
SVÉD-LAPP NYELVMUTATVÁNYOK. 

Az 1873-ban Budapesten megfordult négy lapp ember északi 
Svédországból való volt (még pedig Mahí egyházközségből, mely a 
Pite Lappmarkban fekszik, Skellefteá-tól fölfelé, észak-nyugatnak). 
Nyelvükben is könnyen felismerhető volt az úgynevezett svéd-lapp 
fődialectus, mely a norvég- vagy finnmarki-lapptól tetemesen kü-
lömbözik, nem csak hangtani sajátságoknál fogva (a milyen p. o. 
szókezdő k,t,p a finnmarki-lapp g, d, b ellenében, vagy szóköze
pén az eredetibb kt, mely a lappF.-ban ft-vé lett), hanem eltérő 
grammatikai alakok (p. o. -b ragos accusativus, -sne ragos locativus) 
és szóhasználat által is. Eddigelé a svéd-lapp nyelv ismeretét job
badán a már közel százéves Lindahl- és Öhrling-féle »Lexicon Lap-
ponicum«-ból (megjelent 1780-ban) s egy ehhez csatolt rövid gram
matikai vázlatból kellett merítenünk; mert a későbbi Possart-féle 
kis grammatika (1840) csak a Lindahl-féle vázlat után készült, a 
Rask- és Friis-féle lapp grammatikák (1832- és 1856-ból) meg tü
zetesen csak a finnmarki-lappal foglalkoznak, a svéd-lappot csak 
itt-ott mellékesleg érintve. Nagyon becses volt tehát az alkalomi 
melyet az említett lapp emberek ittléte a svéd-lapp nyelvnek élő 
szavával való ismerkedésre nyújtott, a mennyiben ebbeli ismere
tünknek megbecsülhetését, illetőleg megigazitását és kiegészítését 
Ígérte. A velük folytatott tanulmányból csakhamar meggyőződtem, 
hogy az ő nyelvük elég jól egyezik a Lindahl-féle Lexicon-ban 
számos mondatokban ismertetett svéd-lapp nyelvvel, csakhogy amab
ban, csekélyebb ejtésbeli eltéréseken kívül, még több hangalaki 
momentum megkülömböztetése volt észlelhető, melyet Lindahlnak 
helyesírása ki nem fejez(p^o. vocalisok hosszúsága; a-nak a-re vál
tozása következő i előtt; némely nyomatékosan ejtett, consonansok-

NYELVTUD. KÜZI.KMÉNYKK. XII. 1 1 

>>,. * 



162 BTTDENZ JÓZSEF' 

nak megelőző gutturalis spiránssal (%) való ejtése: hk, ht, hp, 
he, he). Pedig ilyen hangalaki momentumok is a kutató és hason
lító nyelvtudományra nézve esetleg igen érdekesek és fontosak le
hetnek: így p. o. az ejtés szerint való svéd-lap kuhta »hat« (Lind. 
kota) szorosan összetalálkozik a szintén hosszú ít-val való finn kűte-
val. Fölfedeztem azonban az ő nyelvükben egy eddig ismeretlen 
grammatikai alakot is: a 3. személynévmásnak dualisbeli nominati-
vust sönoi, a közönségesebb elrövidült soi mellett; amaz megmagya
rázza a casusalakokat, melyekben a tő söno (gen. sönon, acc. sönob). 

De mind ennél fontosabb,hogy a malii lappoktól néhány ösz-
szefüggő textust is nyertem, népmeseszerü kis elbeszélléseket, me
lyeket elmondásuk után följegyeztem, s velük ismételtetve szorosan 
a hallott ejtés szerint leírtam. Úgy is közlöm ezeket most, el sem 
enyésztetve belőlük kisebb szóalakbeli külömbözeteket és ingadozá
sokat, melyek még egyazon darabban s így egyazon embernek 
ejtésében is találhatók; mert csakis így adnak hü képet az élő svéd
lapp nyelvről, melynek szintúgy, mint minden más beszéllt élő nyelv
nek, bizonyos alak-variatiót kell megengednünk. S népies szövegek, 
tudtommal, eddig még nem is jelentek meg svéd-lapp nyelven, míg 
finnmarki-lapp nyelven való meséket már elég szép számmal gyűj
tött és adott ki Friis (Lappiske Sprogpröver, Christiania, 1856.). Ez 
igen becses lapp szöveg-gyűjteményből föl is használtam egy mesét, 
mely a svéd-lapphoz közeledő Vefsen-vidéki tájbeszédben van írva, 
(Friis, 106. lap. Jetanassen hegke), hogy amalai lapp embereket ily 
szöveg-elmondásra rábírjam. Ezt ugyanis mindjárt értették s nagy 
kedvvel hallgatták, a mint nekik fölolvastam, itt-ott még jobban al
kalmazva a kellő svéd-lapp nyelvalakokat (megjegyzem, hogy a 
tiszta finnmarki-lapp szövegek nekik teljesen érthetetlenek voltak); 
azután újra maguk beszélitek el a mesét (lásd alább közleményem 
10, h. számát) s egyszersmind hasonló saját tudásukra is kezdtek 
lassanként visszaemlékezni. Különösen érdekes az így tőlük nyert 
szövegek közt az 5-dik szám, mely tartalom szerint egyezik egy 
Laestadius lapp missionarius által utazó naplójában (1831) csak 
svédül ismertetett svéd-lapp mesével (fölvette Laestadius-ból Friis 
is, a »Lappiske Eventyr og Folkesagn« czimű lapp mese- és rege-
gyüjteményébe, Christiania, 1871. a 26. szám alatt). 

Hogy az alább közölt svéd-lapp szövegeket az érdekeltek lapp 
nyelvtanulmány alapjául használhassák, készítettem hozzá szótárt 
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is, a melybe egyéb a maLfi emberektől hallott szókat is fölvettem. 
E mellett a Lindahl szótára elején találtató grammatikai vázlat 
a szövegek megértésére legszükségesebb alakismeretet nyújthatja. 
Hozzájárulhat mint segédeszköz akár Friisnek finnmarki-lapp gram
matikája is (Lappisk Grammatik. Christiania, 1856.), vagy a »Lapp 
nyelv« ismertetése Hunfalvy Páltól (Nyelvtud. Közi. V.), melyekben 
ugyanis mellékesleg svéd-lapp grammatikai alakokról is van szó. 

Eredeti svéd-lapp közleményemet kiegészítem még két szám 
mutatványnyal egy svéd-lappra fordított kátéból (Dokt. Mórt. Lu-
therusen Uc'c'eb Katekes aktén calgestemin Dokt. 01. Svebiliusest. 
Same kialei puoktetum G. E. Rhenest. Hernösandesne 1847. = 
Dr. Luther M. kisebb kátéja, Dr. Svebiliiis magyarázataival. Lapp 
nyelvre áttétetett Rhen G. E. által. Hernösandban, 1847.), még pe
dig: 11. szám alatt »Rövid religio-történet« és 12. szám alatt maga 
a »Luther-féle kis káté« öt fejezetben. Ez utóbbi mutatványokban 
még egyik-másik grammatikai alak észlelhető, mely az előbbi csak 
elbeszéllő szövegekben nem igen fordulhat elé. A lapp nyomtat
ványnak csak annyiban változtattam az Írásmódján, hogy a két
betűs consonansokat egyszerű jegyekkel írtam {íj és, szóvégén, ts 
helyett c; sj helyett s; ds helyett 3 ; ts helyett c, meg dtj h. 33); 
szintígy qw helyébe, az ejtés szerint ku-t tettem meg á helyett o-t 
(a mint már Stockflethnek »Norsk-lappisk Ordbog«-ja is teszi az 
egybevetett svéd-lapp szók rovatában). Egyébként érintetlenül hagy
tam a vocalisok írását, mely pedig azoknak esetleges hosszúságát 
ki nem tünteti; csak a személynévmásoknak gyakran eléforduló 
egyesszámi acc. és gen. alakját írtam 0 helyett, az eredeti szövegek 
szerint, w-val (p. 0. sn »eum, ejus«). Az eredeti szövegekkel vetve 
össze a lapp kátébeli mutatványt, könnyen megitélhetjük, mennyire 
marad el a valóságos ejtéstől a nyomtatványbeli hangjelelés. 

A svéd-lapp szövegek írásában egyébiránt csak keveset térek 
el az ujabb finnmarki-lapp könyvekben is használt elég czélszerü 
írásmódtól, melyben jelesen már a c, %, c, 5, n egyszerű betüjegyek 
divatoznak = cs, ds, ez, dz, ng (az utóbbinak x\ az alakja); szintígy 
S (d alakban) = lágy angol f/?-féle dentalis spiráns. E szerint a 
consonansok jésitését (új l') még y-vel jelöltem, s az t-végü iker-
önhangzókat ugyancsak t-vel írtam fai, ei, oi, ni). Különös jelö
léseim csak a következők: 1) egy á, e-vel ikerhangzót képző igen 
rövid i kisebb alakú s feljebb emelt i-vel ('a, *«)\ — 2) az i-hez 
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közeledő e-hang e-vel; — 3) a némely kemény eonsonansok előtt 
hallható, azoknak nyomatékos vagy erősbült ejtését éreztető, ke
mény gutturalis spiráns A-val (hk, ht, hp, he, he); — 4) apostroph-
jegy a szóvégen már ki nem ejtett h-t ( = finnmarki k) pótol; az 
előtte álló vocalist egy kicsit meg kell nyújtani, p. o. almacé ( = al-
maceh) majdnem így: almacé; ta1 (= tah): ta. 

(Svéd-lapp népnyelvi szövegek.) 
l. 

Té lijen adna same', juhko' lijen küllam: pahatahkeje' (veho-
laeV) kaikén pöhtet sijen hohketemen tet. te sije karvetaeen adna 
kedkit aktén varén nalla. te ku sije cohketijen ollast, té kullajen 
taite skialmit. te akté olbma manni (vuelgi) tai veholace kőik. te 
kaikén ta' veholace' tohbelet tab olmab, men te vasteti tat olbma 
(ólmai): jus mu pajabehte viesot, te kalkab tijeb ohpetet anabi 
almaöi kőik. te sije pajen sü viesot. te sodn va35Ígöti tan varén 
kőik ja va33en paijas tan várén met. ku pőhten sije kaska laidoi 
tan varin, te ta' adna' same' jollartahtelején taite adna k'edkite tan 
várén met vuoles, tai veholaci hohketemen tet, tassa ko hohketejen 
kaihkit. ja te kolbma (taiste pahatahkejist) pahterejen ruvva autest. 
te lejen mannemen tassa ko kaunatejen 'ánabi skiálmi kuim. te saf-
dnotijen siji abmase sije mannet tohko, te sije hohketuvve'. te sije al-
vetijen (sorganijen) tan sagga ja jorgetijen vist merraje. 

2. 

Té li sömes pálen akt olbma, juhko li meheeb vagjemen ja 
luddite vuohcemen. te sodne cajani ja icíi tist sodne heibmai kauna, 
ko saddi seudnjet (seudnjet, v. ijja). te sodn pöti vist í^as loddi 
(keinon nalla). te sodn vuini, ahte sömes le va3am sü mangesne. 
te sodn sorgeni, ku sodn i ville heibmai kaune. té sodn nssotác'i aía 
tollob pollajahtet. te sodn ices.karvob nuoli ja pieji tab tollon 
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páldi. ja te sodn icci tuosta tollon paldesne vállahet, ainat sodn 
va3esti tollon pignoles ja vuerdi tassa ku tat pöhta, juhko lei sü" 
marigesne vaggemen. te tat pöhti ja te vueci pirsoin tan karvoi, 
juhko le tollon paldesne. te váji taté vuehceje olbma ja ussoti, ahte 
sodne le hohketam tab vállaheje olmab; i lam líkan tat almac, 
ainat tat karvo, mab tat cajanem olbma le piejem tollon páldi. té 
áska tat olbma vueci pirsoin tab pahatahkojeb. te vist sodn leggasti 
tan tollon paldesne tása ku peive saddi; te áskan manni icas heibmai. 

3. 

Te li sömes olbma ja ahka, ja kolbma mána' lejen sönesne. 
te sömes pálen soi kalkiken kuilide peutet. te sönoj váldiken fá-
rosne porrasumus pardneb, ja kuikte lápiken köten sisne; tollon ai 
láhpiken köten sisa, kukte tá' kuikte mana' kalkiken pivvat. te ku 
soi leikan kuilide peutam, té sűgiken vist heibmi. té vuinigen ahte 
köhte li puöllemen. té tat olbma viági spaihtemust mati, ja cohketi 
tai puöllem manai táktite (rubmahit). te tat porrasumus pardne 
püti ja sardnoi: cicám varresti jaurai, — ja te tat olbma varresti 
tohko sü tolvot, abma sodn hohkanet (ícebs hohkatet). naute ko 
sodn joksi sü, te sodn tobbeli sü ja jorgeli roptot jaurest. 

4. 

„ Sömes paikesne lei kerhko (kirhko) ja te lejen adna sáme 
tasne tan sisne. te herra li lohkamen kirjesne. ja te sodn lohki ja te 
vajesti ulkos spaihte (ruvva), ja ÍRsi (tahpesti) kirhkon okseb. te len 
pöhtam skielma' (pahatahkoje'), juhko' káhtejejen tan kirhkon plra, 
ja sobmase' pollejehten kirhkob. te lejen kaihka same' tan kirhkon 
sisne. ja akté pöres olbma jehti: te kalkabete kaihke nőre' puollet 
tasne. te varrestijen kolbma ólma' ulkos glasen cada ja karten pai-
jel varresteika kuektes; akteb tobbelijen ta' veholace' ja koddelijen 
sü. no te to kuekte ólma' vulgika spaihte pahteret ja manneike hei
bmai (sítai). té valdika juoksite ja té manneika tai veholace vuoce-
men tet (hohketemen tet). te pohten tá' ;ádna' (modde') veholaée', 
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ku lijen suolatem tai puöllem sami herkite (puocite). ja te lijen sije 
vuojenien merraje, vai kaikén sije valjeb adnet, tan tét ku hohketi-
jen alniugeb. te li stuorra devva. te leikan sonnoi tan cohkesne jap-
temen, ku ta' veholace' pöliten vuojemen. te vuostes pöhti vuojenien 
tain lierkin: te vuociken tab veholacob. te mubbe pohti: te tab vuo
ciken, tassa ko nobken kaihk. te lei herra (obpeteje) mangemusen 
vuojemen; te sodne cuoceti tan íces vuojen-berken tuohkai ja roh-
kolaei taiti kuekte ólmait, vai kalkiken pajet sü viesot. te soi jehti-
ken: ku ie todn arbmalaste obbo almugen paijel, te i' todn kenna 
0330 viesot. te píneteika sü tassa ku janii, ja te lei jaurac tan piábmo-
saijen lülelisne: te soi taite jabmesite kesiken tan jaurin kőik, ja te 
cadneteikan kedkit, ja te tan jauren podnai luihtiken (vojoteikan). 
e lé' sije ville tasne jalhkabemen. 

5. 

No te léikan kuikte nuorra ólma' ja akté neita. ja te le taté 
neita reudnotemen pocit melicesne. te sodn kauneti staloi kuim. te 
ta tobbelijen sü aktén sü puvvin (áloin). ja te ta' stálo' mannen 
Icase heiman kőik. ja te pöliten aktén jauren kőik, te manneköbten 
tan paijel; jü li tat jaure kalbmam, abte li jágna, kukte maliten va33et 
ja mannet tai pöcoi kuim. te taté neita adni kuorestakeb (laikeb), 
mab sodn lorí'köti paijel tan jauren,. te nau mannen kukte pöten tai 
staloi heibmai. te ta' stálo' piábmostallen taite pöcite ja karvetijen 
porramasan. te tan neitan kuikte válj a' jorragütiken, kussa tat sö-
nen óbba katoi tan málgatab (kuhkeb). te sönoi va33Ígütiken sü oh-
cemen tet, ja te manniken (pohtiken) tan keinon nalla, kuggo lijen 
ta' stalo' vuolgatam sönon obbab aktén sü poci kuim. te nau man
niken tan keinon met ja pohtiken tan jaurai. ja nauhte kuöriken, 
kuggo li tat laike lodkotovvum. ja te manniken tassa ko pötiken tai 
staloi heibmai. te li tasne cahce-laddo ja te i kuhkes CO330Í mórra 
tan paldesne. te sönoi küciken paijas tan cohkai. te tat neita pöti 
taté laddost íaceb vá^et . te sodn voidnaji sü válji arodejeb: te 
sodne kiáhcesti paijas tan mören mete. te ta' sü vélje' vasteteikan: 
maktes vieso'? »kalle mon viesob puorekikt.« ja te ta' vélje'kahca-
teikan, maggaracite piábmoite ta' stálo' karvete'. te sodn vasteti: 
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»eobbite ja vadnemite ja kerbmait. te sodn taite i mahte porret.« 
te ta' vélje' kahcateikan, mab lé' sije maiestemen? te sodn vasteti: 
»vadnemen piargoit.« te kacateikan, maste ta' stálo' palle' abmase 
mige pöhtet tan sijen mallasi. te sodn vasteti: »könist,« te to velja' 
jelitika ara tat sönon óbba tahket storra tollab, vai krühten paijel 
lebma pöhta, vai kőne' lülin pohtet tan mallasi. ja te nauhte tömeti 
sönon óbba, ja naulite akta porrasumus stalost jehti : — — — *) 
ja te nauhte saddi alite ta' stalo' kohcon tab nuorra neitab aca sodne 
kueddet taite piárgoite tan laddon kőik vadnem-kausoi, ja te sodn 
kuiddi taite tan cahce-laddon kőik. té ta' sü velja' váldigen taite 
piárgoit ja porriken. no te kahcateikan, maggar karvob tat stalo 
adna? te sodn vasteti: »röuteste.« te kohöoiken tab obbabsken aci 
sodne o^ejebmai piejet tab karvob tollon páldi, vai tat kalka pah-
kes saddet. ja naulite sodn tömeti, ja te valdiken ta' velja' pöcen 
corvit ja te skuolateikan taite. te ta' stalo' ussotijen, ahte ta' lé' 
puoce'. ja té akté porrasumus staloi velja kalki va3estet ulkos. té 
kalki sodn cahket (piejet) tab röute karvob, men té li taté páhkes 
saddam. te sodn varresti nau écasa pirsoin, vai sodn kalki vuehcet. 
té ko ulkos pöti, té to kuekte ólma' tobbeleikan sü ja hohketeikan. 
ja naute te pöti olkos mubbe stallo : te tab ai sönoi hohketeika. naute 
pöti ulkos kolmad stallo: te ai tab hohketeika. té sönoi caniken (va-
3Íken) kötin sis. té lei akta porrasumus stálon ahka cohkahemen. 
té kacateikan sönoi suste: kusne lé sijen pednik. té sodn sardnoi: 
kaska-ragnon vuelesne, posso-ragnon vuelesne, ja ukse-ragnon vue-
lesne. ja té sönoi caimetaciken ja jehtiken: ic todn taiti, kie tusti ped-
niki pira kacataci? té taté vuores ahka jehti: cuinidi mu éalmi' ja 
kulmi'. té sü calmi' rappasejen, ja té to kuekte ólma', sü hohketei
kan, ja té valdiken kaihke pedniket ja sönon obbab, ja té mamiikén 
heibmai. 

6. 

Té lén sömes palen adna same', juhko' lén éoigatemen pireb. 
té li akté taiste olmaiste keuremus. té tat <xoigati tasa ku joksi tab 
pireb. té sodn posketi saihtin tan pírén njalmen sís, ja te sodn fag-

*) Vagy tíz szóból álló mondat következett itt, melyet azonban jól 
meg nem érthettem s így biztosan le sem írhattam. B. 
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gáti málgateb, ja nauhte vauti sihpeken mange kiáci mörite, ahte 
sodn jorri. te taté pire stl kasski ja krohkesti síi inubbeb calmeb 
(mubbeu calmev), ja te sodn vállahe savót (tat ólmai), te tat pirre 
cohketi paldi, ja te nau sodn paihki sü (tan olman) njuonen nalla 
ja kocei tan calmi nalla. ja tat pirre ossoti, alite sodne le koddam 
(hohkatam) tab olmab. te sodn vuelgi érit mehcai. ja te pnten sü 
fáros-olma', jubko' lejen sü maíígesne. te vuoidnen, atte lé tat ólmai 
vállahemen; ja naute ku pöhten paldi, te vuojdnen atte sodn lei vie-
somen. ja té ta' ólma' áska v'áhketijen sü heibmai. 

