. -ne, J. = com., F., Sk. = singularis 

(a, ü töveknél) -ne 
iness. St., F. -sne, Sk.,U.,H. -én, St., F. -ine (me), Sk., U., H. 

éne (-én, -sn, -sne, U. [a.] sen, -ene, -éne 
s'n, H. -sne). 

elat. St., F. -ete, Sk., U., H. -éte, . St., F. -iste, Sk., U., H. -iste, -este 
-ste (ste, H. éte) 

allat.-illat. -an, -an, -an; -se(-s), = plur. accus. 
St. .j«*) 

abess. -í (pí, -tqpet; St. -/lí) nincs. 

B) Egyenlőtlen többtagú töveknél. 
Egyes szám : Többes szám : 

Nom. — -h, ' 
acc. St. -}>, J. -m -ite, -ite, St. -itté, F. -ete, -ste;. 

2. többes nom. 
gen. -n -% (-ij), -i 
com. -ine (ijné), -iné, St. -inné, plur. gen. -j- St. kuime, F., Sk, 

F. -éné (Sk. -ne, U, [u.j -ingj. kuime, U., H. fei*má 
ess. = comitativus = sing. 
iness. St., F. -i-sné, Sk., U., H. -Iné, -iné (-ine), St. -inné 

-é-sné (-é-sné, -sne, -sn, -sn, 
H. -isne). 

elat. St., F. -i-sté (-i-ste), Sk., = elat. sing. (St. isié) 
U., H. -é-sté, -i-sté (-i-sté) 

*) Az iness. -sne, elat. -ste, állat, -se, többes acc. és állat, -te, 
-re, iness. -ine, elat. -iste ragjainak e végmagánhangzóját szórvá
nyosan (leggyakrabban Frostvikenben) a v. a-féle hangnak is hal
lottam és jegyeztem föl és azért £-vel is jelölhettem volna. Az £-t 
csak a com. és essivusban tartottam meg, mert ez a rag az északibb 
lapp nyelvjárásokban -na végzettel is található. 
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Egyes szám : 
allat.-ilJat. St. -esse, -se (-je) ; 

F. -e-se, Sk.,U.,H. -áse (-ase), 
Sk., R., H. -dsen (ül. -dsanj, 
asen, -asen (ül. asan, asan) 

abess. -t (-pt), St. -Itt. 

Többes szám 
= plur. acc. 

nincs. 

Többes szám: 
Dlp. waré 

St. ivárits, I. warete, F. iváréte 
Dlp. ivaréi, St. wany 
= gen. + St. kuime, J. kaimé, 

U., H. A.'Pwá 
= sing. 

Paradigmák a névragozásra.*) 

Egyenlő tövűek. 
1. -é végű tövek. 

Egyes szám: 
nom. Dlp. ware, Sk. ivaré, ivaré**) 

hegy 
acc. St. ivar ép, J. warém 
gen. Dlp. warém 
com. St. warins, J. tvárens, F. 

ess. Dlp. warem 
iness. St., F. wáresne, Sk., U., H. St. wdrine, J. ivarene 

waresn, waresne 
elat. St., F. wareste, Sk., U., H. St. ívciriste, F. wariste, Sk., U., 

wareste H. wariste 
állat. Dlp. warau, J. waran, St. St. wéirite, J. warete, F. ivaréte 

warije 
abess. Dlp. íöüreí — 

nom. St. F. muppé, Sk., U., H. St., F. muppé', Sk., U., H. nuppe 
nuppé más, második 

acc. St. muppé)), F. muppem, Sk., St. muppite, F. muppéte, Sk., TL, 
U., H. nuppém H. nuppete 

gen. St., F. muppén, Sk., U., H. St., F. muppéi, St. muppij, Sk., 
nuppén U., H. nuppéi 

com. St. muppim, F. muppem, = gen. + St. kuime, J. kaimé, 
Sk., U., H. nuppens U., H. /íPmé 

ess. St., F. muppem, Sk., U., H. = sing. 

*) A paradigmákban a névszók csak a legszokottabb ragok
kal vannak föltüntetve. 

**) Sk. «?<Jrg (ivaré), az egyes szám allativusát kivéve, min
denütt a fű^ hangzót tüntet föl a többi nyelvjárások a tőhangzó-
jával szemben. 
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Többes szám: 
St. muppine, F. muppéne, Sk., U., 

H. nuppene 
St., F. muppiste, Sk., Uv H. nup-

piste 
St. muppite, F. muppéte, Sk., U., 

H. nuppete 

Egyes szám: 
iness. St., F. muppsne, Sk., U., 

H. nuppsn 
elat. St., F. muppste, Sk., U., H. 

nuppsts 
állat. St., F. moppdn, St. muppije, 

Sk., U., H. nappdn 
abess. St., F. muppet, Sk., U., H. 

nuppet 
Hangváltozások az egyes szám allativusában: Dlp. cdlemé 

szem : állat. s. calámán; Dlp. Jatté madár : lattan ; Dlp. kiscé vég: 
keacan : Dlp. etné anya : atnan ; Dlp. s<?ipé fark : saipan ; Dlp. syjr, 
si;je hely: sájjan; J. prutné kút: p r atnan; D\]). püuré éléstár: 
paurán ; 

St., F. íidcl anya: állat. s. cáccan ; St. íifcfce törvényszék: 
takkán; St. m n é disznó : sváicnan; — St. nlpé kés; ndipán; — 
St. küelé hal: küqlán; - St. juléké láb : juqlákdn ; — St. kussé, 
huissé vendég : kuossan ; — St. munné tojás : monndn. 

Sk. jawré tó (sing. gen. jdwrén, elat. jdivreste stb.): állat. sing. 
jawran; — Sk. japé év, esztendő (gen. s. japén, gen. plur. japli 
stb.), állat. s. japán ; — Sk. kireké kő : állat. s. karékan; — jilké 
íáh:jalkan (jalkan); — Sk., U.,H. wuémé erdő: állat. s. ívudman. 

A többi esetekben a nominativus tőmagánhangzója szerepel. 
Paradigmák a stenselei nyelvjárás némely -é végű tövei hang

változásának bemutatására : samé lapp ember: hitté madár; cdlemé 
szem; sciepé fark; küelé hal ; Köq,té sátor. 

