
A déli lapp nyelv rövid alaktana. 
(Második közlemény.) 

Névmások. 

Széna élynévm ások. 

E l s ő s z e m é l y . 
Egyes szám: 

Nom. St., J. manm, mánns 
acc. St. manm}), mannoj), J. mannom, mannom 
gen. St., J. mü, müu 

com. St. mannim, J. mannem, mánnens 
ess. St. mánnens, J. mannene, mánnens 

iness. St. mannesne, F. mannesne, mannesne, Sk., U., H. mannesne, 
mannesn, mannesne, mannesn 

elat. St. manneste, F. manneste, manneste, Sk., U., H. manneste, 
manneste 

állat. St. munne, mannije, J. munnen, U., H. munndn. 

Kettős szám: 
Nom. St. monníii, monnüh, F. monnüh, monnühk, munnah, Sk., Ü., 

H. mannáh, mannáh 
acc. St. monnii}}, J. munnom 
gen. St. monnün, J. munnen, munnon 
com. St. monnuins, monnui, J. munnene, F. munnons 

ess. id. 
iness. St. monnesne, munnesne, F. munnosne, Sk., U., H. munnesne 

elat. St. monmáste, munneste, F. munnoste, Sk., U., H. munneste 
állat. St. munnese, munnesse, F. munnose, Sk., U., H. munnese. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 17 
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Többes szám: 
Nom. St. mijeh, mijjeh, mejih, J. mijeh, mijjeh, U., H. mejjah, F. 

mijah, mijjah*) 
acc. St. mijjej), mijjits, J. mijem, mijjem, U(a). mijits 
gen. St. mijjen. miji, mijji, J. mijén, mijjen 
com. St. mijjim, mijim, J. mijjem, mijem, Sk. miji kaimé 

iness. St. mijjésne, F. mijesne, Sk., U., H. mijéén, mijeim 
elat. St. mijjiste, F. mijeste, Sk., U., H. mijjéste, mijésts, mijéste 

állat. St. mijjise, mijjite, mejjise,F. mijjese, J. mijjise, mijése. 

M á s o d i k s z e m é l y . 
Egyes szám: 

Nom. St., J. tatns, tátns, U., H. taam 
acc. St. tatnsp, tatnop., J. tatnom, tátnom, U., H. ta'anom 
gen. St. ÍM, ítl" 
com. St. tatnine, J. tatnem, tátnem, U., H. ta'anem 

ess. St. tatnem, J. = com. 
iness. St., F . tatnesne, Sk., U., H, tatnesne, tatnem, U., H. ta'anesn 

elat. St. tatneste, F. tatmste, tátmste, Sk., U., H. tatneste, U., H. 
ía'ane.ste 

állat. St. tiitne, tatnije, J. tiitnen, tytnen, F. tatmse. 

Kettős szám: 
Nom. St. tonnúi, tátnűi, F. totnúh, totnúhk, tatnak, Sk., U., H. í«í-

Wtt/í, tátnah, U., H. ta{anah, ta'analt. 
acc. St. tonnűp, J. tutnom 
gen. St. tonnün, J. tutnon, tutnen 
com. St. tunnim, tutnim, J. tutnem 

ess. id. 
iness. St. tunnesne, tntnesne, F. tutmsne, Sk. tdtnesne, U., H. ítí£-

wesw, tuhmesn 
elat. St. tunneste, tutneste, F. tutneste, Sk. tatneste, U., H. íi/í-

neste, tu'uneste 
állat. St. tunnese, tutnije, tutnite, F. tutmse, Sk. tátnese, U. H. íttf-

wgse, tu'unese. 

Többes szám: 
Nom. St., J. íiJ7'efo, íi;e//, St. í^'iA, F. %'&&, tijjah, U., H. tejjah, 

tejjah 

*) Úgy látszik, csak olyan szó előtt, melynek első tagjában 
a magánhangzó van: e&% mijah kanau mi sem. 
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Többes szám: 
acc. St. tijjep, St., J. tijjits, tijits, J. tijjem, tijem 
gen. St., J. tijjen, tijen, tijji, tiji 

com. St. tijjins, St., J. tijjem, tijem, Sk. tiji kuime 
iness. St. tijjisne, F. tijjesne, Sk., U., H. tijjesne, tijesne, tijisne, 

U(a). tijéne 
elat. St., J. tijjiste, tijjéste, tijiste, Sk., U., H. tijeste 

állat. St., J. tijjise, tijjese, tijjite. 

H a r m a d i k s z e m é l y . 
Egyes szám : 

Nom. St., J. satne, sátm, U., H. sa'ans 
acc. St. satno}), J. satnom, U., H. sa'amwi 
gen. St., J. sü, sü11 

com. St. satnins, J. satnem, U., H. saanem 
ess. St. satnem, J. = com. 

iness. St., í \ satnesne, Sk., U., H. satnesne, satnesn, U., H. 8a'a?i€ÍH 
elat. St., J. satneste, Sk., U., H. satneste, U., H. sa'aneste 

állat. St. sütne, satnije, J. sutnen, sutnen, U., H. su'umn (?). 

Kettős szám: 
Nom. St. sotnúi, F. sotnüh, sotníihk, sutnak, Sk., U., H. satnah, 

satnah, U., H. sa'anah 
acc. St. sotníq), J. sutnom, Sk. sotnom 

gen. St. sotnún, J. sutnon, Sk. sotnon 
com. St. sutríim, J. sutnens, Sk. sotnene 

ess. [St. sutnem], J. = com. 
iness. St. satnesne, J. sutnesne, sutnesn, Sk. sotnesne 

elat. St. sutneste, J. satneste, Sk. sotneste 
állat. St. sütnese, satnite, sütnite. 

Többes szám: 
Nom. St., J. sijjeh, sijeh, F. sijah, sijjah, U., H. sejjah 

acc. St. sijjej), St., J. sijjits, sijits, J. sijjem, sijem 
gen. St., J. sijjen, sijen, sijji, siji 
com. St. sijjim, <J. sijjem, sijem, Sk. siji kuime 

iness. St. sijjisne, J. sijjesne, Sk., Ú., H. sijjesne, sijjesn, sijesn. 
elat. St. sijjiste, J. sijjeste, sijeste, Sk., U., H. sijjeste, sijeste 

állat. St., J. sijjise, St. sijjite, sijjiti, J. gyigg. 
17* 
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V i s s z a h a t ó n é v m á s : St,, P. jice, jtfée, Sk., U., H. ice, 
llce, ritkábban Sk., U. jlce, jtfce ; plur. jlc\ ji'c, ic , Pé* magam, 
magad, maga, magunk stb. 

A ragozás alkalmával Vijtce, ice névmáshoz a rendes eset- és 
személyragok járulnak. A személyragok a déli lappságban más 
névszóknál nem igen vannak használatban s én csupán a követ
kező alakokat jegyeztem föl: 1. vocativus szerepű nominativusként: 
St. djjumq, öregatyácskám, Sk. párneme fiam; 2. illat. sing.: U. 
éüUmésann* szemembe. — Második személyben accus.-ban ebben 
a szólásban: Sk. ihkemt-aimomt örökké (tkp. idődet-korodat). 

Magánál a visszaható névmásnál se minden esetben haszná
latos a személyrag. Azokat az alakokat, melyeket nem szövegből s 
talán nem teljesen megbízható nyelvtudású egyéntől jegyeztem 
föl, zárójel között közlöm a következő paradigmákban : 

E l s ő s z e m é l y . 
Egyes szám: 

acc. ^St. jiceji, F. jicsem , U. tcem [iőeme], 
gen. St., F.jicen, jióene, U., H. iéen, Sk. fcen 
com. St. mannins jicens, U. mán néne icens v. ice mánnene 

ess. F. jicen, jicens adv. magam, 
iness. iSt. mannesne jicsens, U. Ice mdnneirt vagy léHéni (— ic 

sisné)] 
elat. [St. mannette jicseste, U. manneste icsenste], K. manneste 

léiten 
állat. St. jiesene, jlcsessene, F.jicssm, U. icsenss, H. Iéen], 

Kettős szám: 
acc. F. jicsemem, jicsenem, U. Ice munnsm] 
gen. [U. ice munnon] 
com. [U. munnen(e) icene] 
iness. [ü. munnens leene 

elat. U. munnests létté] 
állat. U. ice munnvse1. 

Többes szám: 
acc. [St. jiéemög, F. jicemem, jicenesem, jicsenem, jicsevkhn, U. 

leemem' 
gen. [St. jicenne, U. iéeme, icimi] 
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Többes szám: 
com. [St. jiéeninnh, jiéeninne', TJ. iéeméns, mijjéns icens] 

iness. St. mijjesne jic-sinnc vagy jic-sisné, TJ. icemcsn 
elat. LSt. mijjests jic-siste, TJ. mijjésts teste] 

állat. [St. jiéséssem, jléaens, TJ. léemése]. 

M á s o d i k s z e m é l y . 
Egyes szám: 

acc. St. jléept, F. jiéemt, TJ. iéemt 
gen. St., F.jiéet, Sk., TJ. Fíeí, Sk. Péet, H. i«f St., F. jiéset] 
com. [TJ. tatnem iéem 

iness. St. jicet sisnr j TJ. t<íe ta'anesn, iesisnet] 
elat. U. ta'anest teste) 

állat. St. jiéset, TJ. i&eí. 

Kettős szám: 
acc, F. jicemtitr, jiésemté, TJ. 

iéemte 
gen. [U. ítfeíj 
com. [U. tu'unem iéem] 

iness. [U. tu'unon iééte sisnr 
elat. U. tu'uneste icste 

állat. U. icsete1. 

Többes szám: 
St. jiéept, TJ. Fíemí 

St. jiéeté, TJ. ícttfe [idei 
TJ. tye/íe leem 
TJ. tíéíe Siéné] 
TJ. tijjést? iésteA 

[TJ. u'set^. 

H a r m a d i k s z e m é l y . 
Egyes szám: 

acc. St. jiéepse, F. jicem.se, Sk.. U. I6em.se, TJ. icemse 
gen. St., F. j«cstf, Sk., TI. í&e, Sk. i^se, U. id#e, H. i<5l, uv 
com. [U. tyiné iéem] 

iness. [TJ. lése iiéné] 
elat. [TJ. tutte icste] 

állat. St. jiésesse jicae, F.jiése , Sk. Vésesse, U. iésese iésese, iéese, 
H. Fr-áf's . 

Kettős gzám : 
acc. U. icems' 
gen. [U. ídse] 
com. U. ié tui koppaki kuime 

iness. [U. tui lese sisné] 
elat. [U. tytté kekts teste] 

állat. U. tcsise . 
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Kettős szám : Többes szám : 
•mi', -ne] [•me, -ne, -me, -ne 
-t<\ -te, -t] •te, -te, -t 

[•*, -se] -s', -ae 

Többes szám: 
acc. F. jicems\ U. icems' [icemse] 
gen. St. jícs', U. ics' Llése, tcsé] 
com. [U. ic tui kuimé], E. tdi lei kuime 

iness. | U. tui ic sisne] 
elat. [U. íMí'sté teste', B. icstiste v. íaisíf- íísté 

állat. St. jicsesse, U. Mesése [tdiüe] 

A visszaható névmáshoz járuló birtokos személyragok a 
következők: 

Egyes szám: 
I. -m -mé], -n, -ne 
i. -t 
3. -se, H. 

Visszaható névmás gyanánt szolgál még St., F., Sk. altse, 
áltse, F . dlte, U. altes «az ő, eius» (áltse pdrene az ő fia; altit dhee 
az ő atyja). Megjegyzem azonban, hogy az altén alakot nem a leg
megbízhatóbb egyéntől hallottam. 

M u t a t ó n é v m á s o k : 1. St., J. tihte ez, az; der, die, das; 
•1. St., J. tdts, taats ez, emez; '.$. St., J. tuhts az; 4. St., J. tuots az 
amaz. — Eitkábban St. tap, Sk., U., H. tam, tamm, tamm* is elő
fordul «azi> jelentésben mint mutató névmás (pl. St. tdste tap poata 
onnan jön az; Sk. tamms \>arns bárd a medve aluszik; H. tam iéét 
koatsne a te házadban; tamm kanakse a királynak). tihte és tuhte 
egész Jemtlandban azonkívül mint személynévmások is használatosak 
«ő, er» jelentéssel és a satne «ő» névmástól abban különböznek, 
hogy az utóbbit csak akkor használják, mikor a beszélőre vonat
kozik ; pl. tallé la hujjemene, 8 atn om siHe' kanakane kr'ó"nih ekkor 
jajgat, [hogy1 őt királyul akarják koronázni, a tihte és tuhte-t pedig 
akkor, ha nem a beszélőről, hanem más személyről van szó : kui-
nepe jedhtd, satne tasne az asszony [azt mondja, [hogy] ő itt van 
(t. i. ő maga), ellenben : kuinege jédhta, tihts v. tuhts tdmé az asz-
Bzony mondja, [hogy] ő (t. i. más valaki) itt van. 