7. 

J a te li sömes palen akté nuorre olmae (pardne), jukko lei 
va53emen mehcesne. te sodn kauneti staloi kuim. te ta' stálo' usso-
tijen sü tobbelet. te sodn varresti spaihte autest, ja naute sodn pöti 
aktén pírén köten paldi. te sodn cagneli tan köten sís, ja naute te li 
pirre tan köten sisne. te tat pardne höleti píreb: aijam, tauhkest 
mű iecat tohkai, vai é' ta' stálo' mü koddele. te tat pirre váldi sü ja 
pieji ecas paldi. te akté stallo pöti tan köten sTs ja ussoti tab par-
dneb valdet. te tat pirre kaskesti sü oiveb érit. ja nauhte pöhti mub-
be : te tab ai sodn kaskesti; ja te kuoci ulkos ja koddeli taite kaihke 
stáloit. te taté pardne piási ulkos ja pöti viessoi heibmai. 

8. 

Te li sömes pálen bonda ja nisun (ahka). ja te tat nísun sö
mes palen 0550Í mnnab. te sodn ulkos va33am li ja láhpi tab má-
nab aktuk. ja te pöti roptot: te tat sü mána valló (cerro), i kössek 
(i altér) savót orro. té tat rökoi muihtaje, atte stálo' le' suina mánait 
lodnetam. té tat ahka váldi lodden monneb ja raigiti tan kieíeb. té 
sodn tevti tab monneb melkest, ja te sodn tahkaköti storra riárro. 
ku sodn tab tahki ollast, te ossotáci easketet smálegeb, ja té váldi 
tab storra n'árob, atte kalki taina suevetet (easketet). te tat mána 
őaimeti (éaibmati) ja höli: viesom leb kuikte lohke jápi, ib le likán 
voidnam tan kaives almaceb. te tat ahka tobbeli sü ja slövi tasa ku 
stalo' cassken sü mánab roptot. te tat mubbe kátoi. 
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9. 

Té lijen sömes pálen ai aktán saijesne sámi' ja te li taiste 
akté porrasurnus ahka, juhko adni jádna pednikit stuorra kiston 
tievob. te kálgen akta pálen ta' same' vuölget kirhkoi; té tat porres 
ahka paci heibmai ja akté pardne. té tat porres ahka váldi táb Ices 
planka kistub ja kueddi táb kőten pignoles ja játti : i nágen táb 
0330 í-ken mü mána' jálla mánai mána' autel ku cihca vielljai varra 
tan kiston paijel kolka. té tat pardne tab küllai, kukte sodn höli. 
té sodn ohcai ja váldi uhees loddaeen cihca ceukit ja tai éiá-
potit nahpi nlpin tan saijai, kossá táte porres ahka pieji tab pine 
kistub. te varra tai loddaci kolki tan kistun nalla ja sodn 0550Í 
taite pednikit. 

10. 

Léi akt olbma, kuhte léi valdom, ja pahas ahka léi susne; i 
tain ahkain mahte viesot (biergetet) párkel (káhceleje). té lei tag-
gar muerje-jápe ja te lei vessél cogget murjit tat ahka. aktén pei-
ven leiba soi aktesne murjit coggemen, ja te lei raige ádnamen sisa 
(cáda). te ku talle coggiken tan paiken plra murjit, te hoikoti (pal-
kesti) vuoles tan écas ahkab raikensisa, ja tohko sodn kátoi (jauki). 
mutto tan mangel tat podnje vaivastovi sagga, ku sodn icci adne 
ahkab, ku sü ahka jaukai tan raikai. te sodn ossotáci: puoreb luli, 
jus tat pahas ahka luli pöhtet paijas roptot. juhte sodn sagga vai
vastovi ku paci aktáin, te sodn podnjagüti piesutakit kolbma jape. 
ku tait olleti, te sodn eadni kiedkeb kieccaje, ja té loihtegöti tan 
raike met ádnamen sis modde peivit. ku tat kiedke léi mannám 
podnai (podnai joksi), té paijas kessegöti. té sodn kuli: lossades li, 
ja ku sodn léi puoktam paijas, té léi tat párkel. té párkel sardnoi 
(jehti) tan olbmai: mab kalkab (kalkacab) tunji makson vaddet, 
ku mü paijas kiessi' tan pahan ahkanlute (luhte)? kallemon rádeb 
adnab makset tunji. mon talle vuolgab sömes öses-olman orrom-
saijai sű pinetemen tét. todn kalka' tohko mannet, ja jus küla' atte 
mon léb sü pTnetemen, té kalka' sodn sardnot: mon mahtab tü cou-
tet taté pinost (vaivest). 
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10, b. 

J e t a n a s e n h á g g a . 

Te lei pöres alikasne kalles (olbma), kuhti lei cica jápe tor
rom jetanasin, ku jetanes olici koddet tan pöres ahkan podnjab 
(kalleb), vai sodn kalka o^o t valdet tab pöres abkab ícases ahkan. 
ku cica jápe (jáke) ollanam lien, te aska puokteti koddet tab pöres 
olmab. mutto te lei tan pöres alikasne ja tan pöres kallasne (olmasne) 
akt pardne, kuhti ai olici (obceti) jetanaseb koddet, vai 0330 had-
dotet (makset baddoin v. vostallostet) tan tét ku jetanes lei kod-' 
dam aldas ahceb, vai kalki o ^ o t valdet aldas cíceb ícases ahkan. 

J a tat pardne (alke) jetti icas eiccai: »tieta' todn, kusne jeta
nasen hágga le, ku mon ib mahte koddet sü ? todn kalka' kacatét 
jetanaseb, kusne sü hagga le.« te kacati cicce jetanaseb: »kusne 
le, jetanes, tii hágga ?« te vasteti jetanes: »manne (man-tet) todn 
kahcata' tan píra?« te vasteti pöres ahka jetanaseb: »jus mon 
nietastuvvab, te mon 0330b torvostallet tü hággai.« — Te sardnoi 
jetanes hággas pira ja jetti : »puölleje mieran tuokkesne le suolo, 
ja tan suolosne le todno, ja tan todnon sísne lé akta sauca, ja tan 
saucan sisne le vuencis, ja tan voncan sisne le monne, ja tan mon-
nen sisne le mü hágga.« té pöhti pöres ahkan pardne cices kőik 
(lussa) ja jetti: »juoko lé' todn ciccam o^om küllet, kusne lé jeta
nasen hágga ?« te vasteti cicce iíías (étfas) pardnai (alkai): »juo 
leb o^om kíillet, pardnam (alkam)! puolleje mieran tuokkesne, 
supcesti jetanes, sü hágga le; ja suolo le tovven (tuvven), ja tan 
suolosne le todno, ja tan todnon sisne lé sauca, ja tan saucan sisne 
le vuencis, ja tan voncan sisne lé monne, ja tan monnen sisne le 
jetanasen hágga.« te jetti pardne ciccasas: »te mon covorab (vir-
deb) palhkit (palhkitet) icasan teudnarit, kei kőim mon mahtab 
mannet puolleje mieran cada.« te sodn palkiti birreb ja seipekeb 
(gumpeb) ja hapikeb ja divvekeb, ja te sodn manneji (mannaji). íc 
manni kasko vadnaseb route-loutuken vuollai, ja valdi hapikeb ja 
divvekeb icas kőik loutuken vuollai, vai ta' kuikte e' kalke puöllet 
(puellet), ja birreb ja seipekeb pijaijei sühkat (siihkamen). te le 
nau atte birre adna ruskis ja cáhpes kuolgit, ja seipek adna ai 
vilkes ja cahpes ja ruskis treplit (fl'ákkait) kuolgaisne, ku puolleje 
mieran cada lé mannám, te pöhtin tan suolon kőik, kusne jetana-
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sen hágga lei, ja té va33en paijas suoloi ja pölitin todnon kőik. té 
loski birre ícas autes-juelkin (rabmin) todnon bodneb irit, ja té van
jekati (vulgi) ulkos sauca, ja seipek vanjekati mannesne (mangesne) 
ja tobbeli tab saucab cauk ja kaihkoli. tan saucan sist halani 
vuencis, ja tan voncan mannesne halani hápik ja kremsi tab ja 
kaihkoli. tan voncan sisne lei monne, ja tat monne kaccai cácai ja 
vuojoi (vojoi) bodnai. te divvek v'eihkai tan mannesne; ja vuostas 
aiken vieihkai divvek monnen mannesne ja kuhkeb katoi, ja ku 
icci sodn killa kuhkebu aktén aiken orrot cacen vuolesne voine-
napta, te spöhkiti sodn paijas voidnosis cacen nall voinastemen tét. 
ja ku sodn lei voinastam, te v'eihki vist mubbadest ja katoi anje 
(ville) kuhkebu ku vuostes aiken, mutto icci kauna. te vist pöti 
voidnosis éacen nall voinastemen tet, ja ku voignastam lei, te v'eihki 
kolmaden aiken ja anje ville (vill'e) kuhkebu katoi ku tan kuikten 
aiken (pálen). te kaunai monneb mieran bodnest, ja pöti paijas 
cacen nall. te voidni (voidnaji) pardne, monne lei divveken njal-
mesne, ja té püekti (pukti) divvek monneb pardnen kőik. ja pardne 
váldi tab monneb ja puollajitti tollob tadnak suolusne, ja pijaijei 
tab monneb tolloi puöllemen (puöllejen tolloi). ku puöllegöti, te 
sühkaji roptot tat pardne, ku 0330111 lei ulletet tab man-tét lei 
mannám, te pöti sodn tan saijai, kuste sodn lei mannaijam, ja man
nái tallak ku kaddai lei pötam, jetanasen kőik, ja voidni: jetanes 
lei sammalahkai puöllemen ku monne, mab sodn mieran suolusne 
pijaijei tolloi. ja pardne va33Í cices kőik, ja cicee saddi stuora 
avoin, ku voidni: sü pardne lei pöhtam varres roptot; ja ainemust 
avosi, juhko síi pardne lei vidnam ja atte sodn lei oibmatam koddet 
jetanaseb. tat pöres ahka klti pardnebs ja jetti: »stuorra kíhto 
(klto) tunji, mii pardnam, ku todn lé' vidnam jetanasen hággab.« — 
ja ku anje tat pöres ahka supcestallemen lei écas pardnai, te lei 
anje vill'e unna hággac jetanasesne, ja jetanes vasteti tan pöres ah-
kai: »aj ! manne leccib (leccvb) supcestam tan pahas ahkai mü hág-
gan p"ira!« ja te haukesti jetanes silait ja knnait icas sisa, ja te 
pueli jetanasen ujaimén kuebme ja habkai (habkatuvvi), ja te nohki 
sü rubmaha tollost, tat mi mahti puöllet, ja te jamkai (v. jaksai) 
tolla, ja nohki síi hágga aktén tollin. 



172 BUDENZ JÓZSLF 

(Mutatványok egy svéd-lapp kátéból). 

11. 

Onekes religionen-supcastallem jálla Omanjes Jubmelen kir-
kon ja eoggolvasen pira. 

Obbo váraid le sudnetum akt puore, vises ja kaikvekses jub-
melest. Tah vuostes almaceh leika Adam ja Eva, káiste mije kai-
keh maddob a'dnebe. Soi sudnetoveika visasin ja puorakin, accaba 
likkokasin saddet kuUogesvuoten cada jubmelen ailes situdi, jukko 
lei sis-caletum sonnon vaimoi. Válla soi pajika pettet ecebska, erit-
kaccika jubmelest ja massika taina salogvuotebska. Suddon peisko 
ja vaive te poti almac-verregen nal, jukko tan cada ekeven aikai 
lei o-salogen saddam, jus i lam jubmel vaddam ja olletam jatob akt 
lodnestejen pira. 

Almaceh ádnanin ja peisko ádnani. Jubmelen tobdem ja kudne 
aimon adnetovi koros akt páradén (slágtan, kárreken) ludne. Sitta pa-
havuot kaikasaeen saddi, ja jubmel paji akt tulveb potet, jukko kas-
kestatti kaik almacit.Tan jubmel-pallolacNoaken kote akto varjelovi. 

Noaken mangel-potejeh poddanin ádnamen pir. Sije kaÖcin 
poito-jubmeli teudnoi. Válla jubmel aimon adneti tobdemeb eöes 
pira tan rekts-miálak Ábrahámén pakto, jukko 0330Í tab jatob, atte 
kalkai saddet váraidén lodnestejen madder-acce, ja atte alde man-
geltes puolvah (verreg) kalkin radet Kánaánén landeb, konne jub
mel lei meretam kattet eces namman passotemeb kitt lodnestejen 
potemen rajai. 

Ábrahám ja alde pardne Isak viesoikan Kánaánén landesne. 
Válla Isaken pardne Jákob jotti, akt karras nelgen tet, Egipten 
kőik, kusne alde pardne Josef lei saddam stuora oiven. Jákob ai 
koccotovi Israel, ja alde mangeltes puolvah Israelen manah, jukkoh, 
alde pardni lokkon mete, juoketovin kuekte lokke naln slágteisne. 
Sije viesob takkin Egiptesne, ja kierdin tasne, Josefen jabmemen 
mangel, losses svainestemeb tassa ko jubmel couti sijeb Mosesen 
cada. Jubmelen tobdem lei te massak apca tossanam (aipanam) 
sijen kaskan. Tan-tet jubmel vaddi siji, Mosesen cada, akt caletum 
lagab, jukko kocöotova jubmelen »lokke budah« ja sis-pieji akt 
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jubmel-teudnestemeb, jukko laitateke kalkai muitajattet siji jubme-
len jatob varaidén poteje lodnestejen pira. 

Taté mangel Israelen manah tolvotovin Josuast sijen aitigi 
landai Kánaáni, kusne torjotovin vuostaken »duobmarist« ja áskan 
»konogasist.« Jubmelen tobdem ja kudne aimon adnetovi, ja tat 
ulkoldes jubmel-teudnestem, jukko passotovi tan jotteles »taber-
naklesne,« 0350Í áskan akt visses saijeb Jerusalemesne, kusne Sa-
lomo, konoges Davidin pardne, ceggi akt hárloges tempeleb, man 
sisne jubmel-teudnestem fart peiven adnetovi, ja kusas kaik fuolke 
fart japen cokani. Válla Salomonen jabmemen mangel fuolke juo-
ketovi kuekte rikai. Israelen rikai küllőin lokke slágtah. Tah varga 
kaícin poito-jubmeli teudnoi, njeitetovin Assirien konogasest ja 
erit-tolvotovin fangavuotai. Judan rikesne, juosa kulloikan kuekte 
slágtah, paijani ai poito-jubmeli teudno ; válla dauk jubmelen kudne, 
kallekaci jubmel-pallolac konogasi ja prófétai puoleje hugson í-ada, 
poddaceb tasne aimon paci, tassa ko fuolke, jukko lei kaíícam jub-
melestes, vidnetallai ja erit-tolvotovi fangavuotai Babilonén ko
nogasest. 

Ceca lokke japeh tan mangel potin Judareh ruoptot Jerusa-
lemi, paijas-ceggin oddosist jubmelen tempeleb, ja sis-piejin jubmel-
teudnestemeb. Te cokai puoktetovin Mosesen, prófétai ja tai áöasi ca-
logeh, jukkoh Obme Testamenten kocíotoveh, juoi cada tan akta 
jubmelen tobdem aimon adnetovi Kristusen rágatemen rajai. 

Askan dauk jubmelen jato ollani. Jesus Kristus, jubmelen 
pardne, váraidén lodnesteje, rágatóvi. Eces jubmelaíí láron, ailes 
viesomen, kierdemen, jabmemen, paijas-cuo^elemen ja almai vuol-
gemen cada, olleti sodn oives ammatebs, almac-verregen paijas-
cuoukemi, puoretemai ja lodnestemai. 

Aldé oppetes-olmah o^oin tan ailes vuoigenen famob, puod-
gestin kaik almaciti Evangéliumén lárob Jesus Kristusen deuras 
liktemen pira, ja sardnotin armob jubmelest, puoretemen, jakkon 
ja ailéstemen cada. Sijen kátist mije adnebe tan Oddo Testamenten 
calogit, jukkoh sis-adneh Jesusen viesomeb ja lárob, ja tan sisne jub
melen situdeb ja radeb mijén salogvuoten pir. Kösse Jerusalem au-
detum lei (hokkani), te nokkoi Judari jubmel-teudnestem, kutte i 
lam tarbes, kösse Jesus, tat cuoukes, lei potam váraldi. 

Judareh lejin, sijen o-jakkon tet, takkam ecebse o-vuokasin, 
vele koccotovet jubmelen fuolken. Tan-tet jubmel karveti allasas 
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akt funlkeb taggarist, jukkoh tuostotin evangéliumén armob, ja 
koécotovin Kristegaseh. Táh kierdin, sijen jakkon tet, karras tolvo-
temit, tassa ko keisar Konstantin tat stuores eces varjelemen vuo-
lai sijeb valdi, ja ai ec kristegasen saddi. 

Tan mangel evangéliumén láro Romén Povist áeatovi ja apca 
spiejetovi pettoges oppetusi cada. Fuolkai vadnotovi (almaceh puor-
gotovin) jubmelen pakob ec lokket, ja jubmelen passotem molsotovi 
tidestallemi. Almaceh sitta kitt tan merai eajaniű, atte jubmelen 
armo ja suddoi andagas-luoitem pikó vuobdetovi pednikist, kaik 
puoretemen, jakkon ja ailestemen vana. Rekts-miálak ja jubmel-
pallolac oppetejeh tuodast mai hugsoin taite cajetemit vuoste-co^ot, 
dauk igjin olles autanemin, tassa ko Morten Luther ja ai aőa pai-
jas-cuouketum olmah jubmelen vekken cada, ruoptot puoktin evan
géliumén larob tan rainésvuoti ja sadnesvuoti, juob tat algost lei 
adnám. 

Mijén aitig-land poven cajetemesne ai stimpeldi, tassa ko tat 
stuores konoges Gustaf tat vuostes, mijén eceles kongalac koten 
madder-aéöe, tasne sisa-puokti tab raines evangéliumén tobdestemeb, 
jukko kristelas konogasi morrahemen, vises lagatasi ja kristelac 
oppetusen cada, calgokvuotebs mijén kaskan anje aimon adna, ja 
takka mijén salogvuoteb, kösse tan vuost nau modde acah landah 
kopcetoveh seudnjedest ja vaivetoveh naggost, vaimon-tobdon ja 
jakkon kautoi. — I. Kor. 3 : 11. I kuttek matté aca vuoleltes nanno-
taseb piejet, ko tab, jukko le piejetum, mi le Jesus Kristus. — 
Joh. 12 : 35. Onekes poddaceb le anje cuoukes tijen ludne: mannet 
tan-tet tab poddeb, ko adnebet cuoukeseb, abma seudnjed tijeb 
loutada. 

12. 

D o k t. M o r t e n L u t h e r u s e n TI c c e b K a t e k e s. 

Vuostes oive-pekke: Jubmelen lokke budah. 

Vuostes buda: Todn ih kalka aca jubmelit adnet mu auten. 
— Mi le tat ? — Mije kalkebe kaiki paijel pallat ja ecet jubmeleb, 
ja piejet kaik jakkob ja torvob su nal. 

Mubbe buda: Todn ih kalka tossen valdet herran tu jubmelen 
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nammab ; jutte lierra i kalka luoitet su pakkateke, jukko alde nam
mab tossen valda. — Mi le tat ? Mije kalkebe pallat ja ecet jubme-
leb, vai epe bruko alde nammab paha savatesit (niddoi), karroi, 
tidestallemi (noitastallemi), kelestemai ja pettemi; válla kalkebe 
cuorvot tab kaik hetesne, rokkolet, kitet ja rampet. 

Kolmad buda: Muitaje, vai todn ailesen adnah lággestem-
peiveb. — Mi le tat ? •— Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, abma 
tossen adnebe predikob ja jubmelen pakob; válla kalkebe adnet tab 
ailesen, kuliét tab gárdnast ja láret. 