Egyes szám: 
Nom. samé látté cdlemé séiépé küelé köqté 

acc. samép láttép cálémép séiépép küelép koqtép 
gen. srimén láttén cdiémén sciépén küelén keqtén 

com. sdmins léttins célemins silpins küuline l,e0tins 
ess. sámens láttens cdlémens séiepens küelene köqtens 

iness. samesne láttsne cdiemesne séiépsne küelesne köqtsne 
elat. sámeste latesté cdiemeste sciepste küeleste köqtste 

állat. sámán lattan calámdn saiépdn küqlan köqtán 
abess. samet Idttet cdlemet séiépet küelet köqtet 

Többes szám: 
Nom. saméh láttéh cdlemé'1 sciépé' kuelé' köqté' 

acc. sdmite léttite célcmite sV'pite küHite kohite 



1 4 4 HALÁSZ IGNÁCZ. 

Többes s zám: 
gen. sdmij v. léttij v. cilemij si'pij küHij köHij 

saráéi Idttéi 
com. sdmij léttij cilemij kuime silpij k. küHij k. kő°tij k. 

kuime kuime 
ess. — sing. — sing. — sing. — sing. = sing. = sing 

mess. samine léttine célemine silpine küHine kfíetine 
elat. sdmiste léttiste célemiste sV-piste küHiste köHiste 

állat, samite léttite célémite silpite kiiHite keHite 
abess. namhta sdmiste 

v. nam lila sdmij 

2. -* végű tövek. 
Egyes szám: 

Nom. Dlp. pdhcs fiú 
acc. St. pahéep, J. pdhcem 
gen. Dlp. jHŰicen 

com. St. palicine v. pahcine, J. 
pdhcene, H. pdhcene 
ess. Dlp. pdhcene 

iness. Dlp. pahcsne, Sk., U., H. 
pdhcsne, pahcsn 

elat. Dlp. jidhcste, Sk., U., H. 
pdhcéte 

állat. Dlp. pdhcse, St. pdhcij e 
abess. Dlp. pdhcet 

Többes szám: 
Dlp. pahc 
Dlp. pdhcéte, St. pdhcite 
Dlp. pdhcij, St. pdhcij 
St. j/ahcij v. pahcij kuime, F., Sk., 

U. j?. hűimé, H. feftné 
ss sing. 
St. pahcine v. pahcine, J. pdhcene 

Dlp. pdhciste, St. pdhciste, Sk., 
U., H. pdhciste 

Dlp. pdhcéte, St. pdhcite 
St. ui.mlítd pdhciste v. fi. pdhcij 

Nom. St. Zá̂ pfi ember 
acc. Idhjnip 
gen. lahpun 
com. Idhpuine 

ess. lahpune, Idhpene 
iness. lahpsne 

elat. lahpste 
állat. Idhpse v. lahpuje 

abess. lahpet 

lahp' 
lahpuite 
lahpui 
lahpui kuime 
= sing. 
Idhpuine 
lahpuiste 
lahpuite 
namhta lahpuiste v. ». lahpui 

Egyes szám: 
Nom. St. F. íoWe, Sk., U., H. ía$e v. íwZfe tűz 

acc. St. tollop, F. tollom, Sk., V., H. tallem v. tullum 
gen. St., F. tollon, Sk., U., H. ía/few v. tullun 
com. St. tolline, F. tollone, Sk., U. tallene v. tullune, H. tullune 

ess. St., F. tollone, Sk., U., H. = com. 
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Egyes szám : 
iness. St., F. toüosne, Sk., U., H. tallesn v. tullusn 
elat. St., F. tolloste, Sk., U., H. talleste v. tulluste 

állat. St., F. tollose, F. tollosse, Sk., U., H. tallese v. tulluse 
abess. St., F. tollat, Sk., U., H. tallet v. tullut 

3. -a végű tövek. 
Egyes szám : Többes szám : 

Nom. Dlp. máná gyermek Dlp. manáh 
acc. St. mana,}), J. mánám, -am St. manite, J. manete, IL, Pl. wa-

'/!£?" 0 
gen. Dlp. marian, J. manan Dlp. mánai 
com. Dlp. manene, St. manine id. + St. kuime, F., U. kuimé, 

H. fcí*má 
essiv. Dlp. manene = sing. 
iness. St., F. manesne, U., H. St. manine, J. manene 

manesn 
elat. St., F. maneste, U., H. St., F. mániste, Sk., U., H. ma-
maneste %,iste 

állat. St. inanese, manije, J. míí- St. manite, J. manete, U., H. ma-

abess. Dlp. manet St. namhta maniste v. manai 

4. -w végű tövek. 
Egyes szám : 

Nom. St., F. síaiw, Sk., TL, H. Itölá, síató St. alama ember,férfi 
óriás 

acc. St. stalug, F. stalüm, Sk., U., H. sía- St. alámay 
lám, -am 

gen. St., F. stalün, Sk., U., H. stalan, -an St. alámán 
com. St., F. stáluine, Sk., IL, H. stálene, St. alámuine 

Haléne 
essiv. St. stalune, F. stáluine, stálune, Sk., St. alámune, -munne 

IL, H. stálene, staléne 
iness. St., F. stalusne, Sk., H., H. stálesne, St. alámusne 

stalesn 
elat. St., F. stáluste, Sk., U., H. staleste, St. alámuste 

stáleste 
állat. St. stáluse, stálese, -uje, -ije, J. stáluse, St. alámuse, -osse, 

Sk., U., H. stalese -uje 
abess. St. stálüht 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 10 
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Többes szám: 
Nom. St., F. stalüh, Sk., U., H. staláh St. alama 

acc. St. stáluite, St., F. stalite, Sk., U., H. St. alámuite 
stálete, -éte 

gen. St., F. stálui, Sk., U., H. stálai St. alamai 
com. id. + St. kuims, F., U. kuimé, H. kllmé St. alamai kuims 

essiv. = sing. = sing. 
iness. St. stáhtine, F. stáline, Sk., U., H. St. alámuine 

stáléne 
elat. St. stáluiste, St., F. stáliste, Sk., U., H. St. alámiiiste 

stáliste 
állat. St. stáluite, St., F. stalite, Sk., U., H. St. alámuite 

stálete, -éte 

5. Egyenlőtlen tagú tövek. 

Egyes szám: 
Nom. Dlp. alámuce ember 

acc. St. alámuce}), J. alámucem 
gen. Dlp. alámucen 
com. Dlp. alámuciné, St. alámucinué, Sk., 

U., H. alámuciné 
essiv. Dlp. = comit. 
iness. Dlp. alámucésné, Sk., U., H. -esni 

elat. Dlp. alámucésté, Sk., U., H. -éáíe 
állat. Dlp. alámucse, St. alámucésse, -ije, 

Sk.,U.,H.alámucese, alámucáss, -ásen 

Többes szám: 
Dlp. aHkrmé% 

Dlp. alámucité, J. -üe, 
Dlp. alámucij, -i 
Dlp.gen.+fc/fimsstb. 

