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Til det Kongelige Videnskabernes Selflab.
Kongelige Videnskabernes Selskab vil maaskee forundre sig over, at 

«’C/ jeg, som ellers har giort de Mathematisie, og i Besynderlighed, de Astro, 
nomiffe Videnskaber til min Hovedsag, forelcegger det en Afhandling, som horer 
hen til Sprogkonsten- Men dersom det holder det vcrrd at undersoge Tingen 
noyere, skal det seer at det ey har kunnet havt storre Grund til at vente af no# 
gen anden en Undersogelse af dette Slags, end af mig. Thi man skal aldrig 
faae bestemt Overeenstemmelsm imellem Lappernes og Ungarernes Sprog, med 
mindre den, som anstlller denne Undersogelse, enten er en fod Lap, som ophol
der sig iblant Ungarer, eller en Ungar, som lever iblant Lapper. Alt, hvad 
endog de lerrdeste Mernd af andre Folkesiag'kand sige herom, bliver allene ved 
rimelige Gisninger, og kommer aldrig saa vidt, at det kand ansees for afqiort 
med nogen Vished. Og heraf tcrnker jeg det er kommet: At endskiont allerede 
for lang Tiid siden Hr. Rudbeck den ^ngre, og efter ham mange andre have 
i deres Skrifter tydelig gotgiort, at Finnernes og Lappernes Sprog kom over- 
eens med Ungarernes, har dette dog meget lidet, eller siet intet giort de Larde 
opmerksomme. I del ringeste vare der mange af dem, der, da jeg var kommet 
tilbage fra Finmarken, og paastod dette samme, aldeles ey vilde troe mig; men 
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654 Bevüs, at Ungarernes og Lappernes Sprog 
andre loge det ey i Betcrnkning at give dette Navn af en nye Opfindelse, som 
noget, der havde varet ubekiendt i saa mange Aarhundrede. Thi endstient hine 
Forfattere have fagt, at der var nogen Liighed imellem disse Folkes Sprog, 
kunde de dog hverken bestemme, hvor stor den er, ikke heller bevise, hvad de 
sagde, af tilforladelige Grunde, da faa af dem forstod Finst og Lappist, men 
sier ingen Ungarsk.

Men jeg, som har havt den Lykke at fedes i Ungarn, af Ungarske Forcel« 
dre, og at opdrages der, og, som i mit Fadrene Sprog i mange Aar har fore« 
staaet offentlige Embeder, fik desuden en meget stivn Leylighed ril at underlege 
Lappernes Sprog, da den cerveerdige Pater Jemit Hr. Maximilian Hell, Key- 
serlig Kongelig Astronom ved Universitet t Wien, blev afsendt af den Stor« 
mcrgkigste Monark til Dannemark og Norge, Kong CHRISTIAN ven 
Syvende, kil Vardehuus for at observere Veneris Gang forbi Soelen, og 
han valgte mig kil at giere sig Selskab paa Reisen: Da tog jeg til Finmarken, 
og opholdt nlig der ncesten eet Aars Tiid.

Men her havde en Ungar Leylighed til at omgaaes med Lapper, at sam
menligne deres Udtale med Ungarernes, holde begge Folkeslags Ord imod hver
andre; Og, hvilket er det fornemste, at ligne Masden sammen i at konstruere 
Nomina og Verba, stiml bruge Affixa og Suffixa. Ved alt dette haaber jeg 
ar jeg stal stråledes bevise: At Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, 
at ingen Lard, efter at have lerst denne min Afhandling, stal meere tvivle herom.

Men at jeg vel har anvendt min Flkid paa denne Undersogelse, derom 
kand jeg neppe bare nogen Tvivl, naar jeg betcrnker: at der handles om 
det Folks Sprog, soin efter Historiestrivernes almindelige Samtykke har 
verret det forste, der fordum har beboet disse vidtleftige nordlige Riger, 
og indbefattede store Landstrcrkninger under sit Herredomme: Som ogsaa i 
disse Tider strcekker sig ud fra den yderste Kant af Europa mod Vester og 
Nord, igiennem Finmarken, Lapland, Finland, Tarrariet, i en sammen- ' 
hcrngende Rad lige til Asien. Og omendffiont dette samme Sprog har t 
mange Aarhundrede ligesom ligget stiult i Merket iblant de Folk, fom vi nu 
kalde Lapper, eg man nu kunde troet, at det allerede var undergaaet i Mangel 
paa al Dyrkelse; har det dog havt en bedre Skiebne i den Svenste Provintz 
Finland, men ister i det blomstrende Rige Ungarn; Hvor det allerede fra Kong 
Arnlcr og St. Stephan den Ferstes Tider har fastet Seede, og er ypperlig 
dyrket i saa mange AarhutrdreLe, saa at Det giver intet af de estiige eller vestlige 
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Sprog noget efter, men tilforladelig overgaaer mange, baade i Ordriighed, 
og i net.Korthed, samt i lykkelig ar udtrykke de inderste Gemyksfornemmelser. 
Derre har jeg just sag; af den Aarsag, for ar opmuntre dem, som Hans Kon- 
gelige Danffe Majestcer, og Hans Hoye Ministerium, har anbefalet at dyrke 
Finlappernes Sprog: Og at de ikke stal tcrnkr, ar de have medet vildt, uboye, 
ligt, og af Rips Raps sammenflikker Sprog at giore, men fuldkommen vcrre 
vverbeviiste om, at Lappernes Sprog overgaaer, somiZElde, saaog i defineste 
Regler, og de ffionneste Udtryk, ja i Sodheden felv af Udtalen, naar det ret 
behandles, de fleste andre, og sandelig forriener ey allene at reddes fra Under
gang, men og ar dyrkes meer og meer, saavidr mueligr. Men omendssionr 
jeg veed, at Lapperne i Finmarken komme overeens med Lapperne i Sverrig og 
Rusland, men ar de alle komme overeens med Finnerne, i Sproget, og jeg des
uden veed af tilforladelige Beviisgrunde, at Finnerne, men i sier Carelerne, 
som kaldes saaledes af Carelen, en Provinh i Sverrig, komme ncrrmest til 
Ungarernes Dialekt, saa ffal jeg dog i narvarende Afhandling tale allene om 
Lapperne i Finmarken, og Ungarerne, baade at Werket ikke ffal blive for stort, 
og fordi, dersom jeg faaer viist, at disse Lapper, som ligge langst borte fra 
Ungarerne, dog komme overeens med dem i Sproget, flyder det som af sig 
selv, at ogsaa Lapperne i Sverrig, Rusland, og Finnerne, stemme overeens 
med Ungarerne. .Men hvad Nytte den larde Verden, i sar Historien, vil have 
heraf, er saa klart og aabenbark, at jeg her ey bor vise det. Deter derfore 
det reneste, som jeg vil bede det berommelige Kongelige Videnffabernes Selskab 
om, at det vil vårdige günstigen at optage denne minGave, som et Beviis paa 
min store ZErbodighed.

§. i.
Ungarernes og Lappernes Sprog kan vcere det samme, uden 

at de bor forstaae hverandre, naar de tale.
Det forste Sporsmaal mange giore, naar de hore tale om Overeenstemmelse 
imellem disse Folks Sprog, er: Om en Ungar kan forstaae Lapperne, naar 
de tale; For de blive kierde af lange Beviser, og vil have man ffal overtyde dem 
kuns med tre Ord. Svarer jeg dem Ja, tiltråde de strap min Meening, og 
tilstaae at begge Folkes Sprog er det samme. Ret nok; Thi der er intet oyen- 
synligere Beviis paa at forffielligr Folkeslags Sprog kommer overeens, end 
om de forstaae hverandre tale; Men disse Dommere krave noget, som er over- 
maade vanskeligt, ja gandsse umueligr. Thi omendssionr vi rilstaae, at beggs 

Folke-



656 Bevüs, at Ungarernes og Lappernes Sprog
Folkeflag, nemlig dekUngarffeog Lappiffe, har i gamle Dage udgiort eet og det 
samme Folk, og har taler det samme Sprog, og den samme Dialekt: dog da 
de allerede fra Aar Christi Fire hundrede, og alksaa i Tretten hundrede Aar og 
derover, have vcrret adffilte ved en vidtlostig Landstrcekning, og have hverken i 
Tale eller Omgængelse havt nogen Samqvem med hverandre; er dette en 
aabenbar Folge, at ffulde en Ungar i disse Tider forstaae en Lap tale, da 
maatte een af disse to Hamdelser have indtruffet!, nemlig: Forst. Enten ffulde 
begge Folkeflag, saavel det Lappiffe, som det Ungarffe, have bevaret deres forste 
Sprog i fulde Tretten hundrede Aar, uden at det ffuide have liidt nogen mer, 
kelig Forandring og Forffiel i Dialekten; Eller: For det andet. Har det forste 
Sprog liidt nogen merkelig Forandring iblant Lapperne, ffulde den samme For
andring have foregaaet sig med det hos Ungarerne. For har Slipperne- kiende« 
lig forandret deres forste Dialekt, men Ungarerne ikke, saa er Aarsagen let at 
see, hvorfore de ikke forstaae hverandre tale; Men endnu meget meere, dersom 
medens Lapperne forandrede deres forste Dialekt, have og Ungarerne forandret 
deres, men paa en anden og forffiellig Maade. Det forste af bisse to Ting, 
nemlig: At begge Folk have bevaret deres forste Sprog i Tretten hundrede 
Aar, uden at det ffulbe have undergaaet nogen kiendeligForandring, stal ingen 
let falde paa, som kiender noget til Sprogenes scrdvanlige Omffiftelser. Thi 
det ffeer allene ved Tiden, at Udtalen i mange Ord bliver forffiellig, Stavel
serne af andre forandres, omftetles, udelades, nogle veddet desielden bruges, 
gaae uformerkt lidt efter lidt af Mode, og blive forerldede, indtil de gandffe 
gaae i Glemme, da andre komme i deres Stad, hvilke den idelige Brug har 
givet Borgerffab. Desuden pleyer det alletiber at fora ar sage store Forandrin
ger i Sprogene, at man beflitter sig paa Nethed og Korthed ; saa bet altsaa 
ey er underligt, at de efter mange hundrede Aar have faaet en nye, og fra den 
forste meget forffiellig Skikkelse. Det er vist, at en nu levende Tydff ffal 
have meget ondt ved at forstaae de Gamles Skrifter, og at det nye Danff ffiel- 
ner meget fra det gamle, vide de best, som ere kyndige i begge. De gamle 
Normanners Sprog er gaaet saaledes af Brug, ar man har maattet oversatte 
Lovene selv af den offentlige Ret fra det gamle i det nye Sprog (*)  Kan 
endog blomstrende Sprog lide saa store Omffiftelser, uagtet den offentlige Ret
tergang, Videnskaberne, Bogtrykkerierne, jaInskriptionerne i Stenen selv be- 
ffytte deres Vedvarenhed; hvor store Forandringer har da ikke Lappernes Sprog 
maattet igiennemgaae, som uden at have nogen Midler, der ffulde bevare det, 

har

(*) Dette har Hr. Sorenskriver pans i Finmarken giert, en Mand af en udbredt Losning, 
og ister kyndig i Firdcrnclandets Oldsager.
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har allene ved mundtlig Undervisning, og ved at lares fra een til en anden, 
hvorved latteligen noget glemmes, maaltet forplante sig i Tretten hundrede Aae 
til Efterkommerne? Jeg er fuldkommen overbeviist om, at det gamle, baade 
Lappiffe og Ungarffe er forandret: Og havde denne Forandring vceret ffeet ester 
begge Folkeslags samtlige Overlag og Samtykke, det er: Havde Ungarerne 
gjort de selvsamme Forandringer, fom Lapperne, jaa var intet i Veyen, at jo 
en Ungar endnu kunde forstage en Lap tale, ligefaa vel som de nu levende Danffe 
forstaae hverandre. Men hvo kan falde paa, at dette virkelig ffulde vare ffeet? 
De Forandringer, soin det Danffe Sprog har lidt i Tidens Lcrngde, ere just 
ved Omgang forplantede, og blevne bekiendte over det hele Rige, og vedtagne 
af enhver: Men hvo gav Ungarerne Underretning om de Forandringer, Lap
perne giorde i Norden? Hvo formaaee dem til at giere de samme Forandringer, 
da det er en afgiort Sag, at disse Folk have ingen Omgang havt med hveran
dre, ingen Falledffab, enten i Videnffaber, eller i Rettergang? Altsaa, me
dens Lapperne forandrede deres forste Sprog, kunde Ungarerne og forandre 

' deres, men man maae troe, at de have giort deres Forandring paa en anden og 
forffiellig Maade; Saa at det altsaa ingenlunde bor synes underligt, at en 
Ungar ey nu forstaaer en Lap, men snarere var hsyst forunderligt, og ey ri
mede sig med den Omffiftelse, Sprogene sadvanligen ere underkastede, om Ve 
i vore Tiver forstode hverandre.

Da jeg har sagt dene i Forveyen, for at besvare nogles Sporsmaal, tit- 
staaer jeg reent ud: At jeg ey har forftaaet Lapperne i Finmarken tale. Hvor- 
fore det Rogte var usturdfardigt, som gik her t Byen i Kiobenhavn, at jeg 
havde forftaaet, og snakket med Lapperne: Men hvoraf det har havt sin Oprin
delse, jkai jeg siden faae Leylighed til at fortælle. Vilde nogen imidlertid af mit 
Svar drage den Slutning: Følgelig er Lappernes er fterstilc, og ander 
Sprog, end der Ungarske! Ham maatte jeg tanke om, at han Dømte alt fok 
Hovedkuls. For, omenoffiont Beviset er soleklart, at forffiellige Folkefl igs 
Sprog er det samme, naar de forstaae hverandre tale, duer det dog intet, og 
beviser siet intet, om man siger: Forstiellige Folkeslag forstaae ikke hveran
dre, foigelig ere deres Sprog strrstilre, og fremmede fra hverandre? 
Sandheden heraf beviser jeg med folgende Exempel: En Tydff, Engellander, 
Hollander, Banff, forstaae ikke hverandre tale, dog er det klart, at alle disses 
Sprog ere komne af det Tydffe, og ere i sig selv Tydffe. En kan Latin, dog 
forstaaer han ikke en Spanier, Franskmand, Jtalianer, men hvo vil bevist 
heraf, at disses Sprog ere forffiellige og aldeles fremmede fra det Latinske. 
Alle lilstaae, at MoschovimmS, Polakkernes og BohnMnes Sprog er i sig 
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6z8 Bevits / at Ungarernes eg Lappernes Sprog  
selv Illyrist, og dog have disse Folk meget besværligt ved ar forstaae hverandre. 
Og for ar komme nærmtre ti! Sagen: En Soe-Lap (*) i Finmarken for# 
staaer ikke en Field,Lap/ (**) Lapperne t Fin marken forstaae ikke Lapperne i 
Sverrig, Lapperne igien, som boe i de adstillige Svenste Provintzer, forstaae 
ikke hverandre; kand man derfor gisreden Sinkning: Aicsaa have GSe^Lap
perne er ander, og forstiellige Sprog fra Field-Lapperne? Lapperne i 
Finmarkcn fra Lapperne t Sverrig?, Og faa mange Lappiste pro, 
vinyer, som der ere i Sverrig, saa mange strrstilre og forstiellige Sprog 
ere der, hvoraf erhvcrr Lappist Folk har sir eger. Denne Slutning, der 
sætter faa mange forstiellige Sprog iblant beslægtede Folkesiag, er baade i sig 
selv urimelig, og imodsiger ogsaa deres Beretninger, som med megen Umage 
og lang Erfaring have lærk disse Folkes Sprog, og have befundet, at de vare 
eet og det samme Sprog, men bleve holdte for særstilke og forstiellige, allcneste 
formedelst De- forstiellige Dialekter, og foranderlige Maader ak udtale Or, 
Dene paa.

Men om Lapperne i Finmarken har jeg det tilforladeligste Vidne i Hr. Leem, 
Professor i det Lappiste Sprog i TruHdhiem, som for har været Missonair i fire 
Aar, og Præst til Altens Menighed i Finmarken i sex Aar. Esterat han havde 
forretter i ti Aar paa dette Sprog, lagde han Haand paa et Verk, som. aldrig 
nok kan berommes, og var den forste, der foretog sig at bringe de Finmarkste 
Lappers Sprog i Regler, oplyse det ved Anmerkninger, og strive en Gramma
tik, som siden blev trykt i Kisbenhavn Aar 1748, og nu er i manges Hænder. 
Denne berommelige Forfatter havde meget vel lagt Mærke til, at Soe-Lapperne 
i Finmarken, og Field-Lapperne ey forstode bverandre; Og dog henregnede 
han ikke Dette til Forstiellighed i Sproget, som de giore, der ey vide bedre, men 
erkiendte, at Det kom allene af Forstiellighed i Dialekter. Hvorfore han i For
talen advarer sine Disciple: At De ikke maatte lade MoDet falde, dersom, hvil
ket han saae forud vilde stee, efterat de havde lært Sproget af denne Gramma
tik , og begyndt ak omgaaes med Lapperne, Dersom De Da, siger jeg, ey for# 

.stode dem tale, og han tilfoyer Aarsagen, at Det nemlig vilde hænde sig forme
delst den Forstiellighed i Dialekterne, fom befandtes ikke allene imellem Field- 
og Soe Lapperne, men endogsaa imellem Field-Lapperne selv, og endnu langt 
meere imellem Soe-Lapper, som boede ved forstiellige Havbugter. Ja, for at 

være

(*) De kaldes Soe Lapper, fom boe ved Havkugterne, og leve af Fisserie.

(**) Field kapperne vanke omkring i Skovene og Biergene med dercs Remdyr, uden at bave 
noget vist Opholdsstæd.
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vcere sine Discipler paa nogen Maade behielpelig, handler han fra Side 371. i 
hans Grammatik til Side 388. vidtloftig om denne Forssiellighed, i hvilke 
Ord, Cafus og Tempora delte almindelig indtræffer, af hvilke Bogstavers 
Udeladelse, Omscrtning og Tillag det kommer, og viser paa hvilken Maade 
een Dialekt kan ved maadelig Skisnsomhed, og vedat forbindeIagtagclserne, 
onissiftes til een anden, paastaaende aabenbar, at alle disse Lapper have eet og 
der samme Sprog, og at al Forssiellen bor allene tilskrives de adssillige Dialekter. 
Heraf er der klart, ar deres Beviis gielder intet, som ville sintre deraf, ak fordi 
Lapperne ey forstaae hverandre tale, derfor have de, ethvert Folk for sig, 
sir scerstilre og forstiettige Sprog.

Men hvad stal man domme om Lapperne i Sverrig? Det er en afgkort 
Sag, at disse, som beboe forssiellige Provintzer i Sverrig, ey forstaae hver
andre; stal man derfor holde for, ak det Svensse Lapland er inddeelr i lige saa 
mange scerstilre og forssiellige Sprog, som dec har forssiellige Provinher? Ja 
stråledes ssulde man ranke, naar man vilde (Tutte paa samme Maade, som de, 
Der ey ere kyndige i Sprogene. Jmidlertiid stutter Hr. Helgsirom langt an
derledes i sin Afhandling om Svenst Lapland, som forst blev udgiven paa 
Svenst, og siden oversat paa ZYdss, og trykt i Kiobenhavn paa Danss Aar 
1748. Denne Mand var i mange Aar baade Missionar og Prcest iblant de 
Svensse Lapper, forssaffede sig i den Tiid stor Indsigt i del Lappiste Sprog; 
Og han taler Side 410 stråledes:

" Ak der i dekre Sprog ere mange Slags Dialekter, det er overalt be- 
" kiendt. Men at de dog i Sagen selv komme paa eet ud, og at Udtalen allene 
" fornemmelig ofte forvolder, at den eene Lap ikke forstaaer den anden, det er 
n jeg som oftest bleven vaer. Man kan just ikke nægte, at man jo.ogsaa finder, 
" at de ulige Dialekter have gandsse adssillige Terminos paa eet og samme 
“ Begreb, saa og undertiden adssillige Begreb paa een og mm tue Terme; men 
“ saa har jeg ogfaa observeret, at ofte de Ord, som baade Tolke og ligeledes i 
" Sproget fcrrdige Prcrster have forsikret mig i den eller den Lapmark ikke at 
“ at vcrre brugelige, har jeg selv siden faaet af Lappens egen Mund at hore, 
" endffiont han alligevel selv, naar jeg har spurt ham, har sagt forud, at han 
" ikke forstod dem. At man ogsaa i forrige Tider herudi oste har bedraget sig, 
" kand jeg merke af Scheffero, som beretter, ac i Skeden for Wara, Jocld, 
" Seibig, Nifu, &c. som man taler i Pike Lapmark, bruges i Torne Lapmarker 
" Taerdar, Wirte, Owre, Kab, &c. da alligevel baade disse og de andre 
" Ord ere overalt bekiendte, og betegne een og den samme Sag, dog med noget

Oooo 2 " Forsties.
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11 Forffiel. Thi Taerdar belyder er Field , men Wara ek Lierg, Nifu ett 
" kvinde, Kab en 2Lgre-^one-"

Samme Forfatter har Side 4”- folgende: " Naar man sorstaaer ae 
" lcempe sig efter enhver Dialekts bekiendte Egenssaber, og veed, hvorledes i 
" andre Sprog pleyer at skee, at literæ unius organi facile inter fe permu- 
" tantur, saa og hvilke famme ere, og hvorledes de i den eene eller anden 
1‘ Dialekt pleye mest at forbyttes, saa finder man ved noyereEstergrandssning 
“ faa Ord i den ene Dialekt, som enten med noget sondret Udtale, eller i 
" Henseende til deres Radices og Forbindelse "Ea. ikke ffulde findes i 
" de ovrige."