A mutató névmásoknak casusbeli tövei: ta-, td-, itt-, ítto-. 
Bagózásuk : 1. tihts ragozása : 

Egyes szám : Többes szám : 
Nom. tihte St., J. tah, F. tahhe 

acc. St. tap, tapp, tappt,tav, J. St., J. taite, táite, taite, Sk. ti't<\ 
tam, tamm, tamm* U. tité 
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Egyes szám: 
gen. St., J. tan, tann, tanti*, tán, 

tdnn, tánn* 
com. St., J. táiné, táiné, U., H. 

tainé 
iness. St., F.tasné, J.tainé,táíné; 

mint jelző : St., J. tanné, 
tanné, tanné 

elat. St., F., Sk. tasté, lásté, 
tásté, J. tásté, tásté; mint 
jelző : St., J. tahté, tahté. 
tahté 

állat. St., F., Sk. tésss, J. tasss 

2. tuhtz ragozása: 
Egyes szám: 

Nom. tuJits 
acc. St. Utj) (toj/J, tupp, J. 

tumm, tumm1 (F. tomm, 
tomm*) 

gen. St., J. tun, tann (F.tonn), 
U. tunnt 

com. St., J. turné, tuiné (F. toiné) 
iness. St. tusné, U. tó/né ; mint 

jelző : St., J. tűnne, tűnne 
(tűnne, tűnne) 

elat. St.,J. Puste, J.tuSté; mint 
jelző : St., J. tuhte, tuhté, 
U. tutte 

állat. St., J. tóss; (F. tossz) ; 
mint jelző: Bi.,S.tun,tunn. 

3. tó"í^ ragozása: 
Egyes szám : 

Nom. St., J. tóaís, töíe 
acc. St. táp 
gen. St. tó?i 
com. St. táiné 

iness. St., J. tásné, J. toiné 
-elat. St., J. tásté; mint jelző: 

tahté 
állat. St. /««*' 
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Többes szám : 
St., J. tói, J. tói ('tó;5, taj*-, tdjj*, 

St. fái kuimq, J. tói v. tat kuimé, 
U.. H. H*//̂ ; 

St. táisné, F. laisne, Sk., U., H. 
taisné, Sk. táiné, U. tótó^ 

St., J. tó/sí/-, J. taüté, Sk., U., H. 

táisté, táisté 

= plur. accusativus. 

Többes szám : 
St., J. fit/i (F. íoo, fo/i/<9 
St., J. ítttté, íttiíé (F. foiíé )̂ 

St., J. tui, tui. U. tój£, tujf (F. 
tói, to;'», (q;;^ 

= génit, -f- kuimq,, huime, kPmé 
St., J. tuisné, tuisné, F. tuisné, 

U. tuisné 

St., J. tuiste, tuiste, U. ítrtifé (F. 
toisté) 

= plur. accus. 

Többes szám : 
St., J. táh 
St., J. tóifr: 

St., J. tói, F. táj'-
= gen. + kuimq, stb. 
St. táisné 
St. /atsír-

= acc. plur. 
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4. tuote ragozása: 
Egyes szám: Többes szám: 

Nom. St., J. tuote St.. -I. tuoh, St. toh 
acc. St. tuo[i St. t unité 
gen. St., J. űtttm, Sk., U. ítítm, St. íwo/ 

tiiön, H. íttMw 
com. St. tuoine, tunienc St. gen. -f- kuimq 
iness. St., F. tuosne ; mint jelző: St. tuojisnc 

U. fuöni 
elat. St., F. tuoste, F. tuoHé St. tuojiaté, Sk. tiiöjisté 

állat. St., F. /?ít»se ; mint jelző : St. = acc. plur. 
tüunan 

Nyomatékosított mutató névmás is előfordul a déli lappság
ban, de én csak a következő alakot jegyeztem föl: Sk. tannshk ; 
pl. tanns'k samma sivalks ugyanabba a hasadékba; tannshk nalne 
arra rá, mindjárt. 

Tulajdonságra mutató névmások : St., J. takkars, plur. takkarlt 
ilyen ; Sk. takkaracs, plur. Iakkarac' id.; St. takkarss id.: U., H. 
taptems id.; U. namtems id.: St. tuokkars, plur. tuokkarh olyan ; 
U. tűkkor id.; U. taptems, Sk. téptems id.; Sk., U. tiiptems id.; U. 
tiimtems, tüptems id.; St. námhtemess, plur. námhtemet' id.; U. 
numtems id.; St. numhtemese (pl. numhteme»')t F. nnmtemes, U. 
níjmtems id. — * olyan, ilyen» jelentésűek ezeken kívül még a 
ít/ifs és mi névmásoknak genitivus sing. alakjai: St., J. ía//, ía?m, 
íd», í(/«», U. íenn,- St., J. man, mann, St. mans, F. manns (tan 
stuors, man stvors oly nagy) és U. manncs (m. flnc varaltahks 
olyan szép idő); továbbá St. sö (sö cappc* olyan szép), St., F., Sk., 
U. tan BÖ, tan sö (tan sö viákseks olyan erős). 

Más mutatók: St., F., Sk. samma, V., H. samma, H. íamma 
ugyanez, ugyanaz; U. tihts s. ugyanez, tuhts i. ugyanaz (plur. 
tali ,<?., tuh §.). 

Kérdő és vonatkozó névmások: St.. J. kie ki (sing. acc. St. 
kiep, J. kicm ; gen. St., J. kién, kienn, J. kmn; com. St., J. kieiné, 
keinc; iness. St., F. kiesni:, U., H. kiesne, F. I/iesnihte ; elat. St., F. 
kieste, U., H. kieste; állat. St., J. kiese, U. kiesse; — plur. nom. 
St., J. kieh ; acc. St., F. kieite, klHe, U. ketté, keité; gen. St., J. kei, 
kei, U. kiéi; com. id. -f- kuims stb.; iness. St., F. kieisné, ki'sné, 
U. kei a<"•; elat. St., F. kieisté, kPgté. U. kieiété; all. = acc ) .— 
2. St., J. ml, mi, mij, mije, Sk., U. mijje ki, mi, aki, ami, amely 
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(sing. acc. St. ma}>, J. mam, mam; gen. St.. J. man, mann, F. 
mann1; com. St., J. mainé; iness. St., F. masni;, U., H. masné ; 
jelzőként: U. maúné; elat., St., F. musté Sk., U.. H. musté; 
jelzőként: U. matté, mgtté; állat. St., J. matté; jelzőként: man, 
mann. — plur. nom. St., J. mah ; acc. St.,J. maité; gen. St., J. maif 

U. mai; com. id. -f kuimq, stb.; iness. St. maisné, U. mainé; elat. 
St., F. maisté, Sk., U.. H. maiité; állat. = acc) .— 3. St., J. kúhte, 
St(t). kiülte aki, amely (sing. acc. St. kuhtejj, J. kuhtem; gen. St., J. 
kuhtn,!'. künn; com. St. ktthtins, U. kuhtem; iness. St. kuhtsne 
(kusne), U. kumé; elat. St. kuhtste (kusti), U. kuhtsté; állat. St. 
kuhtse (kussej, U. kuhPte; — plur. nom. St., J. feuftí', U. fcafc; acc. 
St., J. kuité; gen. St., J. tó ; com. St., J. id. + kuimq, stb.; iness. 
St., F. kuitné, U. kuiiné; elat. St., F. kuisté, U. fetiüító; állat. = 
acc). — 4. U. t̂Atej H. ?Aí^ aki, amely (acc. U. ;'aTO, janim, H. am, 
a77imE; gen. U. ;'an, H. an ; com. U. ;af/í/' ,• iness. U. jasné; elat. U. 
jasté; all. U.;6'ss^; —plui'. nom. U. jah, H. afe; acc. U. jciité; gen. U. 
,7'a'í; com. V.jai kuimé; iness. jaimé; elat. ü . jáisté; állat. U. jciité). 

Tulajdonságra kérdők : St., J. makkor, St. makkars, plur. 
nuikkar milyen?; St. makkares id.; Sk. makkárace id.; F. kiiktemss, 
Sk., U. kitktems iá. — «Milyen» jelentésben szerepel ezen kívül 
még a mi névmásnak nom.-a és gen.-a: pl. U. mi aiámuce tuhts 
milyen ember az? mah alámuó lievés tali miféle emberek ezek? Sk. 
mi tihts jiieroksité miféle ördöngösség ez ? St. mi He tihte jnenite 
miféle kutya az? — U., H. mann ttüors milyen nagy? — Mennyi
ségre kérdők: U. mann jentt mén jéu mennyi?: St. kille hány? 
mennyi ? 

Határozatlan névmások: U. ki-akt, kie-akt valaki: J. kuht-
akt, kuhU-akt id.; J. mi-akt valaki, valami; U. letek valaki. — Ta
gadó mondatokban: St., J. i . . . kie-kan v. -kanna v. -ken, -kenna, 
U. ? . . . kie-ké v. -kik, -kj senki (acc. St. i... kiep kanna, U. i . . . 
kiem kili ; all. i. . . kiese kenna senkinek): St., J. i. . . mi kan stb., 
XJ. i . . . mi ke, i . . . mi kih senki, semmi (acc. i mam kan wuiné v. 
i mam wuiné senkit sem lát); St., J. i.. . kuhte ken stb., U. i . . . 
kulite kih, plur. nom. H. táh kuht' senki. 

St., J. akté valaki; egyik: F. i... akté ken senki; St., Sk. 
nakene, nőkén, U., H. nagen. St. naan, J. nan valaki, valamely, 
valami, némely: i . . . n. senki, semmi; Sk., U. no°kots, F. nakate 
valaki, valami, némely, némi: — U. mi-tarhk (acc. mam-tarhk) 
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bárki, bármi; Sk. ahk'epe kl-jrs, H. ihkipe kl-jés bárki; H. ihkipe 
kuhte bárki; Sk. dhkepe mijés, H. ihkepe mi jés bárki, bármi, bármily. 

St. soqmés, F. söntés valamely, némely, valaki, egy; J. müete, 
mü*te, plur. müet, mü"t némely, néhány; U. ains néhány; H.nouds 
néhány; St., J. halié, St., F. kálié néhány; sok, sokan; J. moatté 
sok; St., Sk. jéne, plur. jenh, J. jéne, plur. jén' sok (comp. jénep'e 
több ; jénemus legtöbb); St. kalhk sokan ; St. kdppacshk, kdppáéeU, 
U. kdpice, kupéé, St. kappa, J. kdppok, U. kapok ketten, mindaketten, 
mindakettő, mindkét; F. kdppcueks, koppaseks mindakettő, mind
ketten ; St. farhts,ft'r]its, J.förhne,ferhne minden ; St., J. kéiihks, 
V., H. kaiks mind. minden (omnis); J. kaiks, F. kaihks : mije1 k. 
mi mind; St., F., Sk., U. íié*ne, H., U. tüupe, plur. ÍM"/;', U., H. 
tüup* mind, minden, egész; St., F. kaihke tü*ne, J. tüPns kaiks, 
tti"))' kaik valamennyi, minden; F. kaiks-tüunes, U. tü^rj'-kaiks, Sk. 
tüunes-kaiks (állat. plur. tüunesité kaikslté) id.; H. keire minden. 

St., J.jdcá, jécs más, másik; St. jdcáks, St(t). jacaté id.; St., 
F., Sk. muppé, muppé, U., H. nuppé, nyppé más, másik; második; 

- St. sinsatnan, sénsitnin egymásnak, egymáshoz; U. kaskom egy
mást (wuinüh k. látjuk e.); F. kaskomét (tah aéés kampa arrst k, 
ök jók legyenek egymáshoz); II. kasksms, kaíkems, H. kaskoms 
egymást; egymás között (tah wuinéh k, látják egymást; tah kekte 
krannés alámuc trahtaméné k. a két szomszéd ember czivakodik 
(pöröl) egymással; H. tah karindnejjeh kaskoms warjasijjin az em
berek egymásra néztek); H. kaskomse (wálté* páhéem k. a fiút ma
guk köze veszik). 

Mondatszerkesztő segédszók. 

A) Önálló kötőszók: 
Mellérendelt mondatok kötőszavai: St., F. juh, jdh, St., F.,. 

U. jéh, St., J. jih, U., H. ih és; St. o, ó és; Sk. konns, konn ós; St., 
•J. jéss is, szintén, aztán, meg, pedig, há t ; U. sánlé, sím aztán | St. 
jalhh, F., Sk. jill, Sk., U. hélle, Jiéll, F. el vagy J., St. mán, H. 
nuinne de, hanem, azonban; Sk. láikan mégis, IL, H. U'k mégis, 
íj . . . I. mégsem; St. ánto, F. dnto St. még . . . is, sőt, F. mégis 
Sk. ihké, ihke, jihke ugyanis | tállé, tille, tlje, tle hát, tehát. 