== sing. 
== comit. sing. 
Dlp. (ilámucisté 
= acc. plur. 

II. 
Nom. U., H. máksú fizetés 

acc. maksum 
gen. máksun 
com. máksuiviné 

ess. id. 
iness. máksuivisné 

elat. máksuivisté 
állat, máksuwsse 

mákmh 
máksuwitB 
máksui 
gen. + kuimé 
= sing. 
máksuiviné 
máksuwisté 
máksuivite 

Ritkább ragok. 
A határozószókon, névutókon és egyes elszigetelt alakokon 

az eddig tárgyaltakon kívül más ragok is előfordulnak. Ezek közül 
néhány az eredetibb alakokat tünteti föl. 
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A helyhatározó szókon és névutókon a h o l ? kérdésre -ne, 
ritk. -né, a h o n n a n ? kérdésre pedig -te, ritk. -te alakot találunk. 
A h o v á ? kérdésre ezeken is rendszerint ugyanazok a ragok for
dulnak elő, mint a többi névszókon, pl. kuhke-ne messze; kuhkéte 
messziről; kahk-se messzire; wuíl-né lent, alant, wuíl-te, St. vülh-té 
alulról; wuole-se le, alá. — Ugyanezek a -ne, -né, -te, té helyragok 
találhatók a rendes névragok inessivusában és elativusában is, 
csakhogy itt ezek az eredeti helyviszonyt jelölő ragok egy belsősé
get jelentő -s tőhöz járulnak. 

Sok határozószónál és névutónál az eredeti helyragok egy 
külsőséget jelentő l (le-) tőhöz járulnak, csakhogy ebben az eset
ben a hol? kérdésre -ne helyett rövidült -n rag szerepel; pl. jille-l-n 
nyugati oldalon, jille-l-te nyugatról. A hová? kérdésre az les tő 
nincs használatban; pl. jállose nyugatra. Különben a legtöbb hatá
rozószónál az l-es és l nélküli alakok vegyesen használatosak, még 
pedig az l-es alakok leginkább az elativusban; pl. jille-ne nyuga
ton, jille-l-te nyugatról, jdlh-se nyugatra; kuhke-ne messze; 
kuhke-l-te messziről; kahk-se messzire. 

Az l-es határozószói alakokhoz rendesen az egyenlőtlen több
tagú szók ragjai járulnak az inessivusban és elativusban; pl. lülé-l-
isné keleten, lülé-l-isté keletről. — Comparativusi vagy egyéb képző 
után az illativusban -sen is használatos; pl. kuhkéb-isné messzebb, 
kuhkéb-isté messzebbről, kuhkéb-a-sen messzebbre; orjab-isné job
ban délen, orjab-isté jobban délről, orjabá-sen v. orjaba-ss job
ban délre. 

Egyes határozószókon prolativusi rag tűnik föl St. -«, J. -á, 
St. -kii, J. -ka alakban ; pl. St. kappü, U., H. khppa merre, hová (két 
irány közül); St. tahkű, táhkü, J. tahka oda, ide; St. tahkű, J. takka, 
U. takka ott, arra, itt, erre; St, kukku, Sk., U., H. kukká merre, 
hová, hol. 

Az időhatározószók általában ugyanazokat a ragokat tünte
tik föl, mint a helyhatározószók. Ezeken kívül szerepel az accusa-
tivus -m ragja, pl. St. kuhkép, J. kuhkém sokáig, s még gyakrabban 
a genitivusi -n ; pl. aretn reggel; éhketn este stb. Egyes szókon a 
prolativus ragját ismerhetjük fel; pl. St. piejjeki, St., Sk. yiejjeká 
nappal: piejjé nap ; jejjeká é}]e\:jéjjs éj stb.; J. talevé tél: taleveka 
télen; J. kiére tavasz: kiereka tavaszszal; J. kiesé nyár: kiexeka 
nyáron; J. éakcs ősz : cakceka őszszel. 

10* 
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A módhatározószókhoz járuló ragok közül csak azokat említ
jük fel, melyeket egyes névmástövek vesznek föl. A ku- kérdő név-
mási tőtől származnak ku-k-té, ku-k-te, ku-m-té ;.a ta- mutató név-
mási tőtől: ti-mé-té, tá-me-te; & na- tőtől: na-me-te, na-me-te; a 
nu-tőtől: nn-me-te; a, nus- tőtől: nus-mé-te. Mind ezekben a -te 
ugyanaz mint helyhatározó szóknak -te ablativusi ragja, a k és m 
pedig úgy látszik csak nyomósító elemek. 

Határozószók. 

a) H e l y h a t á r o z ó k . 

ta- és ta- névmási tőtől: inessivus: S t , F. tasne, J. tasne, 
St., J. tasne, J. tasne, U. tásné itt, ott; St., J. tasne, J. tasne, U. 
tasne, Sk., U. tasne, Sk. tasne, tasn itt; — ekltivus: St., J. tásté, 
J. tásté, U. tásté, St. tasté onnan; St. tásté, U., H. tásté innen; — 
állat. St., J. tésss ide, oda; U., H. tasss ide, erre; St., J. táass ide ; 
prolativus: St. tahkü, táhkű, J. tahká, U., H. tahka oda, ide; St. 
takkü, J. takká, U. tákká ott, arra, itt, erre. 

tu- névmási tőtől: iness.: St., F. tusné, J. tusné, U. tusné ott, 
amott; elat.: J. tusté, tusté onnan, amonnan; állat.: J. tusss oda, 
amoda; prolat.: St. ttihkű, tuhku, J. tahká, tuhka oda, el; U. titkha, 
tukka ott, arra. 

tappe- és táppe- comparativusi tőtől: locativus: St., J. tap-
pene, U. táppene, St. táppene itt, St., Sk. táppene ott; ablativus: 
St. táppete, táppete innen, St., F. táppete onnan. 

tuppe- comp. tőtől: loc: St., J". tuppene, J. táppene, táppene 
ott; ablat. St. tuppete, U. tapte, tüpte onnan. 

tapp el- (l helyképzővel bővült comparativusi) tőtől: loc.: U. 
tappolon, tappoln innen, diesseits; ablat.: Sk. tappelte, U. taplte, 
taplte, tappol, tappl innen, von hier; Sk. tappelte onnan. 

tuppel- (l helyképzővel bővült comparativusi) tőtől: loc.: U. 
tappolon -n túl, jenseits; ablat.: U. tuppelte, tappelte, tupplte onnan. 