Sid. 413. Fortfarer han saaledes"For Resten har jeg for min Part 
" fundet, at hvor adstillige Dialekter der findes i Lapland, saa er dog For- 
" ffiellet ikke saa stort, som i Svenffen; thi del har hcendt mig, at, omend- 
" ffiont jeg meente mig temmelig vel at forstaae det Svenffe Sprog, som er 
" mit Modersmaal, saa har jeg dog truffet Svenffe Nybyggere, med 
" hvis Sprog del faldt mig vansseligt ar komme ril rette, og har i Forst- 
" ningen maar rale Lapff med dem. Men, som jeg efter en kort Tiid kunde 
" merke, at deres Tungemaal var reent Svenff, ffiont noget brudt, saa 
11 tvivler jeg ikke heller, al jo den ene Lap meget let og snart larer ak finde sig i 
" den andens Dialekt, som i Begyndelsen forekommer ham vanffelig atforstaae. 
" Og hvad Schefferus sagde om det Finffe og Lapffe, at den, fom forstod alle 
" Dialekter af det Finffe Sprog, ffulde finde, at de vare i Grunden eet og 
" der samme, omendffiont De i Udtalen differerede, det har jeg ofte funder ved 
" de Lapffe Dialekter; saa at jo storre Indsigt jeg har faaet i Sproget, jo 
" mindre Forssiel har jeg fundet paa Dialekterne, saa og, at ingen har klager 
z/ meere over deres Uliighed vgVanffelighedatforstaaedem, endde, somhavde 
" giorr mindst Fremgang udi Sproget. "

Endelig flutter han saaledes Sid. 414. "Som jeg i alle de adstilligeLapffe 
" Boger, som allecmeest i Orthographien have varet menige, har ikke funder 
" saa stor Uliighed, som i nogle Svenffe Skrifter, hvilke Tiid ester anden ere 
" udkomne efter de D'alekrer, som i adstillige Svenffe Provinher tales; saa 
" tvivler jeg ikke, at jo en vis antagen Dialekt ffulde med Tiden i alle Lapmar- 
" ker med samme Sikkerhed bruges og sorstaaes, som een Bibel i hele Soer- 
" rig, i hvad endeel enten af Vankundighed eller Ubetænksomhed herimod have 
'' havt eller endnu have ar indvende."

Hvad
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Hvad de vil sige hertil, som vi! allene heraf bevise, at de Svenske Lapper 

tale forffiellige Sprog, fordi Lapperne af forffiellige Provintzer ep forstaae hver
andre, det seer jeg sandelig ikke. . . De vil maaffee sige: At det ey endnu 
er afgjort, om ikke i det mindste Lappernes Sprog i Finmarken er er andet og 
forskelligt Sprog fra Lappernes i Sverrig. Den beste Maade at oplsse dette 
Tvivl paa, tanker jeg er, at holde den Grammatik, Hr. Professor Leem har 
skrevet til Lappernes Nytte i Finmarken mod de Grammatiker, som ere for« 
sardigede for de Svenffe Lapper. Af disse sidste have vi To, den eene udgav 
Hr. ZieldstrØm i Stokholm Aar 1738, og den anden Hr. Ganander sam- 
mestcrds Aar 1743. Befinder man ved at sammenligne disse, ar de fornemste, 
og Hovedstykkerne i Undervisningen komme overeens, og at der ingen anden 
synderlig Forffiel er, end en Fvrffiellighed i Ortographien og Dialekterne; Saa 
maa Dommen blive denne: At det Sprog Lapperne i Finmarken bruge, er det 
samme, som Lapper..: i Sverrig have. Dette Arbeyde bor jeg bog ikke tage 
mig paa, da Hr. Leem allerede i Forveyen har forretter det, som han forrerller 
reent ud i Fortalen til hans Grammatik, samt bevidner, at han har befundet, 
ar, Dialekterne undtagne, er der ingen Forffiel imellem Lappernes Sprog i 
Finmarken ogi Sverrig. Og heraf tanker jeg der er beviist, at forfliellige 
Folkeflags Sprog kan vare det samme, omendssionr de ey forstaae hverandre 
tale: Deter: Ungarernes og Lappernes Sprog kan vare det samme, uagtet 
jeg ey har forstaaet Lapperne tale. Og at altsaa dette Enthymem: En Ungar 
forstaaer ikke en Lap cale, følgelig have de forffirMge Sprog, er eturig- 
tigr og ugyldigt Beviis.

§ 2.
Om Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, bor ikke 

undersoges af disse Folks Boger.
Efterår det er viist, at der ey kan dommes om et Sprogs Overeenstem- 

Mlse, eller Forffiellighed deraf, ar forffiellige Folkeflag ey forstaae hverandre, 
meene nogle Konstdommere, al de maae gaae en anden Vey, som er ler nok, 
og ikke heller gandffe uvis, dersom Resten foyer. Nemlig: De ligne Skrifter, 
som ere udkomne hos begge Folkeslag, sammen, og see de, ar den samme Me
ning er udtrykt med de samme Ord i begge Skrifter^ saa erkläre de Sprogene 
for at komme overeens; i anden Fald, betragte de Sagen som afgiorc ved dette 
Beviis, og fastsatte, at Sprogene ere forffiellige, isar dersom dem enken farres 
Lyst, eller Did til at anstille videre Undersogning. Men dertil, at i Beger af 
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eet Slags, te samme Meninger kan ansees for afskrevne med de samme, eller 
ncrsten de samme Ord, holder jeg Tre Ting for nodvendige.

F-rst. Ak begge Boger have i deres Land Ord for Reenhed, det er: at 
en Bog f. E. en Lappisk, er skreven med Ord, som ere virkelig og agte Lap- 
piske, og ligeledes en Ungarsk Bog indeholder virkelig Ungarffe Ory. For, 
dersom der i en Lappisk Bog forekommer en Mcrngde Ord, som nycligen ere 
opfundne af de Herrer Misfionarer, som have forfaited Boger, og ere af et 
andet Sprog omdannet i Lappisk Skikkelse, hvo vil da forundre sig over, at disse 
ikke findes i den Ungarske Bog? Men det er vist, at de Lappiske Boger, fem 
ere kun faa, enten ere Bonne-Boger, eller henhorende til den christelige Leere. 
Siden nu Lapperne for Missionerrernes Ankomst intet kiendte til den store Gud, 
det evige Liv og Troens Hemmeligheder, og havde ikke beqvemme Ord til at 
udtrykke disse Ting, saa var det nodvendigt, at deres Lavere gave disse Ting 
Navne, tagne allevegne fra, forklarede for Folket Bemarkelsen af disse nye- 
giorte Ord, hvilke de lode trykke, og gave Lapperne at lcrre uden ad; Saale- 
des have de lort at kalde den sande GUD jbmel, eller Jumala, et Navn, 
som er taget af Lappernes gamle Asgud: Saalcdes er Ordet Hellighed (Paflatas) 
ladt dem tilbage af deres vvertroiffe Fester. I den Sted lerrde man Ungarerne, 
da de omtrent Aaret 1000. under Kongen, St. Stephan den Forste, amoge 
den Christne Religion, at kalde GUD iften, og at udtrykke det Ord Hellighed 
ved Szent. De andre til Religionen og Troen henhorende Ord, i hvor Unga
rerne end have faaet dem fra, have de vist ikke faaet dem fra de Norske; Saa 
at de nodvendig i flige Ting meget tnaae vare forfliellige. Jeg maatte vare 
uendelig, dersom jeg vilde opregne alle de andre Ord, hvilke, omendfliont De 
findes i Lappisse Boger, ja bruges ogsaa i daglig Tale hos Lapperne, dog in
genlunde kan ansees for at have Lappisk Oprindelse, men i Tidens Leengde ere 
laante af deres Naboer, enten de Norske, eller Svenffe. Saadanne ere i Det 
ringeste alle de, som paa nogen Maave henhore til Videnskaberne og Konsterne, 
samt til Krigsstanden, Statskonsten, Agerdyrkningen og Soe-Videnffaben. 
Ligeledes er det ikkun af Rogte, at Lapperne kiende ti! de fleste Fedevahre, fire- 
foddede Dyr, og Fifle. Selv det Ord 25røt> (Leibe) vil jeg neppe troe vir
kelig er Lappifl; thi foruden at det har en storOvereenstemmelse med det Tydfle 
Lab, og det Moschovitifle Qleba, maa det tages i Betragtning, at disse Folk 
have nu i saa mange hundrede Aar manglet det egentlig faa kaldte Brod, og 
rndfliont jeg tilstaaer, at de i gamle Dage, da de beboede bedre Lande, have 
brugt Brod, mener jeg dog, at Navnet siden er undergaaet, da de ey havde 
Tingen mere. I hvordanne Det end er, er Lappernes Sprog opfyldt med saa 
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mange nye Ord, saa at endog i den korte HErrens Bon forekomme Syv. 
Nemlig i. . . . Du som er i Himlene. 2. Helligt vorde Dit Navn. 
3. Tilkomme dit Rige. 4. Giv os i Dag vort daglige Brød. 5. Forlad 
vs vor Skyld. 6. Som vi og forlade vore Skyldnere. Leed vs ikke i Fristelse. 
Disse Ting beroede visseligen paa hans Tykke, som forst oversatte HErrens 
Bon paa Lappiss. Ja i Oversættelse af stige Ting bruge Missionærerne ey 
allene nyegivrte Ord, men endog gandsse forssiellige Forklaringer. Jeg vil 
anfcre Gronloendernes HErrens Bon, faadan som den er oversat paa Tydss 
af Hr. Anderson i hans Efterretninger om Island, i den Tydsse Udgave.

Vatter unser, der ist inr Himmel, dein Namen werde (mit Lob) erhoben 
von den Menschen, das dir zugehöret, laß Herkommen, in dem Worte von dir 
(handelnd) unterweise uns. Wen du etwas wüst im Himmel, laß das auch 
also geschehen auf Erden. Gieb uns heute unser Speise. Zorne nicht, weil 
wir untüchtig, und dir ungehorsam gewesen sind. Die auf uns zürnen, auf 
dieselben zürnen wir nicht. Verrheidige uns vor dem Teufel, was nicht taugt, 
laß uns nicht berühren. Himmel, und alle Dinge gehören dir. Du bist groß, 
und preiSwürtigallezeit. Amen. Fadervor, derer i Himmelen, dirNavn 
vcere (med Lov) ophøyer af Mcnnestot. Hvad vig tilhører, tillad ac 
komme. Underviks os i Order (som handler) om dig. Derst>m du vil 
noget i Himmelen, saa lad der og fkee stråledes paa Jorden. Giv os i 
Dag vor Spist. Vredes ikke, fordi vi have vcerer unyttige, og dig 
Ulydige, paa dem, som ere vrede paa 00, vredes vi ikke. Forsvar os 
for Dicvelen. Lad os ikke røre der, som er unyttigt. (ondr) -Himmel 
og alle Ting høre dig ris. Du er stor, og alriid'prnsrcerdig. Amen. 
Jeg gaaer andre Beviser af dette Slags forbi. Jeg vil ikkun anfsre een An- 
mcrrkningafHr.wøldike, somi den anden Deel af det Kongelige Kioben- 
havnsse Videnssabernes Selssabs Skrister taler saaledes: De Danste Missto- 
narii, siger han, har i 24 Aar indført flere Danste Ord i det Grøn- 
landste Sprog, end de gamle plorste i hele 400 Aar, i hvilke de har 
levet i Grønland. Men om stigt ogsaa er sseet hos Lapperne, og der har 
vcrret lige saa stor Nodvendighed i at derssuldeffee der, som hos Gronlanderne, 
hvad vil man da undre sig over, at de samme Meninger udtrykkes med andre 
Ord i de Lappisse Boger, end i de Ungarsse?

Det ander jeg mener er nodvendigl for at kunne, ved at ligne Boger 
sammen, domme om er Sprogs Overeenstemmelse, er ai begge Boger ere 
skrevne paa den samme Dialekt. Thi ligesom Forssiellighed i Dialekterne gier, 
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at De ey forstaae hverandre tale, saaledes er Den ogstyld i, ar De samme Me# 
ninger synes uDlrykte meD forstiellige Ord. Dette hænder sig mest under de 
Omstændigheder, Dersom Denne Forstiellighed i Dialekten bestaaerfor en stor 
Deel i Bogstavernes UdelaDelse, Omsætning og Omstiftelse af sagdanne Ord, 
som i Talens Sammenhæng pleye ofte ar igien'.ages, og sættes ved Siden af 
hverandre. ©(mOanne ere Pronomina, Suffixa, Incerjeélioner, samt Hielpe# 
Verba; Thi Da Disse oste forekomme, omendstiviit Der med ethvert for sig fore# 
gaaer ikkun en liDen Forandring, Dog, naar De t en lang Sammenhæng staae 
ved hveranDre, synes De ar foraarsage en meget storForfflellighed. Jeg havde 
aldrig fuldet paa at denne Danste Construction: Giv mig en Drik "vand, 
udgjorde samme Mening, som Gib mir einen Trunk Wasser, dersom jeg ikke 
af Dialekternes Forffiellighed havde erfaret, ar Bogstaverne i disse Ord blive 
paa adffillige Maader omffiftede, og havde lært denne Omskiftelse ved nogen 
Erfaring. Nu da; Efterfom Det er klart af forrige §, at Der maae være nogen 
Forstiel i Dialekten imellem Ungarerne og Lapperne, saa var Det nodvendigt, 
at Den, fom vil ligne Begerne fammen, forst noye undersoger, hvori Forffiellen 
bestaaer, af hvilke Bogstavers Omsætning, Omstiftelse, Udeladelse v, s. v. dm 
har sin Oprindelse, ja han burde giere denne samme Forandring i een af Bo# 
gerne; Saa kunde han omsider domme, om De samme Meninger ere uDtrykte 
med De samme, eller næsten samme Ord.

Dog ikke engang da stal han være i Stand til at domme herom, med 
mindre De samme Regler ere fulgte i begge Bogers Udffrivning. Og Dette er 
det Tredie, som jeg for erinDrede, var fornoDent. Thi omendstiom Forffiellig# 
hed i Dialekter foraarsager i Skrifter en stor Forstisl, er Den dog langt (terre, 
som kan foranlediges af Uovereenstemmelse i Skrive, Rigtigheden. Og er Denne 
Forstiel noget vel mærkelig, som Den er i Denne Tilfælde, er al den Umage spilt, 
som man anvender paa, ar faae disse Skrifter til at komme overeens. Dog, 
som jeg siden stal tale noget udforligere om Leems Lappiste, og Den Ungarste 
Skrive-Rigtighed, vil jeg her allene erinDre: At aldrig har nogen Ting kunnet 
været underkasted flere Omvexlinger og Forandringer, end det Sprog, hborvm 
jeg taler, hidindtil har været strevet efter forstiellige Regler. Enhver Skriftfor# 
fatter tiltager sig Ret til at danne sig en Skrive-Rigtighed efter eget Tvkke. (•) 
Dette er noget Ganander for længe siden har besværet sig over, og, for at vise, 
hvor stor Grund han havde dertil, anforer han i hans Grammatik fem forstiel# 

lige

C) Hr. Ihre har i hans Afhandling om den Lappiffe Skrive Rigtighed allerede i Aaret 1743. 
Lydelig igieimemheglet denne selvtagnrFriehed, og den Bildende, som kom heraf.
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lige Forfatteres Skrivemaader, som visselig ere hverandre meget ulige, nemlig 
Tornsieo, Grans, Lunds, Fielsir-ms, og ens kil, som ep Har Villet vier
fik Navn bekienvr; Her ere de.' •

Skrive-Rigtighed.'
Toruses. Grans. Lunds. FielsirjSms. DenUbensvntes. Paa Danst.
Atze. Aggie. Atze, Artie. Ackie. Fader.
Jietze. Jegg. Jedz. Etz. egje. Jegle. Selv.
Oidzod. Auggud. Oitzot. Adtiot. Aggiod, Ac faae.
Ziatzie. Kiatzie. Ziatze. Tiatz. Giatze. Vand.
Kotzot. Kuggud. Gaeckiot. Kotiiot. Kotzot. Ar kalde.
Zialme. Gialme. Zialme. Tialme. . Gialme. Dys.

Men endstionr nogle Svenstes Skrive-Rigrighed viger ey gandffe fra Ungarer» 
nes Maade ar strive paa, viger den dogmeger derfra i ar udskrive de Stavelser, 
paa hvilke, som sir egentlige Mcrrke, derre Sprog tiendes fra alleandre, baade 
Dstlige, og Vestlige. Men den Skrive Rigtighed, som Hr. Leen» bruger, er 
saa forstiellig fta Ungarernes, ar dersom jeg afstcev en Ungarst Construction 
efter hans Regler, er jeg fuldkommen vis paa, aungen Ungar, ey allene forstod 
den, men kunde rkke engang lcrfe og udrale Den. Saaledes, for Exempel, stulde 
ingen Ungar forstaae disse Ord: Azhiam Zhioordaiaa megien. Men st rev 
jeg. Atyåm Tsordaja megyen, fattede han strax denne Mening: Min Fa
ders Hisrd gaaer.

Skulde nogen, da Skrive-Rigrigheden er faa forstiellig, faae Lyst ril at 
sammenligne en Ungarst Bibel, eller HErrens Bon med disse Boger paa Lap- 
pist, (for' mig maa ban gierne giere der) han vil uden Tvivl erkläre disse Folkes 
Sprog for ar have sier ingen Overeenstemmelse med hverandre; Men derre 
hans Udsigende grunder sig paa er Beviis, som Konftdommere, der have Kund
stab i Sprogene, nappe stal antage, da, for ar domme om et Sprogs Over- 
eenftemmelse, ikke andre Boger bor lignes sammen, end de, som ere afskrevne 
paa Foliers egentlige Sprog, med den famme Dialekt, og nerstenefter desamme 
Skrive-Regier.

Pppp



666 Beviis/ at Ungarernes og Lappernes Sprog  
§ 3»

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det stimme, bevises afden 
Lnghed, der er i at udtale Ordene paa.

Vi lcrre af daglig Erfaring, at man allene paa Udtalen kan kiende eet 
Folks Sprog fra Ver ander, saa ar, naar man hyrer dem rale paa forstiellige 
Sprog, omendffiom man ep forstaaer Sprogene, kan man dog ler domme, ar 
Disse have eer, de Andre et ander, deTredie der lredieSprog. Saaledes, der, 
som man horer rale Hebraist, Grast, Larm, Tydst, kan man strap paa Lyden 
kiende Forstiellen imellem Sprogene. For nasten erhverr Sprog har, i ar 
bruge visse Vocaler, Consonanrer og Stavelser, noget besynderligt for sig selv, 
og som er der saa egentligt, ar der ey findes lige danne i andre. I der ringeste 
har Der Ungarste en saa besynderlig Udtale, ar det endog herpaa allene rilstrak- 
felig kan bevises at vare forffielligr fra alle paagrandsende Folks Sprog. Og 
Dette kan vare Aarsagen, at endstionr adffiilige fremmede Sprog bruges hist og 
her i dette vidtløftige Rige, nemlig Hebraist, Grast, Larin, Illyrist, Tydst 
med mange andre Sprog, som komme af Disse; har Dog ingen, ver jeg veed, 
fuldet paa at bevise der Ungarste Sprogs Overeenstemmelse med noget af Disse. 
Tvertimod de fleste Ungarer pleye at sige om deres Sprog, at det er f-dtuden 
Moder, er en Jomfrue uden Docrer. Dette er vist, al del maa tilstrives 
denne besynderlige Udtale, ar lettelig ingen UDmlandst kan, endog af den längste 
Omgang, lare dette Sprog saaledes, ar man ikke, saa snarr han begynder ar 
tale, kan hore strap paa ham, at han er fremmed, med mindre een, maastee 
fra Barns Been bliver opdraget iblanr Ungarer. Dette giere de mangfoldige 
Vocaler, som Ungarerne frem for andre Nationer bruge, som og nogle klar 
lydende Consonanrer, hvilke at udtale bag ester, ihvorvel De falde meget bløde, 
forekommer Dog De fleste Udleendinge som nasten ugiorligr. Desuden bliver og 
det Bogstav G brugt paa adstillige og mangfoldige Maader. Dette kan liene 
til Beviis: De Bogstaver?, L, N, T, naar der kommer Vester, blive klar« 
lydende, som i Ordene: Gyongyetském, (min lille 2Ldeisteen) Mely,(Styft) 
Nyajas, (sinigrende) Atya, (Fader) hvilkes Udtale ey lares uden ved Konst, 
greb. Desuden udtales anderledes: S6, (Salr) Szo, (RM) Zhido, (en 
Hebrcr°r) anderledes Vs, som: Isarsago,. (siadderagrrg) anderledes Tz, 
føm: Pitziny, (liden.) Hvor stor Vansselighed Fremmede finde, hvor saa- 
danne Bogstaver og Stavelser stode sammen, det vide vi Ungarer best. Men 
lad os hore, hvad Hr. Leem mener om Den hos Lapperne brugelige Udtale. 
Esterat han Da har tilstaaer, at Lyden i DetLappisse Sprog er gandjke forssiellig 
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og anderledes/ end i alle andre, ham bekiendte Sprog, siger han videre Side Z78. 
i hans Grammatica: “ Ikke den beste Mester kan strive delte Tungemaal saa, 
" at h ns Bogstaveren saa aldeles til Punkt og Prikke svarer til Lappernes 
" Udtale, at Laseren derefter kan udnavne alle Lappiste Ord just, ligesom de 
" af Lapperne pronunceres. " Men omendstionr Hr. Forfatteren siger her nor 
gel formeget, saa erdetdogaabenbare, at den Lappiste Udtale maa vare gandste 
besynderlig. I det ringeste klageDisciplerne i Trundhiem-Skole, at man jam
merlig dreyer Tungen paa dem, naar de stal lcrre at efterligne den Lappiste 
Udtale; for der bliver nok aldrig nogen, som faaer den aldeles ret. Zkkedesto-t. 
mindre, omendskionc Lapperne have en gandste besynderlig Maade at udtale 

'Ordene paa, forekom den mig dog saa bekiendt, at naar jeg horte dem tale, 
bildte jeg mig ind, at jeg var i mit Fadreneland iblant Ungarer. Jeg markede, 
at Lapperne havde alle Ungarernes Vocaler, ligeledes de klarlydende Consonam 
ter, og at Bogstaver S og Z havde den samme og adstilligeLyd, og forekom der 
ligesaa ofre. Men deres Ord, som falde de Norste vansteligst at navne, havde 
jeg ligesaa stor Vanstelighed med at udtale, som en fod Lap, der er, ingen. 
Dette samme markede Lapperne, og bildte sig fuldkommen ind, at jeg forstod 
deres Sprog, samt runde tale med dem, om der behovedes, og udstrote det 
Rogce, som siden udbredte sig til Kiobenhavn. Men i sig felv var Anlednin
gen til denne Undersogning denne.