Alárendelt mondatok kötőszavai: St., .T. atts, U. ahts hogy ; 
St. ihté, H. ihte hogy; St. ihké, ihke id.; Sk. helle, kell hogy; St., F. 
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aca- hogy, «ut» linale (személyragozását lásd az igeragozásnál); 
Sk., U. ukté, ukte hogy, damit, dass; F., U. sats, sat id.; F. suole' 
id. | St., J. huh (időhatározó és hasonlító kötőszó): mikor, midőn, 
amint; mint; St. autsne k., U. autin k. mielőtt; St./ore k. mielőtt; 
St. rriinúeln /.:., H. mannán k. miután; F. talla k. mihelyt; .T. án k. 
mint, mintsem; H. ámté k. úgy mint; - - S Í , F., Sk. kusse midőn, 
mikor, ha ; St. kucce id.; J., St. kuktr ahogyan, amint, mikor, mi
dőn, ha, hogy, úgy hogy, mivel, minthogy; St.. J. jukte, jukte mi
vel, mert, minthogy, mikor, hogy, úgy hogy; Sk., ü . armi, U(m). 
armude, F. arr ha, mikor, hogy; U. annán, énnan míg, mire. mi
előtt; U. éejjan míg, mielőtt; St. for, főre, foren, F., U., Sk. fórén 
id. ; St. auötsns főre mielőtt; U., H. madan, U. madans míg, mi
alatt, mivel | F . muito mivel; H. dmme, dmme ha; F. jut, St.. J. 
jéss ha; U. viss id.; — ü . ihké mai ámbár; kuh mint: J. án, 
U. dn id.; H. dmmté, dmmSté a hogyan, a mint; á. kuh úgy amint; 
St. ökuh, űkuh, oku', uku' mint, mintha. -— F. altmán amennyire, 
ahogyan; — Sk. tisn — tiss mennél — annál. 

B) Enclitikus kötőszók és nyomatékosító particulák : 
1. Tagadó particulák: St., J. kanna, kann, henna, J. ken, F., 

U. konne, F. konn «is» (pl. F. mánns mielh kanna v. im manns 
mielh kanna nem tudom; St., J. i mi k. senki sem, semmi sem); — 
St., Sk. kuh, F. koh id. (icéi k. mahte supestallet nem tudott be
szélni) ; U. kih St(t). kj iá. (manns taloiv' kih nem jövök; i.. kie kih 
senki); — St. anne, ánne, -úe, St., F., Sk. -ns, Sk. -n id. (St. iccin 
anne tairéh kennd nem tudták; F. e-ne jaks kanna, St. ij-
ne jaks kenud nem érte utói; Sk. iccé-n mami kann kukkéit s 
tásté nem oly messze onnan); — Sk., R. misss, U., H. minne (tiltó 
mondatokban): ullum misss manns tarejam semmikép se tegyem; 
iyie minne waccih ne menj; ----- -m (v. -ám?): Sk. tdllö-m (tagadó 
alakú, de fölszólító értelmű mondatokban: t. iepu waécili men
jünk !); tagadó igéhez járulva ugyanilyen értelemben vagy tagadó
lag is: émms-m noqsket hisz kimehetek; émmsm viele i'xen pátnsk 
nahkst nem költöm többé a pénzemet; éyá-m poqiket hisz ki
mehetsz ; éyám mannám fatterlne siH' nem akarsz engemet komá
nak?); - Sk., U. k- (a tagadó ige elé járulva): k-ih (k-ih wuihé 
nem látod; k-alle' lem i%cen willokom tüuns tálléms nem ajándékoz
tam el a vadrénszarvasomat mind). 

2. Kérdő particulák: St., Sk. takka, Sk. taka, takk, U. ka, ka 
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vájjon, -e?; St. maité id.; St., J. mah 1. id., 1. nyomósító (F. 
mah tamté jlcset fönn ismerd el hibádat): Sk. milik vájjon, ugyan. 

3. Nyomósító particulák: St. pö, pu (tatns pö Mé' paihpág 
hiszen te megkaptad a sípot); St. se (tali se lie' pára xaievui nieif 
ime ezek saivo-láuyók): F. iw, Sk. ho (F. toll hö pissema hisz már I 
most megsült; mah lea-ho kanakalaccen taktere tanné ráresn vájjon 
a királylány ezen a nézeten van-e?); Sk. huh (tállá hiti; támé sterie 
akkor hát ott visszatartotta). 

Indulatszók, hangutánzók. 

St. puarsk, U. p/uerek, H. puerg (üdvözlő formula találkozás
nál); St., Sk. kaunete, P. könát, H. kounet (üdvözlő formula az el
válásnál) ; F. nono id.; St. küvV ime, halld, biz; — St., U. 
májic ime, sieh, n u n ; — St. no, Sk. ná no; — Sk. thüle'rá'J&n-
haliéra1 kan (káromkodó formula); - Sk. tappta-mannta hejhxíj! — 
U. cfi-cü gúnyoló szócska ; — St. huliü hu ! (ijesztő szó); — o oh! — 
St. ufftiv oh ! ja j ! — U., H. as» tuhka kusti! (kutya elkergetésére); 
— krá (holló hangját utánzó szó). 

Az igeragozás. 

I g e tő . 
A déli lapp igék, tigy mint a névszók, két csoportra oszla

nak : egyenlő és egyenlőtlen tagú tövekre. 
Az egyenlő tagú igéknél az északibb lapp nyelvjárásokban, 

pl. az arjepluogiban (1. Svéd-lapp nyelv VI. k. XXXI. lap) meg
különböztetünk : 1. -é tővégüeket, mint páhti-- jönni; 2. -a tő-
végűeket, mint hulla- hallani; 3. -o végűeket, mint p&rro- enni; 
és 4. -ü (u) vegűeket, mint cwgjü- állni. 

Ezek a tővegzetek az arjepluogi nyelvjárásban már az inrini-
tivus -t képzőjének elhagyásával is világosan kitűnnek: páhtr-t, 
kulla-t, párro-t, cwfáü-t. A déli lapp nyelvben azonban az eredeti 
tővegzet az infinitivusban már nem tűnik elő. Sk., U., H.-ban a 
kéttagú tövek főnévi igenevének végzete általánosan -ih (= i-h), 
melyben az i az eredeti é, a, o, ü tővégi magánhangzókat egyaránt 
helyettesíti; pl. püetih = pahtet; hüHih = hullat; tamátih = 
to'lfdot; qccih = áfáüt. Skalstugantól északra, a mint odavaló 
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lappokkal való néhány órai érintkezés közben meggyőződtem, a 
magánhangzó ugyanaz, vagyis i, csakhogy a h helyett legtöbbször 
eredetibb t lép föl a a fentebbi szók intinitivusa így hangzik: 
pöqtét, küHit, taviatit, dóéit. Ez az infinitivusi t képző tovább 
északra, Frostvikenben és Stenselében mindig megmarad, a ma
gánhangzók azonban már kezdenek különödni. Froetvikenben az 
•é tövüek infinitivusában a t előtt kivétel nélkül e-t találunk; az -a 
tövüeknél a t előtti magánhangzót majd a, majd e s egy-két eset
ben o-nak jegyeztem föl. Minthogy könnyen lehet, hogy a magán
hangzók színezetet nem jól hallottam, ugy mint az e (eredetibb a) 
végű névszóknál tettem, az infinitivus előtti különböző magán
hangzót közösen itt is t betűvel jelzem, vagyis küHst hallani, 
ménnet menni stb. Megjegyzem azonban, hogy egyes esetekben a 
délibb -ét (-it) végzet is hallható; pl. tamátét tapint. Az -u tövű-
eknél a -í előtt részint a, részint e s nagy ritkán u magánhangzó 
is van ; pl. arrat lenni: arjepluogi orrút; a ecet kapni: arj. djjűt; 
taréjét tenni: lpF. doarjot; hátút eltűnni: arj. káhtüt. — Stenselé
ben az -é és a tövűeknél szintén e, é van a t előtt, az -it, végűek 
azonban itt már az intinitivusban is föltüntetik az eredeti u-t; pl. 
orrút lenni'; toalövnt: arj. to'lovüt követni, üldözni; taréját tenni 
stb. Az u helyett azonban elég gyakran e-t is találunk a t előtt, 
mint dóéet : arj. á$$üt; jmsset: arj. pun sut fűjni; viaset v. viasut: 
arj. véssüt élni. 

A déli lappságban tehát, a mint látjuk, az infinitivus í-je 
előtt levő magánhangzó általában kiegyenlítődött, a ragozásban 
azonban azért itt is megtaláljuk az északibb lappságnak fölsorolt 
töveit. Itt is megkülönböztethetünk 1. eredeti -é tővégűeket, mint 
jielé- (infin. Sk., U., íí.jielih, F., St. jielet: Arjepluog eüé-t) élni; 
2. -s (eredeti a) tövüeket, mini j>djs- lintin. Sk., U., H. pájili, F., 
Bt. pdjet: Arj. pildd'a-, paja-, infin. pad'da-l) hagyni; 3. -ü tövüeket, 
mint Sk., U., H. háta-, F., St. kate-, kátu- eltűnni: Arj. kdiitu-, 
kátü-, inf. Sk., U., H. katiíi, St., F. kdtet, katut: Arj. kdhtii-t). Ez 
az eredeti ü a ragozásban csak Stenselében van meg még, a többi 
déli lappságban, ül. egész Jemtlandban azonban d, a lép föl he
lyette ; pl. J. arrajém voltam — St. orrujip. — Külön -o végű 
töveket a déli lappsag nem ismer. Ezek itt nem váltak külön az -s 
tövüektöl. 

A déli lappsagban az egyenlő tövű igék csoportjába soroz-
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hatjuk az északi lappságnak azon egyenlőtlen tagú töveit, melyek 
a ragozás bizonyos alakjaiban kéttagúak, némely alakjaikban pe
dig/'- vei bővülő három tagú tövet tüntetnek föl, mint arjepluogi 
sMdi- küldeni: praes. plur. 3. saddije; svárru' felelni: praes. plur. 
3. svarmje. Az ilyen igékhez ugyanis a déli lappságban ugyanazok 
a ragok járulnak, mint a többi egyenlő tagúakhoz. Csak az -i tő-
végűekhez járul a jelen idő egyes sz. 3. személyében az ered. je 
végzet, mint srtti- dobni: praes. s. 3. settije. 

A déli lapp egyenlő tagú igéknél a tővégzet szerint összesen 
ötféle tövet különböztethetünk meg: 1. -é tővégűeket; 2. -s (ered. 
a) ; 3. -ú; 4. -u; 5. -i végüeket. 

Az egyenlőtlen tagú igék részint egy-, részint háromtagúak. 
Egytagú csak kettő van : lie- lenni és ie- tagadó ige. A többtagú 
igék az infinitivus t-jét minden nyelvjárásban megőrzik és előtte 
részint rövid i (é, e)-t, részint hosszú i (P)-t tüntetnek föl: pl. 
St.. J. jiatnenit, jjatneniH, U., H. }>a'ane7ú't elsülyedni. Az északi 
lappságnak azon j tövű egyenlőtlen tagú igéi, melyekben a -/' előtt 
hosszú a magánhangzó van, a déli lappságban a j-t a ragozásnak 
minden alakjában megtartják; pl. arjepl. odoa-, odoáje- inün. 
ooda-t: déli lapp oarajct lefeküdni: praet. s. 1. oarajem stb. 

Hangváltozások az igeragozásban. 
1. Egyenlő tagú igéknél. 

Az igeragozásnál a tő belsejében a következő szótagbeli é, á 
(a), i és II, magánhangzók ugyanazokat a változásokat idézik elő, 
mint a melyeket a névragozásnál láttunk. E változásokat a jenit-
landi területen legrészletesebben a skalstugani nyelvjárásban 
figyeltem meg s példáimat nagyobbrészt innen fogom idézni. 