Neljadbuda: Todn kalkah kudnetet accabt ja ednabt, vai 
tunji puorest saddali, ja todn kukkeb viesolih ádnamen naln. — 
Mi le ta t? .— Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe tossen 
adne mijén aitigit ja herrait, jálla sijeb moradatte; válla kalkebe 
sijeb kudnesne adnet, teudnahet sijeb, kultelet sijeb, ecet ja adnet 
sijeb calmi auten. 

Vitád buda: Todn ih kalka koddet. — Mi le ta t? — Mije 
kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe skadab takka mijén kuei-
men hággai, jálla su vuost medde; válla kalkebe vekketet ja mor-
rotet su kaik vádaisne ja viesomen tarbahemisne. 

Kotad buda: Todn ih kalka horab takkat. — Mi le tat ? — 
Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai adnebe akt cabbes ja skuor-
nes (raines) viesomeb kobbacak pakoisne ja pargoisne; ja vai fara-
kutte eca ja kudnesne adna kalac kueimebs. 

Cecad buda: Todn ih kalka suolatet. — Mi le ta t? — Mije 
kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe erit-valde mijén kueimen 
pednikit jálla taverit, jálla tait tarok osasin ja pettemin mijén 
vuolai puokte; válla kalkebe vekketet, vai su taver ja viesom-rade 
luli ádnanet ja varjelovet. 

Kaktsad buda: Todn ih kalka kueddet falskes vittenastemeb 
kueimat vuost. — Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe 
keleste, pette, pokcost hole mijén kueimeb, jálla puokte su nal paha 
sakab; válla kalkebe kobdotet (autest vastetet) su, ussotet ja holet 
puoreb su pira ja cálgestet kaikét puoremusi. 

Oktsad buda: Todn ih kalka ustob adnet kueimat kotai. — 
Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe sluokesikt rite mijén 
kueimen arbeb jálla koteb, jálla mainek vuokin lagan ja rektasen 
cagge tait ecene vuolai puokte; válla kalkebe sunji vekkin orrot, 
vai sodn omites luli aimon adnet ja niktet. 
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Lokkad buda: Todn ih kalka ustotet kueimat nisuneb, jálla 
alde teudnareb, jálla alde tárdnob, jálla alde vuoksab, jálla alde 
osnab, jálla mabke áéaseb mi su le. — Mije kalkebe pallat ja ecet 
jubmeleb, vai epe kese, allote jálla sluokke, mijén kueimest alde 
nisuneb jálla teudnarit j . v. Válla kalkebe vakotet ja viggatet sijeb 
tassa, vai lulin orrot ja jakkosikt takket mab sijen válkokesvuot 
rauka. 

Maite játtá tale jubmel kaiki tai budai pira ? Taite játtá 
sodn: Mon herra tu jubmel leb vekses haddoteje, kutte straffob 
aitigi asseb manai nal kitt kolmad ja neljad puolvi, taite jukkoh mu 
vassoteh; válla takkab armokesvuoteb modde tusanit, kutteh eceh 
mu ja adneteh mu budait. — Mi le tat ? — Jubmel aita (nitta)? 

jutte sodn sita straffot (pakketet, rangastet) kaikit sijeb, kutteh 
taite budait paijel-manneh; tan-tet kalkebe pallat alde straffest, 
abma meddebe alde budai vuost; válla armobs ja kaik puorit toi-
vota sodn siji, kutteh tait budait adneteh; tan-tet kalkebe ecet su, 
torvot su nal ja gárdnast viesot alde budai mete. 

Mubbe oive-pekke: Jakkalvasen artikeleh. 
Vuostes artikel: Jubmelen aeéen ja sudnetemen pira. — Mon 

jakkab jubmelen accen, kaikvekses, almen ja ádnamen sudnetejen 
nal. — Mi le ta t? — Mon jakkab, atte jubmel le sudnetam mu ja 
kaik omit, vaddam munji kroppeb ja sálob, calmit, peljit ja lattasit, 
jerbmeb ja kaik miálait, ja atte sodn tait anje paijas-adneta; tassa 
ai morrota mu valjet ja fart perven piktasin ja piábmoin, kotin ja 
viesoin j . v. ja kaik taina, mab aikasae viesomi tarbahab; katta ja 
varjela mu skadast, vadast ja kaik pahast. J a tait kaik takka sodn 
calg armostes ja accelae' puorevuotestas, vana kaik mu ansetemen 
ja vuokesvuoten. Juoi kaiki autest mon leb válkokes (mon berrib) 
su kitet ja rampet, karotet ja teudnahet. Tat le vissast sadnes. 

Mubbe artikel: Jubmelen pardnen ja lodnestemen pira. — 
Mon jakkab Jesus Kristusen, jubmelen aina pardnen, mijén herran 
nal; jukko le sakkanüm ailes vuoigenest, rágatum neita Máriást, 
vaivetum Pontius Pilátusén vuolen, krussinauletum, jabmetum ja 
gruoptetum, vuolos-luoitadam hantái; kolmad peiven vast paijas-
Suo^elam jabmeki lute, paijas-vuolgam almai, cokkahemen kaik
vekses jubmelen accen olkes kátén naln, tobbelt vast potejen duo-



SVÉD-LAPP JÍYELVMUTATVÁNYOK. 177 

binecet viesojit ja jabmekit. — Mon jakkab atte Jesus Kristus, sad-
nes jubmel, rügatum acceste ekevesne, ja ai sadnes almac, rágatum 
neita Máriást, le mu lierra, jukko mu erit-lappom ja duobmetum 
almaceb coutam, lodnestam ja vidnem le kaikist suddoist, jabme-
mest ja perkelen famost, i gollin jalla silbain, válla ailes ja deuras 
varrainis ja eces mainetes kierdemin ja jabmemin. Tan-tet, vai mon 
lulib saddet alde ómen, orrot ja viesot su vuolen, alde rikesne, ja 
teudnaliet su ekeve rektsfárdogvuotesne, mainetesvuotesne ja salog-
vuotesne; nau ko sodn jabmemest paijas-cuo^elam le, vieso ja 
torjo ekeven aikai. 

Kolmad artikel: Tan ailes vuoigenen ja ailestemen pira. — 
Mon jakkab tanailes vuoigenen nal: akt ailes, kaikasac kirkon, 
tai ailesi sebrevuoten, suddoi anclagas-luoitemen, tai jabmeki paijas-
euo^elemen ja ekeve elemen. — Mon jakkab atte mon ib ecen jerb-
mest jalla famost matté jakket Jesus Kristusen, mu hcrran nála, 
jalla potet su kőik (lusa), válla tat ailes vuoigenes le mu koccom 
evangéliumén cada ja cuoulutam eces vaddesi kum, ailestam ja 
adnetam mu akt rektes jakkosne; nau ko sodn obbo kristelac cog-
golvaseb adnamen naln kocco, cogga, paijas-cuouka, ailesta ja Je
sus Kristusne adneta ja varjela, rektes jakkosne. Juon kristelac 
coggolvasesne sodn munji ja kaik jakkolaciti peivest peivai arnio-
sikt andagas luoita kaikit suddoit, ja kalka mangemus peiven paijas-
rossot mu ja kaikit jabmekit, ja vaddet munji ja kaik jakkolaciti 
Kristusesne akt ekeve elemeb. 

Kolmad oive-pekke: Herran rokkolvas. *) Acce mijén, jukko 
le almesne. — Jubmel sita t . ina libbesikt njuoratet mijeb, vai jak-
kalime, atte sodn le mijén rektes acce, ja mije lepe alde rektes ma-
nah; vai lulime jaskeslaka ja kaik torvoina su rokkolet nau ko 
puore manah eceles accebs. 

*) Egyik mal;°i lapptól ilyen ejtéssel jegyeztem föl a »mi-
atyánk«-ot: »Ahce mijén, juhko le almesne; — ailesen saddes tű 
namma; — pőhtes tü rihke; — saddes tü vé'lju kuh almesne, nau1' 
ai ednamen naldne; — mijén fái t-peivasac laipeb vadde miji udne ; 
— ja loihte mijén suddoit andages; —ja1' ali sise-laite mijeb kiib-
celebmai; — válla varjele mijeb pahast. — juhti tií le rTbke ja 
fabmo ja herlugvuohte, ihkeven aikai. Ámen. 

NVELVTUP. KÖZLEMÉNYEK. XII. 1 2 
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Vuostes rokkolvas: Ailesen saddes tu namma. — Jubmelen 
namma le ecestes ailes; válla mije rokkolebe tan rokkolvasesne, 
vai tat ai mijén ludne luli ailesen adnetovet. — Kokte sadda tat ? 
— Kösse jubmelen pako rektj ja eálgesikt oppetova, ja mije tan 
mete, ko jubmelen manaiti berri, aileslaka viesobe: tab vadde miji 
puore almen aece! Válla kutte aealaka oppeta ja vieso ko jubme
len pako oppeta, sodn o-ailesta jubmelen nanmiab mijén kaskan: 
taste varjele mijeb, o almen aece! 

Mubbe rokkolvas: Potes tu rik. — Jubmelen rik pota mai 
ecestes, mijén rokkolemen varia; válla mije rokkolebe tán rokkol
vasesne, vai tat ai mijén kőik potali. — Kokte sadda ta t? — Kösse 
mijén almen aece vaddá miji ailes vuoigenebs, vai mije, alde armon 
cada, jakkebe alde ailes pakob, nau atte jubmel-vuokasikt viesobe 
tadne elemesne ja salogin saddebe ekevesne. 

Kolmad rokkolvas: Saddes tu situd, ko almesne nau ai adna-
men naln. — Jubmelen puore ja armokes situd sadda ai vana mi-
jen rokkolemen; válla tán rokkolvasesne mije rokkolebe, vai tat 
ai mijén ludne saddali. — Kokte sadda tat ? — - Kösse jubmel ajeta 
mijén o^elac situdeb ja erit-valda kaik palia radit, perkelen ja vá
raideri pa^emit (aikomit), kutteb áh paje mijeb ailestet jubmelen 
nammab, ja alde rikeb mijén kőik potet; ja kösse sodn veksota ja 
nannost adneta mijeb eees pakosne ja jakkosne kaik mijén viesom-
peivisne; te sadda su puore ja armokes situd. 

Neljad rokkolvas: mijén fart-poivasac laipeb vadde miji udne. 
— Jubmel vaddá mai, mijén rokkolemen vana, fárt-peivasae laipeb 
kaik almaciti, ai tait pabaiti; válla mije rokkolebe tán rokkol
vasesne, vai mattalime tobdet tab puorevuoteb ja kitemin tuostot 
mijén fart-peivasac laipeb. — Mi le fárt-peivasac laipe ? — Kaik 
mi kroppi sátta piábmon ja tarbeken, nau ko porromas, jukkemas, 
piktes, kote ja vieso, oker, álo ja kaudneli, taver ja pednikeh, puore 
kalac-kueime, puore manah, puore teudnareb, puore ja jakkoles 
oivalaceli, puore torjotem, puore ja sáttok talke, varresvuot, eab-
bes tapeb ja kudneh, puore vánakeh, jakkoles grannah ja vele 
taggareh. 

Vitád rokkolvas: Ja luoite miji mijén laikoit andagas,nau ko 
ai mije luoitebe mijén válkolaciti. —• Mije rokkolebe tán rokkol
vasesne, vai mijén almen aece i lulu káeet mijén suddoit ja sijen tet 
nadot mijén rokkolvaseb; jutte mije epe le vuokaseh ojgot maite 
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adnobe, epeken matté tait ansetet: válla vai sodn sitali kaik taite 
miji vaddet armostes; jutte mije fárt-peiven moddelaka suddob tak-
kebe, ja epe ansete ácaseb ko straffeb (pakkatuseb). Tan vuoste 
mije ai sitebe vaimost andagas luoitet ja gárnast puorit takkat siji, 
kutteh mijén vuost meddeh. 

Kotad rokkolvas : J a ale sis-laide mijeb káccelebmai. — Jub-
mel i kuttebken káecela; válla mije rokkolebe tán rokkolvasesne, 
vai jubmel sitali mijeb kattet ja varjelet, abma perkel, varaid ja 
ecene 055c petta ja cajeta mijeb vadne-jakkoi (poito jakkoi), kuektas-
tallemi ja áca vastes suddoiti j.a máddoiti; válla jus taina kácce-
lovebe, abma te pajebe eceme vidnetallet, válla vai torolime tai 
vuost ja mangemusta vidnarin saddalime. 

Cecad rokkolvas: Válla varjele mijeb paliast. — Mije tán 
rokkolvasesne mangemusta rokkolebe, vai mijén almen acce luli 
mijeb coutet kaik pabast ja vahakest, kobbaeak kroppen ja sálon 

•kautoi, ja áskan, kösse jabmem-aike pota, vaddet miji akt salog 
nokkemeb ja ai'mosl valdet mijeb taté vaives váraldest eees kőik 
almai. 

Ámen.— Mi le ta t? — Vai inon visses orrolim tan pira, atte 
taggar rokkolvaseh likoh mijén almen accai, ja lah suste kulluto-
-vum; jutte sodn ee le koccom mijeb naute rokkolet, ja toivotam 
•atte sodn mijeb kuliét sita. Ámen, ámen, tat le.: ja, ja, tat kalka 
nou saddet. 

Neljad oive-pekke: Kastatemen sakrament. Mi le kastátem? 
Kastatem i le koros cace, válla akt eace, jubmelen budasne kocco-
tovum ja jubmelen pakoin aktetum. — Kutte la tat jubmelen pako ? 
Tat, juob mijén herra Jesus Kristus játtá Mattheusen mangemus 
kapitelesue: Vaget ulkos ja takket kaikit almáéit mu oppetes-ma-
nain; kastatet sijeb accen ja pardnen ja tan ailes vuoigenen nam-
masne. — Maite aukit puokta kastatem? Kastat-em parga suddoi 
andagas-luoitemeb, eouta jabmemest ja perkelest, ja vaddá ekeve 
salogvuoteb kaikit siji, kutteh jakkeh maite jubmelen pakoh ja 
toivotaseh sis-adneh (jateh). •— Kutteh lah tah jubmelen pakoh ja 
toivotaseh ? Tah, juoite mijén herra Jesus Kristus játtá Márkusén 
mangemus kapitelesne: Tat kutte jakká ja kastatova, sodn kalka 
salogen saddet, válla tat juok i jakke, sodn kalka duobmetovet — 
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Kokte mattá cace taggar famokes pargob takkat ? Cace sadnesikt-
i tab takka, válla jubmelen pako jukko le cacin ja cacesne, ja jakko-
jukko tuostota tab cacin aktetum pakob ja tan nal torvostalla. 
Jutte jubmelen pakon vanaletat koros cace, ja i le kastatem ; válla 
jubmelen pakoina le tat akt kastatem: tat le akt armo-teuvas ele
men cace ja akt passalvas oddo rágatemai, tan ailes vuoigenesne, 
nau ko apostel Paulus jattá Titusi kolmad kapitelesne: Eces armo-
kesvuotest takkai sodn mijeb salogin oddo-ragatemen passalvasen 
ja tan ailes vuoigenen oddestemen cada; juob sodn mijén pajel 
valljast ulkos-njorkotam le, mijén lodnestejen Jesus Kristusen cada, 
vai mije rektesfardogin takkatum alde araion cada, lulime juo toi-
vosne arbolacin orrot ekeven elemi. Tat le akt corges pako. — 
Mab marki taggar kastatem cacesne ? Tat márki atte tat vuores 
almac mijén sisne kalka fiirt-peivasac sangertemen ja puoretemen 
cada hapketovet ja jabmetovet kaik sucldoi ja paha ustoi kum, ja 
akt oddo almac peivest peivaivast paijanet ja cuo^elet, juokrekts-
iardogvuotesne ja ai\gsvuotesne ekeven aikai jubmelen auten viesot 
kalka. — Kusne le tat caletum? Apostel Paulus jattá Romariti 
kotad kapitelesne: Mije lepe kastatasen pakto, Kristusen jabme-
men sebrai, gruoptetum suina, vai, nauko Kristus le paijas-rosso-
tum jabmeki lute accen hárloges fámon pakto, kalkebe mije suina 
mannát oddo viesomesne. 

Vitád oive-pekke: Altaren sakrament. 
Altaren sakrament le mijén herran Jesus Kristusen sadnes-

rubme ja varra, laipen ja vinen vuolen, miji kristegasiti porret ja* 
jukkát, ecesest Kristusest koccotum ja sis-piejetum. — Kusne le tat 
caletum ? — Nau caleli evangelistah Mattheus, Márkus, Lukas ja 
apostel Paulus: Mijén herra Jesus Kristus, tan ijan kösse sodn 
pettetovi, valdi laipeb, kiti, toji tab ja vaddi oppetes-olmaitis ja 
ját t i : valdet ja porret! tat le mu rubme jukko tijen autest ulkos-
vaddetova. Takket tab mu muitolasen. Naute ai valdi sodn kalkeb, 
kiti ja vaddi oppetes-olmaitis ja jatti: valdet ja jukket taste kai-
keh! tat kaik le tat oddo testament mu varrasne, jukko tijen ja 
moddasi autest ulkos-njorkotova suddoi andagas-luoitemi. Man tai-
vai tije tab takkebet, takket tab mu muitolasen. — Maite aukit 
puokta tat porrem ja jukkem ? Tab teteteh tah pakoh: tijen autest 
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:ulkos-vaddetum ja ulkos-njorkotum suddoi andagas-luoitemi. Tat 
le: atte miji tán sakramentesne suddoi andagas-luoitem, elem ja 
salogvuot tái pakoi cada*vaddetoveh ; jutte kusne suddoi andagas-
luoitem le, tasne le ai elem ja salogvuot. — Kokte mattá kroppe-
lac porrem ja jukkem taggar famokes pargob takkat? Porrem ja 
jukkem sadnesist i tab takka, válla pakoli, kutteh tasne cog^oh: 
tijen autest ulkos-vaddetum ja ulkos-njorkotum suddoi andagas-
luoitemi ; kutteh pakoli, aktén tan kroppelac porremin ja jukkemin, 
láh tán sakramenten oive-pekke ; jutte tat jukko jakká tait pakoit, 
sodn adna, mab sije sis-adneh ja toivoteh: suddoi andagas-luoite-
meb. — Kutte tuosto táb sakramenteb vuokeslaka ? Porrok orrot 
ja kroppen kautoi ecebs karvetet (reitet) le mai akt ulkoldes sát-
tesvuot (vuokasvuot). Válla koros tat le vuokas ja puorest karves, 
jukko jakká táit pakoit: tijen autest ulkos-vaddetum ja ulkos-njor
kotum suddoi andagas-luoitemi. Válla tat jukko tait pakoit i jakke, 
ainat kuektastalla, sodn le o-vuokas ja karvetkenna; jutte tát 
,,pako : »tijen autest« rauka ainesikt akt jakkolac vaimob. 

13. 

I d d i e t e s - rokkolvaseh. — Jubmelen accen ja pardnen ja 
tan ailes vuoigenen nammasne. Mon kitab tu, jubmel, mu keres al-
men acce, Jesus Kristusen, tu eceles pardnen cada, atte todn mu 
tán ijan kaik pabast ja vadast varjelam leli, ja rokkolab tu, vai luoi-
tet lulih munji Tcaikit mu suddoit andagas, ja mu tán peiven ar-
mosikt varjelet suddost, o-likkost ja kaik pahast, atte mu viesom 
ja kaikeh mu pargoh mattalin tunji likot. Mon vaddab ecem aktén 
kroppin ja saloin tu katai sis; lekes tu accelae morraha mu varje
lem ! Ámen. 

Akt aca: Armokes jubmel ja acce, jukko lek sudnetam mu 
tu manan, juon paijel todn fárten iddieten odostattah armobt, ja 
tan-tet leh pajam mu viesot tán oddo peiven rajai! Lekes todn, 
tan tu armon autest, kaik vaimostan hevetum. Valde, herra, mu 
aktén fuolkinan (kotekundinan) ai udne, tu accelae morrahemen 
vuolai. Vadde, vai orrolim akt puore mana, vai munji puorist jottali 
;aikesne ja ekevesne. Ámen. 
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E k k e d e s - rokkolvaseb. — Mon kitab tu, jubmel, mu ke 
res almen acce, atte todn mu tán peiven kaik pahast ja vadast var-
jelam leh, ja rokkolab tu, vai luoitet lulih munji kaikit mu suddoit 
andagas, ja mu tan ijan armosikt varjelet suddost, o-likkost ja kaik 
pahast; vai sáddosen vuoignastet lulim ja, tu kudni, avoin kocajet. 
Mon vaddab ecem aktén kroppin ja sáloin tu katai sis; lekes tu 
accelac morraha mu varjelem! Ámen. — Koce mijén paijel, herra^ 
almen acce! ja varjele mijeb kaik pahast kobbacak kroppen ja sá
lon kautoi. Vadde miji armob, tán ijan tu morrahemen vuolen síid-
dósén vuoignestet, tu pardnen Jesus Kristusen mijén herran cada. 