Medens vi blev opholdte af Modvind i Mauersund, som er en Havn paa 
Grandserne af Finmarken, besogte vi Kiobmanden paa Stader; Desuden var 
og tilstade Hans Velarvardighed Hr. Daaß, Missionair iblant Der Folkeflag, 
som lever af Fisterie ved Kysterne af Haver, som gaaer op dertil, og kalder sig 
det Careliste, samt siges ar vare fordum kommet herhid fra Carelen. Een af 
disse Carelier, som af en Handelse kom ind i Stuen, laste paa Missionairens 
Anmodning Fader vor. Men hvad stem? Foruden nogle Ord, som vi fuld
kommen forsiode, var Maaden ar udtale de andre paa, saadan, som man ey' 
kunde venre, uden af en Ungar. Dette bestyrkede Hr. Parer Hell gandste i 
sin Formodning, at der Finlandste og Lappiste Folkestag stod i Forvandlstab 
med der Ungarste. Og fra den Tiid af ffyndte han idelig paa mig, at jeg, da 
han var bestaftiged med vigtigere Forretninger, stulve undersoge, hvad nær« 
mere Ooereenstemmelse Ungarernes og Lappernes Sprog havde sammen. Men! 
Hvad Veystulde jeg tage, for at komme ril denne Undersogelse? Jeg havde 
ingen Hielpemidler ved Haanden meer, end en Lappist Grammatik og Lexicon, 
Leem havde udgivet, eftersom Hans Excellence Hr. Geheimeraad von Gcorm 
havde varet saa hoflig ar tilbyde os disse Beger, uden vor Begiering, da vi 
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reyste over Christiania. Da jeg aabnede denne Grammatik, faae jeg en stor 
Hoben Regler, men som var skreven paa Banff, hvilket jeg ey forstod. Saar 
jeg i Ordbogen, fandt jeg de Lappiffe Ord næsten ffrevne allene med Wocaler, 
vg Confonanrerne vare satte i saa forunderlig en Orden, at jeg paa ingenMaadr 
kunde komme efter, hvorledes de kunde lases, eller udtales. Jeg rilstaaer, 
jeg lod Moder falde, og for ey at giere intet, giorde jeg noget andet. Men 
Hr. Pater Hell igientog sine forrige Anmodninger, og fandt vi undertiden eet 
eller andet Ord i Ordbogen, som'ved en liden Forandring kunde vare Ungarff, 
giorde vi os stor Umage med at undersoge dets Bemærkelse, for at see, om 
Det og heri kom vvereens med et Ungarff. Men denne Undersogelse kostede, som 
jeg sagde, alt for megen Umage. Tdi da de Lappiffe Ords Bemærkelse staaer 
i Ordbogen paa Dansk, som jeg ey forstod, saa maatte jeg forst oplede disse 
Danffe Ord paa Registeret af Nucleus Latinitatis, og saa tgien efter delle 
Register kaste op i Nucleus Latinitatis, for at faae at vide, hvad disse Ord 
betydede paa Latin, hvoraf jeg omsider kunde siutte, om det Lappiffe Ord, som 
si-mes tillige at vare Ungarff, havde den samme Bemcerkeise hos begge Fol» 
Wag. Dette Arbryde, som for sig selv ey var behagelig, blev endnu tnere 
kiædsommelig derved, at mange Danffe Ord, som forekomme i Ordbogen, 
fandtes ikke i Nucleus; Som og, at jeg ofte, efterat have tilendebragt en heel 
Undersogelse, befandt, at det Lappiffe Ord, faadan som jeg lidet havde foram 
Drei det, at det kunde vare Ungarff, ey bemærkede det samme hos Ungarerne. 
Saa maatte jeg da igten satte andre Bogstaver i Staden for nogle af de for# 
rige, og begynde hele Undersogelsen igien for fra, og endda ofte var ligesaa 
uhaldig med mit andet Arbeyde. Hvad Under, at jeg anden Gang tabte 
Modet? Men faa kom nogle Lapper fra Biergene, fom ligge Ti Mile oppe i 
Landet, til os med deres Rensdyr. Da for at fyldcstgiore Hr. Pater Hells 
Willie, (fom endog i Henseende til Manden selv at udtale paa, blev ved at for
sikre , at Ungarernes og Lappernes Sprog var det samme) hentede jeg adffillige 
Lapper ind i Kammeret, vg spurte dem ved en Tolk om Navnene paa adffillige 
Ting. Men strap, foruden at jeg overalt markede, at Udtalen var aldeles 
Ungarff, fandt jeg , at mange, endog i Bemarkelsen selv, kom vvereens mel) 
De Ungarffe, og altfaa virkelig vare Ungarffe. Jeg asffrev dem derfor alle efter 
Den Ungarffe Skrive-Rigtighed, og opfatte dem noye paa Papiir. Fordi jeg 
giorde dette tidt, og det traf ind, at Lapper af forffiellige Dialekter kom der 
paa Øen, fik jeg en temmelig stor Fortegnelse paa de mest forffiellige Ord, og 
som i fin Tiid kan blive til fortræffelig Nytte. Og faaledes, da jeg nu ikke 
heller selv tvivllde om Sprogenes Overeenstemmelse, gav jeg mig af al Magt, 
saa vidr de lwdvendige Forretninger det tillode i Fach med Undersogelsen.
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Forst oa, at jeg ikke ffulde have Uleylighed deraf, at jeg ikke forstod Banff, 
som Sproget, hvorpaa de Lappiffe Ords Bemcerkelftr vare udtrykte i Ordbo
gen, kog jeg mig for ar oversatte Ordbogen selv paa Latin. Og da Hr. 
Banning, Prcrsten paa Stadet, flittig hialp mig med at fortolke, havde jeg 
inden faa Uger heele Ordbogen skreven paa Latin, hvorved der blev mig langr 
lettere, ar sammenligne de Lappiffe Ord med de Ungarffe. Og som jeg vidste, 
at Overecnstemmelsen imellem forffiellige Folkeslags Sprog ikke nok var beviist 
deraf, ar man sammenstikkeren Fortegnelse paaOrd, som beggeFolkeflaghave 
rilfelles, med mindre man ogsaa viser, at begge Folkeflag komme overeens i 
Maaden at declinere Nomina, compavere Adjectiva, con jugere Verba, 
og bruge Affixa og Suffixa o. s. v. tog jeg mig for med Wid ar igiennemlcefe 
Leems Grammatik. Jeg brugte samme Hr. Pastor Maurung ril Tolk, og 
antegnede de Regler i Grammatiken, som henhorre ril min Sag, og var der 
forekommer mig noget tvivlsomt, eller uvist, opffrev jeg deri min Tegnebog.' 
Men hvad jeg har sundet, som tydelig beviser Overeenstemmelsen imellem Un
garernes og Lappernes Sprog, der stal jeg siden forkaste, naar jeg forst korte« 
ligen faaer giert mine Anmærkninger over Leems, og den Ungarffe Skrive- 
Rigtighed.

§. 4.

Om Leems Lappiffe og Ungaremes Skrive-Rigtighed,
Naar jeg taler om Leems Lappiffe Skrive-Rigtighed, maae ingen tcrnke/ 

at jeg vil forringe denne agkbare, og af det Lappiffe Folk velfortienre Mands 
Roes. Den Fliid, han har anvendt paa at polere dette Folk, saavel ved hans 
Ti Aars Tieneste, som udgivne Skrifter, (*)  fortiener altid hoyligen at roses. 
Jmidlerriiv tcrnker ikke Hr. Forfatteren selv, ar hans Grammatik er saa fuld, 
kommen uden mindste Feyl, ar der ey ffulde v«re nogle Poster, som han selv 
havde forandret, eller i det ringeste havde suffer vare anderledes, dersom han 
havde varer forsyner med beqvemmere Hielpemidler ril at ffrive den. Sandelig, 
dersom han endog havde havr den ringeste Kundffab om den Ungarffe Skrive« 
Rigtighed, eller han havde kommer over Ungarffe Grammatiks da tvivler 
feg ingenlunde paa, ar han jo havde vilder ffrever sin Lappiffe Grammatik i en 

Pppp 3 langr

(*) Iblant andre er hans Verk om Lapperne i Finmarkcn det vigtigste, hvori han forMer 
om deres Lrvcmaade og S«der, samt oplyser det itted Kobberstykker, udgivet iKioden- 
havn Aar 1763. paa Danst og Latin sammen, i Qvm.

N
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langt anden Form og Skikkelse. Men i faa stor cnFraliggenhed baade kil Lands 
vg Vands var Dette neppe at onsse, enD siden at haabe! Hr. Forfatteren maa 
derfor optage Det uden Fortrydelse, hvad som i folgende stal anfores, enten om 
hans Skrive-Rignghed, eller om Regler i hans Grammatik.

I hans Skrive-Rigtighed bruger Hr. Leem Fem Vocaler (selvlydende) 
3. e. i. o. u. men Diphtonger (dobbeltlydende) (sandelig et stort Antal) Ni og 
tredive, nemlig: aa, ae, ai, au, ee, ei, eu, ia, iaa, iae, iai, iau, ie, 
iee, iei, ieu, ii, io, ioe, eoi, iou, iu, iui, iuo, oa, oaa, oaai, oe, oi, 
ou, ua, uaa, ue, uei, ui, uo, uoi, uou, uu. Saa Vocalerne med 
Diphtongerne udgiore tilsammen 44 i Tallet, da Der ey ere mere end 17 Con« 
fonan ter. Paa Denne Maade at afskrive De Lappiste Ord, maatte Det nodven, 
dig ffee, at ikke allene Ord, men hele Linier, ja gandffe Sider bleve fulde af 
Vocaler, fom man stal blive vaer ved endog lsselig at see i de Lappijke Bsger. 
Dette, foruden at Det falder Den Skrivende kedsommeligt, Da han maa af
skrive korte Ord med mange Bogstaver, samt Udgiveren kostbarere, at lade 
Det trykke, fvraarsager det ogsaa Lceftren en Uleyligded, font jeg ingenlunde bor 
forbiegaae. Thi Da Lceseren feer i De fleste Ord tre, fire, ja ogsaa fem Vvcaler 
ved Siden af hverandre, bliver han raadvild, hvo der b horder sin Lyd fom 
Vocal, hvo Der lsber sammen til een Diphtong med foregaaende, eller folgen, 
De, og hvilket folger heraf. Om Ordet bestaaer af to, eller tre, eller fire Sta, 
vUser. f. E. i Ordet Vuoigi (Smør) Ber maa han med Foye ftaae i Tvivl, om 
Det bestaaer af fire Stavelser: Vu-o i-gi, eller tre: Vuo i-gi, eller to: Vuoi
gi. Jeg har af Lappernes Mund tørt, at Det er kun een Smvelfe, og udtales 
aldeles paa samme Maade, font hos Ungarerne Vs>. (Smør) Ligeledes maa 
han blive forlegen med Ordet Zhioaarve, (Horn) om Det bestaaer af fire Sta- 
velser, og bor lafeéZhi-o-aar-ve, eller tre: Zhio aar-ve, eller to: Zhioaar
ve, Ungarerne udtale Det i een Stavelse: Szarv. (Horn) Paa samme Maade 
ere Vocaleme i mange andre Ord pakkede paa hverandre som i en Dynge, 
og bringe Laseren i en Vilderede, som han ffal have meget ondt for at finde ud 
af, med mindre man fatter, at han forstaaer Ordene, og altstia det Lappiffe 
Sprogselv. I Besynderlighed er det aabenbart, at Ungdommen, som larer 
at stave, af at lagge sammen, foraarsages herved alt for svart et Arbeyde. 
Men Da jeg tankte paa, hvorfra denne faa store Mangde Vocaler mest maatte 
komme, faldt disse Aarsager mig i Tankerne. Først: Fordi det Lappiffe Sprog 
er af Naturen meget klingende og lydelig, og har en Mangde Ord, fom bestaae 
af fiere Vocaler enD Consonanter. Desuden udtales Vocalerne af dette Folk 
med saa adskillig og mangestags Lyd, at Latinernes ordentlige Vocaler og Diph

tonger
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konger ey forflaae til at: udtryks Den. Herudover bruger Hr. Fielftr^m i 
hans Grammatik for Lapp/rne i Sverrig ni Vocaler: a, e, i, o, u, y, ä, ä, ö, 
og femten Diphtonger ai, åi, au, du, ud, di, ei, uo, uo, ui, vi, ou, oi,ue, eu. 
Men den Finniste Grammatik har otte Vocaler, og sexten Diphtonger, For 
der ander: Fordi Hr. Leem, for at udtrykke et vist Slags Lyd, som Lap» 
perne have for sig selv i deres Vocaler, bruger den samme Vocal fordobler, 
äa, ee, ii, ni. ni. Denne Maade, at udtrykke Vocalernes sorstiillige Lyd, 
kan vcere meget god i et Sprog, hvori forstiellige Vocaler sieldnere komme sam
men, som det Danste, f. E- Men i et Sprog, som har mangeVocaler, der 
et: i hvis Ord mange og adstillige Vocaler forekomme alligevel jevnsides, kan 
denne Maade, at adstille Vocalerne fra hverandre, ikke bruges, uden ar for- 
aarfage Læseren store Uleyligheder. Den rredie Aarsag har jeg fornummet er, 
at Hr. Leem udtrykker en vis Lyd nogle Consonanter have, som Ungarerne 
kalde Klarhed i Lyden, ved at lerage til saadanne Consonanter det Bogstav i, 
eller je. Der er Bogstavet i ingen Vocal, ikke heller udgior det en Stavelse 
med soregaaende Consonant, men viser allene, at denne bor udtales noget an
derledes, end den pleyer hos andre Folkeflag. Ligesom da disse klarlydende 
Consonanter forekomme meget ofte hos Lapperne, saaledes moder og der Bog
stav i alt for ofte i Leems Skrive,Rigtighed. Saaledes f. E.

Saa tidt der Bogstav N bliver klarlydende hos Lapperne, fætter han der 
Bogstav i til det, i Ordet Niaalom (jeg slikker) hores ikke Bogstavet i, ikke 
heller er det et Ord af tre, men af to Stavelser: Niaa-lom. Ungarerne, som 
jeg siden stal vise, strive: Nyalom. (jeg slikker) Det samme glor Hr. Leem, 
faa sidt som Bogstavet G bliver klarlydende i Begyndelsen af Ordet. Hvor- 
fore Giærmom (jeg kommer til Fornuftens Brug) bestaaer ikkun af to Sta
velser, eftersom Bogstavet i ikke hores. Ungarerne skrive Gyermek, og be# 
tegne dermed et Barn, eller-den som kommer til Fornuftens Brug. Bliver 
Bogstavet P klarlydende i Enden af Ordet, faa tilsoyer Leem det foruden 
Bogstavet i nok en anden Vocal, som Vaggie. (Dal) Ungarerne kalde ett 
Dal Völgy.

Foruden Bogstaverne N, og P, blive ogsaa hos Lapperne T, og L, klar
lydende , ligesaavel som hos Ungarerne. Men at disse blive klarlydende, syneS 
Hr- Leem ikke nok at have mærket, især hvad Bogstavet L angaaer.

Da Hr. Leem var kommen til at udtrykke Bogstavets S Lyd, som sande
lig er adstillig hos Lapperne, fandt han faa stor Vansselighed for sig, at han 

udbryder 
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udbryder i disse Ord: " Vansseligheden i Lappernes Tungemaals Orthographie 
" og Udtale foraarsages fornemmelig af den starke 8ihiio, ogAfpiratione, som 
" i mangfoldige Ord forekommer, og det saa hyppig, at den ikke allene fore- 
11 kommer undertiden to gange i eet og det samme Ord, men endog i nogle bc# 
“ fissde'ä paa f o Stader udi een og famine Stavelse. Og siger han: Zkke den 
“ beste Mester kan strive dette Tungemaal saa, at hans Bogstaveren saa aide- 
" lestil Punkt og Prikke svarer til Lappernes Udtale, ac Lerseren derefter kan 
“ udngvlte alle Lappisse Ord just, ligesom de af Lapperne pronunceres. " Om 
sag et, saa maa Ungare sandelig have havt meget gode Skrivemestere, da jeg 
har lom af egen Erfarenhed, at ingen Lappist Udtale, i hvor vansselig den end 
maa forekomme Hr. Lcem, er i sig selv saa vansteiig, at jo enhver ung Ungar, 
der kan ffrive (som de kan ncrsten alle) skulde fcerdig kunne optegne den paa Pa
pist, og det saa noyagtlg, ar han kunde, naar han lystede, iglen oplåse den af 
Papister, med en Tone, som fuldkommen lignede Lappernes. Men ar og en
hver anden, som ey er en Ungar, stal kunne udtale er Ord, som er saaled<S 
ssrever, ligesom en Ungar, del er jeg vist ikke Borgen for. Men ar komme til
bage til Sagen.

Bogstavet SD tillcrgger han den samme Lyd, som der har hos Latinerne.

Sh; ener Zh kalder han en Hvislen med Afpiration, og midt i Ordene, 
siger han, er der ingen Forsslel imellem dem, dog i Begyndelsen af Ordene ril- 
lckgger han Bogstaverne Zhi en besynderlig Udtale, og forssielilg fra Shi, men 
hvordanne den er, siger han ikke. Endelig glor han Forstiel imellem dzhi, og 
tzhi, som ssal lares af Brugen. Men af dette er M iglen aabenbare, at Bog
stavet i i at udtrykke Lyden af 8hi, Zhi, dzhi, tzhi, er ncesten ar ansee, som 
overfiodigt, og tiener intet til andet, end til at forvpeVocalernes Tal, og den 
Deraf flydende Forvirring.

Men om der kan, vg bor raades Bod paa dette Onde, det veed jeg aldeles 
kommer mig allermindst ved. Og det er Ikke heller i den Henseende jeg har sagt 
dette, men derfor allene, at det kan sees, hvor store Besværligheder jeg har 
havt at drages med, endog i Henseende til Leems Skrive-Rlgtighed^allene, da 
jeg undersogte Overeenstemmelsen imellem Ungarernes og Lappernes Sprog. I 
Dens Stad have mine Landsmand Ungarerne en Skrive Rigtighed, lom er 
ypperlig dyrket i mange hundrede Aar, erkort, let, bestemt, dannet og b egve in 
til at udtrykke alle Lappernes Toner og Lyd. Hvad det er for en, ssal vi kor- 
religen faae at fee.

Vi
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Vi bruge da i Ungarn Latinernes fem Vocaler: a, e, i, o, u, disse 

Vocaler fatte vi undertiden en acuc Accent over, å, é, i, 6, ü, hvorved 
de faae en forstiellig LO fra den forrige. Dersom Ungarerne strive ro Prikker 
over o ogu, ö, ü, faa stal de udtrykke haarde, ag Ungarerne egentlige, To- 
uer. Heraf sier man, at Ungarernes accentuerede Vocal gielder detsamme 
fom Leems Diphtong, der beftaaer af to Vocaler, og at Ungarernes Vocal 
med Prikker over, betyder det famme, svm Leems Diphtong af tre Vocaler. 
Fslgelig, hvor Ungaren sirtter en accentueret) Vocal imellem to Vocaler med 
Prikker over, der lader han sig nsye med tre Vocaler, da Leem derimod maa 
have otte. Men dette trasser vs! neppe int?. Derimod hander det sig ofte, at 
en Vocal med Prikker over, fattes ved Siden af en accentueret), eller een ac# 
centneret) ved Siden af een anden, font og er accentueret). I forste Fald tn a a 
Leem bruge fem Vocaler, i det andet fire, i begge har Ungaren nok af to; 
En Forkortning, font vist ikke er at foragte.

Denne Fordeel har og Ungarernes narvarende Skrivemaade, at, han
der det sig at Bogstavet i bliver til een Stavelsi med foregaaende eller esterfol- 
gende Vocal, og altfaa taber den Kraft, den havde som Vocal, at, siger jeg, 
man striver da ey Bogstavet i, men j. (jota) (**) Saaledes strive de ikke 
Fözöie, (hans Rok) nten Fözöje, Leem striver Vuosshiuoie. Herved op
haves aldeles den Tvivl, font maatte foraarsageS derved, at Vocalen i kom til 
at staae ved Siden af een anden Vocal. Havde Hr. Leem fundet for got, at 
bruge denne Skrivemaade, havde han af de ni og tredive Diphtonger kunnet 
udelukket omtrent Tive; For faa mange er det, der dannes derved, at Voca
len i tilfoyes andre Vocaler. I Begyndelsen af Ordene iagttager han og just 
dette samme noye, og striver ikke iegn, (Jis) men jegn, ligesom Uigarerne 
strive jeg, (jis) hvorfore han ikke ogfaa glor det samme midt i Ordene, maa 
han selv best vide. Men nok om Vocalerne.

Hos Ungarer forekomme fire klarlydende Consonanter, nemlig G,L,N,T. 
At disse ere klarlydende, betegnes ved at satte det Bogstav y til dem. Gy, Ly, 
Ny, Ty, og altfaa er y hos Ungarerne hverken en Vocal, eller Consonant. 
At man hos Lapperne finder disse samme klarlydende Consonanter, det har jeg 
allerede tilforn erindret.

Bogstavets 
(*) Nogle satte over Vocalerne o og u, dct lidet Bogsiav e-
(**) De Gamle have undertiden brugt y i Staden for j

Qqqq
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Bogstavets S adskillige Lyd foraarsager ingen, der er kyndig i den Ungarste 

Skrive-Rigtighed, nogen Vanskelighed; Thi naar Leem amager fem forstiel- 
lige Toner hos Lapperne, som stal udtrykkes ved s, sh, zhi, dzhi, tzhi, antage 
Ungarerne Sex, som skal udtrykkesved 8, Z, Sz, Zs, Ts, Tz, jeg har ogsaa 
virkelig fundet den siette Lyd iblam Lapperne. Men derer atmcrrke, ar de 
gamle Ungarer have udtrykker Lyden ts, ved cz, eller cs (*) de fleste nye bruge 
i deres Skrivemaade ikke Bogstavet c, men i dets Skad i andre Tilfalde Bog
stavet k. Dette er ogsaa at mcrrke, ar Bogstaver S har ikke samme Lyd, som 
hos Latinerne, men som Tydskernes (eb. Men vil de udtrykke den Lyd, som 
Tydsterne, eller Latinerne betegne ved S, strive Ungarerne Sz. Bogstaver Z 
lyder haardr hos Ungarerne, vil de udtrykke den Lyd, som Tydsternes Z har, 
strive de Tz, Begge Deele ere steere med en fornuftig Sparsomhed; Thi da 
Lyden, som stal udtrykkes ved Bogstavernes, eller Z, meget oftere forekom, 
mer i der Ungarske Sprog, end den Lyd, som stal afstrivesved Sz, og Tz, 
have de, for at beflitte sig paa Korthed, helst vildet udtrykke de Toner, som 
fieldnere forekomme, ved to Bogstaver.) Og dette maa vare nok sagt om 
Skrive-Rigtigheden. For nu er der aabenbare, ar den Ungarste Skrivemaade 
er tilstrcrkkelig ril ar udtrykke Lappernes Toner, og at altsaa de Lappiste Ord 
kan afskrives efter den Ungarste Skrivemaade. Og det maa jeg nedvendig 
giore, naar jeg vil vise, at det, eller det Lappiste Ord er Ungarsk. Thi frem- 
scrkter jeg for Ungarerne de Lappiste Ord saadanne, som Leem striver dem i 
hans Ordbog, stal de hverken forstaae at lcrse, eller udtale dem, men vil for, 
styde dem, som udlcendiste; Men bruger jeg i Staden for Leems Bogstaver 
andre, som vel have samme Lyd, men komme overeens med Ungarernes Skrive« 
maade, stal Ungarerne baade kunne lcrse og udtale, og forstaae Lappernes Ord, 
vg tror, at de staae i Forvandtstab med deres eger Moders Maal.