Az é hatása. 
A tővógi é előtt Skalstuganban és WIKLUND szerint Offerdal-

ban is, a tőbeli a magánhangzó, bármilyen eredetű, á, a-re, a 
hosszú a pedig a, a-re változik. Ez a változás az -é tövű igéknél a 
jelen idő egész kettős és többes számában, továbbá a múltnak 
minden számában és személyében megtörténik, az -c tövűeknér 
azonban csak a jelen idő kettős és többes számának minden sze
mélyében. Az •(' tövű igéknek infinitivusában is megtaláljuk e vál-
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tozást, mert eredetileg l volt a mai i helyén; pl. wáécih menni: 
Arjepluogi vagijét}, ivaltih venni: arj. valltet,• kdttih megölni: arj. 
koddet. A tővégi é különben más helyen is eltűnt egyes ragozási 
alakokban, de azért a hatása megmaradt. A változásra példák: a) 
-(> tövűek: iváccé- menni: praes. dual. 1. tvacéeu, 2. waccetn, 3. 
wacce; plur. 1. waccAf, 2. wdccete, 3. mácéé'; praet. wáccéjim stb.; — 
kdtte- ölni: dual. 1. kdtten, 2. kdttetn, 3. kdtte; plur. 1. kdttu , 2. 
káttete, 3. kdtt(v; praet. kdtte jim stb.; — íoté- írni (arj. cálle-J: dual. 
1. etilen, 2. caletn, 3. cctir; plur. 1. cViZw', 2. éálete, 3. cYiír'; praet. 
calejini stb.: - fr^ -e tövűek: namms- (infin. íiammih = arj. 
nammat) szopni: dual. 1. námmhi, 2. námmetn, 3. namme'; plur. 1. 
námmu\ 2. námmete, 3. namme'; de praeteritum : nammijim stb. ; 
nahks- (infin. nahkih : arj. iiohkut) elmúlni: dual. I. náhken, 
náhken, 2. ndhketn; plur. 1. nahku'', 2. nahkete, 3. nahké; — cttíjc-
(infin. cáyih: arj. eáknat) belépni: dual. I. éanen, 2. éapetn; plur. 
1. canü'', 2. cdnete, 3. cdye'. 

Az a (a^) hatása. 
A következő szótagbeli a hatása a megelőző szótag magán

hangzójára 'az egész déli lappságban észlelhető. Ez az eredeti 
hosszú « nem marad meg mindig ebben az alakjában, hanem 
nyelvjárásonkint félig hosszú á v. rövid a lesz belőle, a befejezett 
cselekvés igenevében pedig o, á, w f = •>,), e is föllép helyette. A tő-
beli magánhangzó az a hatása folytán az -Í1 tövű igéknél a jelen 
idő egyes szám 1., 2. ós 3. személyében s a befejezett cselekvés 
igenevében, az -s tövűeknel pedig csak a jelen idő egyes sz. 3. sze
mélyében változik. A változások a következők : 

1. Eövid i magánhangzó d (a, a)-re változik; pl. -e tövűek
nel : Sk. j)issih, U. pissih sütni: praes. s. 1. Sk. püssam, U. pássam,, 
2. Sk. pássá1, U. pássá', 3. Sk. jidssá, U. j'ássá; part. praet. Sk. 
pássoma, U. nássoma; s tövűeknel: Sk. i/issét, U. inssih mosni: 
praes. s. 3. Sk. pássá, U. pássá ; sittili lenni: praes. s. 3. sdttá, sattd ; 
pillih félni: />állá stb. 

2. Hosszú ? (P) hangzó di (ái, ai)-t& változik; Stenselében' 
az i helyett többször ei van, mely ai (ái)-vn változik pl. -é tövűek
nel: kiüli, kl'tih köszönni: praes. s. 1. káietám, ^.káietá'/Á.káietá; 
p. praet. kaietáma ; Sk., U., H. jitih, jlHih, St. jaihtet előttinni, 
megjelenni: praes. s. 1. Sk., U., H. jáiétam, 2. jáietd', 3. jáietá, St. 
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l.jaihtap, 2. jaihtá', S.jaihtd; e tövüeknél; U., Sk., H. sitik, 
si'tih, P., St. si'htst v. aeihtst akarni: praes. s. 3. xdiHd, SáiUd, F., 
St. mihtd, sdikta; tipih, ti'pih venni, fogni: prses. s. 3. tdcepa stb. 

3. Kövid u («, ÖJ hangzó a-ra változik, Stenselében, Frost-
vikenben pedig néha d-ra; pl. -á tövüeknél: ntm- habere: prses. s. 
1. J. atnam, St. utiidp, 2. atná\ 3. atnd ; p. praet. atnema; juhts-
(jiihts-) költözködni: praes. s. I. Sk., U., H. jahtdm, F. jdhtdm, St. 
/dfefaj?, 2. Sk., ü., H. jahtd\ ¥., St. jdhta, 3. Sk., U., H. jahtd, ¥., 
Htjáhta ; p. praet. Sk., U., H. jahtdma, F., St. jáhtama. s tövű 
igét e változással nem jegyeztem föl. 

4. Hosszú a (üu) hangzó aw-ra, kivételesen ow-ra változik; 
pl. c tövtíeknél: jükih, jfiPkih, jüul,st inni : praes. s. 3. jauká; 
küHih, kü"let hallani: praes. s. 3. kauld; — mwih zúgni: praes. s. 3. 
aouwd. — Ez utóbbinál az ü : ou változást a part. praeteritiben és 
a gerundiumban is megtaláljuk: souwuma; áounwmene. — -é tövű 
igét e változással nem jegyeztem föl. 

5. le tőhangzó ea (éd)-XB,, néha id-?&, az e (= *e) diphthon-
gus pedig h' f = ea, i'dj-re változik; pl. -/tövüeknél: jielih élni: 
praes. s. 1. jédldm, 2. jéála, 3. jedld; p. praet. jédldma; hiewih 
birni, posse : pra?s. s. 1. heawam, 2. héáwa', 3. hedwd; p. praet. 
hédwdma; kiesik, St. kieset húzni: praes. s. 1. kinaam, St. kiásSp, 
3. hidad,, kidsa. — -s tövüeknél: éiehtih illeni: praes. s. 3. sédhtd, 
xeálita ; plejih tenni, helyezni: praes. s. 3. pedjd, jiedjd; — cekcih 
rúgni: praes. s. 3. níkéd; sekóih meglesni: praes. s. 3. sakóá . 
neiekili ellentmondani: ndiekd stb. 

(>. üe, üe (üo, üw, iiw, no, üö) diphthongus Sk., U., H.-ban az 
•é tövüeknél wY/'-re, Undersikerben ezenkívül még ud, ud-ve is vál
tozik; pl. wüecilt lőni: praes. s. 1. wüdédm, 2. wíldedh, 3. wüaca ; 
U. wuaéám, íruácah, wuaóa; p. praet. wüdéema, U. wuaéema; wüejih, 
wüijih kocsin stb. menni: pnses. s. 1. tcüdjam stb. — Az -e tövüek
nél az ile részint ö^-ra (Sk.), részint uő-re (U.), részint ed (Sk.), 
le-re változik; pl. Sk. nüewih megnyúz, levág: praes. s. 3. nüqwd, 
U. úiidwd v. niewd; nüolih feloldozni: praes. s. 3. nnald; kderik 
nyomot követ: praes. s. 3. knard, U. kudrd; küecik mászni: praes. 
s. 3. ktdcd; cüekpilivágni; praes. s. 3. céiihpd, cedhpa v. cüehpd, 
U. ciehpd, cédhpd. 

7. ni (ue, ué) diphthongus Sk., U., H.-ban it//-re változik ; 
pl. -i tövüeknél: icuílkih menni: praes. s. 1. wuii'Jkam, 2. wualka, 
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3. wualka ; p . praet. tviiaikama; jmíktih hozn i : praes. s. 1. intaktam, 
2. jntakta', 3. iniaktd ; p . praet. jntaktama. -- -s tövű igét e válto
zással nem jegyeztem föl. 

8. Eredetibb uó-hó\ lett u Sk.-ban az -r tövűeknél uatite vál
tozik ; pl. indítih ége tn i : praes. s. I. jmdíltam, 1.]nidUta\ 'Á.jmaüta; 
p. praet. jmd'Utavia (vö. az előbbi pont ta l ) . 

9. üo (eredeti öq,) diphthongus oa-ra változik ; pl. -e tövűek
n é l : üorih a l u n n i : praes. s. 1. öq,ram, 2. öqra\ 3. oq,rá ; p . praet. 
ög.-roma; uostih venni, vásárolni : praes. s. 1. öastam, 2. oqsta, 3. 
öqstá; p . praet. oqstoma. Ide tartozik a hasonló eredetű üe diph
thongus a püetik jönni igében: praes. s. 1. poatam, 2. pöatah, 3 
pöatá; p . praet. jiöatama; — -e tövű igét e változással nem jegyez
tem föl. 

10. úi ( = ered. uoi) diphthongus az •<• tövűeknél az egész 
déli lappságban uai, iiai-ra változik; pl. wuiuih l á tn i : praes. s. 1. 
J. wuainam, St. wadindjt, 3. tvuainá, St. wudiena, wuaiend; p . praet. 
wuainama; luitih ereszteni : praes. s. 1. J . luaitam v. luáitam, St. 
htdihtaj}, 3. litaita, ludita; p . praet. htditema, biditema. - A z - e 
tövűeknél Sk.-ban az /'/'?' diphth. ó'i-re változik; pl. jiiikih da lo ln i : 
praes.1 s. 3. joika (de így i s : jituickih : praes. s. 3. jnóiekd). U.-ban 
az uai t r iphth. kü lönben megmarad s a 3. személyben éai változa
tát is följegyeztem ; pl. cuviekih hótalpon futni : praes. s. 3. cuéieka 
v. ceaieka. 

Az u hatása. 
A következő szótagbeli eredeti rövid u előtt, mely ma leg

többször c-re változott, a tőszóbeli magánhangzó szintén változni 
szokott, még pedig a jelentő mód jelen idejének egyes sz. 3. szemé
lyeben s rendesen a bef. cselekvés igenevében is. E változások a 
következők : 

1. Hosszú a hangzó ö-ra változik; pl . St. katet, katut, Sk., U., 
H. katih e l tűnni , odamaradn i : praes. s. 3. kdte (vö. WIKLUND : Ent-
wurf einer urlappischen Lautlehre 160.1.), de káta, kdtit, is ; p . praet. 
kotorna, St. kö°tumq,. 

2. Eredeti rövid a hangzó o-ra változik; pl. xarniít mondan i : 
praes. s. 3 . sorns; p . praet. sörnoma. 

3. Eredeti u, o-ból lett a hangzó u (o, o^-ra változik; pl. St., 
F . taréjét, Sk., U., H . tarejih t e n n i : pra^s. s. 3. titrujs (de St. tarejit, 

Nyelvtudomi'oiyi Közlemények. XXXI. 18 
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toröju, E. turüja is); p. praet. turitjuma ,- kqhcih parancsolni: praes. 
s. 3. kuhcs ; p. praet. kuhcsma; jtq,asih fújni: praes. s. 3. ftmse; 
arrih lenni: orrs, urrs ; táitiJi csinálni: praes. s. 3. toits. 

4. Eredeti a-ból (ül. i-ből) lett á, a /t-re változik ; pl. Icáhcih, 
káhcih felakasztani: praes. s. 3. kiihcs ,• sdielih elfáradni: praes. s. 3. 
süiéls; p. praet. süiUoma; nallcili ugorni: praes. s. 3. nnlléd stb. — 
St.-ben hasonló eredetű a hang u (o)-xo. változik; pl. kjalejet 
kiált: praes. s. 3. kjuleje, kjgloje. 

5. áu diphthongus ü (ü)-ra.; pl. kjauniJi felakasztani: praes. 
s. 3. kjüns; p. praet. kjünoma; táuwih gyógyítani: praes. s. 3. tüiis 
(de táuiva is); p. praet. tüuuma (de: tduivuma is). 

6. é'a (eredetibb te) diphth. ö-re változik; pl. céarih sírni: 
praes. s. 3. córd (de : cörük is). 

7. öq, diphth. o-ra változik; pl. St. köq,ret, köarut, Sk., U., H. 
köariJt varrni: praes. s. 3. körs ; p. praet. köroma; St. töaret, töqrut, 
F. töaret, Sk., U., H. töqrih harczolni: praes. s. 3. tors, törrs; p. 
praet. töroma, törroma. 

8. a (= °q, u(i) diphthongus szintén ö-ra, ill. félig hosszú 
ó, á-ra változik; pl. ijccet, accili kapni: praes. s. 3. öccz ; p. praet. 
öccsma; hakkih horgászni: praes. s. 3. hakks ; p. praet. hdkkoma ; 
kqieivih meríteni, kimerni: praes. s. 3. kóiövu ; St. aieset, Sk. JihiesUt 
képesnek lenni: praes. s. 3. St. óiss, Sk. hóiss. - Ugyané csoportban 
a caccet állni igének a-ja nemcsak J-ra, hanem o-re is változhatik: 
praes. s. 3. cóces, cóccü v. cÖéés ; p. praet. cóccoma v. cÖccsma. 