Por rem-rokko lvaseb . — Mállásén autela: Kaiki calmeh 
kaceh tu nála, lierra kaikvekses! Todn vaddab siji piábmob rektes 
aiken; todn rappah kátabt ja kalletah kőik tab, mi vieso, vainote-
mes melt. Rainpo lekes accai ja pardnai ja tan ailes vuoigeni ai-
kesne ja eke vésne. Ámen. — Puore-sugnade mijeb berra jubmel, 
almen acce, ja tait tu vaddaltakit, juoite todn miji kroppen piábmon 
vuollesikt vaddam leh, ja vadde miji tu ailes armob, vai tait mud-
daklaka ja kitolesvuotin mattalime tuostot ja niktet, tu pardnenr 

Jes-us Kristusen, mijén herran cada. Ámen. — Mállásén mangel: 
Kitet herrab, jutte sodn le puore; alde puorevuot orro kitt ekeven 
aikai; jutte sodn kalleta nelgojit, ja teuta ádnameb puore-sugnadu-
sines. Rampo lekes sunji aikesne ja ekevesne. — Mije kitebe tu,. 
almen acce! tái tu vaddaltaki autest, juoite todn leh pajam mijeb 
puorevuotestat tuostot; ja rokkolebe tu, vai, nau ko mijén kroppe 
táte piábmost kallanam le, nau luli ai mijén salo tu ailes pakoin 
nannostovet ja svargelovet. 

P s a l m . 102. — Herra! kulla mu rokkolvaseb ja tipte mu 
cuorvomeb ecet auti potet. Ale musté arodejabt cáka njádasnan. 
Neikele peljabt mu kőik; kösse cuorvob, te vastete mu rua. — Jutte 
mu peiveh láh nau ko suovan tossanam, ja mu takteh láh nau ko 
tollost poldetum. Mu vaimo le slovetum ja koikam ko suoine: jutte 
ojaldattab laipam porret, ceromestan ja suoketemestan. Mu takteh 
ilcasan káujahaddeh. Mon leb aktalakac pelikánén mecesne ja ko 
ija-juglo hávanam stadaisne. Mon kocab ja leb ko akt aina loddac 
taken nalne. Fárten peiven mu vassolaceh mualbeteh, ja tah;kutteh 
mu vuost eceitesa rampeh, vuordnoh mu paijel. Jutte mon virteb 
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kunait porret ko laipeb, ja jukkemasam kadnjeli sákotet, tu aiton 
ja tu morén tet, juoina leli mu paijas-lognem ja apca vuolos slovam. 
Mu peiveh láb. ko tossaneje suoiven ja mon koikab ko graseh ádna-
men nalne. Válla todn herra orroh ekeven aikai, ja tu namma puol-
vest puolvai. — Cuo^ele ja arkalaste Sionen paijel: jutte tale le 
aike, atte taina armob takkah; tat toivotum poddo le potam. Tu 
teudnareh ussoteh kukkahemin tan saren nála ja armit pesteh tan 
muldest, — Vai ammas fuolke-slajah tu nammab pallalin, herra, 
ja kaik konogaseh ádnamen nalne tu árob, ko herra Sioneb vast 
cegga ja vuoidneta ecebs hárlogvuotasnes. Sodn kutte mece-loddi 
cuojenasi eeebs jorgela, i sodn teudnares-ken rokkolvaseb tossen 
ane. Caletovus tat mangebui puolvei, ja tat fuolke, jukko taste tokko 
sudnjetova, rampus herrab! Jutte sodn vartaha vuolos eces ailes 
allakasest, herra káca almest vuolos ádnamen nála, accas kuliét tai 
suoketemeb, kutteli fangetum láh, ja luoitet sijeb luovesin, kutteh 
jabmemi láh autel méretűm, vai Sionesne herran nammab kullatet 
lulin, ja su mainob Jerusalemesne, kösse fuolkeh akti-cokaneh ja 
konogrikah, herrab teudnocet. — Sodn vaipeti mu famoit, ko anje 
lijeb káinon nalne ; sodn oneti peivitan. Mon játtib: jubmelam, álloh 
mu erit-valdo mu peivi kasta-lakke mucidon; tu japeh orroh ekeven 
aikai. Todn leli tollenádnameb vuodotam ja alme le tu kátéi pargo. 
Tah hávaneba, válla todn orroh; tah obmoh kaikah ko piktes: nau 
ko adno-karvob todn tait ácatattah, ja tah ácatoveh. Válla todn 
orroh tana vuokesnat ja áh tu jakeh kössek nokko. Tu teudnari 
manali kalkeh landasne viesot ja tai sakkus kalka laitatketta tu 
auten orrot. 

P s a l m . 130. — Kiágnelist corvob mon tu'koik herra, herra 
kulla mu kiálab! Tipte peljitat kultelet mu kivit elvas kiálab! — 
Jus sodn, herra, sitah suddoit lokket, herra, kuttes te staiket mattá ? 
Tu ludne le andagas-luoitem, atte almac kalka tu paliét, — Mon 
leb herran torvosne, mu áálo orro torvosne, su pakon nála mon 
toijab. Mu galo vuorda herrab stuorabu vainoin, ko ija-kocejeh 
vuordatalleh iddietes-poddob. — Israel orros herran torvosne ; jutte 
herran ludne le armokesvuot ja adna lodnestem. Sodn kalka lo-
dnestet Israeleb kaikist tan suddoist. 

P s a l m . 143. — Herra, kulla mu rokkolvaseb, jorgele peljabt 
mu kuitemi, sadnesvuotat tet, vastete mu rektesfárdogvuotat tet. 
— Ale duobmoi manna teudnarinat, jutte i le tu auten aktek vie-
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soje rektesfárdog. Viholaö niddota mu ja sita mu hokketet, sodn 
slova mu hággab mutkes, ádnami; sodn sita mu seudnjedi piejet 
tai kaski, kutteh láng autel jabmam láb. Huinos le mu vuoigenes 
mu sisne ja mu vaimo sisnjelestan le heikalam. — Válla mon niui-
telab autoc aikit, ussotab kaiki tu pargoi nála, ja ajatallab tu kati 
takkoit. Mon kalgab káteitan tu kőik; mu sálo le tu auten, ko koi-
keje ádnam. — Herra, kultele mu varga; vaipa musté vuoigenes 
vainotemest; ale musté arodiabt cáka, abma mon tai lakacen sad-
dalulib, kutte sluggon sisa vuolos vuolgeh. Tipte mu aret iddietest 
armobt kuliét, jutte tunji mon oskeldab. — Pakkate munji tab 
káinob, juob va3et kalkab, jutte tu kőik paijetab mon sálom. Coute 
mu, herra, viholacestan ; tunji kuitab mon njádam savotesvuotesne. 
Oppete mu takkat miálat mete, jutte todn leh mu jubmel; tu puore 
vuoigenes tolvos mu jalges káinon nalne. — Jelaskatte mu, herra, 
nammattet ; kajo mu sálob hetest, rektesfárdogvuotat tet. Tipte 
mu vassolacit, armot pakto, savotovet ja poddete tait, kutteh mu 
sálob vaiveteh, jutte mon leb tu teudnar. 
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— dim. = diminutivum. — A számok {1—10.) a fent közölt 
eredeti svéd-lapp szövegdarabokra utalnak. 

puor-

ednam 
— L. 

ai is, szinté)}. 
aike idö ; -szer (mai) 11. 

aik {jó időt) jó napot. 
aija nagy-apa, öreg-apa. 
aihtike' szülék: aihtiki 

haza (patria, heimat) 
(aitigeh parentes, aitigitas p. 
suos). 

aise- gyújtani, égve tartani (tol-
lob tüzet). 

ainat hanem 2. 
ainemust leginkább 10. 
aibmote- bírni, tehetni (posse, 

vermögen). 
ailes szent. 
auke haszon. 

aute: 
autest elöl; el (varresti autest 7.) 
autel: autel ku (ko) előbb mint, 

mielőtt, antequam. 
autelen id. (autelen ko). 
autes első, elülső (au.-juolke 10). 
auteb előbbi, az előtt való. 
autoe id.: virhtom autoeist (u. ö. 

jinn entise). 
ahka asszony, feleség. — L. akka. 
akté, akt egy. 
aktesne, aktén együtt, öszve. 
aktáin egyedül. 
aktuk egyedül, magári 8. 
a£a c. inf. »hogy« (»ut« finale 

2. 5.: aca tahket hogy csinál-
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jon; I. acca: accabe takket 
tab ut hoc faciamus). 

alice atya, L. acce. 
acol -reá, -nek (menni, törni) : 

mu acol pöti; v. ö. njeik ; — 
L. aeolen. 

ajjek csak imént (nuperrime). 
at, at res, ding (izé, dolog, vala

mi : voudnajas ateb le tahkam 
szörnyű dolgot mívelt) ; fárhta 
atai minden dologra {akár
mire). 

ate- izélni (ati sü ulkos kiizélte 
öt, ejecit). 

ahte hogy, úgy hogy (dass); L. 
atte. 

addem velő. 
adne- bírni {habere), tartani, 

használni. 
adnetovve-, pass. adne- (le adne-

tovvum). 
adno rendesen használt (a. karvo 

vestes quotidianae L.). 
adno- követelni. — L. adno-, ano-. 
aste- ráérni, ráérkezni (i sodn 

ásta). 
andagas, -ges: a. loihtet megbo

csátani (finn anteeksi). 
anje, iínje még {adhuc), még to

vább 10. 
apca egészen, nagyon: a. leb noh-

kom pláne exhaustus sum. 
abma c. inf. »nehogy« (abma sodn 

nehogy ö ó\, abmase nehogy ök). 
avo öröm. 
avose- örülni 10. 
ammas idegen, ismeretlen • já

ratlan valamiben (imperitns). 

arodeje arcz, kép (facies) ö. 
arbmalaste- irgalmazni, kegyel

mezni 4. 
arret korán, reggel (kösse peive-

li paijanam) — L. aret, 
ale, l. ele. 
alo mindig, egyre (alo joika sem-

per cantat). 
altér : i altér 8. = i kössek 

{svéd. aldrig). 
alvete- megijedni. 
almae ember (mensch)S., modder 

almace' multi homines. 
albme ég, coelum, L. alme. 
almiig nép, néptömeg. 
ajlas: állasán enmagamnak, ál

lasat tenmagadnak, allasis 
neki magának • allasete ma-
gatoknak. 

allé : allét nyugatról (a. jalla 
lullde). 

alke fitt ( = pardne). — L. alge, 
alge- kezdeni {praet. algi, álgi). 
aldas az ö, a maga {ipsius: a. ah~ 

eeb, a. cíceb az ö atyját, any
ját) 11. 

áihtike' asa aihtike' (áihtiki kőik).. 
áca más, egyéb, a többi (afia olb-

ma alius). 
acas: ib acaseb tiete mást nem 

tudok. 
áska még, aztán, aztán meg, vég

re 6. (vuostak inon, aska te 
todn először én, aztán meg te).. 

adna ('adna), 'adnak sok ('adnak 
almiig sok nép; man 'adnakab 
mennyit). 

anab több. 
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anaeumus legtöbb, a legnagyobb 
rész. 

'áno ('ádno) folyó. — L. áno. 
ádnam föld 10. 
alo nyáj. 

e', 'e' (éli) 7. (tagadó ige, praes. 
3. plur. —finn eivát), L. áh. 

eime, eime (praet. 1. plur). 
sehked, ehked este (ehkeden vuost 

este felé, ehkedi ad vesperumj. 
'ehkedes-podde tempus vesperti-

num). 
ókto, 'ekto (éjjto) tegnap. 
öcas maga (gen. : écas páldi 

maga mellé 7.); ecat, 'ecat 
magad (gen.) 7.; ecenn ma
gam (gen.: ecenn pír a ma
gamról)', ecenne magunk {gen: 
mijén ecenne plra magunkról 
(beszéllünk ) ; écenes magá
val ; l. icas. 

éca-radak önfejű (eigensinnig). 
eőas: écasist a többitől fi. áöa). 
ece- szeretni. 
ednam = ádnam. 
érit el, félre (vuelgi érit 6\). 
ele {tiltó ige, 2. sing. = finn 

álá) : ele lahpet ne felejts ; ele 
jahke nehigyj; elemüpoceste 
noli me preme,re ; — L. ale. 

ellus id. (3. sing.), L. állus. 

i (tagadó ige, praes. 3. sing. — 
finn ei) ; p.o. i — orro 8); i-ken 
sem 9. = finn ei-ká, ei-káán). 

i' {tagadó ige, praes. 2. sing.: 
i'-kns —finn et-kö). 

ihkenes: kuhte i.(le) akárki{van)t 

quisquis. — L. ikkenes. 
ihkeve örök, örökké való. — L* 

ekeve. 
íhko éjjel, noctu ; — L. iko, 
ijja i?; L. ija. 
ic magam, magad, maga stb~ 

(nom., személyrag nélkül = 
finn itse): ic todn tab tieta* 
magad tudod ezt. 

icas, íces önnön, maga (gen., 3* 
személyraggal); icase maguk 
(ipsorumj ö.; icebs magát, 
Icasan magamnak 10.; — L 
écas. 

icci {tagadó ige, praet. 3. sing,. 
L. ig^i); ícen (3. plur: iceii 
sije jahke). 

iddiet, iddet reggel ; iddietest 
reggeltől. 

iddietes reggeli (i. ravvem). 
intamindig (i.sodn le vuolegesne-

ö mindig részeg). 
irit 11., I. érit (érit), 
illa szerfölött, nimis, — A. ila. 
illci bőr Qiaut), L. ilce. 
ilbme: vuolgi ilbmases elment 

haza (hazájába). — L. elme-
regio, terra. 

oixe fej. 
oivoc hírvétel, értesülés: oivocob 

o^o t hírt venni valamiről. 
oivote- tanácsolni, utasítást adnL 
oibmate- bírni, megbírni (vala

mit tenni) 10.; — l. aibmote-^ 
oktse (oktsi) kilencz. 
oks ajtó ; L. uks. 
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ojaldatte elfelejteni] L. ojaldat-
te-, vajaldatte-. 

ohce- keresni 5. 9.; — L. oce-. 
ohcete- 10. (v. frequ.J. 
0350- kapni, nyerni; módot kap

ni valamire, -hatni, -hetni 
8. 11. 

oggote- (v. frequ.J : allasis 0. 
magának szerezni. 

ossote- vélni, hinni 6.; — l. us-
sote-. 

ossotace- fv. inch.) 8. 
oddo, oddos vj. 
oddo sebhely, forradás. 
ode-, o^e- aludni. 
odaje-, oíaje-, o^'eje- (v. inch.) 

elaludni, obdormiscere 5. 
odalmes^aíntZ, kicsiny (p.o. lodde 

madár). 
ose rész, osztályrész (osebs 0550^. 
öses áru, merx: öses-olbma ke

reskedő 10. 
oste- venni, emerc. 
öne, önekes rövid. 
ohpe- tanulni (le ohpam tanúit); 

— L. oppe-. 
olipcte- tanítani, valahová eliga

zítani ; — L. oppete-. 
obpeteje tanító, pap. 
obdes ép, egész (o. karvo). 
óbba soror 6. 
obbo egész. 
obme 0, ócska, elnyűtt (0. karvo) ; 

obmet régen, hajdan (tollen). 
öme, obme holmi (mi ömit le tat 

micsoda, miféle ez). 
öniasse' mindenféle: 0. almace' 

m. emberek. 

omanjaste- mesélni, elbeszéllni. 
óra ér (véna). 
orro- lenni (esse), lakni: lé or

rom volt; orrom-saije lakó
hely ; savót orrot veszteg lenni, 
hallgatni 8. 

orrotatte- lakhatónak lenni (i 
tat adnám orrotatte). 

orjas délnek, délfelé. 
olle- elvégezni, elkészíteni, végre

hajtani (le ollem pargobs). 
ollete- id. 10. 
ollane- elvégződni 10. 
olles teljes, egész (olles saddon 

neita virgo adulta) ; adv. ollast 
egészen, teljesen (L. ollast, ol-
lasikt). 

olkos ki (kivé) 5. — L. ulkos. 
olkolist kividről (siste belülről). 
olbma ember (vir), férfi 5. 
ólmai id. (tat ólmai 6.). 
olmae id. (nuorre 0. = pardne) 7. 

ukse ajtó 5. — L. uks. 
ubce, ubces kicsiny, kis 9.; ub-

ceb kisebb. 
ussote- vélni, hinni 5. ; szándé

kozni, akarni. 
ussotace- (v. inch.) 
ussolmes vélemény. 
udne ma; udnek: ville udnek 

még ma. 
unna kicsiny, kevés 10. 
ulkos ki (hinaus) 5. 7. (raja su 

ulkos kiküldi). 
ulkon kiint (u. le). 
ulme természet, erkölcs, fajta (in-

doles: matté ulmest le sodn). 
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nllete- véghez vinni 10. = ollete. 
ullem derék (test dereka). — L. 

ölem. 

kaihk mind, omnis (L. kaik): 
akté kaihk le muirji mindegy 
nekem; plur. kaihke' (k. al-
mace'). 

kaihko-, kaihkode- szaggatni ; 
(coive musté kaihko rágja a 
belemet); L. kaiko-. 

kaihkole- szétszakítani, széttép
ni 10. 

kaigele- szemére vetni, exprobra-
re; L. kaigale-. 

kaidno kötél, L. kaino. 
kaives ostoba, stultus 8. 
kaudne- találni. 
kaudnete-, kaunete- ő. 7. talál-

. kőzni vkivel (staloi kuim 7 ) . 
kaudno- sichjinden, reperiri. 
kauso szuka (hündinj 5. 
kaktse (kaktsi) nyolcz. 
kahce-, kacce- esni 10. 
kahca- kérdezni, L. kacca-. 
kahcate-, kacaté- kérdezni 5.10. 

L. kacaté-. 
kahcoste-/öZaifcassía?ii (ecebs k.); 

L. kacoste-. 
kace köröm (adnele kacaitat ab-

stine manus tuasj, L. ka3e. 
kahcem nyakszirt, L. kacem. 
káto- abesse, eltűnni 8., L. kato-. 
kahto- id. (kusne lépet kahtom 

ubi abfuistisj. 
kahte- őrizni (kahte écebt őriz

kedjél), v. ö. kahte-; L. katte-. 
kadde part 10. 

kaska közép: kaska-ragno 5. 
kasko közepére, közepén (kasko 

vadnaseb 10). 
kasske- harapni 6. (piádnak lé 

su kasskam); L. kaske-. 
kaskeste- harapni, elharapni 7. 
kastate- nedvesíteni, megáztatni. 
kassák vastag (kassaken sadda) ; 

L. kassá, kassok. 
kadnjel köny (kadnjalit sakkar-

tet). 
kahpe- ugrani (k. jolikan rasta), 

L. kappe-. 
kahpeste- id. (mom.) 
kap te tunica. 
kamaté- csizmát fölhúzni, L. kab-

mate-. 
kabmak lábbeli (csizma, czipö). 
káré idény, L. karé. 
karte bekerített hely, kerítés 4., 

L. gaide. 
karvete- készíteni ő. 
karvo ruha ő. 
karvote- ruházni. 
karres kemény (k. ko kedge). 
karrok kemény, szigorít, (karrok 

olbma). 
kalo- hüvesedni (té kaloi udoe). 
kalke-/o</ni (u. aux. »ioerden, sol-

len«J, akarni; kalkacab 10. 
kalge- ( = kalke-): kálgen vuöl-

get 9. 
kalses hideg (kalsesvaimo hideg 

szív). 
kalbme- fagyni, befagyni: kal-

hm&m. fagyott. 
kallane- elégedni, jól lakni (pia-

bmost kallanib). 
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kalle bizony, ugyancsak, nagyon 
is 10. ( = / . kylla). 

kalle hány : kalle pálen hány
szor : kalle-lálikai hányféle
képen • man-kalle hány. 