St., J. ti eke, St. tihke ide; F. tálé amott. 
ku- névmási tőtől: iness.: St. knsné, kusné, J. kusné, F. kusne 

hol, ahol; U. kusnés hol?; G., H. kusn-akt valahol; St. i. .kusnek 
sehol; elat. St. kusté, J. kusté, St. kuste, H. kuste honnan, ahon
nan, U. kustés honnan? Sk. kustem honnan?; állat. St., J. kussz 
hová, a hová, U. kasses hová? Sk., U. i kasss kenná sehová sem, 
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•sehol; prolat. St. kukku, kuhku, Sk., U., H. kukká, kukká merre, 
hová, hol, ahová, ahol (NB. St. kukk-acep uluks waccet merre men
jek ki?); U. kukkus (ritka) merre? hová? 

kuppe- comparativusi tőtől: locat. F. koppene, Sk., U. kup-
pene,H. kuppéne hol? ; ablat. St. kuppete, F. koppete honnan?; 
prolat. St. kappü, U., H. kappa, H. kappa hová, merre ? (két irány 
közül); St., F., Sk. kapp hová, merre, hol; i . . kapp sehová se. 

kuppel- (-1 helyképzővel bővült comparativusi) tőtől: ablat. 
U. kuppélte, U., H. kupprte honnan (két hely közül), honnan. 

F. kalle (kall-ihte karenes hol a holló?), U. kulle hol, Sk. 
kuelles hol van ? 

ma- névmási tőtől: inessiv. Ü. mosni' hol; elat. St. ma.stc, Sk., 
U. mqste, U. mgste honnan. 

Egyéb névszótövektől: 
pijje felső, felül levő: locat. St., J. pijjene fönt; ablat. St. 

pijjéte fölülről; állat. J., St, pdjjese adv. és pp. föl, fölé; — St., J. 
pijjeln adv. ós pp. fölött, át, keresztül, -ra, fölé; U, pijjélte fölül
ről ; St. pijjelisné pp. -n (an, on, en, ön), fölött, felső részen; H. 
pijjeliste pp. -ra, fölé (abre poata mü p. ein regen kommt über 
mich). 

wuole- : St. vülné, U. wuílne lent, alant; St. vulhte, U. wuílte 
alulról; St., J. ivoulgse le, alá; — F. wuolesne, H. ivoulusné pp. 
alatt, U. wueletisne pp. alatt. 

St., J. aiva (= dws?) le (igekötő: capkit a. letörni). 
St., J. nallne, J. nálene adv. és pn. rajta, rá; -n (on, en); St., 

J . nallté, St. nallhté pp. -ról, -ről; St., J. nille adv. és pp. rá, rája: 
-ra, -re. 

aute elő, elől levő : St., J. autens adv. és pp. elő, elől, elül; 
előtt; U. autóm pp. előtt; üute, W. üHe pp. elé; St. autsne, U. autsn 
pp. előtt; St., J. autste, J. autste, autste, H. autste pp. elől, -tői, 
elé : St., J. autse, H. auts adv. ós pp. előre, elő, elé; — F. autelen, 
U. autln adv. és pp. elől, előtt; előre, elé; F. autehte, Sk., U., H. 
autelistP adv. és pp. előtt; elölről, elé; -tői. 

U. muéite, U., Sk. muéitse, Sk. moitse adv. és pp. elé, ent-
gegen. 

St. murrote útjába, elé (?): mi m. poata a mi útjába jön. 
St., F. minne, St. miíhe, Sk. mi'y'ya hátsó, utána levő, követ

kező: St., F. minnesne, St. minúesn, Sk., U., H. minnesn, U. min-
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nesne adv. és pp. után; J., St. minneln után, mögött, mögé, hátra;; 
U. minnelte adv. és pp. után, mögött, hátul; U. minnelisné pp. mö
gött ; J. minnelisté, -liste, H. minnelisté adv. és pp. után, mögött. 

U. kamcémisné adv. és pp. hátul, mögött; U. kamcémisté, 
-misté adv. és pp. hátulról, mögől: U. kamcémcise adv. és pp. 
hátra; mögé; — H. kancemen pp. mögött. 

F. pionnose, püoynose adv. hátrafelé. 
St. poqstéte, pöstéte, pöstit, F., Sk., U. poqstéte, F. pöstete,. 

Sk. pöstete adv. vissza; — F. postaién, pösteln, U., H. poqstln, Sk. 
poqstln, U. pöstln adv. vissza. 

Sk. wuístete, H. wuéittre, ívuwstre adv. vissza; St. vuiste, F. 
wuéste, Sk. ívuésté, U. vuiste adv. és pp. felé, iránt, ellen, -nek. 

St., F.. sisné, Sk., U., H. sisné adv. és pp. bent, belül; -banr 

-ben, közt; — St., F. sisté, Sk., U., H. siste adv. és pp. belülről; 
-ból, -bői; — St., J. stfse, U. si'se adv. és pp. bele, be; -ba, -be, 
közé; — F. sisnelte belül. 

St. nlökgns, olókgm, F. olökane, J. alákans, U. alekem, H. 
aJákHs adv. künn; St. alókute adv. kívülről; St., J. ulukse, uluks 
adv. ki; — H. alákaln adv. és pp. kívül; U. alákelte kívülről. 

St., J. pi're, plere, píré, St., F., Sk. petére adv. és pp. körül, 
köré; -ról, -ről; - - St. pilre-jarákan, U. plr-jarkan adv. és pp. 
körül, köröskörül. 

kasks közép : St., F. kasksne, F., Sk. kasksn, Sk., U. kaikén 
adv. és pp. között; St. kaskije, U. kaskan, kaskse adv. és pp. közé ;. 
U. kaska adv. és pp. közepén, közepére, közepéig; St. kaskop adv.. 
és pp. között. 