Az i hatása. 
A ragbeli i hatása a praeteritumban érvényesül. Jemtlandban 

kevés adatom van e hatás kimutatására s úgy látszik, kisebb terje
delmű. Én legalább nagyobb részt -ü tövüeknél találtam s csak egy 
példában -e tövű igénél is. A jemtlandi területen az igéknek két
féle múlt időbeli alakja van: egy rövidebb i (éj képzővel és egy 
teljesebb -jé képzővel (1. Igeidők és igemódok ez. fejezetet). A rövi
debb múlt ritkább használatú s talán azért van rá kevés adatom. 
Az i előtt Jemtlandban a múlt idő minden számában ós személyé
ben a következő változások történnek : 

1. -h tövüeknél: a) a : tt-rft; pl. tarejih tenni, csinálni: praet. 
s. 1. turüjém, 2. tunijih, 3. turuji; dual. turüjimen; plur. turüjimTC 
stb. (Másik praet. tarejajim, taréjajih stb.); -• b) ea: o-re; pl. 
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éearih sirni: praet. s. 1. őorijim stb. (Másik praet. ('Parajim stb.); — 
c) a (°q, uq) : o ; pi. F. carvut kiáltani: praet. s. 1. Ő&rvim stb. (má
sik múlt: carvajem stb.); éapkih törni: praet. s. 1. copkim stb. (má
sik nnilt: cqpkajim). 

'2. -I tövűeknél: q,: a-ra : irqttih adni: prést. s. 1. wuttim, 2. 
wvttih stb. (másik múlt wattéjim stb.). 

Sokkal kiterjedtebb az / hatása a megelőző szótag magán
hangzójára a stenselei nyelvjárásban. Itt az i hatása folytán az 
egész múlt időben következő változások történnek : 

1. A rövid a magánhangzó á'-re, a hosszú a pedig a (e)-xe 
változik; pl. -/-tövűeknél: iraltet (tő: walte-J venni: praet. s. 1. 
wálltip, 3. wal'ti stb.; jamet (tő : jámr-) meghalni: praet. s. 1. jamip 
stb. — -s tövűeknél: kaunst találni: praet. s. I. jeaunig stb.; pqjst 
hagyni: praet. s. \.p<ljip. 

2. Az a hangzó t (r)-xe változik; pl. -<• tövűeknél: kátémét 
(tő : kalemé-) fagyni: praet. küémip stb. — Más tövű igét e válto
zással nem jegyeztem föl. 

3. Az (Í magánhangzó ti-ra változik; pl. icqttet (tő : watté-) 
adni: praet. wuttip stb. 

4. Az 'ie diphthongus i'-re változik, az e (•=• 'e) diphth. pedig 
?-re; pl. -I tövűeknél: kieset húzni: praet. kPsíp stb.; jt'/itet mon
dani: pr83t.jthtip stb.; — -s tövűeknél: jneset szabadulni: pnet. 
plhip stb.; leihket önteni: praet. llhkip stb. 

5. Az öq diphthongus é* (oö)-te} az a (= °q) pedig iv-re vál
tozik; pl. •<'• tövűeknél: //oatrt jönni: pra?t. pé'tip stb.; — -ii tövű
eknél : acéet kapni: praet. ecéip stb. 

6. Az la diphth. ö"-re változik; pl. -// tövűeknél: viajut meg
részegedni : praet. vö"jij>. — Más tövűeknél ilyen változást nem 
jegyeztem föl. 

7. Az üo, üe diphth. ü!1-ra változik ; pl. -é tövűeknél vüecet 
lőni: praet. rR"ci}> stb. — Más tövű igét e változással nem jegyez
tem föl. 

8. Az uo (ae, ui) diphth. ü-ra változik szintén csak -e tövű
eknél; pl. puoktet hozni: praet. püktip stb. ku'ttet hordani, vinni: 
Jcüttép stb. 

18* 
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2. Az egyenlőtlen tagú töveknél. 

Az egyenlőtlen tagú igetöveknél, ép úgy mint a hasonló tövtt 
névszóknál, a második szótag hosszú a és % (ie)-je változik, még 
pedig a következőképen: 

A hosszú a hangzó c-re, az é pedig e-re rövidül a prses. s. 1., 
2. és 3. személyében, ezeken kívül azonban, főleg Stenselében, 
gyakran a prsesens kettős és többes számában is. Ez a rövid z és e 
ugyanitt többször egészen el is vész; pl. Sk., IL, H. cahkdsit ülni: 
pra?s. s. 1. cahktism, 2. éahks', 3. cahkss; dual. 1. caJtkásén v. cahksén ; 
prset. St. éahkásip, J. éahkdéim stb.; St. éajánit eltévedni: prses. 
s. 1. cdjenup, 2. éájen, 3. cajene; prast. s. X.éajanip, 2. cajánih stb.; 
Sk. kállaiit fekünni: prses. s. 1. küllsssm, 2. kálles, d.Mlless, dual. 
1. kottásén, 2. kéillásétete; prset. Lüllasim stb.; — é : e : Sk. nülléhtit 
elbolondítani: prEes. s. 1. nülletem, 2. nüllet, 3. nüllete; dual. 1. 
tiiillehtin; prset. s. 1. nülléjitim stb.; jáitéstét fejni: prses. s. 1. 
jüitetem, 2. jastst, 3. jaststs ; plur. !. jatíétt&guh, ,• prset. s. 1. j&ütés* 
tini stb.; St. ráréstit tanácsolni: prtes. s. 1. rárestup, 2. rdrest, 3. 
rarests; prses. s. 1. raréstij) stb. 

Mássalhangzóváltozások az igeragozásnál. 

A magánhangzóváltozásokkal kapcsolatban, megfigyelésem 
szerint, a déli lappság skalstugani ós undersakeri (Dovre-fjeldi) 
területén néha sajátságos mássalhangzóváltozások is történnek. 

1. Az / v. W (7 v. //j mássalhangzó közvetetlenül í előtt /' v. 
Z7'-lyé változik az -r tövű igéknél, valahányszor a következő szótag
ban é van, vagy eredetileg volt; pl. waltih venni (tő watté-): dual. 
1. wattén, 2. waltetn, 3. ival'téh ; plur. waZtuh v. wcil'tuh; pra't. ipá£> 
téji'»(. stb. (de prsesens s. I. /valtam, 2. ivalta', 3. wattá) ; — Sk. 
jiaU'tih (tkp. puál'l'tih), Dovrefjell pal'l'tih megijeszteni: Sk. páUtén, 
I). palltén stb., prset. pal'l'téjim, jml'ltéjim stb. (-de praes. 1. pattiam, 
2. pattta,, 3. />atttá) ; Sk. puíítih, D. paltih égetni: praes. dual. 
1. Sk. puUtén, D. pattén ; plur. 1. Sk. putt'tu, J). i/al'tü'; prset. 1. Sk. 
Hittt'téjim, 1). yáttéjim stb. (de prses. 1. Sk. pualltam, D. paltam, 2. 
Sk. puá'tttah, I). jialtah, 3. Sk. puallta, D. pattá). 

2. Az 88 mássalhangzó Dovre-fjeidben ugyanezekben az ese
tekben ss-re változik ; pl. )>issih sütni: prses. plur. 1. jiiixuh, 2. 
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piééete, 3. piééé; dual. l.jpiiééit; pra±t. pissijim stb. (de prsea. s. 1. 
pássám, 2. pássá', 3. pássá). 

3. x\z / és /• mássalhangzó megnyúlik a magánhangzóválto
zással kapcsolatban némely -u tövű igék egyes számának 3. szemé
lyében; pl. coq,lih a beleket kiszedni; prses. s. 3. cölh ; toarih har-
czolni: pra?s. s. 3. tőrre. 

A tővégi magánhangzók főbb változásai. 

1. Az é tővégi magánhangzó a jelen idő egyes sz. 1., 2. és 3. 
személyében <x-ra változik, mely Jemtlandban gyakran félig hosszú 
á-ra rövidül vagy egészen rövid lesz; pl. jáhkr- hinni: St. 1. jáh-
káp, J. jáhkám, 2. jáltkáli, 3. jakká. A jelen idő kettős és többes 
számában St.-ben megmarad az é, Jemtlandban azonban a többes 
és duális 2. személyében rövid e-re változik; pl. dual. 2. jahketn, 
plur. 2. jahkete. Kiesik az e a pnet. egyszerű ? (é) jele és Sk., U., 
H.-ban a prsesens plur. 1. személyének ü' ragja előtt; pl. St. pnet. 
l.jiihkij), J.jáhkijim stb.; pnes. plur. 1. jáhkü'. Azon kívül több
ször előfordul, hogy az imperativus egyes sz. 2. sz.-ben is elmarad 
az é tővégi magánhangzó. 

2. Az e (ered. a) tővégi magánhangzó csak a jelen idő egyes 
sz. 1. személyében marad meg, de helyette itt is gyakran a, o, u 
(= o) magánhangzót találunk. A jelen idő egyes 2. személyében, 
valamint a múlt idő i jele előtt eltűnik, a jelen idő egyes számának 
3. személyében pedig hosszú <7-ra változik. A jelen idő kettős és 
többes számában az z helyett ugyanazokat a magánhangzókat ta
láljuk, mint az -é tövűeknél, a két csoport igéinek a ragozása tehát 
itt egybeesett. 

3. Az ú tővégi magánhangzó csak Stenselóben marad meg 
végig az egész jelen és múlt időben s csak a jelen idő egyes 3. sze
mélyében lép föl helyette az igék egy részénél s. Az eredeti ú tő
végi magánhangzó egész Jemtlandban á v. á-ra változott. Ez az á, 
á csak a jelen idő egyes 3. s a többes és kettős szám 2. személyé
ben változik c (e)-xe. 

4. Az u tővégi magánhangzó az egész déli lappságnan meg
marad a ragozási alakok legnagyobb részében. Eltűnik a jelen idő 
egyes sz. 2. személyében és néha a prset. i jele előtt, a jelen idő 
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egyes sz. 3. személyében pedig rendszerint ú (ii*, u-) diphth. lesz 
belőle. 

5. Az i tővégi magánhangzó csak a jelen idő egyes sz. 3. sze
mélyében tűnik elő s néha az 1. személyben is. Az első személy
ben gyakran e, o, u van helyette, az egyes sz. 2. személyében s a 
praeteritum i jele előtt eltűnik. A jelen idő kettős és többes számá
ban helyette ugyanazokat a magánhangzókat találjuk, mint az é és 
e tövű igéknél. 

6. Az egyenlőtlen többtagú igék tővégi magánhangzója i, i. 
Ezek helyett a személyragok előtt a következő magánhangzók 
vannak: a jelen idő egyes sz. 1. személyében 5 v. s> (= a, o, u), 
a 3. sz.-ben g v. d (a), a dual. 1. személyében I v. i, a dual. 2., a 
többes sz. I. és 2. sz.-ben J.-ban é v. e\ St.-ben i. Az egyes sz. 2. 
személyében semmi magánhangzó sincs a személyrag előtt; szint-
így a többes szám 3. személyében, itt azonban sok igénél <• v. i 
magánhangzó is föllép a személyrag előtt. St.-ben gyakran a praes. 
dual. 1. és pr;et. plur. 3. személyében is eltűnik a magánhangzó. 

A tővégi magánhangzók változásáról különben legjobban a 
paradigmák tájékoztatnak. 

Igemódok, igeidők, szám. 

A déli lappságban háromféle módot különböztethetünk meg: 
indicativust, imperativust és conditionalist. Nyelvjárásonkint azon 
kivül előfordul egy megengedő mód is. 

A jelentő módnak nincs külön jele. Az imperativus kifejezé
sére a jelen idő alakjai szolgálnak; de csak a 2. és legfeljebb még 
a harmadik személyben. A többi személyek kifejezésére körülírás
sal élnek. Csak a tagadó igének van teljes, minden személyre ki
terjedő imperativusa, még pedig kettő is, egy a gyengébb, másik 
az erősebb parancsnak jelzésére. A föltételes módnak sincs kü
lön jele. — Összetétellel alakul a lie- segédigével. Ennek a jelen 
és múlt alakjait kötik össze a főige befejezett cselekvósü igenevé
vel ; pl. Sk. mdnne lijim wualkama, jia lijim aÁtama utaznék, ha 
ráérnék; vagy: utaztam volna, ha ráértem volna. Külön föltételes 
módja csak a lie- segédigónek van, még pedig a legdélibb lappság
ban II., H.-ban: llpmm, lípnh, lü^nie stb. alakban. Ez is segédige
ként szerepel a főige befejezett cs. igenevével összekötve; pl. mánne 
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lyPnom icdccema, jis Ivánom ástam atnama mentem volna, ha rá
értem volna. — A lie- igének Stenselében potentialisa is van 
licéfj), licc', liccie stb. alakban. 

A jelentő módnak két egyszerű ideje van : prassense és pr»-
terituma. A jelen időnek általában nincs jele. Stenselében azonban 
az egyenlő tagú igék kettős és többes számának 2. személyében 
-ji- elemmel s tapasztalatom szerint Skalstuganban, Undersáker-
ben, Herjedalban s úgy látszik más nyelvjárásokban is, szintén egy 
•jé- elemmel bővülhet a tő, meg pedig itt a kettős és többes szám 
minden személyében. Az utóbbi nyelvjárásokban tehát két jelen 
idejű alak van, egy rövidebb és egy hosszabb. Hogy mi a kettő kö
zött a jelentésben' különbség, azt nem tudtam megállapítani. 