-kalle- átgázolni, átkelni (folyón)] 
L. kale-. 

iálete- átkeltetni (mijeb kaleti 
johkab). 

•kalles (acc. kalleb) férj, öreg 
ember 10. (v. ö. olbma). 

,k'á ki (v. k'e). 
i kiáke senki (i k. tiete). 
k'ása kinek (k. kalka' todn tab 

vaddet). 
li'iisek: i k'asek senkinek (ele 

vuosete k.) 
kaude-, k'áude- elfáradni. — L. 

kiáude-. 
„k'áureb erösebb, L. kaureb. 
k'áurote- erősíteni. 
k'ágnel mély, L. eágíiel. 
k'áce, k'ece vég. eMremitas 6'., L. 

kefe. 
lí'áhee- nézni (kiahca sü puorist 

viseld jól gondját), L. káece-, 
káce-. 

Jk'ahceste- id. (v. mom.) 5. 
k'áhcele- próbálni, megkísérteni. 

L. káccele-. 
Mhceleje kísértő (ördög) ÍO., L. 

kacöeleje. 
káhceleni kísértés. 
káhte- őrizni, óvni, szemmel tar

tani, L. katte-. 
kahteje- 5. (v. inch.) 4. 

Jtásket a minap (k. leb küllam), 
L. kacket. 

k'árge- megtenni, szándékát tel
jesíteni (icci k'árga), L. kárge-. 

kalgen 9., I. kalge-. 
k'e ki 5. (L. ka), 
kieb kit (k'áb). 
keino út, L. káino. 
keure erős, L. káura, kiáura. 
k'ece, kiecce vég, extremitas 8. 

10., L. kece. 
kesse-, kr'sse- akarni, kész lenni 

(kessa'-kus); L. kissé-, 
késsel kész, hajlandó ; L. kisses, 

kisseles. 
kedge, k'edke kő 10., L. kedke. 
kése- húzni, vonni (kesiken 4). 
késsé-, k'esse- id. 10., késsegöte-

(v. inch.) 
k'esse nyár (pahkes k'esse); L. 

kese. 
-ken is (-que): i sodn i-ken todn 

sem ö sem te • i kusne-ken 
sehol. 

k'ehpesac könnyű, L. keppesac. 
k'eres drága, szeretett; L. keres, 
k'ero- beleszeretni (mon kierob 

tunji) ; kierom verliebt (kierom 
neiti). 

kerhko, kirhko templom, egyház; 
L. kyrko. 

kerge, k'erge kő; L. kedke, kerke. 
k'ergac kövecske, L. kedkac. 
kerbma kígyó 5., L. kárbma. 
k'eles hazug, L. kelés, 
keleste- hazudni. 
kiáta kéz. 
kialle nyelv, L. kiál. 
kierde- kibírni, eltűrni (ib kierde 

coskemeb). 
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kiiíse- repedezni, vizet ereszteni 
(káré kiiísa). 

kinsetakes repedezett (leck: k. 
vadnas). 

kíhte-, klte- köszönni 10. 
kihto-, kito- köszönet (k. léhkes 

jubmeli). 
kitta usque ("== finn asti): k. tan 

raijai eddig, idáig; k. mána 
pálest indea pueritia; k. kos
sas meddig. 

kistó láda 9. 
kirhko =s kerhko ,9. 
kirje könyv ; levél. 
kille- kibírni 10. (ib killa nem 

bírom). 
kilase- hevülni, forrni (kllasem 

almai esceb koihka). 
ko = ku mint, a mint. 
kőik -hoz, -hez (koikosan hozzám); 

tü kőik hozzád. 
koihke-, koike- aszni, kiszárad

ni: eacebk. szomjazni (vizet)] 
L. koike-. 

koihkate- kiszárítani, L. koi-
kéte-. 

•kőim -vei, -val 11. ( = k u i m ) : 
almaei k. az emberekkel. 

koibme társ, felebarát (koimes 
taverit), l. kueibme. 

koggo hol, merre (v. kusne). 
koece- hugyozni 0., L. kog^e-. 
koecate- iá. 
kohco- hívni, parancsolni 5.; L. 

koeeo-. 
kohce- ébren lenni. L. koce-. 
kolicete- ébren taitani, L. kocete-. 
köte, köhte ház, L. kote. 

köhto- legelni (suoineb kölito) ; 
L. kuoto-. 

kodé-, koSe- szőni, L. kodhe-. 
kodo, ko^'o szövet, szövés (kodo-

cehpe szövés-tudó; koSob luot-
kelet telam retexere); L. kodho. 

kodde- ölni, megölni 6. 
koddele- id. (v. mom.) 4. 7. 
kosso hova. 
kössek valaha (i — k. soha) 8. 
kosseken : (i — k. soha : ib le k. 

voidnam). 
kossmo-: kossmom piábmo koz

más étel, L. kuosmo-. 
kőna hamu í>., L. kuna. 
kopce- befedni (kop6e oivabt). 
kobba melyik {kettő közül), uter: 

k. keino, k. le vieksab ; akta k. 
egy valamelyik. 

kobbaöak mind-egyik, uterque 
(k. p'elest ab utraque parte). 

kobbelt, kubbelt melyik részről. 
kobdok széles (man k. mily sz.J 
kovve kép (i lé sodn almacen k.); 

L. kov. 
kobmete- kiönteni (eáceb kárest). 
kordé- ártani (todn korda' eeebt 

ártasz magadnak). 
korro bal: k. kiáta bal kéz. 
korro- varrni, L. koro-. 
körrohk varratlan (k. lé anje tü 

karvo'); L. korok. 
koike- folyni 8. 
\LQWQÍQ- folyatni, kiönteni. 
kolbma, koibme három. 
kolmad harmad, harmadik 5.10. 
kolmok v. kolmos hárman (há

rom együtt: k. leimé). 
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kollel hol van t (k. tü heibma). 
kollo- fázni, L. kolo-. 
ku mint, a mint. 
kueibme társ (kueibmam puoram 

kedves társam). 
kuekte, kuikte két, kettő. 
kuede- hagyni (Í551 aktebke kue-

de); L. kuode-. 
kuedde- hordani 5.; elleni (kussa 

lé kueddam). 
kuebper köröm (-rit cuoppet); 

L. kuepper. 
kuebme íny (gaumen) 10., L. 

kuobnio. 
kuele hal (piscis). 
kuikte = kuekte (moi kuikta mi 

ketten). 
kuiht bizony, legalább (taleb k. 

0550b); L. kuit. 
kuim -vei, -val. 
kuibme: kuimist paheet a tár

saktól elmaradni ; l. kueibme. 
kuokso hajnal (k.-naste). 
kuobce-, kuoce- futni, szaladni ; 

hágni, fölmászni (morri fára); 
praet. küci í>.; L. kuoce.-

kuoutot kétfelé (juoket osztani). 
kuouteli -nek, -ra (kierge k. kab-

cai a kőnek v. köre esett; L. 
kedke kuouto jorroi). 

kuosse vendég. 
kúopes boszorkány (k. abkakuc). 
kuovto : k. ose fele rész. 
kuövtelen, kuöutelen közepett, kö

zepén (jauren k.); L. kuöutelen. 
kuovle-, kovle- tekinteni, ki- v. 

benézni; L. kuoule-. 
kúora : k. calme' oculi malevoli. 

kuorestak fonál ffilumj; L. ko-
rosták. 

kúoren -nál (v. ö. kőik). 
kuoros üres, L. koros. 
kúorre-, kuöre- nyomozni (vadat, 

juhtusit); L. kuore-. 
kúola mony (testiculus). 
kuolak monyas: kuolak tompa 

csődör. 
kuolg, kuolga szőr 10. 
kubke hosszéi (acc. kuhkeb, kuh-

k'eb: man k. meddig, quam. 
dia); L. kukké. 

kuhkes, kulikas messzire (vuelget 
k.); L. kukkas. 

kulikét messziről. 
kulikebi messzibbre. 
kuhkebesne messzibb, távolabb 

(leb mon). 
kuhkalie- hosszúnak tartani,hosz-

szallani (kulikahab vuordet 
tü) ; L. kukkalie-. 

kubkes (kubk'es hosszú (laido v. 
mannos út, járat)] L. kukkes. 

kukte (kukt'e, ku/t'e) miképen, 
hogyan, hogy, mint 9. ; úgy 
hogy (finn joten) ő.; L. kokte. 

kuggo merre, hol, L. koggo. 
küci, l. kuobce. 
kühta, kuta hat; L. kot, kota. 
kubti, kubte a ki 10.; fiirbta-k.,. 

fiiira-k. mindenik, mindegyik; 
ib mon tobde kubtebke (sen
kit). — L. kutte. 

kubtek valaki (kubteken cdicu-
jus, kuhteki v. kulitekessi va
lakinek); i kubtek senki (lé 
pohtemen). 



SZÓTÁR. 193T 

kuhtes (kuhtes) ki (k. tieta ki 
tudja); L. kuttes. 

kusne, kusnes hol. 
kussa, kussas hova. 
kuste, kustes honnan. 
kussa tehén, L. kosa. 
küna hamu 10., I. köna. 
kuni, l. kuim. 
kumpe farkas. 
külos hír, fáma (nauhte le k.). 
külonak érezhetoleg, ugyancsak 

hallhatólag (k. suova hapsit); 
L. kullonak. 

külle-, küle- hallani, érezni 10., 
érteni (kiáleb). 

küllaje- id. (v. inch.) 
kültele- hallgatni, meghallgatni. 
kíílteladde- tapogatni (sarjeb se

bet). 
kulbme szemhéj, -pilla ő. 
kradnestallem társalkodás fum-

gang: ellet suina -meb ane). 
kreine- megmagyarázni. 
kremse- megkarmolni, körmei 

közé fogni 10.; L. kramso-, IpF. 
gremse-. 

krohkeste- kaparni, kikaparni 
b\, L. kruoke-, kruokaste-. 

krühte fazék 5., L. gruto. 
glas üveg, ablak. 

haukeste- hirtelen elnyelni 10. 
haddo bosszú, megtorlás. 
haddote- bosszút állani, megto

rolni 11. 
hapik héja, ölyv 10.; L. hapak, 

hapke. 
hapsite- szaglani (-lik). 

KYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII. 

habke- megfúlni 10., L. hauke-. 
habkatuve- id. 
halete- röpülni. 
halane- röpülni (ki-,föl-r.) II. 
hágga, h'ágga lélek, élet 10. 
hájo, hejo szegény. 
heihte- abbahagyni, megszűnni 

(heihti hölemest megszűnt be-
szélleni). 

heibmai, heibmi haza; L. heimi. 
hcibmasas id. (3. szem. raggal) : 

vuelgi roptot h. 
herke hím iramszarvas. 
herra úr; pap, lelkész. 
herlugvuohte dicsőség, L. hár-

logvuot. 
helles kegyes, érzékeny (vaimo 

szív). 
hissek = tosso hiába. 
hirvies szép, csinos (h. neita ; v.ö. 

cabbak, fauros); L. hárva or-
namentum, híirvok splendidus, 
speciosus. 

hoikote- h"jtani, elh., vetni, dob
ni 10.; L. hoikete. 

hohkane- elveszni, perire; L. hok-
kane-. 

hohkate-, hohkete- elveszteni,meg-
ölni (umlringen) ; L. hokkete-. 

höle- mondani, szólni, beszélle-
ni 8. 

hölete- valakinek beszélleni, rá-
beszélleni valakit 7. 

höleste- egy kicsit beszélleni. 
huggso gond. 

ja és. 
jauke- 10. — káto. 

13 
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jaure- tő 5. 
jaurac kis tő. 
jaké év, esztendő 10 ; oddo jaké 

új év ; l. jape. 
jahke- hinni, L jakke-. 
jahko hit, hitel (jahkob piejet); 

L. jakko. 
jakse- elaludni (tüz) 10. 
jahte- igérni, L. jate-. -
jalito igéret (i jahtoines CU0350). 
jape év, esztendő 8. 
japte- lesni. 
jámaltuve- elzsibbadni (juolke lé 

jamaltum). 
jabme- halni, meghalni. 
jabmes halott, mortuus. 
jamke- elaludni (tüz) 10. 
jalos merész, bátor. 
jalhkalie- heverni, L. jalkahe-. 
jágna jég ő. 
jahte- mondani 0., L. jatté, 
jáhtemas mondani való (ana'-kus 

maitek jáhtemasen). 
jádna 9., I. adna. 
jami, l. jabme-. 
j'árgasac után való, után követ

kező (sodn le mu j .) . 
jalla, jella vagy (oder). 
jehkate-, jekate- engedelmesked

ni, szót fogadni (i tat pardne 
ednebs jehkat). 

jéhcan: j . aihtiki kuni szideim-
mel; l. ecas, icas. 

jetanes mesebeli óriás 10. 
jehte-10. = jahte- mondani. 
jerbme ész. 
jerbmajes eszes, okos (j. pardne 

okos fi ií). 

jo (pron. rel.) : gen. jon, gen. pl. 
joi; L. juo ; — v. ö. juhko. 

johksi folyó, Jluvius; L. jokka. 
jokse- érni, utolérni 6. 10. (joksi 

mu viáhkemin ; podnai joksi). 
johte- költözni, vándorolni (ak

tét stadest mubbai) ; haladni : 
johta ohpet halad a tanulás
ban ; L. jötte-. 

jorgete- visszatérni. 
jorgele- fordítani, megf. 
jorgale- id.; elcsábítani (neitab). 
jorgeste- megfordítani, kifordí

tani (karvoitat jorgeste mubbe 
pelai). 

jorre- forogni, körüljárni 5.; 
esni, elesni. 

jollartahte- gördíteni, hengerí
teni; L. jollerte- volvere. 

jollartahtele- id. (v.frequ.) 
jü, juo már (juo-kus cali' ?) — L. 

jo, juo. 
juoko már-e 10. 
juoks íj, kéz-íj. 
juolke láb 10. (juelkin). 
juhke- inni, L. jukke-. 
jühkales nagy ivó, iszákos. 
juhko a ki, a mely 6. 7.; L. 

jukko. 
juhko mert, azért hogy 10. 
jahte, juhti mert 10., L. jutte. 
juhtus állat, vad ; L. juttus. 
jus ha 10. 
jupce leves. 
jubmel isten. 

caimete-, caibmate- nevetni 8. 
caimetace- id. (inch.) 5. 
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cauk erősen ffest,=f. kiinni: 
tobbeli cauk 11.) 

caute ujj, digitus; L. cute. 
cahkane- férni (c. aktén) ; L. ca-

kane-. 
cakca ősz, autumnus. 
cajane- eltévedni. 
•íagne-, cane- bemenni 5. — L. 

cagne-. 
cagííele- id. 7. 
cahce, cace víz, L. cace. 
•cada, cada -on által, keresztül 

(glásen c., üdnamen e.). 
icaske- vetni, ledobni 8. (caskib 

vuolos). 
caskete- verni, habarni (y. ö. sue-

vete-) 8. 
cadne- kötni 10. 
cadnete- kötözni 4. 
cahpok fekete, L. cappok. 
cabbe, cabbak szép (i tat lé cab-

be; cabbak neita). 
cabre- szorítani, sürgetni (cabre 

su vuolget). 
cavvelk hát, dorsum (c. nalne 

kueddet). 
cale- írni. 
cálog írás, irat. 
cáulak büszke (c. neita). 
ciilike- elszökni, L. cákke-. 
-cahpes fekete 10.; L. cappes, cap

pok. 
-c'üpot nyak 10. 
calge- világosodni, derülni (juo 

le cálgam). 
•cilllga tiszta, világos (klar) • 

ciillga le tat cace; L. cülg, 
cálga. 

cállgos józan (c. olbma); L. eal-
gos. 

cálgok tiszta (c. samen hölet 
tiszta lapp nyelven beszéllni). 

ceuke madárfi, kölyök 9., L. cuk. 
cehpe jártas, mester valamiben 

(kodo- c.); L. ceppe. 
cepot nyak. 
cerro- sírni 8. 
ciekon rejtekben, rejtve (c. orrot 

rej.őzni); L. cakón, 
ciliea, cica hét {septem) 9. 
cicce (acc. (Mceb) anya 10. (ci

cám 3). 
cierro- sírni (mon cierob). — L. 

cero-. 
coigate- hótalpon futni (s így ül

dözni, vadászni) 6.', L. cuoi-
kete-. 

coive has (c. neita gravida). 
coivo- teherbe esni, hasasodni 

(coivom). 
coute- fölnyitni (ukseb ajtót), 

szabadítani 10. 
cohke tető, csúcs; L. cokk. 
colike rakás, L. coke. 
colikete- összeszedni,gyűjteni; L. 

coke-. 
cohkahe- ülni, sedere ő.; L. eok-

kahe-. 
colikete- leülni 6., L. cokkete-. 
cobkele- véget vetni, abbahagyni, 

desistere (cohkele calemest); 
L. -kk-. 

cobko- fésülni (oivabt cobko) ; 
L. cokko-. 

cohkoste- megczibálni (cohkost 
oivest sü) ; L. -kk-. 

13* 
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cohkolde- csiklándani; L. cok-
kolde-. 

cogge- gyűjteni, szedni. 
eoggo- Összegyűlni. 
coggfio púp, 'púpos (c. cavvel-

kesne; c. cavvelk). 
S0330-, CU0350- állani 5.; — L. 

CU0350-. 
cog^ote- állatni, engedni hogy 

álljon (ele mii co^ote) . 
éoj^ele- fölállni, fölkelni (605-

jel paijas); L. cuo^ele-. 
öoskem hideg, hidegség. 
coskes-lahkac hideges, hűvös (c. 

talke). 
covo-, cuovo- követni; L. covo-. 
covore- coactum esse, debere 10. 
corges erős, állhatatos, megbíz

ható. 
corge-: allases c. magában bízni. 
eorbmo ököl. 
corve szarv 6. 
colde- elválasztani, L. cuolde-. 
cuehte, cuete (cueti) száz. — L. 

cuote. 
Suinide- sötétülni, elsötétülni ő. 

L. seudnjete-. 
cuoukes fényes, világos. 
cuocete- megállani, odaállani;, 

L. co^ete-. 
cúoce- hozzáfogni (praet. cueci: 

cúecime parget fámost). 
cuoppe- vágni, metszeni. 
cúorvo- kiáltani. 
cúolo rézsútos (c. cálmi kácestet 

limis oculis adspicere). 
cuvva torok; L. cuv. 

f cahke-, cake- bedugni (puonai 
kebelbe, vuossi zsebre), fölöl-
teni 5. 

cahke- égni, L. cakke-. 
cahkajatte- meggyújtani (tűzet); 
cagge- kitátani (njalmeb szájat). 
caggas kinyílt (caggas cálme* 

kinyílt szemek). 
cagge- visszatartani, akadályoz

ni (ib mon cagga tű), 
cagg'e: küllőn (v. külemen) c. 

hír v. hallomás által, h. útján; 
L. cagge juxta, secundum. 

cahpe- szabdalni, apróra vágni 
(tubakeb dohányt); L. cape-

cahpe- vesztegelni, várakozni 
(piággast o^uime cahpet pei-
veb). 

cágge- behatni, fogni (akso cág-
ga morri). 

cággahe- erectum stare ; L. ceg-
gahe-. 

cöhke sekély víz, L. coke. 
cogge- tömni, megtömni (vuosseb 

zsákot). 
copco- megállhatni ('e' juolke" 

copco). 
cobb béka 5., L. cuobbo. 

sadde- lenni (jierij. 
saddo: olles s. aetas adulta (0. 

saddon neita). 
savót csendesen, hallgatva, vesz

teg 6. 8. (s. orrot). 
sávotes csendes, hallgatag (sav. 

olbma). 
sáhtete- kiegyezkedni, L. -tt-. 
seudnjet = seudnjet. 
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s'árat derű, szép idő (S. lé udae). 
L. sarat. 