St. kuöutélisne, U. kuöutélisne, kautelisne közepén (jauren k. a 
tó közepén); U. kuöutélisté, kautelisté közepéről; St. kuöutéleste, U. 
kuöutélase, -lase, -lasen, kautelase közepére. 

kuliké, kulikés hosszú, messze : St., J. kuhkene adv. messze; -— 
St., U. kuhkéte adv. messziről; U. kuhkéte mleté adv. id.; — St., J. 
kahkse, H. kahkan adv. messzire; — Sk., U. kuhkelte adv. messzi
ről ; — comparativusi tőtől: kuhkebm adv. tovább, messzebb ; — 
Sk., U. kuhkébisné, -isné adv. messzebb; kuhkébisté adv. messzebb
ről; Sk. kuhképasen, Sk., U. kuhképáse adv. tovább, messzebbre; — 
superlativus: Ü. kuhkémusné legmesszebb; U. kuhkémusté leg-
messzebbről; U. kuhkémdse legmesszebbre ; - U. kuhkemu-st leg
tovább. 
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F. miehcete adv. messziről; miehcete táppete oldalról; U. 
miehcse adv. messzire; — U. miehcébisné adv. messzebb; miehcé-
bisté adv. messzebbről; miehcébase messzebbre. 

F . mohcne adv. oldalt, félre; kuhkene m. adv. messze, félre 
eső; — F. mohce adv. oldalt, félre (ivaccéjim m. félre mentem). — 
Y. ö. mielicete stb. 

St. tauiüus adv. messzire a parttól. 
St., J. porté, St. poq,rhte adv. el, oda. 
J. lihke adv. és pp. közel; egészen mellett; — U. lihkste adv. 

közelről; - U. lihkubisné adv. közelebb. 
St. kieské, kieskés közel: Sk. kiékcisné adv. közel; — comp. 

tőtől: St. kieskebisné adv. közelebb ; St. kieskébasse, F. kiecképse, Sk. 
kiekcépasen adv. közelebb, közelebbre. 

U., H. kahtés közel: U., H. kahUn adv. közel; U. kahtste kö
zelről ; — U. kalitébisné adv. közelebb; H. kahtéhásen adv. köze
lebb, közelebbre; — U. kahtemus adv. legközelebb. 

J., St. piele, Sk. péále part, oldal: inessivus: St. inslesne, 
pielesn, pealesne, TJ., Sk. pieleén, i>eálesn, H. pielsn, ]>eelsn adv. és 
pp. mellette, -nál; — elat. F. }>ielesté, TJ. piáleste pp. -tői, mellől; 
— állat. St., U., Sk. jnelese, pealess. pp. mellé, -hoz. 

Sk. luowut sdieran adv. egymás mellé. 
TJ. kvéktHn, kuéktln adv. és pp. két oldalt, két felől; kuékté-

listé adv. és pp. két oldalról, két felől. 
St. pajenoln, pajuyuln adv. ós pp. kívül, félre, mögött. 
Sk. törés félre eső: t.-lahkan adv. félre. 
St., J. köaté, J. kúoté sátor: iness. F. koqtsne, U- koatsn, 

kuotsn,TJ., H. kuotsneadv. otthon; — elat. J. koatste, kuotste, kuotste 
adv. hazulról: —állat , (sing.) St., J. koatan, Sk., TJ., H. köatan, 
TJ., H. kuatan, H. kbatse ; állat, (plur.) F. kbatete, U., H. koatere, 
koatre, H. kuotere, kuotre adv. haza. 

F. heime, TJ. fiaimé, St. heiema ház, otthon : iness. St. heié-
musn, TJ. haimosn, héinisn adv. otthon; — elat. St. heiemuste, F. 
heimoste, TJ. heintiste adv. hazulról; — állat. [sing-) St. heiemuse, 
F. hemse, TJ. heimuse; állat, (plur.) F. hémete, Skjtáiméts, háimere 
adv. haza. 

TJ., Sk. iness. örjene adv. délen; — elat. U. örjéste, U., Sk. 
orjélte délről; — állat. TJ., H. orjise, H. brjis adv. délre; — iness. 
TJ. örjalisné, örjalisné pp. délen; elat. U. orjalisté pp. délről; — 
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comp. iness. U. brjabisné adv. messzebb délen, jobban délen; — 
elat. U. örjabisté adv. messzebb délről, jobban délről; •— állat. U. 
örjabise, brjabase, drjabass, brjabasen adv. jobban délre. 

U. nuorhts, nu0rhte északi: iness. F . nurhtene, Sk. miorhtene, 
U. nworhtene adv. északon; — elat. Sk., U. nuorhtelte, U. nw(nrh-
telte, nuorhtlte, nu wrhtelisté, nuorhtsté adv. északról; Sk., U. nurhtse 
adv. északra; — comp. iness. U. nuorhtebisné adv. jobban északon; 
elat. U. nuorhtebisté jobban északról; állat, nuorhtebise, nuorhte-
basen jobban északra; — superl. iness. U. nuorhtemisné legmesz-
szebb északon; elat. nuorhtemisté legmesszebb északról. 

lüule, lüelé keleti: iness. J., St. lülene, lüulene, lüelene adv. ke-
léten; — elat. J., St. lülelte, U. lüelelte, luilte adv. keletről; — állat. 
J., St. laulose keletre; J., St. luks keletre, kelet felé; — Sk., U. 
lülelisne adv. keleten; elat. U. lüléliité keletről; — comp. állat. U. 
lülébase adv. jobban keletre. 

jille nyugati: iness. Sk., U. jillene, jilleln adv. nyugaton; — 
elat. Sk., U. jillelte, H. jallite nyugatról; — állat. Sk., U., H. 
jallose, Ü. jdllose, jáüose adv. nyugatra; — elat. U. jillclisté nyu
gatról. 

Csupán post-, ül. praepositiókként szerepelve jegyeztem föl a 
következőket: 

iness. F . nywlesne, St. nuúíésne, nüölesne, nuelisne, nuelisn, 
nuqlen, Sk., U. nuwlem, Ü. noalesne, noalesn, H. noalém, nuolem 
pp. alatt; — elat. St. nuoleste, nueleste, U. noaléste pp. alól; — állat. 
St. nuqlán, F. nualan, Sk. uuqlán, St., J. nealan pp. alá. 

H. ovru pp. fölött, -ról. 
St., F. tűeksne, F. tnoksne, U. tuxpksn pp. mögött; — elat. 

F., U. tywkste mögől; — állat. St. tuakan, F. tuokan, U. teakan 
mögé. 

U., H. mihté közepén, közepére, közepéig; közé; — U. 
m. mumte monnom épen velem szemközt. 