A jelentő mód múlt idejének jele Stenselében leggyakrabban 
i, az -ú, tövüeknél -ji is. Ez egyszerű i megtalálható az egész déli 
lappságban, de Stenselétől délre helyette inkább -ji, -ji, a legdélibb 
részekben pedig leggyakrabban -jijjé, -jijé használatos. Az egyszerű 
i-vel való prseteritum mellett Stenselében is rendes egy -iji alakú 
múlt. Ezek alapján a déli lappságban nemcsak kétféle alakú jelent, 
hanem kétféle alakú praeteritumot is különböztethetünk meg, egy 
rövidebbet és egy hosszabbat. A prseteritum tulajdonképeni jele az 
i, ji, az ezekhez járuló jé pedig minden valószínűség szerint ere
detileg inchoativ képző volt. 

A jelentő mód perfectumot összetétellel képezik a lie- ige 
jelenével és a főige befejezett cselekvésű igenevével; manns liem 
jahkama hittem ; a plusquamperfectumot pedig a lie- ige múltjával 
és a főige bef. cs. igenevével: manns lijim jahkama hittem vala. 

A jelentő módnak jövőjét szintén összetétellel képezik. Sten
selében és Frostvikenben leginkább az aca-, a többi déli lappság
ban pedig a kaláka- igének jelenét kötik össze a főigénék infiniti-
vusával; pl. St. mdnn-aeeeg supcstit, F. mann-acsm supcstet, Sk., 
XJ., H. manns kalákom supcstit mesélni fogok. Megjegyzendő azon
ban, hogy St.-ben és F.-ben a kaláka- és viszont délebbre, bár 
nagy ritkán, az aca- is használatos a jövő segédigójeként. - A fu
turum exactumot úgy fejezik ki, hogy az egész többi déli lappság
ban leginkább a kaláka- segédigének a pra?teritumát kötik össze a 
főige infinitivusával. 

A föltételes mód jelenét és múltját egyféle alakkal fejezik ki 
(1. fent). 
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Szám a déli lappságban három van: egyes, kettős és többes. 
A többes és kettős szám Stenselében már nincs mindig megkülön
böztetve s a kettőt Hatfjelddalnak azon részében, a hol én gyűj
töttem szövegeimet, egyféle alakkal fejezték ki. A tulajdonképi 
stenselei kerületben azonban még nagyobbára megkülönböztetik 
egymástól a kétféle számnak az alakjait. Frostvikenben is össze
zavarják gyakran a kétféle számot, tovább délre azonban már pon
tosan megkülönböztetve használják a kettős és többes számot. 

Az igékhez járuló személyragok áttekintése. 
Egyenlő tagú töveknél. 

Prsasena: 
Sing. 1. St. -p, J. -m 

2. St., J. -h, -' 
3. St., J. — 

Dual. 1. St., J. -n 
2. St., J. -té, -te (-téri), J. -f/t, -teii, U., H. -ni, -rsn, D. -thi, 

U. -n 
3. St., J. -h, -', J. -s, Sk., U., H. -pan, -pun, Sk. -ponk 

Plur. 1. St. -n, -pé, F., Sk., D. -//«, F. -#e, Sk., U., H. -uh, •«', Sk. 
uh, «', U. -up 

2. St. -te, St., J. -te, H. -te, Sk., ü., H. -re, U. -re 
3. St., J. -h, -', J. -s. 

Praeteritum: 
Sing. 1. St. -p, J. -m 

2. St., J. -h, -' 
3. St., J. —, F., Sk. -n 

Dual. 1. St. -mh, -me, F. -m\ -p, Sk., U., H. -men, -mén 
2. St. -te, -tté, J. -tn, -ten, D. tén 
3. St., J. -n, St. -kan 

Plur. 1. St. -m/f, -me, F. •ni', -p, Sk., U., H. muh, mü', Sk., U. -mé, 
•uh, -ü\ D. -me, -mh 

2. St. -té, -tté, J. -te, Sk., U. -té, F. -t 
3. St., J. -». 

Egyenlőtlen tagú töveknél. 
Ezeknél a személyragok a jelen idő s a múlt idő egyes számá

ban, a jelen idő duális 1., továbbá a múlt idő dual. és plur. 3. sze
mélyében a ragok mindig ugyanazok, mint az egyenlő tagú tövek-
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nél. A többi igealakoknál azonban részben eltérő ragok is fejlődtek. 
Nevezetesen: 

Preesens: Prseteritum: 
Dual. 1. — St. -mé (-mén) 

2. Sk. -tén, Sk., ü. -tetn, St. í-tén), Sk., U. -tetn, Sk. 
U. -terén, -petn -titetn, U. -té, -tan 

3. U., H. -vés, -vas Sk. -pdpetn (? — praas.plur. 2.sz.) 
Plur. 1. St. -ve, St., F., Sk. -$e, St, -mi-

Sk. #á, Sk., ü., H. -puh 
2. St., F.. Sk. -té, Sk., U. [J. -tete 

-tete, U. -tere, H. -tre 
3. U., H. -ívs, -ras 

Paradigmák. 

4^ Egyszerű időalakok. 
1. -é t ö v ű e k r a g o z á s a . 

Stenselei nyelvjárás. 
(jahket hinni; waltet venni; kalemet fagyni; wattét adni; kieset 
húzni; jehtet mondani; jeihtet megjelenni: poatet jönni; utnet bírni, 
habere; juhtet költözni; piiktet hozni; vuinet látni ; wüocét lőni}. 

Jelentő mód. 
Prsesens 
Sing. 1. 

2. 
jahkap 
jalt kah 

ivaltdp kaláiiidp 
waltd' kaid in a 

ivattdj) 
wattá 

í jahkd ivalta kalamd wattá 
Dual. Plur. 1. jahken walten ka lémén wattén 

2. jdltkété v. waltété v. kalémété v. wattété v. 

3. 
jahkéjité 

jdlikéh 
wnltéjité kaléméjité wattéjité 

walié' kalémé iratté 

Sing. 1. 
2. 

kiasdj! 
kiéisá' 

jah tdp (=jeahtdp) 
jahta' 

i wuálákdp 
wuáláka' 

Dual. Plur. 
3. 
1. 

kidsd 
kiesen 

jahta 
jehtén 

wuáláka 
vidékén 

2. kiesété v. jeli tété v. vidékeié v. 

3. 
kieséjité 

kiesé' 
jéhtéjité 

jelit é' 
vulékéjité 

vidéké'. 
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Első praeteritum. 
Sing. 1. jdlikij) wdltip kilémip ívuttip 

2. jakkik wálti' kilemih wutti' V. 
3. jáhki (-ij) wdlti kilemi wutti 

Dual. , p lu r 1. jáhkimh wdltimh kilémimh wuttimh 
2. jahkité, -itté wattité kilémité •wuttité 
3. jdh kin wdttin kilemin wuttin 

• dual. jahkikan 

Sing. 1. ki'sij) jihti/i 
2. &?'*' v. ki'sih jiht' 
3. ki'st jihti 

vulékip 
vulekih 
vidéki 

Dual , plur 1. ki'ximli jihtimh vulékimli 
2. kilsitc jlhtité vulékitté 
3. fet*»iu jihtin vul'ékin. 

wutt 

Második pneteritum. 
Sing. 1. jdhkijip wál'tijip wuttijip 

2. jdhkiji wálti ji' wuttijih 
3. jdhkije wáltijé wuttije 

Dual. , plur. 1. jahkijimé wáUíjimé wuttijimé 
2. jdhkijité wattijité wuttijité 
3. jdhkijin wdltijin 

Praesens. 

wuttijin. 

Sing. 1. jaihtdn pöatdp atndp jáhtáp 
2. jaihta' pöatd' atnd' jáhta' 
3. jaihta pöatd atnd jálita 

Dual ,plur. 1. jeihtén poatén utnén juhtén 
2. jeihtété v. pöatété v. utnété v juhtcté v. 

jcihtéjité poatfjité utnéj !íl jiihtéjité 
3. jeihté' poatc' ütné' juhté' 

Sing. 1. puáktáp vudvndj! wüq.cáp 
2. puáktá' vuáina wüq,cá' 
3. pudktd vuáiná wüq,cá, 

Dual ,plur. 1. puíktén vuinén ivüocén 
2. puíktété v. vuinété v. wüocété v. 

puíktéjité vuinijité wüocéjité 
3. puíkté' tminét wüocé'. 
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Sing. 

Dual.,plur. 

1. jeihtijj 
2. jeiht' v. jeihti' 
3. jeihti 
1. jeihti mh 
2. jeihtité 
3. jeihtin 

Első praeteritum. 
pe^tij) 
p9*t' v. -ih 
péti 
])Ö('tÍ))l}t 
pe"tité 
p<90tin 

utnip 
utnih 
ütni 
utnimli 
utnité 
utnin 

Sing. 1. juhtáp püktip vuinip wüwcip 
2. juhti' pükt', -ili vuinlt wüucih 
3. juhti pükti vuini wRuci 

Dual.,plur. 1. juhtimh pükti mh vuinimh wu"éimh 
2. juhtité püktité vuinité wüwcité 
3. juhtin püktin vuinin wüucin. 

Frostvikeni nyelvjárás. 
(utnet babere ; wuinet látni wu ilket menni ; jiehtet mondani) . 

Preesens. 
Sing. 1. atnam wuacndm icuitlkam jéá'htám 

2. atna' wuaind' wualká' jédhta' 
3. atna wuaind wui'ilkd jédhta 

Dnal.1. utnén wuinén wuílkén jiehtén 
2. utnetn wuinetn icuílhetn jiehtetn 
3. ütné' wuiné' wuílké jiehté' 

P l u r . l . utnepe wuinepe wuílkepe jiehtepe 
2. utnéte, 

utnéte 
icuinete, 

wuinété 
wuilkete, -i Hé jiehtete, jiehtété 

ütné' wuiné' wuílké jiehté'. 

Pneter i tum. 
Sing. 1- ittnejem ic uinejem, wuílkéjem jieh tejem 

wuinijem 
2. utneje' ic ui neje' wuílkéje' jiehté je' 
3. utnéji, 

utneje,ütni 
wuinéjé, 

H wuinije 
wu'dkéjé, -1 je jiehté jé, -ije 

Dual. 1. utnejim' wuinéjim' wuílkéjim' jiehtéjim' 
2. utnejitn wuinéjitn wiiílkéjitu jieh t éjit n 
3. ütnejen wuiné jen wuílkéjén, -ijen jiehtéjen, -ijen 

Plur. 1. utnejim' wuinéjim' wuílkéjim' jiehtéjim' 
2. utnéjite wuinéjite wuílkéjite jiehtéjite 
Q utnéjén, wuinéjén, • ijen wuílkéjén, -ijen jielitéjén, -ijen. 

-ijen 
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Skalstugani nyelvjárás. 
(hapsik szagolni; kdttih ölni; calih írni; jielih élni; pissih sütni • 
kiHih köszönni; utnih bírni; püetih jönni; Rorih alunni; pulttih 
égetni; wüejih menni kocsin stb.; wwinih látni; luitih ereszteni; 

wuílkih menni). 
Preesens. 

Sing. 1. poatam őaram pualjtam umajam 
2. pöatah oqrah puá'lltah WÜájah 
3Í pöatá öqra pudllta wüája 

Dual. 1. jiüetén üorén pulttén wüején 
2. püetetn üoretn pulltetn wüejetn 
3. jiüetéh v. üorih , -éh v. puUté' v wüeje v. 

püetejpn üor •epan pulUtej >an wüqjegon 
Plur. 1. püetnh üoruh pulltu' tcüejij 

2. Uüetete üorete putt'tete wüejete 
3. püetéh üorili puWté>; wuejé' 

Sing. 1. wuainam luaitamwluaitam wualkam 
2. wuainah lugita wuá'lka 
3. wuaina ladit a wualka 

Dual. i . louinén luiten wuílkén 
2. wuinetn luitetn wuílketn 
3. wuinéh v. luitéJi V icuílké' v. 

ívuinejpn luiteppn wuílkepcm 
Plur 1. wuiniih luitiih wutlkuli 

2. wuinete luitete wuilkete 
3. iviáne luitéh wuílki'. 

Első praeteritum. 
Sing. 1. püetéjim, -éjim, püetim üorcjini, aonjun 

2. püetéjih, -éjik, püetih 
3. püetéji, püetéi, -ije, püeti 

Dual. 1. püetéjimén, -éjimén, püetimén 
2. püetéjitén, -ejitn 
3. püetéjin, -éjin 

Plur. 1. püetéjimuh, püetéjimuh, püetimé üoréjimuh. iivrijiinuh 
2. püetéjité üoréjité, üorijité 
3. püetéjin, -éjin, püetéjin uorésin, üorijin. 