„sila égő szén 10. 
söve- ömleni, hullani (eső). 
áövat esöhullds, záporeső. 
suevete- habarni 8., L. Suove-. 
áuvve- ereszteni (suvvet mu sisa 

ereszszetek be), engedni (keinob 
utat), L. suve-. 

suvvok, suvvis kész, készakaratú 
(icillig, bereitiodlig) ; L. suves, 
suvok. 

snjorre- bőven lefolyni, csurogni; 
L. snjore-. 

taite- tudni, scire 5. L. taide-. 
taissolie- hóbortoskod ni, őrjönge

ni ; L. taiso-. 
tauhkeste- takarni, rejteni; L. 

tauke-, taukeste-. 
tak fedél (dach, svéd. tak). 
tahke- tenni, csinálni; L. takke-. 
tahkaköte- id. (inch.) 8. 
tahkohk csinálatlan(ungemacht); 

L. takkak (v. ö. körrokk). 
takte csont, tetem. 
taggar ilym, olyan 10. 
taggo erre, e helyen. 
tajete- érteni, megértene 
tat , taté ez, az (casusokbeli tő ta : 

tab, tasne ; n. plur. ta'). 
tas megint (t. algi rasotet). 
tasa, tassa ide, idáig; addig: 

tasa ku (v. ko) addig hogy, 
míg. 

tasne itt (nem: tanne L.J 
tan-ka peiven ugyané napon. 
tadnak = tadne+k (tane+k) 10. 

tahpe-, tahpeste- bezárni; L. -pp-. 
tabben: t. ja többen imitt és 

amott. 
tabbebuk idébb, közelebb ide 

(vase t.). 
tabbelen, tabbel -on innen (t. va

rén cis montem). 
tabbane- közelebb jönni (tabban 

tehke). 
tafo vidék, táj (tané tafosne, 

fárhten tafosne). 
taver jószág. 
tarje- bírni (valere, posse: ib 

tarja odet). 
tarbes szükséges. 
tarbalie- szükségelni. 
tálak, tallak azonnal, mindjárt 

10. 
talac mostani (t. almace'). 
tale íme, itt vaú (t. nipat). 
talke idő, ivetter (maggar t. le 

udne). 
talkes orvos-szer. 
talkuteje orvos, L. talkoteje. 
talle most 10. 
talloi akkor. 
tápco- nyomni, szorítani (kiátin 

kézzel). 
tíibbote- nedvesíteni. 
tálmo- taposni. 
te akkor, hát, aztán (áska te 

csak most; varga te kalka* 
kuliét majd fogod hallani). 

teudnahe- szolgálni. 
teudnar szolga. 
téliké ide; L. teke, tek. 
tet -ért, végett; L. tiet. 
tcte- = tiete-. 
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tedde- nyomni. 
tevte- megtölteni 8., L. teute-. 
devva halom, hegy, L. tava. 
tiete- tudni 10. 
tievva, tievas tli, teljes (tievva 

manó teli hold, holdtölte); L. 
tavas, tava és teuvas, teuva. 

tievvo id.,teleség (kiston iievob 9.) 
tikke (tikk'e) biztos, bizonyos 

(sshka hír, tudomás). 
tihke tetű, L. tikke. 
tije ti (vos). 
tist tölbé (i le tist fámo musne); 

L. tast, tist. 
divvek bizonyos búvó madár (bú

vár) 10. 
tímac tavali (i le sodn t. miesse). 
to (to') azok ö. (v. ö. tuot); L. 

tuoh. 
toi (casusokbeliiö töno) ti ketten. 
toije munka, mii; L. tuoje. 
toije- bízni valamiben. 
toije- törni ; kényszeríteni ; L. 

tője-. 
toivo- vélni. 
toivote- igérni. 
tohkai mögé 7., L. tuokai. 
toliko oda 10., L. tokko. 
tosse üres (tossen adnet semmi

nek tartani). 
tosses üres, hiába való (t. pargo). 
tossane- enyészni, semmisülni. 
tosso hiába (v. Ö. hissek). 
todn te (casusokbeli tö tu; tus-

ne, tuste, tunji). 
tódnak : i t. te sem. 
todno hordó 10., L. tudno. 
tobbele- megfogni ő . L.tuobbele-. 

tobde- érteni, ismerni ; érezni 
(tobda'-kus coskemeb). 

tobdeste- vallani. 
tobdahakse- valamennyire föl

ismerni. 
tobdos ismert, ismerős (t. keino).. 
tovven amott, jó távol 10. 
torna igazán, csakugyan. 
tömete- eljárni, cselekedni <>., L~ 

tomete-, tomote-. 
tompa ló. 
törés transversus. 
torjo- fenntartani, kormányoznia 
torvostalle- megbízni vmiben 10. 
torro háború, harcz; L.'toro. 
torro- hadakozni, tusakodni; L, 

toro-. 
torroles veszekedő, L. toroles. 
tölte- főni, forrni (piárgo le toi-

temen); L. tuolte-. 
tolvo- vezetni, vinni; utána menr-

ni, üldözni. 
tollen egykor, hajdan. 
tollo, tolla tüz 2. 10. 
tolloc egykori, hajdani, régi (t-

almace'). 
tuekkesne 10. = tuokkesne. 
tuele nesze, ott van (tuele tuog-

go); L. tuole. 
tuina te veled (t. hölestet). 
tuobkai mögé; L. tuokai. 
tuokkesne mögött, -on túl 10. 
túohko oda (túohko ja tehke); L-

tuoko, 
tuoggo arra, az tájt. 
túot az, amaz. 
túobtek épen az (tuot+k) ; L. tuo-

tek. 
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túos oda (pieje tab t.). 
tuoste- merni. 
tuobben (tuöbben) amott, tá

volabb. 
tuorre- húzni (verbmeb hálót); 

L. tuore-. 
tüte- támasztani (f ideire). 
tüdne : kailike t. almaee' vala

mennyi emberek mind (uni-
versi, v.'ó. finn kaikki tyyni) ; 
L. tun. 

tíísan ezer. 
tübak doh íny, L. tobak. 
tuvve odább e&j, távol (t. suolu); 

L. tavve. 
tuvven, l. tovven. 
trámke- behunyni (tramke cál-

mitat); L. tramke. 
treple folt (fiecken) 10. 

saije hely 9. 10. 
saihte kopja, szúcza 6., L. saite. 
sauca juh, birka 10. 
saure kitartó (s. pargoi mun

kabíró). 
sahka hír, újság; L. saka. 
sakkarte- megtörülni (kadnjalit 

könyeket). 
sagga nagyon, igen, erősen 10. 
saggabe erösebben, L. saggebi. 
sagnete- viszketni, L. sagnite-. 
sangerte- bánni, megb. vmit. 
salita hacsak (s. vall todn síta' 

si modo vis), L. satta. -
süde* lehegni, fiijni, horkanni 

(tompa sada); L. sadhe-. 
sadnes igaz (verus). 
sava- kívánni. 

Sabme lappság, lapp nép, lapp 
nyelv (samen v. sSmin hölet 
lapp nyelven beszéllni ; sSmin 
höleje lappul beszéllö); plur. 
sáme' lappok, lapp emberek. 

sámaste- tömi a lapp nyelvet. 
sammalahkai azonképen 10. 
saro-: tat lé jubmelest naute sa-

rom ez istentől így van alkot
va v. intézve; L. sare- creare, 
formare. 

sarjé seb, vidnus. 
sardno- mondani o. 10. 
sardnote- id. 
sarvies iramszarvas (s. corvit 

tahka); L. sarves. 
salla öl (kuikte salla' két öl). 
sáhto határozat, parancsolat; L. 

sato. 
sángo, s'ángo ágy; L. sángo. 
sálbma küszöb, L. sálma. 
seike- teríteni, vetni (odem sai-

jeb cdvó helyű, ágyat). 
seipek farkas 10. 
seiva tenger (s.-kadde) ; L. sáv, 

sava. 
seudnjet sötét, sötétség. 
s]ebre részes tártaság (s'ebren lön 

moi); L. sebre. 
síje ők. 
síta falu. 
sTdot akarat, ki.ánság (s. le 

munji calet) ; L. sitiid. 
s~sa, sls -belé, -be (finn sisiian); 

kötin sls a házba 5. * 
siste belülről (s. lö cáhpes). 
sisne -ben (köten s. házban 7.) 
sihpek hJtalp 6; £.sippek,sappek. 
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sivvo készség, kedv vmire (siv-
vob tassa ani). 

soi (casusokheli tö söno) ok ketten. 
soggo- elenyészni, eltűnni. 
sogrio leánykérés. 
sognote- megkérni (leányt). 
sodn, sodne ö (casusokheli tö su : 

susne, suste, suina, suirji). 
sönoi 3. 5., sonnoi 4. = soi. 
sopt hab (spuma). 
sömes valamely, némely,' filur. 

sobmase'. 
sorgane-, sorgene- megijedni; L. 

suorgene-. 
suellet titkon (s. kültelet); L. 

suollet. 
suoine széna. 
súone, súane in, ideg (sehne) 

(suonit podnet). 
suorge ág. 
suolate-, suolade- lopni, ellopni. 
súola, súolek tolvaj. 
suolo, súolu sziget 10. 
sühke-, sühka- evezni 10. — L. 

sokké-, 
sühkaje- id. (inch.) 10. 
süde- harapni, csípni; L. sude-, 

sudhe-. 
suddo vétek. 
supces elbeszéllés. 
supceste- beszéllni, elbeszélleni 

10. 
subma hiába. 
surre- : surrab tasne viesot ne

hezemre van itt élni. 
skiálbma, skielbma gazember 1. 

4. (svéd. skálm). 
skene- érteni (ib skene tab). 

skuolate- csörgetni ő. 
skuolgatak hasmenés. 
stad város. 
stallo mesebeli óriás (akté stallo 

7.), plur. stálo'. 
storra, stuorra nagy 5. 9.; L. 

stuora, stuor. 
stúores nagy. 
sneihte- megdorgálni; L. sneite-. 
snirce-: pánit s. fogát vicsorgat

ni ; L. snerce-, snerce-. 
snogge- szaglálni, schnüffeln ; L. 

snuogge-. 
snjárra egér ; L. snjára. 
spaihte gyors, sebes ; (adv.) ha

mar, gyorsan (s. va^e t ) ; L. 
spaite. 

spelike- tenyérrel csapni (niárab 
s. pofon csapni), L. spekke-. 

spöhkite- fölbukkanni 10. — L. 
spokkete-. 

svaines szolga. 
svárge-, sv'árge- vonaglani, L. 

svárge-. 
sveleg rege, mese (tolloc s.). 
smáleg bizonyos leves 8., L. sma-

leg offa cnm farina permiita. 
slepkete- enyhülni, megkönnyeb

bülni (talkesist). 
slebbe- kiönteni (caceb). 
slimberte- hízelegni. 
sliákt rokonság, rokon (ta' mü 

sliakta'); L. slákt. 
slöve- verni, ütni 8. 

nau így, ügy. 
nauk amúgy, ingyen (vaddet n.) ; 

ugyancsak, igen (moratovi n.). 
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nauhte (nauh'e) így, úgy 5., L. 
naute. 

nak pedig (iccib toivo, nak té li 
sodn nem gondoltam. pedig 
hát ö volt). 

nahkahe- bírni (valere, vermő-
gen); L. nakkalie-. 

nahkar /ttom, somnus; L. nakkar. 
nágen : i nagen senki 9. (svéd. 

n*goú)i 
nagge- szorítani, kényszeríteni. 
naggo kényszerítés. 
naste csillag. 
nanno- erősödni. 
nahpe- levágni 9., L. nappe-. 
napkete- . elkopni, elnyüvedni 

(karvo' lé' napketam). 
nabnice' druszák (n. moi lön), 
namma név. 
nale: ib n. jahke nem igen hi

szem, alig hiszem. 
nalla -ra, -re 1.5.6.; L. nal, nála. 
naldn (noldn), naldne -on, -en 

(rajta) (juolki n.) — L. nalne, 
naltne. 

neita, neite leány. 
neuhto- gondozni, curare (n. má-

nabs); L. neuto-. 
neure gyenge, hitvány, rossz (neu-

reben adnet = meddaben a.), 
nelgo- éhezni. 
nelje (nélje) négy. 
neljad negyedik. 
níára orcza, icange; L. njara. 
nietastuve- szorultságba jutni 10. 

L. njádastove-. 
niddo gyűlölet. 
iüsun asszony, feleség 8. 

nisunattis nőtelen (n. olbma) ; L. 
-ttes. 

nisko- lopni, csenni. 
nipe kés 9. 
nirbmo- haragudni, gyűlölködni 

(nirbmoi munji\ 
nolike-, nuhke- véget érni, vég

ződni, elfogyni, enyészni, oda
veszni 10.; L. nokke-. 

no-liko-: apca leb nohkom pláne 
exhaustus sum ; L. nokko-. 

node teher (nodeb kueddet). 
nör, l. nuorra. 
norres csipő (hiifte). 
nuoka elég. 
nuokahe- elégleni. 
nüov úgy (icci vastete nuov jálla 

nau). 
nuorra, nuorre ifjú, fatál 7.5. (n. 

neita, n. olbma); L. nuora,nuor. 
nuole- oldani, leoldani, levetni 

(ruhát). 

njalbme száj 6. 
njákete- álmodni. 
njáko álom {somnium : njákosne 

voidnib). 
njálle- nyelni, L. njále-. 
njeik -nek (pöhti mu njeik recta 

ad me venit). 
njisse- sírni, ríni (mána njissa). 
njomo- hozzáragadni, ráragadni 

(njoinoi cepoti collum ample-
xus est). 

njolo- nyalni. 
njuone orr 6. 
njute: salteb nj. sót törni ; oiveb 

nJ- fejben keresni (lausen). 
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paike hely. 
paihke- cacare, L. paike-. 
paije (föntvaló, fölsüj : paije-

sZmé1 fólsö (hegyi) lappok. 
paijas föl, fölfelé. 
paijet fölidröl (p. pöti). 
paijel fölött, rajta át 4. 
paijelt fölülről (p. le cáhpes). 
paíjane- följönni, -menni, emel

kedni (peive le paijanam). 
pahka meleg, hö, hőség (pahka 

ja coskem; pahka peive me
leg, forró nap). — L. páka, 
pak. 

pahkes, pahkes hö, forró, izzó ő. 
(p. kiesse, p. jupce) ; L. pakes, 
pakas. 

pakovajes szólásmód, közmondás. 
pakces fájós (juolke le p.) 
pakcite- fájni (oive pakcit caput 

dolet.) 
pakceke- : lé pakcekam elijedt, 

irtózik (tollost tűztől). 
pakto által. 
pahas rossz, gonosz 10. 
paha-tahkeje gonosztevő (rabló, 

ellenség). 
paje- engedni, hagyni (paja tab 

orrot). 
panksem ajak. 
p a ^ o betegség, bnj (vidna paj

kost puoca). 
pace-, pabce- maradni 9., hátra

maradni (pargaabmakuimist 
pahcet ne relinquaris, L. abma 
pacah); L. pace-. 

pahta alfél, segg (pahtab ruo-
pet), L. pattá. 

pahtere- elfutni, megszaladni; L-
pátere-. 

passa- mosni. 
passatahke mosatlan, mosdatlan 

(p. kiati porret ülotis mani-
bus); L. passateke. 

paste harapófogó (pastin kiesset). 
paste- behatni, fogni {kés: i tat 

íilpe paste nem fog). 
pane (padne) fog, dens: adnete 

panabt (tene dentem) hallgass; 
pánit snircet; L. pane. 

panak fogas, dentatus. 
panetove- fogát veszteni (fogat-

lanodni) : juo leb panetovam. 
parge- igyekezni, sietni; dolgoz

ni, munkálni. 
pargo dolog, munka. 
pardne fú. 
pale kor, idö: taté palest attól 

fogva, kitta mana pálest gyer
mek-kortól fogva • ija palen 
éjjel, peive palen nappal. 

palen -kor, -szer (-szór); sömes 
palen valamikor, egyszer * 
fárhta palen mindenkor, min
dig. 

palkeste- vetni, dobni 10. 
palhki-, palhkite- bérelni, bérbe

fogadni 10.; L. paike-. 
palga út (palgab vuosetet). 
paldesne mellett, -nál. 
palden id. 
paldelen mellett el ; nélkül (vie-

sob mon tü p.). 
palves felhős (p. talke). 
palle- félni Ő. 
park el ördög. ö. 
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pálhke- veszekedni, perelni; meg
dorgálni (sodn pállika mü); 
L. pálke-. 

pálhko veszekedés, perlés (torro 
ja pálhko). 

páldi -hoz, mellé (t>, ö. paldesné). 
-pe (ugyancsak) : tustepe mon 

küllib. 
peiste- megrontani. 
peive nap (sol, dies). 
peute- fogni (halat, madarat) ; 

L. pivte-. 
pehke darab (pehkest pehkai 

cuoppet); L. pekke. 
p'esutak fűzfa 10. 
pednik, plur. pednike' pénz. 9. 
p'ele fél, oldal (mubbe p'elai 

túlsó partra; kobbaéak p'e-
lest mindkét félről, oldalról ; 
p'elestan a meaparfé); L. pele. 

p'elak: calbme-p. félszemű. 
pelje fül. 
piágga szél, ventus. 
piádnak kutya (p.-lahkac olbma 

kutyaember, szemtelen gaz
ember). 

piáse- oldódni, szabadidni (piási 
ulkos 7.). 

piábmo eledel, étel. 
piábmotalik eledel nélkül, L. -tak. 
piábmostalle- étkezni; megenni 

o., L.- piábuiotalle-. 
piávves izzadság, L piáves. 
piávveste- izzadni. 
piárgo hús 5, 
pieje- odatenni, rakni vhova ö. 
piehto- tiltani, dtiltani (piehtoi 

sü hölemest), L. pietto-. 

biergete- boldogulni, ellennivmi-
vel 10., L. birge-. 

piedegnes, pieignes lapoczka 
(váll-l), L. pedges, pergnes.-

pikte- melegíteni, melegen tárta--
ni (ruha). 

piktas ruha. 
pijaje-, v. inch. pieje- 10. 
piiínos hátra (p. va5et), L. pi-

gnos. 
pianoben hátrább, távolabb (pl. 

léb mon) ; L. pignoben. 
pignoles -töl el, -töl félre (kueddi.. 

koten p.) 9. 
pTno kín 10. 
pmete- kínozni 10. 
pivve- melegen lenni, nem fázni,, 

L. pive-. 
pivem-lahkai melegen (karvot. 

ceebt p.). 
pivales meleg (p. köhte, karvor. 

talke). 
pira körül 10., -ról (man píra leh-

pet hölemen miről beszélitek). 
plre, pirre, birre medve 6. 10.t 

L. bire. 
pirso, birso puska ő. (birsoin 

vuocet). 
pilhke tréfa (i le p. nem tréfa),. 

L. pilke. 
poihto nem igaz, hamis, rossz 

(p. keino), L. poito. 
pokco hát (dorsum). 
pöco iramszarvas ö. 
posso a lapp kunyhónak legbel-

seje, átellenében az ajtónak, 
(egyszersmind a háziészközök 
helye): p.-ragüo ő. 
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pohtane- földagadni, L. pottane-. 
pölite-, ipöte-jönni, L. pote-. 
pölitejassa jövendő (venturus). 
potkane- szét-, elszakadni. 
poddo idő, kor (mijén poddosne). 
podne, bodne fenék 10. 
podne- fonni (suonit p.) 
podnje- csavarni,fonni (gúzst) 10. 
podnje férj 10. (p. ja nísun). 
posske lábsark. 
poskete-, poskate- döfni, szúrni; 

L. poskete-, poskote-. 
honda (ponda) gazda, családapa 

8.; gazdag (pondab gazda
gabb). 

pörre- enni, megenni 5. 
porrejes, porrojes nagyevő, vorax 

(p. olbma). 
porramas étel, étek 5.; L. porre-

mas, porromas. 
porrak étlen, jejunus (p. coive). 
porrostuce- megéhezni, enni 

akarni. 
porres, porras örrg, vén (porres 

ahka 9.); L-. vuoras (IpF. 
boares). 

pőres id. 4. 
pollejehte-, pollajahte- meggyúj

tani, L. puollajatte-. 
puoikete- érteni vmihez (ib tása 

puoiket nem értek hozzá, nem 
vagyok benne jártas). 

puoite (kövérség) : pelje-p. fül-
czimpa. 

puokte- (puökte-) vinni, hozni 
10. fpraet. puekti, pukti). 

puoktete- odavinni (a dolgot), 
boldogulni vmivel 10. 

puonak tömött (nem likacsos : 
p. corve), L. puonghak. 

puogno-, pogno- vastagbodni, 
kövéredni, L. puongho-. 

puoiia kebel (puonai caket). 
púoces beteg. 
puoce- betegleni, aegrotare. 
puoco iramszarvas 4., I. pöco. 
puohta átellenben (p. kirhkon), 

L. puott. 
puodo- elzárni. 
puore jó: adv. puorest, puorist 

(orro p. valef) 
puorekj'o; adv. puorekikt jól 5. 
puoreb jobb 10. 
puorat jó idő (p. le udne). 
puorane- javulni, gyógyulni. 
puoranace- id. (inch.: talkepuo-

ranaca). 
puorgo- tiltani, visszatartani. 
puolle- (puölle-) égni, elégni 10., 

L. puole-. 
puollegöte id. (inch.) 10. 
puollajette- meggyújtani 10. 
püte- = pöhte-, pöte-. 
pudno test dereka, L. podn. 
puvve marha (pecusj 5. 
puvve- fojtani (strangidare) ; 

L. puve-. 
preute- külömbözni. 
planka vastag deszka 9. (svéd. 

planka). 

fauros szép (f. neita). 
faggate- birkózni, küzdeni 6. 
fahtug szegény, L. fattog. 
fatme-, fatmeste- átkarolni, 

öl Ini. 
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fadde- meggyújtani (tollab). 
fámo, fabmo erö. 
fámotebme erötelen. 
fáro költözés, kiséret, társaság. 
faros : f. olbma útbeli, járatbeli 

társ. 
f a ra : f.-kuhti mindenik, mind

egyik, L. fára-kutte. 
fart, fárhte minden (fárhten 

saijesne minden "helyen, fart 
almac minden ember) ; L. fart, 
fárta. 