Le em s Lappiste Orthographie rettes ester Ungarernes 
Skrive-Rigtighed.

Da jeg i det folgende stal bevise Overeenstemmelsen imellem Ungarernes 
og Lappernes Sprog af den Mcengde Ord, som ere gandste de samme hos begge 
Folkeslag; Men de selvsamme Ord, naar de strives efter forstielligr Skrive- 

Regler,

(*) Nu folge vi Hr. p.'.tiø papär, hvis Lexicon Latinö-Üngäncum uyellg igien er oplagt i 
Tyrnav Academies Bogtrykkere, yg tillige sproget med det Tydffe Sprog.
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Regler, synes som forstiellige og sårskilte; Sag seer jeg en Nodvendighed for 
mig, at rette Leems Skrive Rigtighed efter Ven, som Ungarerne bruge, det er, 
hvor jeg stal afskrive de Lappiste Ord, da i Staden for de Bogstaver, Leem 
bruger, at benene mig af Ungarsse, som have samme Lyd. For at kunne giere 
dette, maatte jeg frem for andet giere mig de Bogstavers Lyd bekiendt, som 
Leem har brugt. Men hvorledes ssulde jeg komme efter delte, da Hr. Leem 
glemmer det kil mundtlig Underviisning, ar lcrre Lyden af de fleste Bogstaver? 
Siden jeg Da ingen Latentester havde, bar jeg mig saaledes ad. Jeg giorde et 
Udtog af mange Danste Ord, som i Nomenclator svarede til visse Lappiste. 
Disse, naar Lapperne imellemstunder kom ril vor Øe, fremsatte jeg for dem ved 
en Fortolker, for ar fee, hvad Lapperne vilde sige ve betyveve. Det traf, som 
oftest ind, at de ncrvnte det samme Ord, som stod i Nomenclator. Ligesom 
nu Lapperne udtalte dem, afstrev jeg Vein noye efter den Ungarste Skrivemaade, 
og sammenlignede dem med de Lappiste Ord, saavansom Lecm havde strevet 
dem i hans Nomenclator, og da saae jeg strap, hvilke Ungarste Bogstaver 
svare til dem, Leem har brugt. Ester mange saadanne Forsog opsatte jeg mig 
en almindelig Tabel, som jeg kunde folge, for des magligere at afskrive Leems 
Lappiste Ord efter den Ungarste Skrive-Rigtighed. Men som denne Tabel 
har kostet mig stor Arbeyde, fda giorde den mig nu ogsaa en ypperlig Nytte, og 
stal giore herefter, dersom det er GUDS Villie. Men for dem, som stulde 
maastee faae Lyst til at sammenligne de Lappiste Ord med de Ungarste, er denne 
samme Tabel (da nodvenvjg, at jeg tor sige, deres hele Arbeyde er uden denne 
gaudste spilt. Her er den!

Forste Tabel.
Som viser de Anmcerkninger, der ere fulgte i at afffrive de W 

piffe Ord, Leem har brugt, efter den Ungarffe 
Skrive-Rigtighed.

I Star- 
dcn for 

Bogstavet^

Bor stri
ves.

Ungarerne udtale Bogstavet A med en lav Lyd, ligesom 
de Danste AA. Folgelig i Ststden for Lrems A A 
striver en Ungar A. . j1 AA. A»

r. SkalQstiq s
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14.

. s 3 Skæ- 
dcn for

Bor stri
ves.

2. Skal Bogstavet A udtales klinger, betegne Ungarerne
Bogstavet

det med en Acut Accent A. Leem striver uden Ac
cent A. , A. A'.

3- Da Ungarerne og Lapperne udtale Bogstavet A med en 
lav Lyd, og som nærmer sig til O , saa striver Leem 
undertiden Bogstavet O, hvor en Ungar vilde satte A. 0. A.

4- Det er vist, at Leems L gielder der samme, som Unga
rernes Bogstav E'. Æ. E'.

5 Efterkom Ungarerne og Lapperne udtale Bogstavet E'med 
en Lyd, som nærmer sigtil I, saa fætter Leem under
tiden I, hvor en Ungar vilde strive E' I. e;

6. Lcems OAA svarer i sig selv til Ungarernes OA, eller 
I OO eller O . OAA. O'.

7. Hvor Leem striver UO , der er gierne Ungarernes U nok,
undertiden maa man sætte 0, UO. U, 6.

8- Det er vist, at Leems NI (naar der kommer en Vocal 
ester) udtrykker en Ungar ved NY. NI. NY.

5» Saaledes stal man ogsaa i Slæden for Leems GI strive 
GY. GT.

1 GY.

10. Lecm erindrer, ar GN stal, ligesom hos Ztaliænerne, 
udtales med et Slags klar Lyd, Ungarerne strive 
NY. GN. NY.

li. Fordi Leem ikke nok har mærker den klare Lyd, som 
Bogstaverne T og L have baade hos Ungarerne og 
Lapperne, saa forsommer han undertiden at udtrykke 
den, undertiden fætter han nogle Consonanter til, som 
giore Udtalen vanstelig, og dette giver tilkiende, at 
Ungarernes klare Lyd ligger derunder. Men underti
den bruger han ZHI. ZHI. 1 TY.

32 Bogstavet S hos Lcem strive Ungarerne SZ. . S. SZ.
S3- (Bogstaverne SH, og ZH. lyde hos Leem, ligesom S 

1 hos Ungarerne SH, S.
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14. Bogstaverne ZHI, hvor de forekomme i Begyndelsen af 
Ordene, stal en Ungar forandre til TS.

I Sk«- 
den for 

; Bogstavet

ZHI.

Bsr stri
ves.

TS.
Is- Leems DZHI lyder som UngarernesZ8. . . DZHI. ZS.
16. Leems Z, og TZHI udtrykke Ungarerne ved TZ. . Z. TZ.
17. Den Lyd, font Ungarerne udtrykke ved Z, hvilken ikke 

allene de Dansse, men ogsaa de Tydske ikke have, men 
som Lapperne bruge, har jeg feet, at Leen» snart ud
trykker ved S> snart ved 88, eengang ogsaa vet) SK. 
Folgelig .har jeg t nogle Tilfalde i Staden for S, eller 
88, eller 8K, maattet strive Z. . S.SS.SK. Z.

At man stråledes kan strike eet Bogstav for'eet andet, uden ar Ordet stal 
faae en anden Lyd, der har jeg kmt af ar hore Lapperne tale. Z ar afskrive de 
Lappisse Ord, som folgende Fortegnelse indeholder, paa Ungarsk, benener jeg 
mig aldrig af flere, end hoyt af tv Slags af disse Anmærkninger. Fhi de Ord, 
hvori jeg havde maarret bruge flere, dem har jeg med Viilie gaaer forbi, for 
ey at falde besvcerlig for Laseren, der maa lade Oyet allene, og ikke Oret til» 
lige, domme om Liigheden imellem et Lappist og Ungarsk Ord. "

6.

Ottt Forffiettigheden af Dialekterne i Almindelighed.
Ved at folge foregaaende Tabel kan nasten alle de Lappisse Ord, som 

Leein har anført, stråledes afskrives efter den Ungarske Ekrive-Rigtighed, at 
en Ungar baade kan lase dem, og udtale dem fuldkommen ligesom en indfod 
Lap. Men fatter han og strax deres Bemærkelse? Ja i mange fatter han den 
strap, men ikke i alle, og dette kommer sig af Dialekternes Forssiellighed. At 
Ungarerne og Lapperne heri ere hverandre noget ulige, det kan ikke nogen forun
dre sig over, naar han beranker, at disse Folke flag have varet adskilte fra hin
anden i en Tiiv af Tretten hundrede Aar, uden at have nogen Omgang, -eller 
Samtale med hverandre. Har Finnerne en forssiellig Dialekt fra Lappernes, 
har Lapperne selv i de adskillige Svensse Provinher hver sin Dialekt for sig, 
findes denne samme Uliighed imellem Field-Lapperne i Finmarken, og Soe- 
Lapperne i Finmarken, faa mag der jo nodvendig ogfgg vrrre nogen imellem 

O.qqq z Ungarerne: 
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Ungarerne og Lapperne. Men Forssiel i Dialekt pleyer at giere fimdan en For
andring i Ordene ved at lægge Bogstaver til, fætre andre i Stæden, tage fra, 
o. s. m ar den , som ikkun forstaaer den ene Dialekt, har onr for at forstaae 
Ordene af den anden Dialekt. Hvo vilde for Exempel vel sige, ar Vand be# 
tydede dct samme som Waßer, naar han ikke var bleven vaer, ar nogle Ord for
andre ß til tt, hvoraf bliver Matter, andre omskifte Bogstavet r til n, nu har 
han Vatten, og andre igien udelade Bogstaverne tte, heraf faner han Vand 
ud. Ligeledes, hvo der ikke er kyndig i Dialekterne, og veed, at Ordet Mor 
er det famme fom Moder, og dette iglen fom Mutter, han vi! troe om Ordene 
Mor og Mutter, at de siet ingen Overeenstemmelse have i Bemærkelsen. Man 
veed de Dansse aldrig bruge det Tydske Bogstav z, og i Stceden for -dette be# 
time sig af t, saa de i Stæden for Zeit sige Tiid. Man stal aldrig finde hoS 
de Danffe Lyden af de Tydsse Bogstaver fch, men i Staden derfor ss, og de 
sige ikke Fisch, men Fisk- De forandre og pf til p, og ch til g, saa de i e>tæ# 
den for Pfeil sige pir!, og Flucht Fingr. Desuden giere de Dansse og Tydsse 
saa stor en Forandring med Vocalerne, saa at man næppe kan bringe det i 
Regler. Og dog formaaer alt Dette aldrig de Lærde til at give det Danffe 
Sprog ud for at være et særskilt og forssielligt Sprog fra det Tydsse. Saadan 
en idelig Omskiftelse og Udeladelse af Bogstaver, som jeg nys viiste er imellem 
de Dansse og Tydsse, har ikke Stæd imellem Ungarerne og Lapperne. Thi t 
hvor mange Toner og adskillig Udtale Ungarerne end have, saa have Lapperne 
dem og, lige saa mange, og de selvsamme. Dette er et unægtelig! Beviis, at 
der et mindre Forssiel imellem den Lappisse og Ungarske Dialekt, end imellem 
de Tydsses og Dansses Udtale. Men hvad de andre Omsætninger af Bogsta
verne angaaer, som forekomme hos Lapperne og Ungarerne, tor jeg sige, at 
naar man veed, at rette sig efter enhver Dialekts Egenskaber, og hvorledes 
Bogstaverne af eet Tale-Redskab letteligen omskiftes, det eene til deti andet, og 
hvad disse ere for nogle, og hvorledes de indtræffe i forffiellige Dialekter, saa 
siger jeg, tor jeg paastaae, at man snart intet Ungarsk Ord skal finde, som jo 
ogsaa findes enten hos Finnerne, eller Lapperne i Sverrig, eller i det ringeste 
iblant Lapperne i Finmarken. Men skulde der endog findes nogle, blive disse 
virkeligen faa, og man skal ligejaa lidet deraf kunne bevise, at disse Sprog ere 
forssiellige, som at det Tydffe og Dansse staaer i ingen Forvandtssab sammen, 
fordi der hos begge Folkeslag findes Ord, som ingen Liighed have med hver
andre. Men at ikke nogen skal sige, at en faa fuldstændig Indsigt i Dialekter# 
ne var niere at snske, end at vente af mig, saa vil jeg bede ham betænke, at i 
vor Tiidsalder ere allerede mange Boger skrevne for disse Folks Nytte, især 
Grammatiker/ hvori kyndige Mænd have Tud efter anden, og stykkeviis ved

Trykken
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Trykken bekienbtgiort deres Iagttagelser angaaende Dialekternes Forffiellighed, 
samt hvori denne bestaaer; Saa at man ved rekteligeu at forbinde disse Iagtta
gelser gierne kan forffaffe sig en rigtig Kundffab omForffielligheden t Dialekter, 
uden et stort og bekosteligt Arbeyde med ak reyse igiennem disse Landskaber. Og 
for at overbevise Laseren herom, vil jeg anfore de Anmærkninger, som nogle 
have giert i Svensk Lapmarken, angaaende Forskielligheden i Dialekterne.

Folgende har Hr. Ganander: " Bogstaverne inddeles eftersom udtales, 
" igiennem ved Hielp af Tungen: L. N. D. 1. af Ganen: J.G C. K. Tan- 
n verne: S. Z. R. Lceberne: B. F. M. P. W. Bogstaverne, siger han vide- 
* re, af eet Tale-Nedffab ombyttes leiteligen med hverandre, Lcebe-Bogsta- 
n verne tiest, undertiden ogsaaTunge-og Tand-Bogstaverne." Dette op
lyser han med Exempler, men dem gaaer jeg for Kortheds ffyld forbi.

Hr. Zielstrgmr taler i hans Grammatik saaledes: "Forffiellen imellem 
" Dialekterne bestaaer fornemmelig heri: i. nogle Vocalers Omffiftelse. 2. i 
** nogle Ords avffillige Bemarkelse. 3. i Endelsen af nogle Cafus og Tem- 
<* pora. Den ostlige Dialekt forandrer den nordliges a til i > eller og, naar 
" Ordene begynde af en Vocal, satter Bogstavet! foran dem. Undertiden 
" udtrykker een Dialekt de Ord ved en Vocal, font en anden udtaler med en 
" Diphtong. Dativus lingularis numeri endes hos nogle paa s, hoS andre 
" paa i. Accusativus lader nogle endes paa m, andre paa b. Naar Cafus 
“ mediativus endes paa. Stavelsen in, lægge de nordlige det Bogstav a dertil. 
*' Den forste Person i Verba endes hos de fleste paa am, eller om, hys nogle 
" paa ob, hos andre paa of. I de fleste Verba fluger den sydlige Dialekt den 
y/ sidste Vocal af den anden og tredie Person i Præfens Indicativus, ligesom 
" ogsaa den sidste Vocal af Imperativus.11 Men af samme Slags kan man 
see i Hr. Fielstr-ms Grammatik.

Den forhen omtalte Hr. Hsgstrsm, efter den Kundffab, han havde om 
de forffiellige Dialekter, har antegnet folgende: "Naar man veed, hvorledes 
" Literæ Bumaph pleye at ombyttes og bruges i Steden for hverandre, saa 
n kan man letteligen see, at jackab, jackap, jackam, jackap og jackaw 
" er eet og det samme Ord: Ligesom timer, tiptet, tiftet . . gæb, gæw, 
“ gawa 0. s. v. Med de svrige Bogstavers Ombyktelfe har det samme Be- 
" ffaffenhed. I Staden for dat: siger man tat. I Staden for afle: aflis. 
“ I Staden for Golm: Kolm. Saa maa man ikke heller forglemme at give 
" Aßt paa Bogstavernes besynderst'ge Ombyttesser og Transpofitioner, som 

bruges
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“ bruges udi somine Dialekter- Saaledes bliver de Sydliges tk hos de Nord- 
4* lige onibyrttt til rk. Derfore sige andre i Steeden for botkanet, ratker, 
41 abro, dabredet: borganet, rarket, arwo, tarwetet. Ligesaaleves ere 
" mange Bogstavers Tilscrttelser i visse Ord og i visse Lapffe Dialekter ikke 
u ubrugelige. Z Den Henseende finder man i De Sondre Lapmarker , at de 
11 gierne scrtte j soran for en Deel Ord, som begyndes af en Vocal. Saale, 
" Desere de Sydliges jæno, jenem, jelet, De samme Ord, som de Nordliges 
11 smo, ænam, ælet. Og som ve Sydlige lcegge noget til en Deel Ord, og 
" Dersvre blive uforstaaelige for de Nordlige, saa pleye atter De NorDlige ar 
“ have Deres Tillag ivisse Ord, ikke allene ved Enden, eller Begyndelsen af 
" Ordene, men ogsaa i Midten. Det er befunden, at deres harbma, jære- 
" mack, ædno er det samme, som De andres barma, jærmak, jæno. " Jeg 
kunde anfvre mere af en Finniff Grammatik, som er udkommen i Abo, som 
og en Esthiss, trykt i Halle, men Dette, jeg har anfort, for at overbevise Læse- 
rcri, maa vare nok- Men hvad den Forffiellighed angaaer, der er i Field-og 
Sse-Lappernes Dialekter i Finmarken, det har jeg meem jeg burde afhandle i 
en § for sig selv.

(*) Han har ffrevet paa Ungarff en Hof-Mands Pligter, (Udvad Ember) som og en Hof- 
Dames (Udvari Afzlzony) ret smult.

Laseren venter maaffee, at jeg ogsaa ffal tale noget om Dialekternes For- 
fkiellighed i Ungarn. Men Da Ungarerne underholde en bestandig Omgang med 
hverandre, saa merker man ikke i deres Tale til nogen saa stor Uliighed, at den 
kan kaldes en forffiellig Dialekt. Der ere faa Ord, som udtales anderledes 
paa denne, end paa hiin Side af Donau, men de forstaae hverandre alligevel 
meget got. Det samme gielder om de Ziebenbürglsche Ungarer, som kalde sig 
Székelyianer, eller Siculer. Thi foruden nogle Ord, som de have for dem 
selv, adffille disse sig lidet fra de andre Ungarer i Udtalen allene af nogleVocaler. 
Men hvilken Udtale er Den beste, det afgior aldrig de Sprvglcrrde. Siculerne 
sige, at hos dem tales det reneste Ungarff, men det samme paaftaae Ungarerne, 
Jåzygerne i fær, som boe i Midten af Riget. Dog har Grevskabet Caftro 
Ferreo givet Ungarn en virkelig Cicero i ^iater 3efttiten Francifcus FALUDI, (*)  
og Ziebenbürgerne selv maae tilftaae, at Hr. Johannes Molnar kommer denne 
ncrrmest, naar de lcrse hans Verk om de Gantles undersulde Bygninger, 
som er ffrevet paa Ungarff. Mm som jeg sagde at Siculernes Sprog er det 
selvsamme, som de andre Ungarer bruget Ungarn, saa er der paa Den anden 
Side ingen Tvivl om, at det Sclavoniffe eller Slavoniffe Sprog er gandfft 

forffielligk
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forffielligk fra det Ungarffe. Og jeg kan ikke nok forundre mig over den haand- 
gribebge Vildfarelse nogle Historieffrivere, fom strive i disse Nordlige Egne, 
begaae, naae de efter (D!e Rudbeck den LEldre^ (i hans Atlantica Tom. i. 
Cap. 3. § 18.) sige, arderSclavoniffe, eller SlavonisteFolkeflag er der famme 
fom det Ungarffe. Vel er det sandt, at det Slaviffe Folk beboer er stort Stykke 
af Ungarn, men naar man undtager nogle faa Ord, femte have laant af hver
andre, har deres Sprog sier ingen Liighed med det Ungarffe. Disse Skribenter 
giorde rettere, ock de udlevede det Sclavouiste Sprog af det Jllyriffe, men det 
Ungarffe fra de gamle Scpther. Men da dette ikke meget vedkommer Hoved
sagen , vil jeg ikke tale mere derom.

$.7.

Om Lappernes forssiettige Dialekter i Fmmarken.
At der ibiank Lapperne i Finmarken findes forffiellige Dialekter, det hak 

baade jeaftlv erfaret, og det viser Hr. Leenr vidtloftig. Forffiellen er ikke saa 
stor iblanr Keld-Lapperne, da de have dog nogen Samqvem med hverandre, 
naar ve ti! visse Tider komme sammen til Markeder paa bestemte Stader. For
sstellen er stsrre imellem Soe-Lapperne, eftersom de boe ved adstillige Hav
bugter, og meget sielden besoge hverandre. Men Uliigheden er allerstsrst imel
lem Soe- og Field Lapperne, da diste leve gandffe afsondrede og adffilte fra 
hverandre. Men hvori denne Fvrssiellighed beftaaer, dec viser samme Hr. Leem 
meget vel i hans Grammatik. Jeg har samler hans Anmcrrkninger i folgende 
Tabel. Ved Hielp af dem kan enhver letteligen forandre et Ord af een Dialekt 
til een anden. Samme Tabel ffal jeg benene mig af, naar jeg vil vi'e, at mange 
Ord, somere virkelig Ungarffe, findes ogsaa hos Lapperne. Thi ofte er et 
Ord, so adan som der udtales efter Fjeld-Lappernes Dialekt, det UnZarjke 
uliigt, men forandrer man det lidet efter disse Anmcrrkninger, saa at der om
dannes efter Soe-Lappernes Dialekt, saa er det gandffe eens med det Ungarffe. ' 
Og dette kroer jeg vist Lcrseren gierne tillader mig, for enten jeg viser at et Field- 
Lapff, eller et Soe-Lapff Ord kommer overeens med del Ungarffe, er lige me
get, siden ingen tvivler om, at jo baade Kyst-og Field-Boerne ere Lapper.

Rrry Anden
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Anden Tabes.
Som forestiller de Anmærkninger, hvorefter et Ord af Field- 

Lappernes Dialekt, kan forandres til et Ord af
See-Lappcrnes Dialekt.

i.
n. 

ni.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

See Hr. Leems Grammatik fra Sid. 731.11! 788.

Hvor nogle udtale B der udtale andre det som P. . 
Bogstavet D udtales af andre som T.
Forekommer Bogstaver B foran for M, saa forandre 

somme der ril M.
Ligeledes dersom D staaer foran for N, saa forandre 

nogle der til N. ...
I Stceden for B, eller P> bruge andre V.
F. ombyttes ofte med V.
Ved at holde disse ko Anmærkninger mod hverandre, 

er det klart, ar Bogstavet F undertiden forandres 
til B. ...

Leem beretter, at det, som nogle udtale som F, ud
sige andre som K.

Bogstaverne G, og K veed man bruges i Flceng.
I nogle Ord, erindrer Forfatteren, bruge somme Z, 

andre S (Ungarernes Sz)

I Ster» 
Den for 

Boisiavct 
B.

Kan stri
ves.

P.
D. T.

BM, MM.

DN. NN.
B. V.
F. V,

F. B.

F. K.
G. K.

Z. SZ.
Endffiont Leems ZHI har almindelig samme Lyd, som Ungarernes 

TS, saa have dog nogle udtalet det som S, andre som Ungarernes 
ZS. F. E. Zhialme have nogle udtalet som Tsalme, nogle som 
Selme, anOre Szemme. Men Ungarerne vide, hvor n«r besicegtede 
disse Udtaler ere.

Foran nogle Ord, siger Leem, seme somme ved en Aphære/Is det 
Bogstav S eller Ungarernes SZ,
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Det er ikke uscedvanligt, ar somme satte en Vocal imellem to Conso, 
nanrer.