St., F., U. cirre, St. cerre, St. cérr, H. citt át, által, keresztül. 
F. tuq,rest, U., H. toarest, Sk., H. toq,rest át, által, keresztül 

(vmi fölületen; pl. t. jaurém v. jaurén t. tavon keresztül). 
St. paktu, Sk. jwkta át, által, keresztül; mellette el, men

tében. 
U. rasta át, keresztül (acc.-sal: r. viélmam a folyón keresztül). 
F., U. iialts, Sk. palt mellett, mellé; U. paltsn mellett; Ur 
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paltste mellől; U. palts mellé ; — St. paltelen, U. paltln mellett el, 
St. nélkül. 

St. lüwné, J. luiné -nál, -nél; St. lüuhté, F. luihté, U., H. luité 
-tói, -tői; U. lüuse -hoz, -hez. 

St. kaiéku, J. kaiáká -hoz, -hez. 
St. acgln -ra, -re, -nek, fölé, át. 
J., St. mieté után, szerint; -ért; mentében; -n (-an, -on), -ra, 

-re; kuhkite mieté messziről. 
Sk., U. suntáre- -hoz, felé. 
U. raján -ig. 
St. tappélecsne -n innen (starn t. a városon innen); U. 

tappolon, tappoln id. (t. pérjem, a hegyen innen); — U. tuppulnn 
-n túl (t. perjem a hegyen túl). 

b) I d ő h a t á r o z ó k . 
ku- névmási tőtől: koasse St., kassé, kösse, kusse, kusse St., 

F., Sk., koasxé, kösse IL, H., F. 1. adv. és conj. midőn, mikor; — 
i. . . k., U. I... kösse kih sohasem; — U. kossé ih kösse hébe-
korba, néha-néha; — U., H. koass-akt (koassie akt) valamikor; — 
2. St. koasse, F., Sk. hosse, kusse, kusse, U. kösse, U., H. koasxe 
adv., pp. és conj. mig; -ig; — Sk. kusse-tarhk míg, -ig. 

ta- (ta-) névmási tőtől: Sk. tannohk náleue arra rá, mind
járt ; — H., U. tiste, üsté, Sk. testé adv. többé; — St., F., Sk. tallé, 
tle, J. tille, tille, tHje, tlje, St., F. telle, teli, tele, tel, tle, F. tle, teliele 
adv. ekkor, akkor, aztán, most, tehát, hát; — St. tallé, tall, Sk. 
tdllé, talle, H., U. tállá, H. tzlle, F. táll adv. most, ekkor, ime; — 
St., J. tálé adv. most; — Sk. tammtálá adv. mai napig. 

J. tallah, IL, H. tallak adv. azonnal, mindjárt. 
.St. tie (magánhangzók előtt: ti, ti), F. te = tallé. 
nágen: U. i . . . nágen kih sohasem. 
kuhké ,messzec tőtől: J. kuhkém, St. kuhkép adv. sokáig; 

man k. meddig, a meddig; tann k. nagyon sokáig, olyan sokáig; — 
comp. J. kuhkebm tovább; F. án kuhkebm még tovább; superl. U. 
kuhkemust legtovább. 

Sk. kasksn: tanné k, aközben, azalatt. 
aute tőtől: J., St. autse, St. auőtse mielőtt, St. előbb, azelőtt; 

— U. autsn, St. autsne, auötsne azelőtt, előbb; — au. kuh conj. 
mielőtt; — U. autsukse előre, im vorhinein, im voraus. 
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minne tőtől: Sk. minnete: tahié m. azután; — U. minúelte 
után, múlva (jápén m. egy év múlva, után); J. minnelisté: tan m. 
vagy iahté m. azután; — U., H. mayyan után (m. kaska-pejjem 
délután; tan m. azután); — St. minneln kvh, H. mayyan kuh conj. 
miután; — Sk. miúnets kedcan végre, utóvégre; — J., St. minne-
mvs utoljára; Sk. állom minnemus, St. kaiKkt m. legutoljára; H. 
miyyemusn utoljára. 

J., St. wuóstak először, előbb; •— F. sBng, U. sen, Sk. san, 
sann adv., pp. és conj. aztán; miután; óta, mióta; — J. dska, 
askd, St. enka aztán. 

J. tdiemdn, tdiman tavai; — U. tan pej jen, tam pejjem ma; — 
F. tunn pej jen tegnapelőtt; — J., St. dretn, F. artn reggel; — St. 
jiiejjeki, St., Sk. piejjeka nappal; — U. mayán kaska-pejjen dél
után; — J., St. ijiketn este; - - U. jciieká éjjel; U., Sk, jirrste, St., 
F., Sk. jirrstn holnap ; — St. joktán, J. joktan tegnap ; —• F. mup-
pén piejjm holnapután. 

Ü. dineken, H. ainign. ainik mindig, folyton ; H. tüun jape 
mindig; —Sk. Ultin mindig; — F . alua mindig, folyton; — J . aktn 
egyre, folyton; F. tann aktn id.; — St. éktst egyre, folyton, mindig, 
gyakran ; — U. iktegas örökre ; — F. I... altere, U. i . . aldri T 

%. . . altriki, H. i . . aldre, i . . . aldr soha. 
H. útundum egy darabig; kuhkém étuncktm jó darab ideig; — 

St, ahcici egy kis vártatra; -— St., F., U. énarhte, snarhis nem
sokára, már; — St., J.jü már. 

St. accek, U., H. accen, H. aécen, dcén nem rég, a minap, az 
imént; — St. lank°k régóta, sokáig. 

F. sento, U. sente, y'énte, sdine későn. 
St. taivai gyakran; — F. urrusest újra; — J., St. vilit, St.. 

vitt i smét ; - St., J. víele többé; még; ismét, még egyszer; to
vább; — St., J. ai, St. ai ismét, megint; •—• J., St. anne, dnne, 
ánne, Sk. hanne, H. anne, dnne, St., F. dyye, dye, F., U. dnnii 
még; még most; Sk. előbb. 

St. éhth egyszer; —: J., St. aiken, aiken -kor, -szer: autece aiken 
azelőtt, az előbb; kaikén ai. mindig; St. farhtn aikén id.; 
muppen ai. máskor; Sk. jedé-ai. máskor; tan ai. ekkor, akkor; — 
aktn aiken egyszer; kuoktn ai. kétszer; wúosts ai. először; cécetn 
ai. hetedszer stb.; U. nappadest másodszor, újra; U. kalme-
dest, St. koqlmdtést harmadszor; >— F. pdlen -szer: aktn pdlen 
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egyszer; — Sk. níjpp máskor; U. nuppost, H. nuppést má
sodszor. 