üoréjili, üorijih 
uöréji, üoréi, üoriji 
üoréjimén, üorijimen 
üorejitén, üorijitn 
üoréjin, üorijin 

Második prteteritum. 
Sing. 1. püetéjijjim wuílkéjijjim, wuélkéjijjim 

2. güetÉjijjih wuélkéjijjih, wuélkéjijjih 
3. püetéji)ji wuelkéjijji, wuélhéjijji 
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Dual. 1. püetéjijjimén 
2. j>üetéjijjitén 

wuélkéjijjimén, wue'lkéjijjimén 
ívuelkéjijjitén, wue lkéjijjitén 

3. jiüetéjijjin wuelkéjijjin, wuelkéjijjin 
Phir. 1. püetéjijjimü', püetéjijjü? wuelkéjijjimü', miélkéjijjü' 

2. püetéjijjité wuélkéjijjité, wuélkéjijjité 
3. püetéjijjin wuelkéjijjin, wuelkéjijjin. 

Priiesens. 
Sing. 1. 

2. 
o 

waltam 
waltah 
waltd 

kattant 
k itták 
kattd 

cdlam 
cáld' 
cálá 

Dual. . 1. 
2. 

wattén 
wál'tetn 

káttén 
kdttetn 

cdlen 
édletn 

o watté v. watté )>an , kátte v. kdttepon cdlé v. calepon 
Plur. 1. 

2. 
wáttuh 
wáttete 
wattéit 

kdttu 
káttete 
kátteh 

cdluh 
cdlete 
cáW 

-

Sing. 1. jéálam poétám káietam atna-m 
2. jéálah jmssáh kaiítah atnali 
3. jéála pássá kaietá atua 

Dual. 1. jíelén pisién ki'ten utnen 
2. jieletn jnssetu kiHetn utnetn 
3. jidí'h v. jiisséhv. klHch v. ütne' v. 

jielepan pissepan kiHepon utnejpn 
Plur. 1. jieln jiissu ki'tuh utniV 

2. jielete jnssete kiHe\e utnete 
3. jieléh pisséh ki'téh ütné*. 

Első prseteritum. 
Sing. 1. wdl'tejim, wattéjim utnejim v. utnejim 

2. wáttéjih, waltéjih utnéjih 
3. wattéji, wattéi, wattéje, wál'ti utncji 

Dual. 1. wattéjimen, wdttijimen utnéjimén 
2. wáttejiten, wáttéjitn utnéjitén 
3. wál'tejin, watt éjin utnejin 

Plur. 1. wáttéjimu, wáttéjimé utnéjimuh 
2. wál'téjitc, wdttéjité utnéjité 
3. wál'tejin, wattéjin utnejin. 

Második prseteritum. 
Sing. 1. wáttéjijjim utnéjijjim 

2. wál'téjijjih utnéjijjih 
3. icdl'téjijji utnéjijji 
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Dual. 1, wal'téjijjimén 
2. wál'téjijjitén 
3. wál'téjijjin, -f'jijin 

Plur. 1. wal'téjijjinmh, -éjijjuh 
2. wáltéjijjité 
3. wáMéjijjin, -éjijin 

utnejijjimén 
utnéjijjitén 
utnéjijjin 
utnéjijjimuh 
utnéjijjité 
utnéjijjin. 

Ündersáker lappmarki nyelvjárás (Dovrefjeld) 

(jahkih hinni; pal'ítih ijeszteni; wqttih adni; pissih sütni). 

Első pra?sens. 
paUtam wqttam pássám 
pallta' íratta páss<V 
pallta ivqtta pássá 
palltéu wattm pissén 
paUteten, a -áttéten piéietn 

palltetn 
pafttéh, watté' pisáéit v. 

paUtépon pissepon 
palttuh, wqttüh pissuh 

palltépé 
pal'l'tete, wqttete pissete 

palltéte 
patltéh watté' jiissé. 

Sing. 1. jahkam 
%. jahkah 
3. jaltkd 

Dual. 1. faltkén 
2. jahkéten, 

jahketn 
3. jáhkéh v. 

jahképan 
Plur. 1. jáltküh v. 

jahkébé 
2. jahkete, 

jahkete 
3. jahlcéh 

Második preesens. 
Sing. 1., 2., 3. = első prcesens 
Dual. 1. jahkéjén 

2. jahkéjétein 
3. jahkéjévés v. jahkéjepan 

Plur. 1. jahkéjépuh 
2. jahkéjétete 
2. jahkéjé' v. jahkéje'1 

Sing. 1., 2., 3. = első prass. 
wqttéjén 
wqttéjétetn 
wattejevés, wattéjepan 
wqttéjépuh 
wqttéjétete 
wattéjé*. 

Első pweteritum. 
Sing. 1. jahkéjim 

2. jahkéjih 
3. j ah kéjt 

Dual. 1. jáhkéjimen 

2. jahkéjiten 

3. jdhkéjin 

Második pr.eteritum. 
wqttéjimY. wuttim jáhkéjijjim 
watté jih v. wuttih jáhkéjijjih 
wqttéji v. ttfliíft jahkéjeja 
wqttéjimen v. jahkéjijjimén v. 

wuttim en -éjijimén 
wqttéjiten V. jdhkéjijjitén, 

wuttitn jdhkéjéjetn 
wattéjin v. wuttitt jáhkéjijjin 
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Plur. 1. jahkéjimu', wattéjimuli v. jdhkéjijjimuli, jahké-
jahkéjimé witttimuh jijjuh 

2. jahkéjite, jahkéjité wattéjite v.wuttite jahkéjijjité 
3. jáhkéjin wqttéjin v. wuttin jdhkcjijjin. 

Undersáker, Anaris hegység és Herjedal. 
(waccih menni; utnih v. u'uúih habere ; jiehtih mondani; 

wninih látni.) 
Prsesens. 

Sing. 

Dual. 

Plur. 

1. wdccdm 
2. waccdlt 
3. ivaccd 
1. wacccn 
2. waccetu, 

waccerzn 
3. waccéh, 

wacceipn 
1. waccuh 
2. iraccers 

3. waccéh 

atndm v. a andm 
atndli v. a'andh 
atnd v. dana 
utnén v. u'unén 
utnetn v. uuúetn, 

utnersti v. u'unersn 
utnéli v. n'iiríéJi, 

utnejpn v. u aneppn 
Utúuh v. u'unuli 
utners v. uuners 

utnéh v. u'uúéh 

jedhtdm wudinam 
jedlitd ívuainüh 
jedhta wuaina 
jiehtén wuinén 
jiehtetn, wuinetn 

jiehtersn wuinersn 
jiehtih, wuinéh, 

jiehtejpn wuinej>on 
jiehtü' aminő,' 
jiehters, H. wuiners 

jiehtre 
jiehte louinéh. 

Herjedalból mint 2. prassenst a dual. 3. személyében a követ
kező alakot jegyeztem föl: wüeéejavés «lőnek ketten» (inf. wüecih, 
tő : wüecé- lőni). 

Első prípteritum: 
Sing. 1. waccéjim 

2. waccéjih 
3. waccéjij, waccéje, waccije 

Dual. 1. waccéjimén, -éjimén 
2. waccéjitén, TJ.waccéjétan 
3. waccéjin 

Plur. 1. waccéjimu , waccéjxC 
2. waccéjité, waccéjité 
3. waccéjin 

Második praeteritum: 
waccéjijjim, waccéjijim, wacce-

jijjirn 
waccéjijjih, waccéjij jili 
waccejejja, -éjejjd, waccejeja, 

ivaccéjejje, -éjaje, waccejejja 
icaccéjijimén 
waccéjijité 
waccéjijjin 
waccéjijjimu 
waccéjijjité 
waccéjijjin. 
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2. -s ( e r e d . - a j t ő v é g ű e k r a g o z á s a . 
Stenselei nyelvjárás 

(kaunet találni; pajet hagyni; ééttet lenni; leihket önteni; 
pleset szabadulni; jüuket inni). 

Praesens. 
Sing. 1. kaunup pajtit séttup leihkep piesup jüuku]> 

2. kaunh pajh sétth leikk' pies' jüuk' 
3. kauva p'ája hitta leihha piása jauka 

Dual.ll. káunén,káuninpajrn sétten, leikkén piesén jüukén 
Plur.\ kaunepé sittepe 

2. kaunété pajété séttHé leihketc pieséte jüukele 
kaunéjitté pajejité ééttéjitte leikké- piesejitté jü*Mjité 

jitté 
3. kaunéh pajéli íétteh IHhkéh piese jüukéh. 

Első prpoteritum. 
Sing. 1. káimip piijib séttip lijhkip pi'sip jüukip 

2. künn', plijih iéttih lijhkih, pi'sih, jüllkili 
ktiunih Irjlik' ptfs' 

3. í.dimi paji ééttl lijhki pi'sl jüuki 
Dual.,Plur. 1. káiinimli jidjimh séttimli lijhkimh pi*gitnh jü*kimh 

2. kdunite pajité ééttité lijhkité piisitíi jüukité 
3. kaunin pdjin séttin lljhkin ptfsin jüukin. 

Második prseteritum: káunijip, pdjijip v. pdjijip; séttijijt, 
lilikijip, pilsijip, jüukiji/> stb. (1. -I tövűeknél). A cuohpot vágni, 
porrot enni igéknek csak második praeteritumi alakját találtam 
(Sing. L. őuohpojip, 2. óuohpojih, 3. cnohpoi; plur., dual. 1. cuoh-
pojimé, 2. cuohpojití', 3. cuolipojin ; —porrojip, porrojih, porroj v. 
porrij ; dual., pl. porrojime stb.). — A porrot ige pnesense: sing. 1. 
porrup, 2. porr^h, 3. porra; dual., plur. 1. porrhi stb.). Hasonló 
ragozású a riipmet elszökni ige is, de ennek már kétféle prseteritu-
mát jegyeztem föl: sing. 1. rüpmip és riipmojip, 2. riipmih és rüp-
inojih, 3. rüpmi és rüpmiti; dual., plur. 1. rnpmari és riipmojime, 
2. riipmité és rüpmojitc; 3. r'ápmin és riipmojin. - Az acs- és 
kalákz- kelleni, fogni segedigék dual. és plur. 3. személyében •» 
rag is előfordul: acrs, kalekíis. 
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Frostvikeni nyelvjárás. 

(süttet lenni vmivé; pieyet tenni, helyezni ; cuohpst vágni). 

Prassens : Pra?teritum : 
Sing. 1. sutiam piejsm Őuohpm suttijem cuohpojem 

2. sutt' plejh Őuokp' suttijeh áuohpoje' 
3. satta péájá cuohpá süttije, suttijé cuohpoje 

Dual . 1. suttén, -en piején cuokpén suttijimh cuohpojim 
2. suttetn, suttén piejetn cuohpetn éuttijitn cuolipojitn 
3. sutté' piejé' cuohpé' suttijén cuohpojin 

Plur. 1. suttén, suttepe piejepe cuohpepe suttijim' cuohpojim' 
2. suttete piejete cuohpete suttijite, -té cuohpojite,-té 
3. átrtl5 piejé cuohpé suttijén cuohpojén. 

(hihcih 
fogni; 

Sing. 1. 
2. 
3] 

Dual. 1. 

2. 
d. 

Plur. 1. 
2. 
3] 

Skalstugani nyelvjárás 
esn i ; pajih hagyn i ; sittih lenni vmivé; tPpih venni, meg-
"•ckcih r úgn i ; píesih szabadulni ; k'uHih ha l lan i ; úiiowih 

ölni, nyúzn i ; jüiéki' dalolni). 
Prsesens. 

kalicem 
kahc' 
kahca 
kii hóén 

kahcetn 
káhéé' v. 

pajzm sittam 
}>áf sitt' 
paja sáttd 
pdjén (tkp. sittén 

pudjén) 
pdjetn 
pdjé v. 

káheeponk pdjepon 
kdhcu pdjuh 
káheete pdjete 
kdhéé' pdjé' 

sittetn 
sitté' v. 

sittepm 
sittu 
sittete 
sitté' 

ti'pm 
tV'p' 
t'iicpd 
ti'pén 

tilpetn 
tl'pé' v. 

tPpepon 
tPpü' 
ti1 pete 
tl'pé' 

cékcsm 
cékc' 
caked 
cckcén 

c/'kcetn 
cefece v. 

cékcepon 
cekeu 
cckcete 
éekőé'. 