XIII.

XIV.

XV.

Den Figur Syncope, siger atter Leem, er ogsaa brugelig hos Lapper, 
ne, saa ar ve i Steeden sor Lokkuj.uvum sige Lokkum,

Foran Bogstavet M scrcte somme der Bogstav Li hvilket ogsaa ffeer 
" hos Ungarerne.
Jeg har ogsaa market, ar Estherne, Finnerne og Lapperne have foran, 

dm Ungarernes F i Begyndelsen af Ordene til P.

Omendssiont jeg ved at bruge nogle af disse Anmcrrkninger, i sig selv ey 
har giorr andet, end ar jeg har forandret Ordet fra een Dialekt til en anden, 
saa har jeg dog seer, ak de Lapsse Ord ere med der samme kommer til ak staae 
ligesaadanne, som det endnu er brugeligt hos Ungarerne. Hvad, om man og 
tog de Ombyttclser i Betragtning, som jeg forhen har viist ere befundne imellem 
de Svensse Lappers og Finnernes Dialekter? Vist er det at mange Ord vilde 
da komme til at ligne de Ungarsse, som nu synes ingen Overeenstemmelse at have.

§- 8.

AL Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, vises afde 
Ord, som begge Folkeflag have trlftttes sammen.

Alle de, som tage sig paa at bevise Overeenstemmelsen imellem forssiellige 
Folkestags Sprog, pleye ac forfardige en Liste paa de Ord, som begge Fo k 
bruge sammen. Dette seer jeg og at jeg bor gi ore. Dog forend jeg ssriver 
Fortegnelsen, tcenker jeg, at jeg nodvendig forud maa erindre dette.

F^rst anforer jeg ikke paa denne Liste noget Lapff Ord, som ikke staaer i 
Leems Nomenclator, ikke heller noget Ungarss, som ikke findes i Molnars 
Ungarsse Lexicon. Og det derfor at ikke nogen ffal tcrnke, at jeg med Forseet 
urigtig har ansort enten Lapsse, eller Ungarsse Ord, for at faae Fortegnelsen 
des storre. Ja endog mange Lapsse Ord, som have Liighed med Ungarsse, og 
som jeg har tort af at hore Lapper tale, har jeg beholdt tilbage i min Tegnebog, 
da jeg ikke fandt Dem t Nomenclator.

For der ander, har jeg med Fliid udeladt af denne Fortegnelse alle de, 
saavel Lapsse, som Ungarsse Ord, som man paa nogen Maade kunde mistanke

Rrrr r for 
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for ikke vare Folkets egne, men laame af andre. Saavanne ere de, som hen
hore ti! Religionen og Troens Lårdomme; som og de Navne, der sigte hen til 
SrarsvaSner, Krigsstanden, Oeconomien og Agerdyrkningen; Samt Navne 
paa Zordfrugter, Fedevahre, Boeffab i Husene o. s. v.

For der eredie, naar jeg formedelst Forstielligheden i Dialekterne bekiener 
mig efter den anden Tabe! af Bogstavernes Ombyccelse, Omsirrning, Tillag, 
har jeg fogc ar gisre dette sielden og med Forsigtighed, vel vidende, at mange 
misbruge denne Friehed ti! at faae ud af hvad det endogsaa er, hvad dem lyster. 
Men nred samme Konstgreb, som disse ville bevise Liigheden af Ordene, robe 
de og deres Nliighed. Jeg, omendffront jeg runde benytte mig af de samme 
Ombyrrelser, fom jeg forhen har vrist sindes hos de Svenffe Lapper, har jeg 
dog med vetbetcenkl Hu holdet mig derfra, og brugt alleneste dem, som Hr. 
Leem rydelig siger, og med Exempler beviser ere brugelige imellem Soe-og 
Field-Lapperne i Finmarken.

For der fierde, har jeg ikke meent jeg burde folge deres Maude, forø em
fore Ord, som forffiellige Folkeflag bruge, hvilke vel ere eens, men betyde 
hver sit, som et Beviis ar Sprogene komme overeens. Derfor bemærke de 
Old, jeg har sak paa min Liste , enten gandsse dec samme, eller ncesteu dec sam
me, hos begge Folkestag. Thi havde jeg ikke villet bekymre mig om Bemærkel
sen, men kun afffrive alle de Lapjke Ord, som ogsaa sindes hos Ungarerne, 
men i en anden Mening, saa havde jeg kommet nl at udffrwe snart den hele 
Nomenclator.

For der ferme, eftersom Hr. Leems Lapste Nomenclator ikke er en fuld- 
sicrndig Ordbog, og indeholder ikkun faa sammensatte og afstammende Ord, 
saa maa Laseren ikke fortryde paa, ar der ogsaa i min Fortegnelse forekomme 
sammenfatte og afstammende Ord poger sieldnere, end han maastee vnffede. 
Men denne Mangel kan tilstrækkelig blive oprettet, naar Lecms store Lappiffs 
Lexicon kommer for Dagen.

For dsr sierte, ommdstionr i Folge 2 Anmærkning. 1 Tabel, det Lcemfks 
Bogstav A gielder der famme, fsm Ungarernes accentuerede Bogstav A', 
saa er dette dog ikke brugeligt i Endelsen af Verba, chi disse er der vtst udtales 
af Lapperne med en lav Lyd, og som nærmer sig kil O. Og var det ikke for 
Kortheds ffyld, burde dette i den Leemffs Skrive-Riglighed udtrykkes ved et 
dobbelt A. ' Ungarerne udtrykke det rigrigen ved et enkelt A. Ikke heller stal 

nogen 
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nogen Hære sig om, at nogle Ungarsse Verba endes paa Bogstavet K, da alle 
Lap ske Verba endes paa M; Denne tilsyneværende Uliighed hæves ved § it. 
Desuden har det Leemske Bogstav s, som gælder det samme som Ungarer» 
nes sz, i Enden af nogle Ord virkeligen den samme Lyd i den Lapske Udtale, 
som Ungarernes s.

Dl Slutning dersom jeg ikke nsyagtig nok har oversat paa Latin den Be
mærkelse af nogle Lapske Ord, som der staaer paa Banff i Nomenclator, saa 
beder jeg den gunstige Læser om Forladelse paa mine Fortolkeres Vegne.

FORTEGNELSE
paa Hundrede og Halvtredsindstive Ord, fom Ungarerne og 

Lapperne have tilftttes.
Det Tal, som staaer foran der Lapsse Ord, tilkiendegiver Siden i den 

Lapsse Nomenclator, hvor det folgende Ord staaer. Efter Tallet kommer det 
Lapsse Ord, saadan som det ffrives af Leem paa anforce Side. Derpaa 
folge de Anmærkninger af den forste Tabel, hvoraf jeg har betient mig for ar 
faae der foregaaende Ord afskrevet efter ven Ungarske Skrive-Rigtighed, og disse 
beregnes nied Dansse Tal. Men de Romersse Tal tilkiendegive Anmærknin
gerne af den anden Tabel, hvorefter der Lapsse Ord kan forandres til em anden 
Dialekt. Den næstsidste Pille indbefatter de Lapsse Ord, ssrevne saadan, 
som det er brugeligt i Ungarn. Endelig forestiller ven sidste Pille de Ord, som 
Ungarerne nu bruge, saadanne som de ere at finde i Molnars Lexicon.

304. Ælam, skal efter Anmærkning 4. strives 
Elam, betyder hos Lapperne jea lever, hos Unga
rerne^ bidder detre Elem, eller E'lek.

DttLapffcOrd 
ffrevet efter den 
Ungarsse Oi>- 

thographie.
Elam,

. Æled, ester Amn.4. E'led, men efter Anm.ll. 
kan det strives E'let. Hos Lapperne betyder det 
Livs Tird/ hos Ungarerne Liv.

E'let.

Rrrr 3
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E'let.;
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E'lö.

Elo. E'Iés. ’

E'letam, E'ltetem.

Nyelatam. Nyeletem.

Nyalom. Nyalom,

Nyalatam. Nyalatom.

E'lefztem.

Nyelem,

Det LapskeOrd 
strevtt cherden 
Ungarske Or- 
thoaraphie.

E'le,

E'lafz’ am, 

Nyelam.

Molnars Un
garske Ori».

Ælle, efter Anm. 4. og naar Bogstavet, det 
' eene I, udelades, E'le, betyder paa Lappist leven

de. Ungarernes Eiö betyder der samme.
Ællo, efter Anm. som for, E lo. Med dette 

Navn, siger Leem, beregne Lapperne deres Mid
ler, Rigdomme. Ungarerne kalde E'Iés pro
viant, Forraad af Mad og Drikke, Fpdevahre. 
Derre er Lappernes Rigdomme.

Æletam, efter Anm. 4. E'letam, betyder jeg 
giøc ar leve. Paa Ungarsk be:yder E'lcetem der 
samme. Jeg bliver levende tgien hidder hos 
Lapperne E'lafzkam, hos Ungarerne E'lesztem.

377. Nielam bor efter Anm. 8. strives Nyelam. 
Der betyder baade hos Ungarerne og Lapperne jeg 
sluger.

Af Verbum Nyelem nedstammer Ungarernes 
Nyely et Sprog. Synes nogen, ar dette falder 
for Haardt ac udtale, saa er han saa god nt udtale 
det £>ti) Niuovzh, er Sprog, som staaer Sid. 604. 
af Nomenclator. Eet Sprog kalde Lapperne Gyel, 
hvilket niere nærmet sig til Ungarernes Nyelv.

Nielatam efter Anm. 8. Nyelatam, paa Lapst og 
Ungarst jeg tillader ac opsluges.

486. Niaalom stal efter Anm. 1. vg 8. nodven 
dig skrives Nyalom. Det betyder gandfle det sam
me baade hos Ungarerne og Lapperne, nemlig jeg 
flikker.

Af dette Verbum Nyalom udlede Lapperne 
Nyalme en Mund. Ungarerne kalde Savl Nyal.

Niaalotam bor efter Anm. 1. og 8- strives 
Nyalotam, men kan efter z. strives Nyalatam. Be- 

1 tyder



er det samme.

tyder hos Lapperne i?g tillader at stikkes. Hos 
Ungarererne er Nyalatom Det samme.

DetLapskeOrd 
strevet efter den 
Uiigarste Or
thographie.

Molnars £1^ 
garste Ord.

Niaalodam bor ligeledes ester i og 8. Anm. 
strives Nyalodam. Hos Lapperne er Det jeg stik
ker langsom, med Bercenksonchcd. Hos Unga
rerne er Nyalodom gandste Det samme.

Nyalodam. Nyalodam.

349- Solve, ester Anm. 12. Szolve. Betyder 
hos Lapperne Mundvigen. Hos Ungarerne hidder 
Munden Szäj, hvori De komme overeens med Ca- 
relerne, som kalde Munden Szu. Estherne kalde 
ogsaa Munden Szui. Men Rpsi hidder paa Un> 
garst Szo.

Szolve. Szaj.

577. Zulom, kan efter Anm. IX. strives Sulom, 
og stal ester Anm. 12. strives paa Ungarst Szulom. 
Betyder hos Lapperne jeg raler. Dette kalde Un
garerne Szolok, eller Szolom.

Szulom, Szolom,

27. Karodom, efter Anm. 2. Karodam, bety
der bos Lapperne, jeg besporter, forbander. Ka- 
romlom, Karom kodom have hos Ungarerne Den 
samme Bemarkelse.

Karodom. Karomko- 
dom.

i*$ §

390 Shiaalom stulde efter Anm. I. og IZ. strives 
Salom, men kan efter X. strives Tsalom, og kom
mer til Punkt og Prikke overeens i Bemcrrkelsen 
med Ungarernes Tsalom; Nemlig Det betyder hos 
begge jeg stadrer, narrer, spiller, en Bedrager.

Tsalom. Tsalom.

S’niaahs strives ester samme og 2. Anmcrrknin- 
ger Tsalas. Det betyder baade hos Ungarerne og 
Lapperne Gladder, Bedragerie.

Tsalas, Tsalas.

Shiallo, efter forrige Anmærkninger betyder 
saavel hos Ungarerne/ som hos Lapperne, en Be
drager.

Behager

Tsalo. Tsalo.
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Behager nogen at afstrive Ordene: Shiaalom, 
Shiaalas, Shiaalo, saaleves efter, den Ungmste Or« 
thographie i Kraft afAnmcrrkning X, ar der kom
mer til at staae Szolom, Szolås, Szolo, saa biive 
de endda Ungarste, og betyde: jeg raler, Lale, 
talende.

Dct LapsteOrd 
ffrrsct rftcrdcn 
Ungar^t Or

thographie.

Molnars XIIV 
garste Ord.

284. Aalen «Zafts. Sammenfat af dafte» Been 
og Aaion. Betyder hos Lapperne Rrnd. Paa 
Ungarst er all en Band, -Hage.

Alon.

319. Bouvs strives efter Anm. 3. og ir. Baufz. 
Betyder hos Lapperne en Lcebe. Ungarerne kalde 
vel en Lcebe Ajak, men Overlceben hidder hos dem 
Baufz,

66o. Zhialbme kan efter Lappernes Udtale stri
ves 8alme, eller Szetnme>, og betyder et Ope. Dette 
kalde Ungarerne Szem, men Fillnerne Szilme, 
Esthrrne Szim, Carelerne, ligesom Ungarerne, Szem.

189. Giet efter Anm. VIIL Kiet, betyder en 
Haand. Estherne sige Käzi, Finnerne Keszi, me» 
Carelerne Kez, og Ungarerne Kéz.

12. Garniel efter Anm. 8- cg VIII. Karny el. 
Betyder hos Lapperne en Albue. Ungarernes Kar- 
nyil er sammensat af Kar, en Arm, og nyil, ret 
ligesom de vilde sige Armens Aabning. Jmidler- 
tiid kalde Ungarerne ogsmr en Albue Kar.

3f6. Nikke kalde Lapperne en Nakke, Hals, 
paa Ungarst bidder det Nyak.

Nauvgos efter Anm. VIII.Nauvkos. Betyder 
hos Lapperne haardnakked, ftirsinded. Paa Un
garst er Nyakos vel samme.

62.

Baufz.

Szemme.

Kiet.

Karnyel.

Nikke.

Nauvkos.

AU

Baufz/

Szem.’

Kéz.

Karnyil,

Nyak,

Nyakos,
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Ssss 408.

62. Mieélg bor efter Anm. u. strives Miely. 
Hos Lapperne betyder det er Bryst. Paa Ungarst 
hidder det Mely.

DttLapskeOrd 
skrevet ester den 
Uugarste Or- 
tbographie.
Miely.

Molnars U[p 
garffe Ord.

Mely,

fo. Vuor er pag Lapst Blod. Finnerne kalde 
Blod Veri, Esthern» Verri, Ungarerne Ver.

Vuor. Ver.

Vuoris betyder hos Lapperne blodig, hos Un-, 
garerne hidder Det véres. Men strives Leems 
Vuoris efter Anm. 7. Vöris, saa kommer Det over- 
ems med Ungarernes Vörös t^d, af r-d Farve.

Vuoris. Vörös.

169. Saeppe efter Anm. 4. og XI. E'ppe. Be
tyder baade hos Lapperne, og Ungarerne, Galde.

E'pe. Epe.

133. Mirko efter Anm.;. Mérko, kan og efter 
VilL strives Mérgo. Paa Lapst betyder det For
gift , hvilket hidder paa Ungarst Méreg.

Mérgo. Méreg,

;68. Vuodnom betyder paa Lapst jeg jager 
VilDt, hvoraf ee vild Dyr hidder hosdemVuod, 
bos Ungarerne Vad. Jeg jager kalde Ungarerne 
Vadafzom.

Vuod. Vad.

207. Sorv. bor efter Anm. 3. og 12. strives Szarv. 
Hos Lapperne betyder Det en Hiott. Ungarerne kalde 
en Hiort Szarvas.

Szarv. Szarvas.

209. Zhioaarve stulde efter Anm. 6. og 14. stri
ves Tsorve, men kommer efter Anm. X. til atffri 
ves Szorve, hidder er Horn hos Lapperne. Hos 
Finnerne betyder Szarvi et Horn. Estherne sige 
Szarv, aldeles ligesom Ungarerne.

Szorve. Szarv.

Zhioaarvos efter samme Anmærkninger Szor- 
vos, betyder hos Lapperne Hovedet afer Rens
dyr med sine Horn. Horned hidder paa Ungarst 
Szarvos. ,

Szorvos. Szarvos.
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498.

Det LapffeOrd 
strcvctester den 

Ungarste Or
thographie.

Molnars UlV 
graste Ord.

408. Zhiorra efter 9(nm. ^.Tsorra, betyder paa 
ßapff en Flok Rensdyr. Paa Ungarsk er Tsorda 
en Flok ^»orn-Gevceg.

Tsorra. Tsorda.

Z89. Niuol efter Anm. 8- Nyuol, betyder hos 
Lapperne en piil. Finnerne ftge Nuol, Estherne 
Nool, Ungarerne Nyil.

Nyuol. Nyil.

Dolge ester Anm. II. Tolge, betyder cn Sier. 
Ungarerne kalde en Sier Toll.

Tolge. Toll.

401. Bæfe bor efter Anm. 4. og 12. nodvendig 
skrives Béfze: og efter Anm. VI. Féfze. Betyder 
hos Lapperne en Rede. Ungarerne sige Féfzek.

Féfze. Fészek.

89. Manne stulde efter Anm. 2. strives Mane, 
og betyder hos Lapperne er 2Lg. Estherne sige 
Munna, Finnerne Muna, Ungarerne Mony

Måne. Mony.

271. Vuosshiam bor ester Anm. 7. og 17. strives 
Vösam, men strives efter V. l osam, eller efter X. 
Fözam. Betyder baade hos Lapperne, og Unga
rerne jeg koger.

Fözam, Fözöm,

Vuosshiatam ester samme Anm. Fözatam, be
tyder hos begge: jeg lader koge.

Fözatam. Fözetem,

Vuosshius efter forrige Anm. Fözus, betyder 
baade hos Lapperne og Ungarerne Rogen.

Fözus. Fozés.

Vuosshie efter Anm. som for, Föze. Saale- 
des kalde Lapperne en Rok. Hos Ungarerne hid, 
der en Roger Fözö, thi en Rok kalde de egentlig 
Szakåts. HoS Lapperne er Szokos en Ting, fom 
under Rogningen opsvolmer.

Föze. Fözö.

331. Malees bor efter Anm. 2. strives Måles. 
Hos Lapperne betyder det alc Slags Mad. Unga
rerne kalde enArc stsdRage, fom Almuen fpiser, 
Måle.

Måles. Male.
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498. Vuoigi stal efter en Laps Udtale strives Voj. 
Det betyder kos Lapperne ©ntør. Finnerne og 
Estherne sige ogsaa Voj, Ungarerne Vaj, Smør.

DetLapsteQrd 
strcvtt efter dc« 
Ung'irffe Or
thographie.

Voj.

Molnars Utu 
garste Ord.

Vaj.

373. Toppecalam betyder hos Lapperne jeg op- Toppeta- Tåplalom.
ammer, opdrager, og synes at vare besiccgret med 
Taplålom, som hoS Ungarerne betyder gandste det 
samme.

lam.

98. Bæresh, efter Anmcrrkn. 4. og iz. bor endelig 
strives Bi res. Hos Lapperne betyder det alle Huuo- 
egne, saa mange, som høre hiem i er -Hune. 
Ungarerne kalde et vist Slags Timeste- Tyende 
Bi res.

Béres. Béres,

8. Sakko, efter Amn. 12. strives Szako. Hos 
Lapperne betyder det Herkomst. Og de have mange 
smukke uedstammende Ord, men som nu ey mere cre 
bekiendte hos Ungarerne. Det eeneste Ord, de endnu 
bruge i saadan en Mening, er Szakott. Hvorfore: 
agyabul Szakott, bemerker hos dem: Fød, afler af 
der 2Lgtestab.

Szako. Szakok.

141. Girermom bor efter Anm. 4. og 10. strives 
Gyérmom. Hos Lapperne bemcrrker det, jeg kom 
mer til Fornufcens 23nig, af Stamme - Ordet 
Gyénne, Fornuft, Forstand. Ungarerne kierrde 
hverken dette Ord, eller dets Stamme, eller de an
dre Derivata. Dog er Navnet Gyermek meget 
bekiendt, hvormed de betegne Børn, eller dem, som 
komme til Fornuftens Brug. Hvo skulde ve! 
have troet, at man hos Lapperne stulde fege efter 
Oprindelsen og Stammen til dette Ord? Men Un
garerne stal finde mange flere af dette Slags, der 
som de behage at igiennemlæfe Lecms nye Lappiste 
Lexicon.

Ssss L 137»
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Det LapsteQrd 
strevetester den 
Ungarske Or 

thograxhie.

Molnars Un« 
garste Ord.

137. Mieel, betyder hos Lapperne Vi&/ Nem« 
me Esthlænverne ka!de det Meet. Ungarerne Elme,

Mieel. Elme.

som ved er Anagrama.
Ligefaadank et Anagramma giorede af der Lap- Kerefz. Szekér.

piffe Kerefz, som betyder cirLappist Glæde. (pul£) 
Thi Ungarerne kalve Vogne og Slcedec Szekér.

284. Duouvdam, strives Anm. 7. og II. Tuo- Tuo dom. Tudom.
dom. Hos Lapperne betyder der jeg veed. Hos 
Ungarerne er Tudom, eller Tddok Det stimme.

Duodatam, efter samme Anmærkninger Tuo- Tuvdatam. Tudatom.
datam, betyder jeg gtør at vides. Hos Ungarerne 
har Tudatom samme Bemærkelse.

Duttevas, betyder hos Lapperne den Ting/ 
ssm v-dcs, kiendes. Hos Ungarerne et Tuttas 
en beki- ndr, almindelig kündbar Sag.

Tuttevas. Tuttas,

Tuodos, efter Anm. 7. Tudos, betyder hos Tudos. Tudos.
begge Vidende, Riendende.

521. Bl fom, efter Amn. 17. Bizom, betyder hos 
Lapperne: jeg staarr fast. Men hos Ungarerne:

Bizom. Bizom.

Jeg forlader mig fast paa.
Bifoladam, Bi fodom, Biforam. Jeg street Bizoladam. Bizodaiom.

her efter at rare fast. Hos Ungarerne findes cg« 
saa Ord, som ligne diste: Bizodaiom, Biztam.

522. Biflbl, efter Anm. 17. Bizol, betyder hos Bizel. Bizony.
Lapperne fasteligen. Ungarerne kalde fasteligen, 
visse ligen Bizony.

110. OnokoRam, efter Anm. 3. Anakofztam, Åna’ofz- Gyano-
betyder hos Lapperne jeg mistænk-r. Det synes at 
nærme sig til Ungarernes Gyonokofztam, j?g har 
mistrenkr, jeg mistænker hidder hos Ungarerne 
Gyanokozok. 1

tam, kofztam.