Sk. tarhk ekkor. 
Csupán névutókként szerepelve jegyeztem föl a következőket: 
U. kivéste, Sk. klecste óta, -tói fogva (élce jápien ki'cste hét év 

óta; tahté kiecste azóta, attól fogva). Alapszó : kiece vég. 
St., J. páleste óta, körül: U. mü máná-páleste gyermekkorom 

óta; St. luhké o kuokten japij páleste 12 év körül. 
H. mieran : tan m. eddig. 

c) M ó d h a t á r o z ó k. 
ku- tőtől: St., J. kukte, St. kokte, St., Sk. kukte, St., F. kukt 

(magánhangzóval kezdődő szó előtt), H. kukte adv. és conj. hogyan, 
ahogyan ; mint, amint; mikor, midőn ; ha; hogy, úgy hogy; mivel, 
minthogy; — St. Ijne kukté sehogyan ; ij ... kuktek sehogyan se, 
semmikép se; St. kukte, kukti-ü]; kokte, kokte-te mié r t ;—Sk. 
kuktem v. kuktem-tálle hogyan'?; F. kuktem-té, kuktem-te miért, a 
miért; ahogyan ; Sk. kuktems-likks hogyan ? miképen ? mi módon ? 

TL, H. kumte, kumete, H. kuiut'e adv. és conj. hogyan, ahogyan, 
amint; midőn; mihelyt; ámbár; bárhogyan; hogy; miért? 

ma- tőtől: St., J. mainé, mqine miért?; St. mqiné-te id.; St. 
mqste, Sk., U. maste miért?; F. mqssqse (tagadó mondatban): 
ÉV. . mqssqse kann hiába; — Sk., U. mannasine, mannasine miért; 
Sk. mqnne id. 

ta- tőtől: Sk., H. limete, H. dimete, diméte így, úgy; Sk. 
táinete úgy. 

na- tőtől: St., J. namete, St. namte, ü . riiinte, n'ómte így; St. 
uáméte, námhté úgy; — F. nqmtá, St. namhta 1. nélkül (St. namhtá 
küHiste halak nélkül); 2. F. tittnáh mátéh kan nügüte arrat nqmtá 
ti ketten nem lehettek megelégedve semmivel se. 

mi~ tőtől: St., J. numeté, nümete, St. nümhté úgy; F. nomtet 
semmi nélkül; F. numtah, numta nélkül (abessivus, gen. és ácc
sal : numtah pennát toll nélkül; n, toi azok nélkül; numta' heptom 
lélekzet nélkül). 

nuo- tőtől: St. nuomsté úgy. 
tuo- tőtől (?): St., F. tuoU ime, bizonyára. 
Melléknevekből módhatározókat St., J. lákan, J. likke, likke 

(St., J. cáppes-lákan, J. cáppés-likke szépen; wqstes-l'. csúnyán) 
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hozzájárulásával képeznek; melléknévi névmásokhoz pedig ezen 
kívül H., U. lejin, Sk. lejine, U. Iáim járulnak ,-ként, -kép, módon' 
jelentéssel (samma lejin hasonlókép, ugyanoly módon; jfic-láins 
máskép). Megjegyzendő, hogy a melléknév gyakran minden rag 
hozzájárulása nélkül is szolgálhat módhatározóúl; pl. nunnahks 
erős és erősen; stélle csöndes és csöndesen. Több névszóhoz -l (-i, 
-ij), -t, -sti, másokhoz egyéb rendes névragok járulnak módhatá
rozói jelentéssel. A legtöbb módhatározón azonban semmi ragot 
sem ismerhetünk föl. 

St., Sk. sö, F. so így, úgy; akkor, aztán, hát ; — U. likávne 
szintúgy. 

St. éaráki, F. carráka, cárská, cereká, Sk. caráka, carráka, 
carráka, cárréka, U. carreká, cérrsks, H. cirreks, cirréki igen, na
gyon, erősen; comp. St. carrskejn. Sk. cárrékeps, U. cirrékeps erő
sebben, jobban, inkább; superl. U. carrkumust leginkább; - J. 
alavás igen, nagyon; — J. jenem nagyon; sup. F. jénems leg
inkább : — St. sakhi igen, nagyon; tann s. olyan nagyon; — St. 
apmari'hken, apműrílhken, apmari'hketi igen, nagyon, fölötte; — 
St. őmmgc, ömmoci igen, nagyon; — F. altéin és altéin fór nagyon; 
St, fór ömmoci igen nagyon; — Sk. aimam igen nagyon, meglehe
tősen ; — Sk. öpare igen, nagyon, sokkal (o. kluekyákappa sokkal 
okosabb); — U. haile igen, nagyon ; — H. pö°de nagyon. 

F. caukstie, U. cauksti erősen, szorosan; — St., F. faste id.; 
—- Sk. nunnahks erősen. 

U. rente, rent egészen, tejesen; — F. avöre id.; — ühts: u. 
taréjet elvégezni, véghezvinni, teljesíteni; — H. hauk: h. lakik 
agyonütni. 

F. áln, Sk. állom, U. allén, álén leges-, leg- (a. ívuostokumus 
leges legelső); — J. án : an ráihksps még gazdagabb; — U. layks 
sokkal, jóval (l. hievésappe sokkal jobb). 

St. suojémucci lassan, balkán, titkon; •— St. stélle csönde
sen ; — U. ümorote lassan; — H. seine, sein id. 

St. smuohte egy kicsit: smuohte jeh smuohte lassanként, nach 
und nach; — J. áhcéce, Sk. annece, St. anneci, ánneci egy kissé, 
kevéssé; — H. lágoms meglehetősen. 

U. puoraku jól; comp. U. puarebu, puársbst, St. puerepu, 
puorsps jobban, inkább ; sup. St. parsmust, paremus leginkább; — 
F., H. vele jól; — St. varrejm rosszabbul; — U. helle, liille in^ 
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kább; — P. hellste, H. hel'l'ste id.; — F. mestá leginkább; - - F. 
dn ; an reihksge még gazdagabb. 

U. pliehcet o ldal t ;— Sk. kuínté hanyatt; — St. juohkelte 
félre, félre eső, külön; — J. luowus, luous szabadon, szabaddá, ki-
(luóitV 1. szabadon bocsátani); — St. karvust készen, késszé. 