íárt-peivasac mindennapi. 
íiárro habarófa 8., L. fárro, 

ferkem. 
fuelhke nép, háznép, család (f. 

lé" musne) ; L. fuolke. 
fuonus rossz (f. almace') ; L. 

fuonos. 
fraskos fris, eleven, virgoncz (f. 

neita). 
flákke folt (jlecken) 11. 

vai hogy (»íit« finale). 
vaijo-ceppe szabó (L. vaije-

szabni). 
vaino kívánság. 
vaipe vajha (utinam). 
vaipo- elfáradni, erejét veszteni 

(vaipob laidost), L. vaipe-. 
vaibmo szív, L. vaimo. 
vaive fáradság, kínlódás 10. 
vaivaste- aggódni, félni (L. star-

be- helyett). 
vaivastove- kínlódni, kínt érez

ni 10. 
vaute- 6. beleakadni, megakadni. 
vahkica legkisebbik gyermek v. 
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testvér (tat neita le mü v.; v, 
obbam); L. vakeca. 

vahko hét (woche). 
vasse gyűlölet, harag (sijen kas

kan le v.). 
v a 53 e " járni. 
va55egöte- id. (inch.). 
va5este- id. (mom. dim.). 
vada veszedelem (pericidum), L„ 

vahda. 
vadde- adni 10. (praet. vaddi). 
vaddes ajándék. 
vadnas csónak, sajka 10. 
vadnem hód (biber) ő. 
vadnone- hiányzani (fehlen). 
vadnuhte- tiltani (puorgo- h.)T 

L. vadnote-. 
vasse- elmúlni (praeterire) (lé 

vassam); L. vasé-, 
vaste csíinga (vastet adv. : v, 

hölet). 
vastahe- csúnyának tartani y 

utálni. 
vastete- felelni 10., megszólíta

ni 5. 
vának vmi nélkül való, vesztett r 

pelje-v. (fületlen) süket, miála-
v. esztelen. 

vanjekáte- szaladni, ugrani (\. 
ulkos) 10. 

váré hegy (kuekti vári kaskan 
két hegy közt). 

várokes óvatos, L. vahrokes. 
varga majd, majdnem (v. sü. 

koddin). 
varra vér 9. 
varres, varr'es fris, egészséges 

10. (v. leb; v. kuele fris hal)-
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varrást id. (adv.: v. viesob egész
séges vagyok). 

varreste- szaladni 7.; L. varre-, 
varreste- (dim.). 

valje bőség, fölös mennyiség (val-
jeb adnet löven élni, dőzsölni, 
vendégséget tartani); L. vallje. 

valde- venni (nehmen). 
valclo- megnősülni, házasodni 10. 
valpe hiba, baj (p. o. karesne), 
válla de, hanem (v. i sodn slta 

de nem akar). 
valló- jajgatni, sírni 8., — L. 

való-, 
va^je- hozni, vmiért menni />. 
vának, v'anak barát (v'ánakam). 
válja testvér, fráter 5. 
váljece' fratres. 
vallabe- heverni, feküdni 6. 
veije- bírni, erővel lenni, valere 

(ib veije); L. veje-, 
veijaje- id. (inch., juo le veijaje-

men incipit convalescere). 
veijeles erős (v. olbma). L. vc-

jeles. 
velike segítség ; L. vekké, 
vebkete-, v'ebkete- segíteni. 
veholac dlenség (finn vibollise). 
vessél serény, szorgalmas 10., L. 

vessél, 
verte-, l. virde-. 
velja = valja (plur. vélje'), 
velju akarat, L. viljo. 
velkat, veiket fehér (velkat ko 

muolita). 
viálike-, viáke- futni, szaladni 

(3. viagi praet.). 
viáhkete id. 6. 

v'eihke- alámerülni, alábújni 
(v 'zbe), L. váike-. 

viebkete- segíteni, L. vekkete-. 
v'eksab erősebb; L. veksab. 
v'eksote- erősíteni, L. veksote-. 
viesate- elfáradni (káude- he

lyett ; v. ö. finn vásy-). 
vieso lakás 7. 
vieso- élni 8. (maktes vieso' hogy 

vagy ő.) 
viesojassa élni való, ki éln> fog 

(victitrus) (v. le tat mána). 
viesotalle- v.frequ. vieso- (mak

tes viesotallebete hogy vagy
tok). 

viessek vagyon, jószág, L. viesek. 
vielja fráter 9., L. velja. 
vibke ok, hiba (mi le vibken ta-

sa), L. vikke. 
vigge- igyekezni, törekedni (vig-

gab naubte tabket). 
vllita, vita öt; L. vit, vita. 
vitád ötödik. 
vidna, vTna bor (pálinka), L. 

?ina. 
vidne- győzni 10. 
vist megint. 
vindek ablak. 
vivva vő (gener). 
virbto- elváltozni, megv. (vára

tom le autocist), L. virrto-. 
virde- kénytelen lenni, necessum 

habere (müssen) ÍO., L. virte-. 
vilkes fehér 10. (I. velkat). 
ville (vill'e) még, többé 10. 
voije, voija vaj, L. vuoja. 
voije- úszni, L. vuiije-. 
vojote- sülyeszteni, L. vuojote-. 
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voinaste-, voigneste Ulekzeni 10., 
pihenni ; L. vuoigfiaste-. 

voinenapta lélekzet nélkül 10. 
, voidne- látni, L. vuoidne-. 
voidnaje- id. (inch.) ő. 
voidnos látható, meglátszó 10., L. 

. vuoidnos. 
voksa, vuoksa ökör, L. vuoksa. 
vostalloste- ellent állani, ellene 

törni 10., L. vuostalaste-. 
Topt haj, crinis (voptit pesketet). 
vovdnai, vovdnajes rettenetes, L. 

vuoudnai, -najes. 
vuehce- = vuohce- lőni. 
vuencis, vuonca tyúk 10., L. 

vuenca, vuonca, vuences. 
vuerde- vávni, L. vuorde-. 
vuoidne- 6. = voidne-. 
vúoke-, vuohke alak, kép (mag-

gar li síi vuoke; pakces le 
munji tü vuohke sajnálom ál
lapotodat). 

vúokas illő, méltó. 
*úokok id. (v. kabmak possen-

der stiefel ; akta-v. egyféle, 
egyenlő). 

Tuokahe- helyeselni, illőnek v.kel
lőnek találni (ib tü vuokahe). 

vuojo- elmerülni 10. (?. vojote-). 
vuoje- hajtani. 
vuolice-, vuoce- lőni, L- vuoce-. 
vuosse- főzni. 
vuosete- mutatni. 
vuostak először (v. mon, aska te 

todn). 
vuostes, vuostas első 10. 
vuosse zseb (vuossi caket; mü 

vuosses. e). 

vuonnac: vuonnaeam kedvesem, 
édes barátom. 

vuobda mell. 
vuobde-, vuöbde- eladni, vendere. 
vuores öreg, koros o. (v. ö. pöres). 
vuorde- várni. 
vuörbe sors (vető sors); L. vuorbe. 
vuola sör: v. almac részeg em

ber. 
vuolavuot részegség. 
vuolatuve- megrészegedni, L. vuo-

latove-'. 
vuoleg: le vuolegesne ö részeg; 

L. vuolag, vuolek. 
vuole al (oive-v. fej-al, párna; 

kölite vuole neita puella in-
nupta). 

vuolesne, vuelesne alatt 5. 
vúolen id. (adnamen v.). 
vúolest alól (éacen v. paijani). 
vuoles le, alá 10. 
vuollai alá, L. vuolai. 
vuölte alulról (v. veiket). 
vuolge- menni, elmenni, elin

dulni. 
vuolgate- elvinni, anferre 5. 
maiste, maina — l. mi. 
maliko vájjon (num), L. makko-. 
maktes hogy, hogyan (maktes 

vieso' ő.). 
makse- fizetni 10. 
maksek (maksehk) fizete'len. 
makso fizetés, jutalom 10. 
maggar milyen ö. 
maggarac id. ÍJ. 
mafige utó (adj.) 6. 
mangesne, mannesne után (sü m. 

6., voncan m. 10.) 
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mangas hátra, (m. piejet hátra 
tenni, negligere; m. mannet). 

maiigai után (pőhte mü m. jöjj 
utánam). 

mangel: tan m. azután 10. 
mafigelt utóiról (m. jokset utol

érni). 
maíigeb utóbbi, későbbi, posterior 

(maiigeben v. mangebu peiven 
másnap). 

marígemus utolsó, postremus. 
mahcot két rétben, duplán (m. 

piejet); L. macok, macot. 
mat : matne meren (v. muddos-

ne) le talle peive mennyiben 
van most a nap — hány óra 
van most ? 

mahte- tudni, bírni, posse / L. 
matté-, 

mahte, matté: man-m. mennyi, 
tan-m. annyi (man - matteb 
sodn síta). 

madde- kérni, kívánni. 
madder-ahka nagyanya, ősanya. 

(L. m.-acceh majores, m.-aija 
proavus). 

massa, maste — l. mi. 
massak körülbelül, majdnem (m. 

obbo stad). 
massas mire, mivégett (m. le tat), 

l. mi. 
ma na gyermek 8. 
manac id. (dim.). 
manó hold (oddo m., tievva m.). 
manne- menni (manneje menő). 
mannegőte- id. (inch.). 
mannaje-, manneje- id. (inch.) 10. 
manne, mannes minek, miért 10. 

mab, mabke — l. mi. 
marje talán (m. todn tieta'). 
mallas étel, ebéd 6. 
máleste- étkezni, enni 5. 
málgat sok jsatis multum) ö. S.t 

L. mialkat, miálget, málked, 
máikat. 

máddo vétek. 
máddolac vétkes. 
mehce messze, remotus; L. mece. 
mehceb messzebb. 
mehcemus legmesszebb. 
mehces messzire, m. el (m. vuol-

gi); L. mecos. 
mehce erdő, vadon, L. mece. 
mete, met hosszában, mentében, 

-on el, szerint (lagen méte vie-
sot; tan raike met 10, paijas 
tan mören met 5.)\ L. mete. 

medde- vétkezni. 
meddab hitványabb, rosszabb, L. 

medeb. 
men de (svéd. men -»aber«). 
mere határ, mérték (matne me

ren), L. mere. 
merra tenger; tenger-mellék, L. 

mára. 
melke tej 8. 
mi (pron. interr., relat.) mi (casu-

sokbeli tő ma: acc. mab, gen. 
man stb.); maina mivel (m. 
kalkab tü makset); i mabke 
(semmit) tuste sfta; mab-tes 
sTta' mit akarsz ; maite todn 
tahka' quid facis; maste (mi
ből, honnan) tab tieta'. 

miála ész; kedv (mü m. neita 
kedvem szerint való n.) 
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mialak önként akaró, hajlandó. 
miekte-piügga kedvező szél (l. 

mete). 
miesso borjú (szarvas borjú), L. 

mese. 
míera tenger 10. 
mierré = mere (i le m., L. i le 

sátto). 
mige valami 5., L. miké. 
mije mi (nos). 
mivve- rávehetni magát, rá áll

hatni (ib mivve tü i ohkolet). 
moi (casusokbeli tö möno) mi 

ketten. 
moivane- zavarodni (cace le moi-

vanam). 
molike dolog, negotium (mi moh-

kit le tusne- mi dolgod van),lM 
mokke. . 

mokse- bírni magát, boldogulni, 
(moksa jerbminas boldogul az 
eszével, tud magán segíteni). 

mohtek hó (nix), L. muottek 
(l. muohta). 

modde sok 10., (m. almaié'; m. 
palen sokszor). 

moddase1 sokak (i tatjoksemod-
dasit). 

inon én (casnsokbeli tö mu : mus-
ne, musté, munji, muina). 

monne tojás 8. 10. 
mörak haragos (m. piadna). 
mörate- haragudni. 
mórra, muorra fa, L. muora. 
morraha gond (morrahab ad-

net). 
molgete- szólni, kimondani (mol-

get mab tarbaha'). 
NYEI.VTri). KÖZLEMÉNYEK. XII. 

molso- cserélni, változtatni (m. 
kairóit). 

muerje bogyó 10., L. muorje, 
muörje. 

muihtaje- megemlékezni, magá
nak eszébe juttatni 8., L. mui-
taje- (v. inch. muite-). 

muihtel emlékező, memor; L. 
maitel, muiteles. 

muihteli: ec m. önként, sua sponte, 
ec m.sodn vuelgi; L. muoitolcs. 

műin l. mon. 
muohta hó (nix), L. muotta. 
muoto (kép, szín) : ahce muotoin 

le sodn atyjához hasonló. 
muhcare- elmvlni (kaska-peive 

le muhcaram v. vassam), L. 
moccare-. 

mutto de 10. 
muhtem valamely, némely (m. 

olbma), L. muttem. 
mutkane- elkopni (kabmak le 

mntkanam). 
muddo (L. mérték, mód, mekko

raság, idő): matne muddosne 
(l. mat). 

míínen, münob — l. moi. 
mubbe másik, második ő. 0. 
mubbadest másodszor 10. 
murret kedves, kellemetes (m. le 

munji). 
murrite- jól találni magát, ma

gának kelletni (ib murrit or
rot stadesne). 

raike, raige lyuk, nyilas 10. 
raigite- átlyukasztani, L. raî -
kete-. 

14 
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raije-, rája- küldeni (rajé sü ul-
kos), L. rajé-. 

rauke boldogult (defunctus): ah-
cám r. 

rauke- követelni, L. rauke-, 
raukke-. 

rakke koros, élemedett (r. olbina. 
r. neita). 

aggot oldalra hajolva (pieje 
kareb r.). 

rajé (határ) : rajai -ig (man-ra-
jai meddig). 

ragiio fal (paries) ÍJ. 
rahee- iparkodni, L. racce-. 
rade mód, tehetség 10., tanács

adás (rádeb taliket). 
radak: akta-r. egyetértő, éca-r. 

önfejű. 
radde„ szél (margó). 
rasta -on keresztül, -on át (rasta 

johkob). 
rahpe- nyitni, kinyitni (ukseb 

ajtót), L. rappe-. 
rahpese-, rappase- nyílni, meg

nyílni .'">. (adnám ralipesi); L. 
rappese, rappase-. 

rappas ny'tott, a pertus. 
rabme medvetalp (tatze) 10. 
ravvem: iddietes r. hajnal, haj

nalpír ; L. ravem. 
rampe- dicsérni : eeebs r. dicse

kedni. 
reudnote- legeltetni, őrizni (nyá

jat) ; L. reinohe-. 
regadette- szülni (regadetti ma-

nab), L. ragate-. 
rlhke ország, L. rik, rike. 
rTdak bátor, merész, L. ridhak. 

.VM1TATVÁNY0K. 

roita ezomb, L. ruoita. 
route, röute vas, ferrum 5. 10. 
röuse tögy (iiber), L. ruouse. 
rohko-, rohkole- kérni, könyö

rögni (tü rohkob); L. rokko, 
rokkole-, rokkele-. 

rolikolace- id. (inch.) 
röko? tat rökoi 8. 
rogge- ásni. 
roptot vissza 10. 8., L. ruoptot. 
ropto-keino visszatérő út. 
ruokse ezomb. 
ruope- törülni, dörzsölni. 
ruobbe var, rüh. 
ruobbajes varas, rühes. 
rucos hátnak fölső része, marj; 

L. rocos. 
ruskis rőt. riska, 10., L. ruskes. 
rutte- kirántani (mii kiiitist rut-

ti). 
rubmaha test 10. 
ruvva gyorsan, hamar (r. va5jet); 

L. ma, rouvo. 

laike fonál (filum. 
laide-, laite- vezetni (laide sü 

kiátest). 
laido vt (iter). 
laipe kenyér. 
lahk közel hozzá (stáden 1. közel 

a városhoz) ; L. lakk. 
labkabesi közelebbre (pöte 1.). 
lalikabesne közelebb helyen (1. le 

sodn). 
lahkas közel való (1. sita), L. 

lakkas. 
lahkate- közelre hozni, elhozni; 

L. lakkate-. 
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lalike fél (dimidium), L. lakké, 
lalike mód (viesom-1. életmód). 

L. laké. 
lalikai: kuliti 1. mi módon ; L . 

lakai. 
lakkac -féle, -szerű, -hoz hasonló 

(tü lahkaeeb ib kaune). 
láge törvény (lagen raete), L. 

laga. 
laggaste- heverni (kicsit) 2., L . 

lagge- heverni. 
langa régen (juo lib mon 1. tab 

kü l l am) ; L . láng. 
laee- teríteni, vetni (ágyat) (v. ö. 

seike-). 
laddam érett, maturus (1. muor-

je'), L. ladte-, ladtem. 
laddo mocsár, tó. 
láse- bezárni. 
lande, land vidék, föld, ország. 
lalipe- (praet.Yiűvpi) hagyni, hát

ra hagyni, elveszteni 8. — L. 
lappé-, 

lahpete- id., felejteni (ele lahpet). 
lam part. praet. le- (esse): i lara 

non fűit; ib lam potam non 
veneram, ib lam küllam non 
avdiveram. 

larate- tanítani, L . lárete-. 
le- lenni (esse): kito lelikes (hála 

legyen); moi len valjeee'. 
leilike- önteni, k iönteni, JJ. leiké-, 
leihkese- ömleni (eace leihkesi). 

L . leikese-, 
leecib 10., I. le-. 
lebma, liebma leves, L. lema. 
lc-niae part. praet. lé-. L. liuiiar. 
Ükan mégis 8., pedig. 

líliko- tetszeni (piacere), L. liko-. 
I liliku szerencse, L. lykko. 

lTse-: i bse nem használ, nem ér
demes (i llse kelestet; i lise 
toliko maimét ) ; L. lisi. 

liste későn (kirje áska 1. pöti), 
L. leste. 

libbokes szelíd (1. almac), comp. 
l ibbokub; L. libbes, libboges. 

loihte- ereszteni, bocsátani 10., 
L. luite-, luoite-. 

loihtegöte- id. (inch.). 
loute- fedni, takarni. 
loutuk, loudek takaró, sátorfedö 

(ponyva) 10., L . loutak. 
lolike-, lohka- olvasni (legére, nu-

merare), L . lokke-. 
loiikctatte- légi posse (i lohke-

tatte). 
lohkok olvasatlan, nem szám

lált (1. pednik), L. lokkok. 
lohko szám (ib mon tuste lobkob 

adne te non cnro); L. lokko 
lolike tíz, L . lokke. 
lolikad, lokkad tizedik. 
lökte- nedvesíteni, áztatni. 
lognasikt fennhangon (hölc 1.), 

L. lognesikt. 
lődd nyom, útnyom, L . luodd. 
lodde- madár 8. 
loddae id. (dim.), 9. 
loduetc- kicserélni 8., L. lodnote-. 
lodkote- leeregetni (gombolyag

ról), legombolyítani 5., — L. 
luotko-, luotkele retexere: kai-
nob 1. funis globum evolvtrc, 
explicare (v. ö. IpF. lu^ki- le
oldani). 