SsZ.



er det samme.

653. Onokosat, efter famme Anm. Anakoszat, 
betyver misrarnkelig. Ungarerne kalve Mroranke 
Gvanokozås, og misrrenkelrg Gyanokozo.

ion. Vikke, efter Anm. 5. Vékke, betyder hos 
Lapperns Viiofarei(e, Feyl. Hos Ungarerne er 
Vétek, eller vgsaa Vétke, det samme.

252. Vaidam, Vaidelam, betyder hos Lapperne 
jeg klager, anklager. Ungarerne sige Vadolom.

478. Zhiaskom, efter Anm. 14 Tsaskom > be# 
tyder: Jeg slaaer, stader. Ungarernes Tsaporn 
bemcrrker der samme.

S36. Rangaftam, efter Anm. 2. og 12. Rångåfz- 
tam, betyder: Jeg slaaer. Ungarernes Rangafz- 
tom er jeg rrcekker frein ogrilbage, hvilketgrerne 
steer, hvor Hug uddeles.

626. Væratam, efter Anm. 4. Vératam , er hos 
Lapperne: Jeg siraster, gwcrHug. Hos Unga
rerne betyder Veretem jeg gier ar faae ^ug. 
Men jeg giver ^ng, kalde de Verem.

536. Schiiggom, cg efter Anm. 13.Sigom, men 
efter X. Tsigom, betyder hos Lapperne jeg straff r, 
rcvftr. Som oafM Tsigolam, Tsigodalom. Iln# 
garernesTsigåzorn er jeg legger paa Pine-Bcrn- 
ken, Tsigazo,en B<sddel, Tsiga, dennes ^>rcffc- 
Gkrlte.

185. Zhiærom, efter Anm. 5. Zhiirom, og ef
ter X. Sirom, betyder jeg grcedrr. Ungarernes 
Sirom et Det samme.

Zhiærolas, efter samme Anmærkninger Siro- 
lås, betyder iGraad. Ungarerne kalde den Sirolas, 
Siratas, Sirås.

Dct LapsseOrd 
streret efter den 
Ungarske Or

thographie.
Anakosat.

Vékke.

Vaidelam.

Tsaskom.

Rån- 
gafztam.

Veratam.

Tsigom.

Sirom.

Sirolas.

Ssss 3

_____69Z
Molnars Un
garske Ord.

Gyano- 
kozås.

Vétke,

Vadolom.

Tsaporn.

Ran- 
gafztom.

Veretem.

Tsigåzom.

Sirom.

Sirolas.

Zhiæro-
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i

Zhiærotam, efter forrige og z. Anmærkninger 
Siratam, betyder hos Lapperne jeg græder, hos 
Ungarerne jeg begræder.

252. Biegom, er hos Lapperne jeg hyler, og 
bruges ligesaavel om Dyr, som om Mennester. Un
garerne f di De det B ogök.

Det LapffrOrd 
iTritiet efter ben 
Ungarffe Or
thographie.
Siratam. 1

Biegom.

Molnars 
garste Ord.

Siratom.

Bogok.

194- Buoshie, strives efter Anm.7.og 13.Bufe. 
Hoß Lapperne betyder Det Bitterhed, Smerte. 
Ungarerne kalde Sindets Bitterhed Bu, og Bufos 
bitter.

Bufe. Bufos.

176. Addom er hos Lapperne jeg giver, rib 
lægger. Jeg holder ikke med dem, fonf mene, at 
det kommer af Latinernes ^/0, jeg giver til; ef
tersom Ungarerne ogsaa sige, Adom, jeg giver, 
tillægger.

Adom. Adom.

Addetam, betyder jeg gi^r at gives. Unga
rerne sige Adatom.

Adetam. Adatom.

Adde, betyder den, som giver. Paa Ungarst 
Ado,

Ade. Ado.

Adaldak, betyder paa LappistettGave. Paa
Ungarst kunde det bemærke en given Ting; Thsi 
egentlig hidder en Gave Ajandék.

A'daldak. A'daldak.

Addaltas, Findel-N. Saadanne en Drikke
penge kalde Ungarerne A'ldomås.

A'daldas. A'ldomås.

330. Mæredam > efter Anm. 4. og II Méretam, 
betyder hos Lapperne jeg umaler. Hos Ungarerne 
er Mcretem jeg tillader arnraales, men jegmaa- 
ler kalde de Metern.

Méretam. Mcretem,

Mætte, efter Anm. 4. Méte, betyder et Maal. 
Ungarerne kalde dek Méro, eller Mérték.

1 Mere. Méro.

6;Z-
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65z. A'rvo, betyder prisen paa en Ting, som 
er tilfals. Ungarerne kalde vel A'r, Aro, A'ru- 
lok, jeg falbyder.

497. Zhieppe, ester Anni. 14. Tsepe, men ef
ter X. Szepe, betyder hos Lapperne smuk, konstig. 
Ungarernes Szép et dec famine.

206. Amees, efter Anm. 4. vg IX. Améz, be
tyder indsylred i Honning. Delte Ord bruges 
egentlig omALgtefolk, som om man vilde sige: Min 
allers-destel Paa Ungarsk hidder Honning Méz.

5ir. Lcigie, stal efter Anm. 10. skrives Loigy, 
betyder miio, biøb, sagtmodig. Ungarernes 
Lagy er aldeles det samme.

624. Uigio, efter Anm. 9. Uigyo, betyder und
seelig, eensoldig, vg er vanskeligt at udtale, lige
som Ungarernes Egyigyö, der betyder gandjke det 
famine.

222. Bilam, efter Anm. V. Vilam, betyder hos 
Lapperne jeg glimter, lyver. Hos Ungarerne er 
Villarn er Lynild, af det Verbum Vilamlok, jeg 
lyner, blinker.

Vielgad > hos Lapperne et Lys, Hviidhed. 
Ungarerne kalde ec Lys Vilåg, lys viiagos.

536. Suongiar, efter Anm. 7. og 10. Sungyar, 
en Goelftraale. Hos Ungarerne er SuggarganDjTe 
det samme:

49. Shiælgad, efter 4. cg X. Tsélgad, be
tyder hos Lapperne straalende, srraalesnld. Un
garerne kalde cn ©tterne Tsillag.

35. Zavagak, efter Anm. 16. og VI. Tzafagak, 
betyder LZaand afuldeneTraade, med Lin-Traadr 
beprydede, som Lapperne haver hängende foran un

der

Dct LapffcOrd 
ffrevct efter dcn 
Ungarste Or
thographie.
A'rvo.

Szepe.

A'méz.

Loigy.

Uigyo.

Vilam.

Vielgad.

Sungyar.

Tsélgad.

Tzafagak.

695
Molnars Un
garske Ord.

Ar.

Szép.

Méz.

Lagy.

Egyigyö.

Villam.

Viläg.

Suggar.

Tsillag.

Tzafran- 
gak«
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der Bckltet. (See Leems Nomenclat. pag. 36.) 
Disse ere og faa i Brug hos Ungarerne, og kaldes, 
Tzafrangak.

Det LapsteOrd. 
strevtt ester den 
Ungarste Or
thographie.

Molnars UlU 
garste Ord.

i8z. Rontzas> efeer Anm. 3. Rantzos, betyder 
hos Lapperne sammenfolder, hos Ungarerne ryn
ker, folder.

Rantzos, Rantsos.

278 Gaure, naars« forandres til 0, Hiver Göre, 
og betyder hos Lapperne krumc, b<syer. Ungarerne 
kalde delte Görbe.

Göre. Görbe.

58. Vuofs, eller Anm. 7. og V. Buvs, betyder 
hos Lapperne gavmild, breed, hvilket hldder hos 
Ungarerne Biiv.

Buvs. Biiv.

$93. Kuorras, efterAnm.7. Kuras, betyder tom. 
Ungarerne kalde dec Ures.

Kuras. lires,

42. Ruddoi) efter Anm. II. Rutoi, betyder hos 
Lapperne den, som gierne bejudler srg. Unga
rerne kalde dette Rur.

Rutoi. Rut,

Rudpdom, kan efter Anm. II. strives Ruto 
tom, bAyder jeg smitter, anstryger. Ungarernes 
Ruritom er aldeles Det samme.

Rutotom. Ruritom.

i 620. Ruodzh, efter Anm. 7. og u. Ruty, be
tyder styg, gnm. Hos Ungarerne bidder hæslig 
Rut, Hceslighed Rutsag, jeg begegnet med 
Skicldsord Rutolom.

Ruty. Rut.

481. Poikom, betyder hos Lapperne jeg Harker 
nd. Ungarerne kalde jeg Harker ud, spyrrer ud 
Pököm.

Poikom. Pököm,

Poik, betyder hos Lapperne der opharkede, 
hos Ungarerne Spyr.

Poik. Pok.

374-
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374. Ælam, efter Anm. 4 Elam, betyder hos 
Lapperne jcg forbliver, opholder mig paa er 
Greed. Hos Ungarerne bidder ogsaa jeg forbliver 
E'lek, ligesom jeg lever her.

DttLapffMrV 
skrevet ester dc» 
Uugarsse Or
thographie.
Elam,

Molnars UlV 
garste Ord.

Elek.

16$. Mæggam, efter Anm. 4. Mégam, betyder 
hos Lapperne jeg gaaer, spadserer. Hos Unga
rerne er Megyök der samme.

Mégam. Megyök,

Balgom, Balgadom, jeg vanker hid og did. 
Ballagok er hos Ungarerne aldeles det samme.

Balgadom. Ballagok»

Aagam, met) Afpiration foran Hagom, bety
der hoS begge jeg gaaer, kiavrer op.

Hagom. Hågok.

Aagodom, med Afpiration foran Hagodom, 
jeg gaser langsom. HoS Ungarerne betyder Ha- 
godok aldeles Det samme.

Hagodom. Hågodok.

482. Gud,o, stal hos Lapperne bemærke Sejl
dug, er Slags Vcev, de Reysende breder over 
deres pi6 Pak. Pakker selv kalde Ungarerne Gu- 
nya, men Lelrec, som strap forfcerdiges af dette 
Sejldug, Gunyho.

Gudjo, Gunye.

73. Vagie, bor efter Anm. 9. strives Vagy, og 
betyder paa Lappist en Dal. Paa Ungarst hidder 
en Dal Volgy.

Vagy. W)lgy.

Var, betyder hos Lapperne etBierg, som ge- 
meenlig er fUnigt,. hvorfra man har en lang Udsigt. 
Ungarernes Fæstninger ere fom tiest anlagte paa 
Bierge, og dem kalde de Var, 23yet med Volde 
og Muur om Varøs, og Dette Ord Var forekom- 
mer ligeså a ofte i et Laand kort over Ungarn, som i

Vår. Vår.

et over Finmarken. • h
Vardom, Varodom, betyder jeg staser paa Vårdom, j Vårom.

et Brerg, som paa er Vagt-Taarn, og ster ud.
T11 r Vårom,

1
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Varom betyder paa Ungarst jeg venter, varrer, 
og et Vagc-Iaatn hidder Varta.

DetLapsteOrd 
strrvci efter den 
Ungarste Or

thographie.

Molnars Ufi' 
garste Ord.

73- Metze, betyder kN Mark. Ungarerne kalde 
den Mezö.

Metze. Mezö.

26. Ride, strives ester Anmerkn. 5. og II. Réte.1 
Hos Lapperne er der en Eng. Ungarerne kalde den 
Ret.

Réte. Ret.

188- Garde ester Anm. 2. ogVHI. Karte, bety
der er Grcrve. Hos Ungarerne er Kert en Hauge 
»ned Gicrdr om, og jeg jartrerGlerdeonr, kalde 
de Keritem.

Karte, Kert.

497. Suine, efter Anm. ir.Szuine, betyder hos 
Lapperne Heste-Rumpe, (en Urt saa kaldet) hvilken 
de torre, og bruge i Handsker og Skoe,sor at holde Kul
den ude, og er Hoe meget liig. Ungarerne kalde H§e 
Széna.

Szuina. Széna,

72. Autzhia, ester Anm. 16. Autza, betyder 
hos Lapperne en snever Dal imellem ko Hsyc. Un
garerne kalve en Gade, sombestaaerafro Rader 
Huse, Utza.

Autza. Utza.

632. Zhiaetze, ester Anm. 14. og 16. Tsatzé, 
betyder hos Lapperne Vand, og har meget liden 
Overeenstemmclse med det Ungarste Viz Men Fin
nerne kalde Vand Vezi, Esthlcrnderne Vefzfzi, 
Carelerne Vez.

Tsatze. Viz.

566. Faule, betyder hos Lapperne en S^e. Un
garerne kalde Ftode Folyo-viz, som om de vilde 
sige flydende Vand.

Faule. Fol.

402. Arve, efter Anm. 2. Arve, paa Lappist 
Regn Ungarernes A'rviz er Vandenes hastige 
OverftpUelse.

537.

A'rve. A'rviz,
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537. Revzhia, betyder hos Lapperne ett Strand- 
brced, som er frie for store og smaae Grene, etter, 
hvor Landgangen fra Baadene falder maglrg. 
Ungarerne kalve ct Vadstced, og hvor man" kan 
fette over Floven med en Baav, Rev.

Det Lapste Ord 
strevct efter dm 
Uinsarfte Or

thographie. 
Revtsa.

Molnars Un
garste Ord.

Rév.

240. Jegn, demarker hos Lapperne Irs. Un- 
garererne kalve den Jeg.

Jegn. Jég.

Vuodzhie, efter Anm. 7. og VI. Fodzhie, 
men efter 11. Fodye. Leem siger, at det betyder 
Iis. I sig stiv demarker dec Frost (Aarsagen til 
JiS). Hos Ungarerne hidder Frost Fagy.

Fodye. Fagy.

Vv.odzhiom, efter de samme Anm. Fodyam. 
Her har Lcem Rer, naar han siger, at det betyder: 
jeg fraser til. Delte samme hidder paa Ungarsk 
Fagyok.

Fodyam. Fagyok.

273. Basked, efter Anm. 17. og VI Fazed, 
betyder hos Lapperne: Fingerne krille af Ruld. 
Der er koldt, kalde Ungarerne Fazik, og jeg fryser, 
Fazok.

Fazed. Fazik.

283 Zhiidn, skrives efter Anm.IV.ogX. 8zinn. 
Betyder paa Lappisk 2^ui. Ungarerne kalde det 
Szcn.

Szinn, Szén.

46. Kov, ester Anm. V. Kop, belyder et Bil
lede. Paa Ungarsk hivder del Kép.

Kop. Kép.

453. Top, demarker en Skede, denne kalde 
Ungarerne Tok.

Top. Tok.

207. Zhieek, efter Anm. VIII. og X. Szeg, be
tyder hoS Lapperne et Hiorne, hos Ungarerne $t 
SjSM. Men et Hierne kalde Ungarerne Szeglet;

Szeg. Szeglet.

347. Luokko, efter Anm. 7. Luko, betyder et Luko. Lyuk.
Hul. Paa Ungarsk hidder det Lyuk.

Tltt 2 583 i

•
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s8z. Daukom, efter Anm. VIII Daugom, jeg 
tillukker, tilstopper. Ungarerne kalde Det Dugom,

DetLaplkeOrb 
flttvUkstcrLcn 
UngarstcOr- 
thographie. 
Daugom,

Molnars Un< 
garste Ord.

Dugom.

a89. Lok, betyder hos Lapperne en Laas. Un
garerne kalde den Lakat, Finnerne ogEstylanderne 
Lucku.

Lok. Lakat,

Deraf kommer Det Lappiffe Verbum Lokatarp, 
jeg lukker i Laas, hvilket Ungarerne kalde Laka- 
tolom. ,

Lokatam. Lakatolom.

528. Duorbom, efter Anm. 7. Dorbom > betyder 
at kaste fmaa Grene ud. Hos Ungarerne er Do
bom, jeg kaster ud.

Dorbom. Dobom.

528. Kedge, betyder hos Lapperne en Green. 
Ungarerne kalde den Kö, Carelerne Köv, Finnerne 
Kövi.

Kedge. Ko.

647. Lieflb, betyder langsomt, strgtftrrdigen. 
Dette hidder paa Ungarsk Laflan.

Laflb. Laflan.

432. Laazhiidam, efter Anm. 1. og X. Lafli-' 
dam, betyder jeg iagtnes, giver efter af Hidsig
hed. Ungarernes Laflodom er gandjke det samme.

! Lafidom. Laflodom.

197. Jottel, betyder hos Lapperne hastigen, 
snarl'.gcn. Hos Ungarerne betyder jöttel, jött, 
hau kom strarligen, hastigen, ret som ved en 
Jgientagelse af foregaaende Ord, han koin kom
mende.

Jottel. Jöttel.

371. Jorgom, Jorgidom, betyder: jeg dreyer 
om fom et Hrul, driver rtmdr. Dette udtrykke 
Ungarerne ved Forgom, Forditom, Forgatom.

Jorgom. Forgom.

539- Vaanam, efter Anm. 1. og 3. Vonam, be
tyder hos begge: jeg rrcrkker, udstrcekker.

Vonam. Vonom.

Vaanatam, Vaanatalam, Vaanadaddam, ftger 
Leen, bemKrke det samme, som yvenstaaende. Hos 

Ungarerne

Vonatam. Vontatom,

J.'
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Ungarerne er Vantatom, jeg tillader ar trcekkcs, 
Vonogatam, Vonzom, jeg rrcekker.

DctLapstrOrd 
strcvetcfter den 
Ungarste Or
thographie.

Molnars tø#; 
garste Ord.

190. Rokkal, betyder hos Lapperne en Rok; 
Ro’.ka hid der aldeles det samme hos Ungarerne.

Rokkal, Rokka,

268. Zhiuolm, efter 'Anni. 7. og 14. Tsolm, 
men efter XIV. Tsom. Saaledes har ogsaa en 
Lap udtalt, det betyder hos Lapperne en Rnude. 
Denne kalde Ungarerne Tsomo.

Tsom. Tsomo.'

Zhiuolmam, efter de samme Anm. Tsomam, 
betyder hos begge, jeg gipr Ixnude.

Tsomam. Tsomom.

Zhiuolmodam, efter Anm. som for, Tsomo- Tsomo- Tsomo*
dam, betyder hos Lapperne jeg binder i 2xnnbe.Un« 
garerne kalde der Tsomozom.

dom. zam.

562. Zhiaggesj efter Anm. 14.og VIII.Tsakes, 
betyder hos Lapperne cnScrk. Ungarerne kaldeden 
Zsak. Molnar striver Sak.

Tsakes. Zsak.

342. Gask, efter Anm. 12. og VIII. Kaszk, 6c« 
tyder der mcllcmfte, paamiddersteGrcrd, Köfzt 
betyder det samme hos Ungarerne.

Kaszk. Köszt.

23. Vaala-Kest, ester forige Anm. Vala Keszt, 
sammensat af KeZzc paa mellemste Grced, betyder 
hos Lapperne inden for Skulderbladene. Dette 
samme hidder paa Ungarjk Vah-Köfzt.

Vala- Vala-
Keszt. Koszc.

19s. Bælle, efter Anm. 4. og VI. Féle, betyder 
hos Lapperne dec halve. Hos Ungarerne er Fél 
der samme.

Féle. FéL

187. Vare, efter Anm. V. Bare, enSnste-Par- 
tike'l, gid! Ungarerne sige Bar.

Bare. Bar.

55. Eric, eller Erydi, efter Anm. 11. Eridy, 
betyder hos Lappernes pak dig din Vey herfra!

Tttt 3 gaae

Erijdi, Eredgy,
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dem Navne, et dec Lappiste Folkeslag ligesaa noyagcig og overflødig, som Unga

rerne.
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* Del LapsteOrd. 

ffrcvel ester den 
Ungorssc Or
thographie.

Molnars Un- 
garste Ord.

gaae bort! Det kommer overeens med Ungarernes 
Eredgysom betyder det samme.

Fuos, efter Anm. 7. Fus. Lapperne bruge det Fus. Fuss,
til ar jage Hunde bott Ungarerne betjene sig 
ogsaa deraf, til at vise Mennesker fra (Ig. Hundene
gienne de bort, vedat sige: Tzoki

589 60660, betyder hs LapperneTiid; Denne Bod6o. üdö.
kalde Ungarerne ü6ö. Ungarernes Hilsemaade er: 
J6 üdöt! tuen Lappernes buorrc i6ec,

612. Niarzo, bor ester Anm. 8. strives Nyårzo, Nyårzo. Nyår.
betyder hos Lapperne dcn Ciid, da Sneen optøet. 
Ungarerne kalde Sommeren Nyar. Førend denne 
tøet ikke Sneen i Finmarken.

649. Dalve, er paa Lappist Vinrer. Denne Tål ve. Tél.
kalde Ungarerne Tel, men Foraar Tavafz.

356 Ja, en Lap har udtalt dec Jje, det betyder Ja. E'j.
Nar. Finnerne sige Yo;, Ungarerne Ej, hvoraf 
E'jel om flatten.

8. Nogom, betyder hos Lapperne, .jeg hviler. Nogom. Nyugszom.
Hvile hidver paa Ungarst Nyugoclalom, j. g hviler 
Nyugszom.

Aigie, bør efter Anm. 10. strives Aigy. Dec Aigy. A'gy.
betyder paa Lappist let Gjsvn. Paa Ungarst hidder 
Gt-vn ålom, men en Seng kalde de ågy.

560. Vuoijotn, efter Anm. 7. og V. Bujom, Bujom. Bujom.
betyder paa Lappist, stråledes at komme under 
Vandet, at Tingen bliver borte for 0 ettene. 
Paa Ungarst er Buvom, eller Buom i Almindelig
hed, jeg lister mig bott fra eens Opne.
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rerne. Thi naar Ungaren kalder sin cvldre Broder Batya, sin yngre ötse, 
sin celdre (Søjler Néne, den yngre Huga; Saa have Lapperne et Ord kil ar 
betegne en Farbroder, som er crldre end Faderen, eet andet, hvormed de til# 
kiendegive en yngre. Jligemaade kalde de en Moster, som er yngre end Mo
deren anderledes, end den som er celdre, anderledes Bornene af en celdre 
Broder end af en yngre. Heraf ssal jeg anfore nogle.

En Fader hidder paa Lappiss Atzhie, eller Atye, paa Ungarff Atya.