St. uktek, J. uktgk, oktok, oktak, aktok, akttyk, H., U. aktuk, 
aktek egyedül; — St. okteképse magában, für sich; — coanksne 
együtt; coankán együvé, össze; — J., St. aktene, St. akt*ne, aktne, 
alctine, U. aktn együtt; St., F . aktsne, U., H. aktsn, aktsn együtt, 
össze; — St., f. minnesn, U. minnesn -vei, -vei együtt (ille dóé 
kanna minnesn atyám nincs velem; éh maté' tüun kaik walté ni. 
nem tudnak mindent magukkal vinni); St., F. mistan vele, magá
val, magukkal, egyúttal; — U. kuéktá ketten; — U. karre : akté 
k. együtt; — Sk. comp po comp vagy : cuompi-cuompi csapaton-
kint; — F. aimons, St. aimwntie hátra, übrig: mánne ai. suttem 
tasné itt maradok ( = svéd : jag blir qvar hár); 

U. kqutá ketté; — F. kértén, U. kartan -szer, -szeresen, -szór, 
-szorosan; aktn k. egyszer, egyszeresen, einfach; kektén k. kétsze
resen, duplán. 

St., F., Sk. ja, F., U. hdaja, Sk. oaja igen, ja ; — Sk. tüV, 
ijje' nem, nein; U. (ov) ikke id.; — St. riektu, J. riektá, rakta 
igazán ; St. riekte egyenesen ; - - St., F. raJttst bizonyosan; — F., 
U. sátnan, satnan ; Sk. satnan, H. sa'anan igazán, valóban; —- St. 
uihte, Sk. hűit, Sk., U. huiUkOp valóban, csakugyan; — St. tarhke 
(1. Sk. tarhk) bizony, biz, hát ; — St., J. patt, U. patt id.; — Sk. 
som id.; — St., U. kuit, St. kuiht id.; — St. alt bizony; — Sk. 
cáim, éPne bizony, ugyan; — St., Sk. maje biz, ugyan; — St. nakk 
bizony, pedig; — St. no, nü, F. no, nu biz, ugyan, hát (1. még 
nyomósító particulák). 

Sk. vie, vl\ vi talán, lehet; St. kanne, U. kanna, kanna (ma
gánhangzók előtt kann) talán; — St., Sk., U. jallan alig, kaum; — 
St. mahta, F. mata majdnem, alig; U. rinan majdnem; — Sk. 
mörhtsi, mohé majdnem, alig. — U. fö'jjan id.; — Sk. kapsum persze, 
természetesen; — St. altér sehogyan sem; — Tj.forjaves hiába. 

St. menter különben ; — St. faltest id.; — St. ammai: ijje 
ammai kuh lí's tap paihpap uástet sehogysem használt azt a sípot 
megvenni. 

Névutókúl használt módhatározó szók: 
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St. kuime, F., Sk. hűimé, U., H. kí'me adv. és pp. -val, -vei. 
U. pitin, pijeln, pielleln nélkül (accus. és abessivussal: p. 

tatnom nélküled; p. kulikept kés nélkül); — F. numtah id. (accus. 
és abessivussal); — H . tamta1 id.; — U. ütan id.; — U. wana 
(ritka) id.; — St. paltelen id. 

St., J. plre, pVre -ról, -ről. 
St., J. pijjeln U. azonfölül, F. tan />. azért. 
St. péti, U. tiete, H. tiet -ért, miatt (mami t, miért); — F. 

kelte -ért. 

Számnevek. 
T ő s z á m n e v e k : 1. akté; 2. St. kuokte, F . ku<nkte, Sk., ü. , 

H. kdktz, i\l<ckU; 3. kiilüms, 4. neleje, neleje, 5. St. vihte, í". vlHe 
(véihté), Sk., ü., H. viHe ; 6. St. kühte, F . kouhte, Sk., U., H.tówfs: 
7. St. cice. F. éPhőe, Sk., ü., H. cilce; 8. St. bajtól, F., Sk., U., H. 
kakce, kakce; 9. St. ukce, F., Sk., U., H. ukce, ukce; 10. luhke és 
ói eh ke ; 100. St. cüoíe, Sk., U., H. cüwte, F. stüore luhke v. cJehke, 
Sk., U., H. stüore luhke v. numme v. numme is; 1000. St. thüuhseu, 
F. thüsene és iwMI stüore luhke, Sk., U., H. stüore numme v. 
numme. -- Szerkesztett tőszámok: 11. St. F. luhke jah akté, F., 
Sk., U., H. íwMé a/,i£, 12. St., F. fe&j» faA &»<*&*«, F., Sk., U., H. 
kMé fcV&fe stb. — 20. St. kuokte luhke, F., Sk., ü., H. küvkte 
luhke, Sk., U., H. kekte luhke stb.; — 30. kidüme luhke; 31. /.-. I. 
akté v. k. I. ih akté v. akté pijjeln k. I. 

S o r s z á m n e v e k -te képzővel: első St. vuosts, P., Sk., U., 
H. vw(DSts, H., U. vu0ss, 2-dik St., F. muppe, Sk., U. nuppe, muppe, 
H. nuppe; 3-ik St., F. koalamote, Sk., U., H. koalémete; 4-ik wai?-
jete; 5-ik St. víhtete, F. véihtete, Sk., U., H. viHete; 6-ik St. /CM//-
tete, F. kouhtete, Sk., U., H. küutete; 7-ik St. ciéete, F. cthéete, 
Sk., U., H. cVcete; 8-ik St., F. kakcete, F., Sk., U., H. kakcete; 
9-ik St., F. okcete, F., Sk., U., H. ákcete, H. tikcete; 10-ik St., F. 
lohkete, F., Sk., ü., H. Idhkete (St., J. luhkete is?). 

Gyűjtő számnevek -s képzővel: St., F . kuokts, ku°kts, F., Sk., 
TL, H. ka(ckts, Sk., U., H. /íá/cís ketten; kulúmus hárman; nelejes 
négyen; St. vlhtes, F. véihts, F., Sk., Ü., H. vits öten; St. kühtes, 
F. kouhts, kö°ts, U., H. küuts hatan; St. cices, J. <fi*d# heten ; St. 
okces, J. o/ccs kilenczen ; St. lohkes, J. /oM's tízen. 

HALÁSZ IGNÁCZ. 