14* 
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lossades nehéz 10. 
loske- ütni {caedere,percutere) 10. 
lohpe engedelem, szabad volta 

(le-kus 1. szabad-e), L. loppe-. 
lopte- {elvégezni), elfogyasztani 

(lopti mü taverit). 
lomot kettős, kétrétű ; két rétben 

(1. piejet). 
luihte- = loihte-. 
luoddene- repedni, rimas agere 

(muorra le luoddenam). 
luondu, londu natura, indoles 

(maggar le sü 1.), L. luondo. 
luksa kelet felé, L. luks. 
lute, luhte -tői, -bői el 1)., L. 

lute. 
luddite 2., I. loddc. 
lusa, lussa -hoz 10.: sü lusas ma

gához. 

luhpede- megengedni, odaígérni 
{y. ö. lohpe) ; L. loppete-. 

lüle keletre való (lüle landesne) ; 
L. lulle orientális (lullelen ke
leti részen). 

lullde keletről, L. lulde. 
lulldne keleten, keleti részen (1. 

le mü vieso), L. luldne. 
lullat: 1. piagga keleti szél, L. 

lulat. 
lüli, luli optat. lü-(sing. 3.): puo-

reb luli 10. — mint segédige 
infinitivussal: vai kőne' lülin 
pöhtet ő.; jus lülib tietet si 
scirem ; — az igével összeforr
va: savab vai todn kulikeb 
viesuli' (L. viesolululi) kívá
nom, hogy soká élj {élnél). 



(a 11—13. szán 

aikasac földi, e világi (zeitlich, 
temporalis). 

aikom szándék. 
aite- fenyegetni. 
aito fenyegetés. 
ama egyetlen egy (unicus). 
ainat hanem. 
ainesikt különösen, kiváltképen. 
aipane- eltűnni. 
aimo aevum (aimon orrot in sal-

vo esse). 
aileste- szentelni, megszentelni, 

sanctificare. 
auten előtt. 
autest {meg :) -ért (für). 
autela, autel előtt. 
autane- előbbre menni, boldo

gulni. 
autanem előmenetel, haladás, si

ker. 
aude-, audete- elpusztítani. 
akta-lakac hasonló. 
aktete- egyesíteni. 
akti egybe, öszve. 
akto egyedül. 
ajatalle- meggondolni, elmél

kedni. 

-pótlék 
i szövegdarabokhoz). 

ajete- akadályozni. 
accelac atyai. 
asse bűn. 
adnete-, l. adne-. 
adnetove-, v. pass. adne-. 
ansete- érdemelni. 
ansetem érdem. 
ammat hivatal (munus). 
arkalaste- könyörülni. 
arbe örökség. 
arbolao örökös (heres). 
arme: armit pestet, l. pesté-. 
armo kegyelem, irgalom. 
armokes kegyelmes, irgalmas. 
armosikt kegyelmesen. 
algo kezdet. 
altar oltár. 
alde az ö (ejus: A. ja a. pardn 

A. és az ö fia) ; l. aldas. 
albete- csúfolni, gyalázni. 
allakas magasság. 
allote- csábítani. 

áh, l. e'. 
acalaka másképen. 
ácatatte- változtatni, el-v. 
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ileatove- változást szenvedni, lm- \ 
mutari. 

ádnane- szaporodni, nőni. 
iiskan, l. aska. 
áro tisztesség, dicsőség. 
alloh, l. ele ftiltó ige). 

ekeve, l. ihkeve. 
eceles szeretett. 
edne anya. 
epe, l. i (tag. ige). 
ele- $ n í , L . ele-, jele-, 
elem élet. 

o-aileste- megszentségteleníteni. 
oive (meg:) főember, cliiljáró, 

feljebbvaló. 
oives dicső, magas. 
oivalac elüljáró, hatóság. 
oker szántóföld. 
oktsad kilenczcdik. 
o-jakko hitetlenség. 
055c hús. 
og^elac testi. 
oddoste- újítani, megújítani. 
oddostatte- id. 
oddosist újból, újra. 
osas, oses (l. öses) ; meg : adás-

vevés. 
o-salog boldogtalan. 
oskelde- bízni valamiben. 
osna szamár. 
onete- megrövidíteni. 
oppetes, -tus tanítás (o.-olma ta

nítvány). 
obmo- avulni, megavulni. 
o-vuokes méltatlan, nem méltó. 
Omanjes elbeszéllés, história. 

,V.MUTATVÁNYOK. ' 

: ome (l. öme), v.ö.finn orna. 
oriü- (meg:) maradni. 
o-likko szerencsétlenség. 
olkes jobb, deiter. 

ussote- (meg:) [ondolni. 
usto kívánság, vágyódás. 
ustote- megkívánni. 
ulkoldes kividről való, külső. 

kaikasac ált/dános. 
kaikvekses mindenha1ó. 
kautoi -ra nézve. 
kaudne, kaune holmi. 
kaktsad nyolczadik. 
kajo- segíteni, meg-s., ki-s. 
kaskan között. 
kaski közé: 
kasskestc- vízbe falni, 
kasskestat te- vízbe ölni. 
kastate- nedvesíteni, megáztat

ni- keresztelni. 
kastates keresztelés, keresztség. 
karote- engedelmeskedni. 
karves kész fparatnsj. 
karvetkenna készületlen. 
karnis , karres kemény, szigora, 

erős. 
karro átok, káromkodás. 
ka lae : k.-kueibme hitves tava: 

kalaccli conjnges. 
kalge- kibontani, kifejteni; ki

terjeszteni (kezet). 
kaik kehely. 
kállaiié- jól lakni. 
kallekaceh fplur.) néhány, non-

nulli. 
[ kallete- elégíteni, jól lakni. 
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káujahe-, káujahadde- hozzára
gadni. 

kiita, l. kiáta. 
kárrek csúcs; nemzetség. 
kitoles hálás, háládatos. 
kokte, l. kukte. 
koccotove-, pass. koceo- (kohco-). 
koceje vigyázó (ör : ija-koceje), l. 

kolice-. 
kotad hatodik (kühta). 
kotekunde háznép, család. 
kösse mikor. 
konogas, -ges király. 
konogrik királyság, ország. 
kongalac k'rályi. 
konne hol (v, kusne). 
kobdote- kimenteni, mentegetni. 
kobbacak—ja mind—miyid. 
koros, l. kuoros ; (adv.) csupán, 

csak. 
kuektastalle- kétkedni. 
kuite- panaszolni. 
kuitelvas panasz. 
kukkahem hosszallás, nehezen-

várás ; l. kuhkahe-. 
kudne tisztelet; gyönyörűség. 
kudnete- tisztelni. 
kum, l. kőim, kuim. 
kultele- hallgatni ; rá-h., szótfo-
• gadni. 
kullate- hallatni, hirdetni. 
kullo- audiri • tartozni vhova. 
kullogesvuot engedelmesség. 
kullutove- audiri, L. kullotove-. 
kristegas keresztyén. 
kristelac keresztyéni. 
kroppe test. 
krusse kereszt. 

gárdnast szívesen. 
golle arany. 
grase fii. 
granna szomszéd. 
gruopta sír. 

\ gruopte- temetni. 

liaute sír. 
hapkote- megfojtani. 
hürloges dicső, fényes,nagyszerű. 
hilvane- elpusztulni. 
heikale- elrémülni, elrettenni. 
hete szorultság, veszedelem. 
lievete- dicsérni. 
hóra meretrix (horab takkat pa

ráználkodni). 
huinos szomorú, csüggedt. 
hugso gond. 
hugse-, hugso- gondot fordítani 

vmire, azon lenni hogy. 

ja (ja) igen. 
jakkosikt híven, hűségesen. 
jakkolac hivő. 
jaskes bízó, bizalmas : j.-laka 

bizalommal, bono cum animo. 
jabmek halott. 
jabmete- ölni, elölni, megölni. 
jalges egyenes (planus, aequus). 
jelaskatte- föléleszteni, megeleve

níteni. 
jötte- haladni, költözni. 
jotteles könnyen mozgó, költöző. 
juok e- osztani. 
juok a ki, a mdy (casusokbeli tö 

juo: acc. juob; illat, juosa a 
melybe, a hova); l. jo. 

jukkem ivás. 
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jukkemas ital. 
juglo: ija-j. bagoly. 
jutte mert (juhte), hogy (dass). 
judareh zsidók (svéd. jude, plur. 

judar). 
jubmelac isteni. 

cajete- téveszteni, tévelyíteni. 
cabbes, l. cabbe. 
cake- elrejteni. 
cülg (adv.) tisztán, merőben, csak. 
ciilgesikt tisztán. 
cálgeste- magyarázni. 
ceca hét (clkca). 
cecad hetedik. 
coke rakás (cokai = / . kokoon). 
cokane- összegyűlni. 
eoggolvas gyülekezet, egyház. 
cuouke- lucere (i>&iyds-c. fölvilá

gosítani, erleuchten). 
cuoukem: paijas-cuoukem f'ölvi-

lágosodás. 
cuoukes világosság (lux). 
cuoukete- világosítani. 
cuouketum világosúlt. 
cuojenes hangzás, (madár-) ének

lés. 
cuogjele-, l. co^ele-. 
cuorvote- kiáltani, hívni. 

cegge- fölállítani. 

savotove- elcsendesedni, elhall
gatni. 

sar törmelék kő, kavics. 
sátte- illeni, alkalmasnak lenni. 
süttök alkalmas, kellő. 
salo lélek, anima. 

suokete- sóhajtani, fohászkodni. 
sugnade-: puore-s. áldani, bene-

d'cere. 
suguadus: puore-s. áldás. 
suduete- teremteni. 
sudnetove- (pass.) 

taivai gyakran. 
takkatove-, pass. takke- (tahke-). 
tape szokás : cabbes t. erény. 
taver jószág, kincs. 
taré- csalni (adásvevésben). 
tarok csalárd, betrügerisch (nincs 

meg L.-banJ. 
tarbek kellő holmi, szükséglet. 
tarbes szükséges. 
tárdno szolgáló (ancilla). 
teudnahe- szolgálni. 
teudnar szolga. 
teudno szolgálat. 
teudno- szolgálni. 
teute- tölteni, el-, meg-t. 
teuvas, l. tievas. 
tetete- tudatni. 
tidestalle- régi (babonás) szoká

sokat tartani. 
tidestallem babonaság. 
tipte- engedni, hagyni. 
toivotes ígéret. 
tője- tömi, szegni (toije-). 
tobdo ismeret. 
tobbelt onnan. 
toro, l. torro. . 
torjotem igazgatás, kormány. 
torvo remény, bizodalom. 
tolvote- üldözni. 
tuoda komolyság, buzgóság (tuo-

dast, tuodest komolyan). 
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tuosto-, tuostote- elfogadni. 
tusán, tusén ezer. 
tulve víz-ár. 

dauk mégis. 
deuras drága. 
duobmar bíró (judex). 
duobme- itéhii, elitélni (IpF. 

duobmi-). 
duobmece- ítélni (f. tuomitse-). 
duobmo ítélet. 

sakkane- fogamszani. 
sakkanum conceptus. 
sakkus ivadék, proles. 
sadnesikt valóban. 
sadnesvuot igazság. 
savates kívánat. 
salog boldog. 
salogvuot boldogság. 
sakote- vegyíteni, elegyíteni. 
siiddos csendes. 
sebre társaság. 
sebrevuot id. (societas, commu-

nio). 
situd akarat. 
sitta végre. 
sisnjelest belid, belülről. 
silba ezüst. 
suoiven árnyék. 
suo\an füst, L. suova. 
supcastallem elbeszéllés. 
skada kár, ártalom. 
skuornes tiszta (castus). 
staike- megállni {el nem esni). 
stimpelde- tántorogni. 
straffe büntetés. 
straffo- büntetni. 

spieje- elrontani. 
svaineste- szolgálni. 
svainestem szolgálat. 
sva,rge\e-fölüdíteni, megvidítani. 
slaja faj, nem. 
slagt (slákt) nemzetség. 
sluokes ravasz; adv. -sikt. 
sluokke elcsalni. 
sluggo verem. 

naule-, naulete- szegezni. 
nado- megtagadni. 
nannos, nannok erős. 
nannost, nannosikt erősen. 
nannostove- erősödni. 
nannotes erősítés. 
nammatum azaz, névszerint. 
neikele- hajtani (inclinare), bó

lintani. 
nelge éhség. 
nelgo- éhezni. 
nikte- élvezni, használni. 
nitte- fenyegetni. 
niddo gyűlölet, irigység. 
niddote- gyűlölni. 
noitastallem varázslásalg. 
nou úgy. 
nokko- véget érni, megszűnni. 

paijete- fölemelni. 
pako szó, ige. 
pakkate- büntetni, feddni; meg-

njáda szorultság (iwt). 
njeite- elnyomni, meggyőzni. 
njuorate- könyörületre indítani 

készteni, indítani. 
njorkote- ontani, kiontani. 
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tanítani; pakkateke büntetlen, 
-lenül. 

pakkatus büntetés. 
pahavuot rosszaság. 
pagge- ingerelni, fölindítani. 
passalvas mosdás, fürdő. 
passe szent. 
passote- szentelni, ülleni (ünne

pet), szentül tartani, tisztelni. 
passotem (n. act.). 
pal lolac: jubmel-p. istenfélő. 
párad, pá ra t nemzetség, csalód. 
peisko vész, romlás. 
pette- csalni, megcsalni, elárulni. 
|)ettoges csalárd, hamis. 
pesté- elejteni, ereszteni, elvesz

teni : armit p. sajnálkozni. 
perkel? l. párkel . 
pikó nyilvánosan. 
pir = pira (pira). 
pokco : pokcost holet {háthói be-

szélleni), megszólni, árulkodni. 
podclac, clim. poddo. 
poddane- elszéledni. 
poddete- elszéleszteni. 
pove pápa (svéd. pafve). 
porrem evés. 
porrok, l. porrak. 
polde- égetni, el-égetni. 
puodgeste- jelenteni, hirdetni. 
puorete- megjobbítani; megtérni, 

bűnét bánni. 
puoretem megtérés, bűnbánat. 
puorevuot jóság. 
pnoremus legjobb. 
puolva térd; nemzedék, ember

öltő. 
prediko prédikáczió. 

1SLVMI ,'TA.TVÁNYOS. 

!j berri- dtbere, müssen ; kell (ma* 
naiti berri) . 

buda parancsolat. 
bruko- használni. 

fangavuot fogság. 
fange- fogságba vetni : fangetum. 
famokes hatalmas, erős. 

i. falskes hamis. 
fart, fárta minden; l. f a r t . 

I. vaino kívánság, vágy. 
vainote- kívánni, vágyódni. 

i. vainoterrí (n. act.). 
vaipe- = vaipo-. 
vaipete- v. caus. vaipe- (vaipeti 

l. nm famoit). 
vaive nyomorúság. 
vaivete- kínozni, bántani, sz,omo-

rítani. 
vaives nyomorúságos (v. váraid). 

'. vaimo (l. vaibmo) szív : vaimon-
tobdo lelkiismeret. 

vakote- inteni, meginteni (ad-
monere). 

valiak veszedelem. 
vassolac ellenség. 
vassote- gyűlölni. 
vaddaltak adomíny. 
vadne : v.-jakko hamis hit (svéd. 

', van-tro), L. vadn. 
vadnote- tiltani (l. vadnulite-). 
vast, l. vist. 
vastes rítt, csúnya. 
vana nélkül. 
varga hamar / majd, majdnem. 
varjelove-, pass. varjele-. 
vartahe- nézni. 
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valljastj valjet (L. valljet) bőven, 
bőségesen • l. valje. 

váraid világ (mundus). 
válkokes adós, hoteles. 
válkokesvuo-t adósság, kötelesség. 
válkolac adós. 
verreg nem, nemzet (emberi nem). 
vele még (l. ville). 
vieso : viesob t akke t letelepedni. 
viggate- igy ékeztetni, buzdítani, 

nógatni. 
viholac, l. veholac. 
vitten tanú. 
vittenaste- tanúskodni. 
vidnar győző. 
vidne- győzni, nyerni. 
vidnetalle- vv-ci, devinci. 
vises bölcs. 
visses bizonyos, Irztos. 
vissast bizonyosan. 
vuoigeneSjVuoigen lélek (spiritus) 
vuoigneste- lélekzeni, pihenni. 
vuoidnete- láttatni, mutatni. 
vuokesvuot méltó volta vala

minek. 
vuoksa ökör. 
vuoclote- alapítani. 
vuost ellen, ellenélen. 
vuoste-co-350- ellent állani. 
vuores (meg :) régi : v. almac. 
viiordatalle-, frequ. vuorcle-. 
vuorclno- esküdni. 
vuololtes alidvaló, alsó : v. nan-

notes fundamentom. 
vuolles kegyes : adv. -sikt. 

mai ugyan (quidem). 
mainek, l. miké. 

mainetes, mainetebme bűntelen, 
ártatlan. 

maino dicséret-
ma nge mus ta 1 dőlj ár a. 
madder-acce ősatya. 
maddo eredet (origó). 
masse- elveszteni. 
márke- jegyezni, jelenteni. 
merete- meghatározni, el-h. 
miké valami, valaki. 
moradat te- haragítani, bosszan

tani, bántani. 
more harag. 
morralia gond. 
morralie- gondozni, gondot vi

selni. 
morrote-, morrete- id. 
muitajatte- emlékeztetni, emléke

zetbe hozni. 
muitolas emlékezet. 
mutkes darabbá, szét (L, mutke-

conj'ringere, contundere). 
muddak, muddakes mértékletes. 
middé por. 

raines tiszta. 
rainesvuot tisztaság. 
raugaste- büntetni. 
r a d e : viesom-r. (I. rade). 
rade- bírni, possidere. 
rampo dicséret. 
rágatem születés. 
rágatove- születni. 
reite- készíteni, L. reide-. 
rektas jog; törvényszék. 
rektes igaz, helyes. 
rekts-miálak igazlelkü.. 
rekto helyesen. 
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rite- perelni, követelni. 
rokkolvas imádság, kérés. 
rosso- kelteni, föl-k. (paijas-r.). 
rossotove-, pass. rosso-. 
rubme, l. rubmaha. 
i'iia, l. ruvva. 

laiko, laigo adósság. 
laitateke szakadatlan, szüntelen. 
laitatketta id. 
-laka -képen, módon. 
lakké (l. lalike): kaska-1. fele

rész. 
lagatas rendelet, intézkedés. 
lattas tag. 
lappo- elveszni (perdi, amiül). 

lággeste- pihenni, nyugodni. 
lare- tanulni. 
láro tanítás. 
likkokes szerencsés. 
likte- engesztelni, reconciliare. 
libbesikt, adv. libbes (l. libbokes)* 
loutade- lepni, meg-l., rátámadni. 
logne- emelni, föl-e. 
lodneste- megváltani. 
lodnesteje megváltó. 
losses, lossed nehéz (l. lossades)' 
luoite-, l. loihte-
luoitade- ereszkedni, leszállni. 
luoves szabad, kötözetlen. 
ludne -nál. 

Utójegyzet. 

Az i-végü ikerönhangzókhoz (ai, ei, oi, ui) csatlakozik a svéd-
lappban még két i-végü hármas önhangzó (triphthongus) is: uoi cs 
uei, p. o. luoite-, puoikete-, kueibme. A többi önhangzó-bokrok, 
melyek csakis diphthongust tesznek {tehát nem két külön szótagra 
esnek), ezek: au, áu, eu, ou, öu; iá, ie ('a, 'e); uo, uö, Ue; meg 
triphthongusok: uou, uöu, 'áu, 'ei (p. o. kuoutot, k'áureb, vieihke-). 
Megjegyzem, hogy a malai lappok ejtésében az iá, ie, uo (uö, ue) 
diphthongusoknak néha az elöreszük hangzott teljesebben és nyo
matékosan, utórész'dk pedig jóval rövidebben. Ez ejtésbeli sajátságot 
a fentebbiekben {a mennyire t.i. jegyzeteimben is volt annak nyoma) 
azzal tüntettem ki, hogy a nyomatékosan ejtett elöhangzót megéke
zett betűvel írtam (úo, iá, íe), p. o. súone, kúopes, vúoke, níára, 
píávves, míera, cíerob. 

BUDENZ JÓZSEF. 