En Moder kaldes hos Berg-Lapperne Ædne, hos Soe-Lapperne Ænne, 
og Navnet kommer overeens med Ungarernes Anya. Men ar man nu kan see 
Liigheden i affixa; En Lap kalder: Min Fader, Atyam. Mm Moder, 
Ænnam. Din Fader, Atyad. Din Moder, Ænnåd, aldeles ligesom Un
garerne. Thi hos os sige vi og Atyam, (min Fader) Atyad, (din Fader) 
Anyam, (min Moder) Anyad. (din NIoder)

En Broder kalde Lapperne Veelj, eller ester forige Anmcerkninger Fél. 
Dette Ord betyder hos Ungarerne det halve, og de bruge det, naar de vil 
nervne en Hustrue, da kaldede hende Felefég, ligesom det halve af sig. Lap
perne kalde en Hustru Akka, er Fruentimmer i Mmindelighed Niszszon, 
Ungarerne Aszszony.

Afkom kalde Lapperne Menna. Ungarerne give en S-inne-Done det 
Navn Meny, en F«jiem^e Meny-Aszszony.

En Far og Mor-Fader hidder paa Lappist Aigie, eller rettere A'gy. 
Ungarerne kalde en Far-og Mor-Fader os, men en Brodcr-Rone Angya. 
For Resten er A'gg hoS Ungarerne en celdgammel Mand.

En Far- og Mor-Moder hidder hos Lapperne Akko, hos Ungarerne 
ükkö, men en gammel Kiarling kalde Ungarerne Agno.

En Gaster- Søn kalde Lapperne Næp. Ungarerne kalde en Sviger# 
Moder Nap.

Ens Dones Gaster kaldes hos Lapperne Sivju, hos Ungarerne hidder en 
Mands Brodér Sti.

En
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En Fader-eller lNoder-lsts paa Lappist Oaarbes, eller rettere Arves. 

Paa Ungarsk A'rva.

Det Barn, som kommer til Verden ved sidste Barsel, hidder hos begge 
Vakarts.

Skulde nogen synes, at nogle Lappiste Ord v'rge for langt fta de Ungarffe, 
han kan sikker udelade dem af denne Fortegnelse; Der blive dog over Hundrede 
tilbage, hvilkes Overeenstemmelse med de Ungarske end ikke dmstrangesteDom- 
mer stal kunne kalde i Tvivl. Og omeudstiom deire er i sig selv et stort Antal, 
saa stal det dog blive langt storre, naar jeg giver Resten, jeg har opstrevet i 
min Tegnebog, som og den Mcrngde, der er ar finde i Leems store Lappiste 
Lexicon, og jeg stal ved Leylighev undersvge, i Trykken. Thi nu tillader hver
ken den Korthed, jeg har foresat mig at beflitte mig paa i denne Afhandling, 
eller Mangel af fornoden Tiid, mig at vare vidtloftigere.

§ 9.

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det stimme, bevises af 
Declinatio Nominum, Comparatio Adjeétivorum, Dimi- 

nutivorum Dannelse, og Brugen af Tcelle Ord.
(Numeralia.)

Endffient jeg har anfort temmelig mange Ord, og havde kunnet anfore 
endnu langt flere, hvoraf man vist klarligen kan see, at det Ungarske ogLap- 
piffe Sprog komme vvereens med hverandre, saa har jeg dog holdet for, at jeg 
ikke burde standse her. Jeg vil gaar tongere frem, og underjoge endog diste 
Talens Parter Nomina, Pronomina og Verba efter SprogkonstenS Prove. 
Kan jeg vise, at vgstta disse Talens Parter bruges paa-eens, .eller ncesten ecus 
Maade, af begge Folkeslag, saa seer jeg nu intet mere at vare tilbage, som 
Laseren kunde uvfodre til fuldkommen at bevist mm Paastand.

Om Nornen.
Her er tre Ting at betragte: Genus, (Kionnet) Numerus, (Tallet, det 

siges om) og Endelsen af Cafus. Hos Ungarerne er der ingen Forskicl paa 
Genus, hverken i Henseende dl Artikel, eller Endelse. De Navne, som til
lagges Dyrene af forstiellig Kion, ere sårskilte, og tilkiendegive for sig selv 

denne
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denne ForskielligheN Dttssamme ere alle disse Sprogkyndige eenigr om, ar 
vEre Brug hos Lapperne og Finnerne, og de forklare sig ikke ilde, naar de 
sige: Al alle Lappiffe Ord henhore kil ulie Genera. Numeri ere for ncrrvErende 
Tiid has Ungarerne To: nemlig Singularis, (naar der tales ikkun om een) og 
Pluralis, (naar det er meer, end een). Foruden disse har jeg endnu ho§ Lap
perne i Finmarken fundet Dualis, (naar der tales om To) nogec, som ncrsten er 
sædvanligt i alle Osterlandske Sprog.. Sandt ar sige, giorde denne Uiiighed 
mig noget uroelig. Thi jeg frygtede for, at sagde jeg, der ey var lange siden, 
ar Numerus Dualis var gaatt af Brug hos Ungarerne, jeg da skulde sige noget, 
hvorfor jeg ingen Grund havde, og som maaire forekomme nogle mindre tro c# 
vårdigt. Medens jeg var bekymrer herfor, saae jeg i Hr. Gananders Gram
matik, som er skreven for de Svenske Lapper, og feel der fandt jeg Sid. 12. 
denne Anmærkning: Meerkl siger han, Dualis forekommer allene in flatu 
affixo. Siden efter laste jeg Hr. FielsirsMis Grammatik igiemrem, som lige

ledes er Dreven for Lapperne, og markcde, at hvor han handler om Nomina, 
raler han ikke eerOrd om Numerus Dualis, Men Sid. 52. har han disse mcrrkeligr 
Ord: Omendskiont Numerus Dualis i Verhaft fc megercrr Brug, har jeg dog 
villet anføre dee her, ar, om dec engang ffulde forekomme, der da ikke 
ffulde vcere gandffe ubekiendr. Og den Finniske Grammatik, som er kom
men ud i Abo, melder ingenstabs, enken t Nomina, eller Pronomina, eller 
Verba om Numerus Dualis; Som dette Numerus ogsåa ey er at sinde nogen- 
sterds i den Esrh'ffe Grammatik. Efter at jeg har seer dette, saa kan jeg gandsse 
sikker paastaae, ar Numerus Dualis er saa meget mindre i Brug, som de Folk, 
der have detre Sprog, ere längere borte fra Nord; Og eftersom det allerede 
mangler i Finland og Esthland, bor man ikkesoge efter det i Ungarn. Hvor
ledes Endelsen af Cafus er hos Lapperne i Finmarken, skal jeg udskrive af 
Leuns Grammatik. Men der er al mcrrke, at jeg med Villiegaaer Ablati-' 
vus forbie, siden jeg et ander St«d skal tale derom.

Numerus Singularis♦ Numerus Pluralis*

Nominat, er foranderlig.
Genic. som Nominat.
Dativ. paa i.
Accuf, som Nominat.
Vocat, som Nominat.

Nominat, paa k. 
Genit. paa i.
Dativ, paa di.
Accuf. paa c.
Vocat, som Nominat.

Uuuu Er
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Er det faa, som Leem siger, at regelret har Nominativus, Genitivus, 

Accufativus og Vocativus i Singularis Numerus eens Endelse, saa gietter jeg, 
at der Lavpiffe Sprog nu er i Aftageise. Thi ffa! man aliene af Forbindelsens 
Mening siutte sig til, om et Ord staaer i Genitivus, eller Accufativus, eller 
Nominativus, bliver Talen ligesom deres, der f. E. ikke tilgavns sorstaae La
tin, og udsige alle OiD i Nominativus. Denne Formodning bestyrker Hr. 
Leem selv, naar han siger Sid. 14. i hans Grammatik: At der filides nogle 
uregelrette Ord , som vige fra den foregaaenve Regel, og anforer tre Exempler, 
hvori Genitivus og Accufativus virkelige» ere scrrffilte fra Nominativus. Hvad 
om diste heller burde gielde som Regel for de andre? Men dette er ikkun en 
Formodning.

Forend jeg taler om den Endelse af Garns, som er brugelig hos ungarerne, 
vil jeg ffrive de Endelser til, som Esthla'nderne, Finnerne og Lapperne i Sver- 
rig bruge. Deraf stal man se«, hvor meget man kan, og bor jost i dette 
Stykke give Dialekternes Forffiellighed ffyld for, da alle Larve, og de For
fattere selv, som have ffrevet Grammatiker for disse Folkestag, bevidne og til- 
ftaae eenstemmigen, at det er Dialekten allene, hvori disse Folkes Sprog ere
hinanden ulige.

Den Esthiffe Dialekt. 
Nom. et* foranderlig. 
Gen. paa a. 
Dat. paa ale, al. 
Acc. paa t.

Pluralis,
Nom. paa ad.
Gen. paa atte. 
Dat. paa le, aile. 
Acc. paa aid, id.

DeuFmmfke i Abo. 
Nom. er foranderlig. 
Gen. paa en, in. 
Dat. paa Ile. 
Acc. paa a, aa.

Pluralis.
Nom paa t. 
Gen. paa ten. 
Dat paa Ile.
Acc. paa a.

Ficlstr-ms Lappiske. 
Nom. er foranderlig. 
Gen. paa n. 
Dat. paa s, i. 
Acc. paa m, b.

Pluralis.
Nom. paa h.
Gen. paa i. 
Dat. paa id, it.
Acc. paa id, ir.

Hr. FielstrFm leegger dette til: " Dativus og Accufativus har to Slags 
" Endelser, paa s og im, paa m og b. Hvilket kommer af Dialekternes 
" Uliighed. Thi ben Sydlige Dialekt har i Dativus s, i Accufativus m. 
<1 Men den Nordlige har Dativus paa i, Accufativus paa b. Dette er ogsaa 
" brugeligere, faa at ben forste Endelse paa s og m veed ingen af i heele Lap, 

11 marken,
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“ marken, dem undtagne i Angermannien. " Eftersom det heraf er klart, at 
Cafus ikke have den samme Endelse hos Lapperne i Finmarken, som hos de am 
dre, ja at Lapperne selv i Sverrig ey ere eenige; hvor er det da at tanke, at 
Lapperne ffulde komme overeens med Ungarerne? I det ringeste danne disse 
Nominativus Pluralis fuldkommen paa samme Maade, som Ungarerne. Thi 
ligesom disse, sor at faae Pluralis, Kgge til de Ord, der endes paa en Vocal, 
det Bogstav k, saa giore Lapperne ogsaa; og ligesom Lapperne foye til de Ord, 
der endes paa en Consonam, den Stavelse ak, eller rettere aak, saa foye Un
garerne den Stavelse ok til, hvilke efter tredie Anmcrrkning af forste Tabel 
have eens Lyd. Naar en Ungar ffulde giore Pluralis af det Lappiffe Ord 
Rokkadufa, saa vilde han sige Rokkadufåk, og naar han udtaler Ordet 
Zhioaarvos, eller Sarvos (som har Horn) i Pluralis, siger han Sarvafok, 
aldeles ligesom Lapperne, som er at see af Leems Grammatik Sid. i. og 6. 
Fremdeles endes Genitivus i Numerus Pluralis hos Lapperne paa i, hos Un
garerne paa é, hvilke Bogstaver man tgien seer af femte Anmærkning paa forste 
Tabel, have den samme Lyd. Hos Leem endes Dativus paa i, Accufativus 
ligesom Nominativus, hos Ungarerne endes Dativus paa nak, eller nek, og 
Accufativus paa at, eller et, eller ot, og Pluralis ffielner Pf c fra Singularis, uden 
i Henseende til Forogningen, da disse Stavelser legges til Nominativus Pluralis 
(som faaer eet Bogstav eller Stavelse mere). Deraf seer Laseren tydelig, at 
Lapperne i Finmarken komme mere overeens med Ungarerne, end med Esther- 
ne, Finnerne og Naboe-Lapperne i Sverrig, hvilket vist neppe kunde ventes. 
Ja disse ligne hinanden endog mere, end de Tydffe og Danffe ligne hverandre. 
Thi foruden at de Danffe, i Statden for de Tydffe, naar de declinere No
mina, scme Artiklen der, die, das foran, satte de Artiklen bag efter, saa for
binde de den desuden saaledes med Nomen, at en Tydff neppe kan forstaae dem. 
Thi naar Tydffen siger: der Herr, des Herrn, siger den Danffe: Herren, 
Herrens. I Pluralis siger Tydffen: die Herren, der Herren; men den 
Danffe: Herreru.e, Herrernes. Det bliver da endog i dette Stykke sandt, 
at der er mindre Forffiel i Dialekt imellem Lapperne og Ungarerne, end imellem 
de Danffe og Tydffe.

Om Nomina Adje&iva.
Jöer-k bor to Ting kotnme i Betragtning: Sammenligning igiennem Gra

der, (Comparatio per gradus) og deres Forbindelse (Cohftruétio) med Sub- 
ftantiva. Men i hvor mange Regler end Hr. Leem foreffriver, hvorledes man 
stal beere sig ad at danne Comparativa, saa kan det dog lade, som at han enten 

Uuuu 2 Havde
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havde skrevet dem allesammen for Ungarer, eller havde taget dem af Ungarernes 
Grammatiker. I det ringeste ligesom hos Ungarerne, efter den adskillige En- 
delse, som Gradus Pofitivus har, saa endes Comparativus enten paa Ven 
Stavelse abb, eller ebb, eller obb, men altiid paa b; Saa steer det vg ligele
des hoS Lapperne. F. E.

Paa Ungarff.
Tifzta (reen) COmp.Tifztabb. 
üres (tom) Comp. üreflebb.

Boaanda (riig) Comp. Boaandab. 
Kuoras (ton») Comp. Kuorafeb.

Egyigyö (eenf-ldig-Comp. Egyigyobb. Uigio (eenfoldig) Comp.Uigiob.

Men det kan jeg ikke rer komme efter, hvorledes det er koinmet sig, at 
vmendstisnr Lapperne danne deres Comparativa aldeles paa samme Maade, 
fom Ungarerne, saa er der dog en merrkelig Forstiel imellem dem i Henseende ril 
Maaden , ar gisre Superlativa paa. Thi i Staden for man HoS os i Ungarn 
danne Superlativus, ved at settle fevan Gradus Comparativus den Partikel leg, 
ft E. Nagy, (stor) Nagyobb, (stirre) leg Nagyobb, (størst) lagge Lap, 
perne den Partikel mus til deres Pofitiva, fem Boaanda, (dig) Boaandab, 
(rigere) Boaandamus. (rigest) Men foruden disse Superlativa brugeLappM 
ne at igienrage ker samme Adjeétivum, Boaanda, Boaanda. (rüg, riig) 
Deue findes ogsaa hos Ungarerne, men sielden. Benne Talemaade forekom
mer hos dem hyppigere, og ven foreener med sig en besynderlig Eftertryk, aede 
nemlig lergge Comparativus til Gradus Pofitivus, eller Comparativus, f. E. 
i Sreeden so« smukkest, sige de smukkere, end smuk (Szépnel Szebb) eller 
oafaa: smukkere, end den smukkere. (Szebbnél Szebb) Hvad da Lapperne 
øiefe med Deres Pofitiva, det seer man Ungarerne giere med deres Compara
tiva; Dm ry maastee Lapperne gisre ogsaa dette selvsamme.

Forbindelsen af .Adjeétiva med deres Substantiva vil forekomme dem, som 
ere mindre kyndige i de Osterlandste Sprog, aldeles selsom, ja endog urigtig. 
T^i omendstiont de Lappiste Adjetiiva, naar de sirtteS uden Substantiva, det 
er, naar Substantivum underforstaars, decimeres ligesaavek igiennem Casus 
ec. Numeri, som Substantiva selv; Saa dog, dersom Adjectivum staaer ud- 
trokkelig sar ved Siven af Substantivum, kommer det hverken overeens med det 
i^Numerus, eller Casus, men sattes altiid i Nominativus af Numerus Sin
gularis. Og en Lap sagde ikke: 3$g har gode Loger, men: jeg har god 
Doger. Men denne samme almindelige Regel forestrive de Ungarske Sprog

larve,
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larve, og Ungarerne iagttage de» i daglig Tale saa noye, ak dersom nogen i 
Stceden for: Szép könyveket lateam, (jeg har seer sinuk Bpger) sagde: 
Szépeket könyveket lättam, (jeg har seer smukke BPger) vilde han ikke cm 
gang blive holvc sor en Begyndere i der Ungarsse Sprog. Dog, dersom Sub- 
ftantivum underforstaaes, som, dersom der er et Sporsmaal: -Hvordanne 
B^ger har du seer? (mitsodas könyveket lattäl?) før AdjeéHvutn, hvor* 
ved der svares, komme overeens meDSubftantiyum i Numerus og Calus, t det 
man siger: Szépeket, (sinukke) men ikke: Szép, (sinuk) Dette samme passe 
Lapperne' siittig paa.

Om Diminutiva,

Lapperne bruge, efter Leerns og Gananders Fortcelning, meget hyppig 
Diminutiva, fsm de nemlig, hvori der Lappiste Sprog har sin storste Ziir- 
lighed. Disse famme Sproglcerde berette, at Diminutiva dannes ey allene af 
alle Subftantiva og Adjetiiva, tuen og sir a af Comparativa. Hvor hyppige 
Diminutiva ere hos Ungarerne, og hvor ziirligen de bruges, det vide de selv 
best. Molnar bevidner i hans Grammatik: Ar der ncrppe findes eer (E)rb i 
der Ungarske Sprog, som ved vrsse Bogstaver kan blive til ec Dimi- 
mit'wum. Men Perefzlényius i hans Grammatik, som er udgiveti Tyrnav, 
kalder det en behagelig Formindstelse hos Ungarerne, som er rilfellcs 
firavel for Subflantiva, som for Adjectiva. Men Lapperne giere ct Diminu
tiv um, ved ar lcrgge til Ordet tzfø eller efter Soe-Lappernes Dialekt, sh. Af 
det jeg tilforn har sagt om Skrive-Rigtigheden, og af Lappernes mundtlige 
Tale, har jeg tørt, ae disse Bogstaver have den samme Lyd, som Ungarernes 
Ts, eller S. Men nu bruger Ungarerne jost disse Toner til at danne Diminu
tiva. Og forbi Ungarerne vide at danne mange Diminutiva af eet og der sam
me Ord, (som af Leany, (en Pjgc) Leanka, Leäntßi, Leanotska, (en lille 
pige) saa steer det, ar man trasser hos Ungarerne ey aliene Soe- og Field! Lap
pernes Diminutiva, men og desuden andre, som endstiont de ikke sindes i Letms 
Grammatik, saa tvivler jeg dog ikke om, at de ere i Brug hos Lapperne. Thi 
der var formegel for een Mands Vmdstibelighed, at opdage alle Hemmelighe
derne i et fremmet og faa vidtlsstigt Sprog.

Om Tcelle-Ordene.
Konstdsmmerne have alriid holdt det for ct stort Beviis paa, at forsticllige 

Folkesiaas Sprog kom overems, dersom de mcrrkebe noget Slags Li'ghed i 
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Tælle-Ordene; Hvorfore man feer i deres Skrifter, at de helst have begyndt 
med Sprogenes Sammenligning fra Tælle-Ordene. Men og Erfarenhed lærer 
os, at de, som forstaae fiere Sprog, omendstiont de meget vel kan forrette, 
hvad de stal, paa et fremmet Tungemaal, faa dog, dersom det af en Hændelse 
kommer for, at de stal tælle og glare Overflag, tage de, uden at mærke det, 
deres Tilflugt til deres eget og Moders-Maalet, og beregne paa Fædrene« 
Sproget. Men hvor meget Lapperne komme overeens med Ungarerne i Tælle- 
Ordene, det lader jeg Læseren domme af understaaende Tabel.

Lapperne i Finmarken. Ungarerne. Lapperne i Sverrig. Finnerne.
i. Auft. Egy. Ackt. Yxi.
2. Guoft. Kettö. Queckt. Caxi,
3. Golm. Hårom. Kolm. Golms.
4. Nielja. Négy. Nelje. Nel ja.
5. Vit. ött. Vit. Viifi.
6. Gut. Hat. Kot. Cuufi.
7. Zhieezhia. Hér. Giegie. Seitzemen.
8. Kautze. Nyoltz. Kackze. Cahdexan.
9. Autze. Kilentz. Atze. Yhdexen.

io. Laagi. Tiz, Lacke. Kymmenen.

Dersom man i disse erindrer sig den sorstiellige Skrive-Rigtighed, og til
lige den adstillige Udtale, samt hvorledes Udtalen af eet Ord let kan omstiftes 
til Udtalen af et andet; Saa feer man, at det Lappnke andet Tælle-Ord tem
melig ligner det andet hos Ungarerne, famtat Tælle Ordene 4, 5, 6. komme 
vel overeens. Men det Lappiste 8, staaer i Forvandtstab med Ungarernes 9, 
og Ungarernes 8, med Lappernes 9. Ungarernes 10, Tiz er vel de andres <Li 
uligt, men betænker man, at Finnerne kalde Elleve Yxi- Toizta > saa seer man, 
at Ungarernes Tiz kommer overeens med Toizca, eller rettere Toiz; thi En- 
delsin ta er snarere Svenst, end Finnist.

Til at udtrykke hsyere Tal, s. E. 20, bruge Lapperne Goaalmad Laage, 
ester To gangs Ti: Til at udtrykke 21, auft goaalmad Lokkai, eller eet tit 
dec trebie Ti 0. s. v. Denne Mac-.de at udtrykke de storreTal ved at forbinde 
saa mange Ord, beviser t ilstrekke lig,, hvad Skribenterne berette om Lapperne, 
at de nemlig ikke Kttelig tælle over Ti, men flet intet vide af Tusind,Tallet. 
Dersom de fluide bruge de hoyere Tal lige faa ofte, som Ungarerne maae, 

tænker
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tinker jeg, Le havde vel allerede for lang T>id siden beflitter sig paa Korthed, lige« 
som Ungarerne ham gjort. Disse udtrykke 20 ved Hufz, 21 ved hufzon egy, 
og 1000 ved Ezer; Thi Tallet roo (Szaz) koinmer temmelig overeens med del 
gappijTe Zhioette, eller Szate, men meget mere med Finnernes Szad.

Jeg bor ey forbigaae den gandsse besynderlige Maade, disse Talle-Ord 
bruges paa / som bestaaer deri, at, hvorsomhelst et Tcrlle-Ord, som betegner 
flere end een, foyes til etSubftantivum, der satte hverken Lapperne, ikkeheller 
Ungarerne Subftantivum i Pluralis, men det forbliver altiid i Singularis. Fol
ge! °g kunde en Lap, eller Ungar ikke ret sige, jeg giver diet sirene-ger (adom 
néket Négy Konyveket) men bor sige, adom néket négy könyvet, (jeg 
giver dtg sire Bog. Denne Maade forekommer vel ved forste Oyesyn noget 
fremmed, men man seer dog lekteligen, at den er meget overeenstemmende med 
sund Fornuft.

§. 10.
At Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, bevises af den 

lige Maadr i at bruge Pronomina, Affixa, og Suffixa, 
fimt Præpo firioner.