Sing. piesdm 
2. ples' 
3. pédsd 

Dual. I. piesén 
2. piesetn 
3. piese v. 

piesepon 
Plur. 1. piesuh 

2. piesete 
3. plesé' 

kuHum 
küuí' 
kaula 
kuulén 
küHetn 
kii Hé' v. 

küHepon 
küHuh 
küHefe 
küHé' 

nuoivum 
nüoirh 
úugaoa 
niiovén 
niiovetn 
úiiové' V. 

nüovepon 
niiowuh 
nuovete 
úiiové' 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 

jiiiékum 
jiiiék' 
jöiéka 
jiiiékén 
jiiiéketn 
jiiiéké' v. 

jiiiékepon 
jiiiekuh 
jiiiékete 
jiiiéké''. 

19 



286 HALÁSZIGNÁCZ. 

Első praeteritum : Második praeteritum : 
Sing. 1. kahcijim pajijimv.jiajejim kahcijijjim 

2. kahcijih jiájijih kahcijijjih 
3. kahéiji, -ije P.öjiji, -(?<? kahcijijji, kahcijejji 

Dual. 1. kahcijimén, -men pajijimen kaJicijijjimen 
2. kahcijitn, -ijitcii jnljijétn kalicijijjitén 
3. kahcijin pájijin kahcijijjin 

Plur . 1. kahéijimü' gagijimÜ1 kahcijijjimu 
2. kahcijité, -ijitc l.'ajijítc kahcijijjité 
3. Itahcijin pajijin kahcijijjin. 

A többi példák praeteritunia: sittijim, sittijijjim; tilpijim, 
tfyijijjim; cekcijim, cckcijijjim; piesijim, jnesijijjim; küHijim, 
kuHijijjim ; nüovijim, niiorijijjim ; jiiiekijim v. jüiekijijjim stb. 

Undersáker lappmarki nyelvjárás (Dovre fjeid) 
(pissih mosn i ; pillih félni; siHih aka rn i ; ciekih elrej teni; cü&kih. 
id. : sekciíi leselkedni; kúHih ha l l an i ; cuéiekih hótalpon futni) 

Prsesens. 
pilhm 
piW 
jicilld 

Sing. 1. frissem 
2. [riss' 
3. pássá 

Dual. 1. pissen 
2. [rissetn 
3. pisse' V. 

pissepan 
Plur. 1. jrissuh v. 

pissepe 
2. pissete 
3. pissc' 

pillén 
pilletn 
pilW v. 

pillepun 
pilluh v. 

pillepe 
/rillete 
pilléit 

siHom 
si'V 
sá'itá 
Sl'téll 
si'tetn 
aiHé' V. 

siHepun 
siHuh v. 

siHepe 
si'tete 
si'té 

elekem 
ciek' 
cedka 
éleken 
cieketn 
ciekc v. 

ciekepan 
ciekiih v. 

ciekepe 
ciekete 
ciekc 

Sing. 

D u a l . l . 
2. 
3. 

Plur. 1. 

2. 

cüokom 
cüok 
cöaka v. 

céaka 
cü&kén 
cüoketn 
cüoké v. 

cüokepan 
cüokuh v. 
ciiokepe 

ciiokete 
3. ciiokí 

sel,csm 
seké* 
mkca 

sekcén 
sekcetn 
sekcéh v. 

éekcepuit 
sekcuh v. 

sekcepe 
sekcete 
se le céh 

kuHum 
küur 
kavld 

kulim 
külstn 
külé' v. 

külepan 
küluh v. 
külepe 

külets 
külé; 

cuwicksm 
őuéiek' 
cuéiéka v. 

cedieka 
cuwiéken 
cuéieketn 
caéicke v. 

cuéiekepan 
cuéiekult v. 
cuóiekepe 

citéiékete 
cuéiéké. 
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Első prífiteritum : Második prseterituni : 
Sing. 1. pissijim s^tijim, siltim pissijijjim, pissijijim 

2. pissijih siHijih pissijijjih, pissijijih 
3. pissiji, pissije siHiji, -ije pissijejjá, pissijeja 

Dual. 1. pissijimén, siHijimén, sVtijimen pissijijjimén, -jijimén 
pissijiméu 

2. pissijitén, -ijitn, siltijitén, si'tijitn, pissijijjiten, -jijétn 
pissijitén si'tijitén 

3. pissijin siHijin pissijijjin, -jijin 
Plur. 1. pissijimü', siHijirnuh, pissijijjimuh, pissi-

pissijimé, siHijímé, jijjuh, -jijimuh 
pissijims si'tijims 

2. pissijite, siltijite pissijejjité, -jijite 
2>issi)it<' siHijité 

3. pissijin siHijin pissijijjin. 

A többi példák pne te r i tuma: pillijim, pillijijjim; ciekijim, 
-ijijjim; cüokijim, cüőkijijjiiu ; sckcijim, sekcijijjim; kulijim, küli-
jijjim; cyéiekijim, -ijijjim stb. -— Megjegyzendő cüwhpili vágni : 
pnes. s. 3. cüwkpd és céahpá; praet. cuwhpgjim, cuwhpgjilt stb. 

Undersáker, Anaris hegység és Herjedal 
(taloivih j önn i ; pissih sü tn i ; tPpih fogni; mielih t u d n i ; süukih 

evezni; cnwhpih vágni). 
Praesens. 

pissem dilpm mlelom suukom 
pissli tilph mielh süukli 
pássá táipd meála sauká 

•Sing. 1. taloivum 
2. talöwli 

• £ 

3. talöirá 

Dual. 1. talévén 
2. talí'vetn, 

taleveren 
3. talévéh v. 

mielcn sukm 
mielersn süketn 

ciKvJipm 
Őuwhph 
ciehpá v. 

céahpá 
cuwhpén 
cuwhpersn 

Plur. 

pissen tílpen 
pissetn, tPpetn 

-erén 
pisséh v. ttlpéh v. mieléh v. sükeh v. cuwhpéh v. 

talevebon pissepon tp-pepvn míelepon sükepon cuwhpepon 
1. talewu1 pissü' tjúpü"1 mielü' 8Ükü' cuwhpíC 
2. talevere pissere ti'pers mielerz sükers cuwhpers 
3. falevél/ pisséli tilpéh mieléh sükeh cuolipéli. 

Első praeteriturn : 
.Sing. 1. taloiciijim 

Második prífiteritum 
ti'pijim talowujijjim ti'pijijim, 

-ijijjim 
19* 
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2. talowujih tppijih talowujijjih tPpijijih, 
-ijijjih 

3. talowui, ti'piji, il'pije talonmjejja, tPpijfffla 
talowuje -jejjü 

Dual. 1. talowujimén tl'pijwién taloicujijjimén tfpijijimén 
2. ialówujitén, ti'pijltén talowujijjitéii tVpijijitén 

-jétdn, -jétn 
3. talowujin ti'pijin talowujijjin tl^jijijin^ijTJiu 

Plur. 1. talőivujimu', f&pijimü', -ÍQÜ* talotcujijjimti ti'pijijimti, 
-uijti -ijijjuh 

% talöwujité, -ite t^pijité taloivujijjité tí'pijijité 
3. tajowujin tnfpijin, -ijen ialoioujijjin tí'pijijin,-ij'ijin 

A többi példák prseterituma: piöUjim, -ijijjim ; mielijiin, 
-ijijjim; sükijim, -ijijjim; cuwhpojim, -ojijjim. — Megjegyzendő 
Anaris príesens plur. I. sittup, pismp; dual. 2. sitten, sitten a 
sittetn alak mellett. Ugyanott a praeteritum plur. 1. rendesen így 
van : íitiijü', tVpijti', cuohpojü''. - - Undersáker hegységből a prse-
sens plur. 3. szem. alakjaiul ilyeneket is följegyeztem: saukah 
eveznek (rendesen: sükéh); sakkah húznak (rendesen: sikkek), 
valószínűleg a prees. s. 3. sattka, sakká alakok analógiájára. 

Megemlíthetjük még, hogy némely -g tövű ige dual. (és plur.) 
3. személyében egész Jemtlandban -s (-és) rag van: kaláks- wer-
den, fog, kell: kalékés; ciektz- kell: éiehtés, F. aéé- a jövő idő 
segédigéje : aőis ; 1). külés hallanak ketten. 

•it, tővégüek ragozása. 

Sing. 1. taréjég tar ejtijip twrujip 
2. tarejti, -tilt taréj újik turüjilt 
3. tttriije, toröju, tai •eju taréjai, -iti turüji 

Dual . 1. taréjun taréj ti ji m e, ta réjujlrn e turujimlt 
2. taréj tijúé, taréjnjitté taréjujité, • ujite turujité 
3. taréjait, tarejtt/ia taréjújln, -ujin, -ujin v. 

taréjüjikan, -ujikan 
tttrüjin 

Plur. 1. tar ej un ta réjitji m', taréj ujlme 1 
2. taréjujité, -itjitté taréjujité, -ttjlté = dual 
3. taréjuk, -üli taréjttjin, -ujin 1 
Sing. 1. aeéíip, -uj.) accújip, -ujip hcéip 

2. ucéúk, -tik accnjih bőéih 
3. becs accut VCCl 
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Dual., plur. 1. accmi accujime hccimh 
2. acéiijité, -ujittr accujité heéitr 
3, accuh, accuj/a aÓÓujin hccin, 

hccikan. 
Egyéb pé ldák : koarrut va r rn i : praes. s. i . köariiji, 2. köarűh, 

3 . körrs ; dual . 1. köqrrün stb.; praet. s. I. koq,rrüji}> s tb . ; — víajut 
megrészegedni: praes. s. 1. vlajnj), 2. viajuh, 3. vwjú;' dual . 1. 
víajíin ; praet. s. 1. vtajüjij) v. vii'jiji, 2. rlajűjili v. eő'jih stb. 

Némely igék pnt'sens plur. 3. személyében -á' v. I ' van »' 
helyett ; pl. cakket gyűjteni, szedni : praes. plur. 3. cakkd' v. cakké' 
(NB. praeter. 1. Óokkip, 2. Őokkih s tb . ) : kaééet hugyozni ( = Arj. 
koföut): praes. plur. 3. kacéé'. 

Frostvikeni nyelvjárás. 
Sing. 1. taréjain taré jajéin 

2. taréjaii taréjajeli 
3. toröje tarejaje, -aje, taréjai 

])ual. 1. taréján, taréján taréjajim' 
2. tarejetn, taréjittc tarejajitn 
3. taréja' taréja jen 

Plur. 1. taréjejis, iarejiij!: taréjajim', taréjajip 
2. taréjete, tarejúte taréjajite, tarejajit 
3. taréja' taréjajén, -ajin. 

Egyéb példák: carovut k iá l tani : praes. s. 1. éaröwam, 2. 
rarwa', 3. óoröwe; dual. 1. carövvn ; plur. 1. cgróviqis; dual. plur. 
2. égrövüte • dual. plur. 3. caróvá'; p ra te r . s. l.carvajein és cürvivi; 
2. carvajih és cörvih ; 3. cárvajé, carvai és cörw, cörvije stb. 

Skalstugani nyelvjárás. 

Sing. 1. taréjain a iram 
2. taréja arrali 
3. turuje arra v. U/TÍ [ R. turuju (uz) 

Dual. 1. taréján (rendes) arreVi | B . aamékien [ U. taithi v. taitán 
2. tarejetn arrstn | B . tarejeren | U. taiterdn, hakstsn \ 

D. céaratn, kuwrhátrin Sk.coarvatn,panakat n 
3. taréja' arríhtarrih\R.ceara\mn ,cáccs}\an ,kiiórékz]\an 

Plur. í.tarejuh arruh | B . katiipu' (kát.)pe) 
Q.tarejete arrste; Sk. kaiérute, káttite \ B. rearnts |j 

U., A. -re 
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3. taréja arri' | Sk. deci, kaieivi' | Sk. ja'mm'ku'' | K, 
kata' v. kátuh, -u9, kuérkuh v. -a; ceara' v, 
-ít',- U. kö°tü legelni 
A., U., alt. a; d e : taita' v. taité\ 

II . pnet . 
Sk. dual. 1. (katajen) 

2. katajetetn 
3. kátaje' 

R. cearajeves, H . járkajeves 
Plur. 1. Sk. katajepuh 

2. Sk. kata jótéte 
3. Sk. kataje'. 

Sing. 1. tarejajim 
2. tarejajih 
3. K. taréjai, -ji \ taré-

jajé. -ji 
Dual. 1. tarejajivien, -men j -jimen 

2. tarejajltn, -jlten | Sk. 
-jéten 

3. tarejajin 
Plur. 1. tarejajimiV, -jime,-jime \ 

Sk. -jimiC 
2. tarejajite, -jlte j Sk. -jííe 
3. tarejajin I Sk. -jen.*) 

Pra ' ter i tum. 
turujlm 

II. prset. tarejujijjim, s tb . 

HALÁSZ IGNÁCZ. 

*) Eddig terjed a szerző kézirata. A hátralevő rész körülbelül egy 
ívre terjedt volna, de azt már nem dolgozhatta ki. 