Ligesom Pronomina bruges i et hvert Sprog ofte, saa foraarlage dr, der
som de endog lidet forandres i forstiellige Dialekter, en stor Ulighed i Talen. 
Saaledes, at en Totst vanstelig forstaaer en Danst, kommer for en stor Deel 
deraf, fordi deres Pronomina ere noget forandrede. Thi i Staden for

en Tydst siger: udtaleren Danst det:
ich — — — jeg. ' ?\
mir — — — tiijg.
von mir — — — af mig.
wir — — — vi.
uns — — — vs.

- er — — — han.

Lapperne, Finnerne , Eftherne, og Ungarerne ere hinanden og noget nlige 
i Pronomina■> men dog ikke saa meget, at man ikke kan see, at der er Forssiel- 
lighed i Dialekten ar tilregne. Lapperne i Finmarken udtrykke Pronomina 
jeg, du, han, vi, I, de, ved: mon, ton, fon, mii, tii; lu, men Un

garerne,
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garerne, ved at sige: én, te, ö, mi, ti, ök. Og aitfaa er Pluralis vf, og I 
eens hos dem begge.

Relativum som, hvilken, hvilker, er to Slags hos Ungarerne, ki, og 
mi, -og disse begge have Lapperne ogsaa, ja de have endog beholdt den bssyn- 
derlige Maade at forbinde disse Relativa paa. Thi dersom det Subftantivum, 
hvortil Relativum som svarer, er en levende Ting, bruge Ungarerne ki; Der« 
imod betegner det Subftantivum, hvortil Relativum fom svarer, en livlss 
Ting, bruger man Partiklen mi. Jeg sagde ikke ret paa Ungarsk: mi fzol? 
(hvo raler?) men bor sige: ki fzol? og iglen siger man ikke ki efett? ly vad 
faldt?) men mi efett? Samme Regel foreskriver Leem om Brugen af Lap
pernes ki, og mi Sid. 84> og de folgende i hans Grammatik.

Den Lappiffe Partikel Jezh, eller fom de Svenske Sproglcrrde strive den, 
ez, eller egie, betyder hanselv, famme Partikel ez bemcrrker hos Ungarerne 
han: Foran Genitivus heraf egien fatte de Svenske Lapper det Pronomen 
Mo, og faaeMoegien uö, (jeg selv) eller (egen) og heraf tvivler jeg ikke paa, 
at^det Ungarske Alagarn (jeg selv) er kommet. For Resten, ligesom Ungarerne 
i Staden for PoiTeffiva miti, din, sin bruge Genitivi af Pronomina jeg, 
du, han; Saa giore Lapperne og; Hvilket dog er at forstaae om de Tilstri
de, hvor Tingen, som eyes, underforstaaes. Thi fanes Eyendommen udtryk
kelig, som: Logen er min, saa maae man ikke i Staden for PofTeflivum 
min, bruge Genitivus af Pronomen jeg, men man bor af Subftantivum 
Bog danne sig et Pofleffivum ved Hielp af nogle Partikler, som fattes til der 
i Enden; Som nu skal vifes.

£)ttl Suffixa PoiTeffiva.
Heele Kraften og Fynden af det Sprog, hvorom jeg taler, bestaaer i ret 

at bruge de Partikler, som man stal satte ti! Ordet i Enden. (Suffixa) Disse 
foraarfage ogsaadem, som villare Sproget, en cvermaade stor Vanskelighed, 
da de bruges i Mangde jkke allene i Nomina, men ogfaa i Vcrba og Adverbia. 
I det ringeste finde ve Sproglarde selv, naar de vil bestemme ved Regler Bru
gen af disse Suffixa, samt deres Adskillighed og Forskiellighed, ikke liden Be- 
svarlighed for sig, og dette er Aarsagen, at de ey ere ecnige om at fastsatte, hvad 
Plan man ssal folge, og hvad man har at iagttage, for at komme til eet og det 
samme Maas. Hr. Leem afgisr Sagen fort, og maaskee efter Tingens Van
skelighed alt for fort. For han siger: At Pofieffiva, mm, din, sin, vor, 

eders, 
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eders. deres, stal udtrykkes ved at lægge tif Nomen, naar der allerede er sat 
i sin Cafus og Numerus, folgende Partikler, am, ad, es, æmek, æddek, 
æfek; Men dersom Nomen staaer i Dativus Cafus, (Tal man lcrgge disse Em 
delser til der: Aflam> aflad, afle, aflåmek, afladek, aflafek. Og hermed er 
han klar med den hele Leere om Nomina Poflefliva.

Saaledes qaaer det ikke kil hos Ungarerne; Hos dem optager alkiid For« 
klaringen over Poflefliva den storste Deel i Grammatikerne. Thi vmendstiont 
Pofleifivurn af den forste Person dannes undertiden, ved ar sætte b ig ti! No
rnen ven Partikel am, fom Atyåm, (min Fader) saa ffeer dette dog ikke over« 
alt, tbi sommeriden ffal man jætte Partiklen em bag ril Order, sommeriden 
om, sommeriden irn, nemlig efter den adskillige Endelse, Order har, naar det 
staaer uden Forbindelse (nornen abfolutum;) Ligeledes omendstiom man um 
dertiden, ril ar udtrykke er Pofleflivum af den anden Person, bor sætte til 
Enden af Ordet den Partikel ad, som: Atyad, (din Fader) saa er der dog til 
andre Tider ed, til andre od, hvormed Order i Enden stal forogcs, alr ester
som Ordet endes naar det ey staaer i Forbindelse. Men til ar udtrykke Poflef- 
fivum fin, som horer ril den tredie Person, er Suffixum snart a, snart e> 
snart». Det samme gielder om Poflefliva af Numerus Pluralis, nemlig; 
vor, eders, deres. Til at udtrykke disse bruger man Suffixa , som ere hinam 
den aldeles ulige, saavel formedelst de adstillige Endelser Ordene have i sig selv, 
og uden for Sammenhæng med andre, som og formedelst Adstillighed af Per« 
soner, samt Forstiellighed af Numeri. Thi i Poflefliva have Ungarerne fire 
Tilfælde ar agre paa. 1. Om baade (Syeren, og dec, han eyer, staaer i 
Singularis, som min Fader. 2. Om (Syeren staaer i Singularis, og der, 
han eyer, t Pluralis, som mine Fcedre. 3. Om (Syerne staae i Pluralis, 
Tingen, de eye, i Singularis, som vor Fader. 4. Om baade (Syerne, 
og Tingene, de eye, staaer Pluralis, som vore Fcedre. J-hver af disse 
Tilfælde ere Partiklerne, som stal sættes ril Enden af Order, forstiellige, og de 
bor virkelig være det, dersom man forudsætter, ar Sproget er vel dyrket. Saa« 
ledes i Fald.

1. Min Fader, Atyåm.
2. Mine Fcedre, Atyaim.
3. Vor Fader, Atyåink.
4. Vove Fcedre, Atyåink.

Din, Atyad. 
Dine, Atyåid.
Eders, Atyåtok. 
Eders, Atyaitok.

Xp.rx

Hans, Atya. 
Hans, Atyåi, 
Deres, Atyok.
Deres, Atyåiok.

Andre
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Andre Nomina, som endes anderledes, end Atyå, have, som jeg har 

sagt, andre Partikler ril Suffixa, men dem gaaer jeg forbie for Kortheds 
Skyld.

Da der hos Ungarerne i at danne Poffieffiva er saa stor Adffillighed og 
Mceugde af Partikler, hvoraf man glor Suffixa, derimod hos Lapperne cre 
kun faa, og disse blive aliiid de samme og uforandrede; Mener jeg, at man bor 
siutte, at en stor Deel Suffixa er forgaael hos Lapperne , saa de have kun be
holdt faa tilbage, og staude uden Forstiel og Forandring fatte bag alle Nomina. 
Men dersom de Suffixa, hvoraf Ungarerne nu omstunder have en stor Mcrngde 
frem for Lapperne, aldrig have varet virkelig til hos Lapperne; Hvad rimeli
gere, end at Ungarerne, som i saa mange hundrede Aar forrraffelig have dyrket 
deres Modersmaal, have indfort dem for Ziirligheds, og en lettere Udtales 
ffyld? Ja jeg er endog fulden vaa den Formodning, at det, at der forekomme 
flere og mere foranderlige Suffixa i Ungarernes Grammatiker, end i Lcems, 
kan komme deraf, at nemlig de, som have ffrevet de Nngarffe Grammatiker, 
have forstaaet deres Modersmaa! fra Grunden af, og lan Ungarernes adskil
lige Maader at tale paa fra Barns Been af, samt våret forsynede med For
mad baade af gamle og nye Skrifter, (*)  og folgelig bedre have indseer denne 
Forffiellighed af Suffixa, hvilken de ey have meent burde forbiegaaes, men 
have foretaget sig noyere at afhandle i deres Grammatiker. Og dette have de 
sandelig giort saaledes, at ingen Udlanding, isar dersom han manglede Boger, 
ffulde letrelig synes at kunne giore dem det efter.

(*) Til de gamle henseres med rette Verdens Rr^nike, udgiven paa Ungarst af Stephan 
Székely i Cracov IZ53. De nyere ere de mangfoldige Derker af Cardinal Pazmany 
Kalds Overfattlelse af Bibelen, trykt in Folio i Tyrnas. Gyöngyöfes smaa Poetiste 
Verker, stierne paa Vers. o. s. y.

£)ht Suffixa Verbalia.
Hr. Leem har rettelig market, at Suffixa ogsåa lagges til Verba, og ar 

diste blive til et Slags Poffieffiva. Der fore afhandler han denne Lare Stv.tos. 
oa folgende, noget vidloftigere. Han siger at dette eraffer almindelig ind i do 
Verba, hvormed man beder, suffer, befaler o. s. v. hvilke hos Latinmte styre 
ut (at) ester sig: $.J£. jeg beder, ar du vil give. Irg befaler, ar du 
gaaer. At i diste Fald udelades Conjunffionen ut i det Lappiste, og det 
Verbum du vil give, eller du gaaer forbindes med Suffixum af den anden

Person.
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Person. Men han har meget ondt for at bestemme, hvorledes inan ffal bare 
fig ad med at danne delte Suffixum. Som riest ssulde det ffee ved at lægge no# 
§cr til den anden Person af Imperativus. Men denne almindelige Regel ind# 
ffrænker han ved mange Undtagelser, som han nemlig gior i Henseende til j£n# 
belsen af Verba, saavel i den forste, som i den anden og tredie Person af Tem
pus Præfens i Indicativus; Ogsaa denne igien i Henseende til Endelsen af Im
perativus. . Ungarerne construere ikke allene de Verba, hvormed man beder, 
ønjLer, befaler, men og Potentialia, samt det Ammer, det bør, aldeles 
paa samme Maade, som Lapperne ; Nemlig ved ar udelade Sammenbindelses# 
Ordet (Conjunétionen) ut, (hvilken Latinerne bruge her som tiest) og lægge til 
det folgende Verbum er Suffixum, som passer sig hertil. Saaledes: der Am# 
mer sig, at jeg seer: (illik latnom) ligtfom der sømmer mig at see: Dette 
mits udtrykke de ved Suffixum om: Siges der: hig, udnylke de det ved 
Suffixum od, o. s. v. Ligeledes forholde ve sig med ar danne andre uden stor 
Besværlighed uf Infinitivi af Verba, som tydelig er forklaret i de Ungarske 
Grammatiker.

Om Suffixa Adverbialia.
I dette Sprog forekomme to Slags Adverbia, nogle kan kaldes Præpo- 

fitioner, som sættes foran Ordene, og styre adskillige Cafus: Andre scenes 
til Enden af Ordene, og blive til eet Ord med dem. I sig selv kalder man Tem 
ikke heller Præpofitioner af anden Aarsag, end for saavidt de giclde det samme, 
fom det Slags Partikler, man i andre Sprog giver Navne af Præpofitioner.

Til de forste, eller desom virkelig ere Præpofitioner, pleye saavelUnga# 
rerne, som Lapperne at lægge deres Partikler am, ad in. ni. i Enden, for saa
ledes ak vise, af hvad Person og Numerus det Pronomen er, til hvilket Præ
positionen henhorer. F. E. Efter hidder paa Ungarsk utan: Wi jeg sige: 
efter nn g, lægges Partiklen am,-som betegner den forste Person, hl Adver
bium utan, og jeg siger: utanam. Mellet (hos) ved at lægge em til, bliver 
Meliertem, (hos mig) Men her er det og at agte, at der ere flere Partikler, 
man bruger til Suffixa, hos Ungarerne, end hos Lapperne, som jeg tilforn 
har sagt.

Oltt Præpofitioner.
Næsten i alle Sprog har man Dt|je Præpofitioner: Af, udaf, med, i, 

fra, om. Dl disse Præpofitioner svare i Lappernes, eller Ungarernes Sprog 
2 nogle
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nogle Suffixa, fom fsyes til Enden af Nomina. Og hertil henhore de Cafus, 
fom de sieste Sproglcrrde kalde Ablativi, og fom jeg forhen med Forsæt foibie- 
gik. Thi naar Leen, siger, at Ordet Rakadufa (en Tale) har i Ablativus 
Rakadufain, eller Rakadufaft, gielde Partiklerne in og ft i sig selv det samme, 
som med og af; som om man sagde, med Tale, af Tale- Disse samme Suf
fixa anser de Svenske Grammatik-Skrivere fom forssiellige Endelser af Cafus. 
Derfor seer man hos dem, foruden de sex ordentlige Cafus, ogsaa anforeS Lo
cati vus , Mediativus, Faélivus, Nuncupativus, Penetrativus, Inftruéli- 
vus m. tu. Men Hr. Lcem forklarer sig saaledes? "Z den Stcrd af Præpofi- 
" tioner i det Latinsse Sprog forandres ikke; Men ved det at der betegnes 
" quies in loco, eller motus ad locum, skarer diverfe Cafus, da styrer de 
" Lappiffe Præpofitioner altid den samme Cafum, hvad heller der betegnes 
" quies in loco, eller motus ad locum; Men mange af dennem forandres, 
" og anderledes udncernes, nagr der betegnes quies in loco, anderledes, naar 
" der betegnes motus ad locum. " Alt delte forholder sig ogsaa hos Ungarerne 
ligesaaledes; Og det feer man af dette eeneExempel: En Ungar siger: Cree, fa: 
ofCræ,fatol: udafTror, fabul: fra Dce, fårol: mcdTtoe, fåval, i Stee
den for Trer, faért: til Tr«, fåhoz: hos Tt«, fånål: ovenpaa (fupra 
lignum) Tr«, fåra: owt&o:, (fuper ligno) fån: iLrce, fåba: indtTrcr, 
fåban: forandrer ril Tree, fåvå.

§. il ' - '

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det famine, bevises af 
C onjugationen afHoved-Verba, samt af Htelpe-Verda.
Hvad Antallet af Conjugationerne, Ordenen, Modi, Tempora og 

Manden at danne disse paa er ängaamde, at disse Ting komme mere an paa 
Grammatik Skriverens Indfald, end Sprogets Natur, det seer man endog heraf, 
at man finder Grammatik Skriverne afhandle dem enhver paa fin Ma«de. I 
Verba sremftrtter Hr. Leem Tempus Præfens, Tmperfeclum, Perfeci um, 
To Plusqvamperfecla, og eet Futurum; det er Sex Tempora. Hr Fid- 
(trem har To Tempora Præfentia, ligeledes To Imperfecta, E t Perfeflum 
Plusqvamperfedum og Futurum, tilsammen Sav Tempora. Molnår fætter 
i hans Ungarsse Grammatik det forste og ordet Præfens, det forste og andet 
Jmperfeélum, det forfte, andet og treDie Perfetfum, det forste og andet Plus- 
qvamperfeélum, og Futurum, Ti Tempora i alt. De Tempora, Leem
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har anfert, ere enten enkelte, (fimplicia) eller sammensatte, (compofica) 
nemlig af Hoved-Verbum, og et Hielpe-Verbum.

Om Tempora i de enkelte Verba.
Den forste Person af Tempus Præfens siger Hr. Leem endes paa em, 

eller am, undertiden paa im. Hr. Fieljirøm taler Sid. s?, i hans Gramma
tik saaledes: "Det at Præsens endes paa am og om > er ikkun en Angerman- 
" nist Dialekt, andre forandre denne Endelse tii ab, eller ob, de i Lul til af, 
" eller of." Derpaa foretager han sig med stor Msye at foreene disse Endelser 
sammen med hverandre.

Om Ungarerne har jeg dette at sige. Deres Verba endes paa om, nogle 
paa em, naar den Accufativus, Verbum styrer, enten er sat udtrykkelig hos, 
eller idet ringeste underforstaaes. Dom: Tudom a Magyar nyelvet. (jeg 
forsiaaec der Un garste Sprog) Men har Verbum en ubestemt Forbindelse, 
uden at have nogen Accufativus, end ikke engang underforstaaet, faa foran
dres Endelsen om, eller em, til ok, eller ek, f. E. jcg forstaaer paa Un- 
garst. (Tudok Magyarul) Dette er en Regel, som ingen Ungar tillader at 
handle imod. Og maastee havde Hr. Fielstrøm, dersom han havde anbragt 
denne Anmcrrknmg, lettere reOet sig 'ud af den Vanstttighed, han har for at 
foreene Endelsen of, de bruge i Lul, med Endelsen om, andre have. Desuden 
maa mærkes, at hos Ungarerne betragtes ikke allene Endelsen af Tempus Præ
sens paa om, ok, em, ek, men ncesten af alle Tempora, og alle Personer, 
famt begge Numeri, som virkelige Suffixæ. Aarsagen er, Ungarerne forudsætte, 
at dm tredie Person as Præfens i Indicativus er Stamme.Ordet (radix) til alle 
Tempora vg Personer, det og alle de, der strive Grammatiker for Osterlandste 
Sprog, giere. Ganandet antager ogsaa den tre Die Person af Præfens t In
dicativus, som Stamme Ord til alle de andre Tempora Men Sidjirøm 
tager fepi, i Det ban vælger Infinitivus, og Hr. Leem endnu mere, naar ban 
vil have Imperativus Dertil. For Tydeligheds stvid: Ungarerne sige él, åd, 
ny al, (han lever, giver, slikker) beruf Danne De alle andre Tempora og 
Personer, ved at lægge forffiell'ge Suffixa til, t Folge De forstiellige Personer. 
<Pil de sige jeg lever; lægge De Suffixum ek til Ordet él, og deraf bliver 
élek, (j- g lerer) men ubestemt. Wil te sige jeg giver, faa lægge De til Or
det ad Suffixum af Den forste Person om (dersom Accufativus underforstaaes) 
eg faa bliver Det til adom (jeg giver, nemlig den, eller den Tinet) og saale
des gaaer Det fremdeles ril med De øvrige Personer. Men disse Suffixa ere hos 
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Ungarerne langs siere, og mere foranderlige, end hos Lapperne, og der af sam
me Aarsager, som jeg anforte i forrige Paragraph.

Men fremsattes for nogen den forste Person ar Præfens, han kan let staffe 
sig den tredie Person af Verbum, for at faae Stamme-Ordec til de evrige. 
For han behover intet m det, end kaste den sidste Stavelse om ok, em, ek, 
bort; det som bliver tilbage, er Stamme-Ordet til alle Tempora og Personer. 
Og dette bor man ogsaa giere, naar man vi! sammenligne de Lappiste Ord, jeg 
forhen ha'' anfort paa min Liste, med de Ungarske Da stal wan fee, at om# 
endffiont Verba ere hinanden undertiden ulige i Henseende til End isen, naar de 
sættes i den forste Person, ere de dog ikke længer hinanden ulige- naar man 
(kun paa foromtalte Maade) vpfoger den tredje Person, eller Stamme-Orbct 
selv. En Lap siger: élam, (jeg lever) tn Ungar élek, (ligeledes jeg lever) 
diffe Ocd komme ikke overeens, men leder man efter Stamme Ordet, faa bliver 
det hos begge él; (han lever) Saa at denne Uliighed ikke laae r Verbum selv, 
men allene i Suffixum am og ek.

Ikke heller bor nogen kiære sig derom, at naar man paa denneMaade so
ger ester ben tredje Person af Verbum, træffer man almindelig, at de endes 
paa en Confonant, da dog hos Lecni den anden og tredie Person som tiest en
des paa en Vocal. Thi man managte, at ben endesogsaa hos Ungarernepaa 
en Vocal, 6er (om Accufativus enten staaer udtrykkelig hos, eller mwcrfor- 
staaes. Vel kalder man hair lever (ubestemt) 41, men staaer Accufativus hos, 
stal man sige éli, f. E. a Vilågor. (han lever er forn-iyelrg Liv.) Men 
Hr. Fielstr-m erindrer Sid. 62. At Vocalen af den tredie Person i Præfens 
fluges i de fleste Verba af dm Sydlige Dialekt: Hvad om alle Lapper folge 
Ungarernes Regel, og undertiden siuge, undertiden udtale denne Vocal, efter
som Verbum forbindes i en bestemt, eller ubestemt Mening?

Tempus Imperfeéhim endes hos Leem paa den Stavelse im. Hos 
Molnar er c Tempora Imperfecta sammensatte, men det forste Perfectum endes 
paa ék, eller em, hvilket sidste kommer Lyden afim meget nær.

Imperativus har saavel hos Ungarerne, som Lapperne, en meget ustadig 
Endelse. Dog endes Ungarernes Imperativi næsten aldrig paa en Vocal, men 
gierne paa Consonanter, af haard Udtale, og som der behoves en Ungar, eller 
Lap til tit udsige. Saaban er olvass, (lcrv) fé!ly> (fr^gr) adgy, (siwj 
örezz , (vogt) tarts, (hyld) Til bisse Imperativi lægge Leem, og De Svenske 
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Grammatik-Skrivere almindelig en Vocal, som jeg tcenker, for at giøre dem 
lettere at udtale. Ikke desmindre erindrer Sidftrøm, at ren sidste Vocal fluges 
af den Sydlige Dialekt, og at man siger Gol, (hør) Börr, (ced) Dack, 
(giør) Rap; (luk op) Saa at Imperativi af denne Dialekt ere aldeles 
Ungarske.

Præfens i Infinitivus endes hos Lapperne paa t, hos Ungarerne paa i, 
men conftrueres hos begge ved Hielp af Suffixa i forssirllige Numeri og Per
soner, som jeg allerede tilforn har erindrer. Leem danner Gerundium paa 
diin: Logadoediin, (vcd ar læse) Supinum paa shiet, eller fet, som Lo- 
gashiet, eller Logafet. (atlcrse leélu)

Hr. Fielstrøm siger at begge dannes af Lapperne paa an, fom jackeman. 
(ved ar troe, i at troe) Hos Ungarerne kalde nogle der fom endes paa an, 
riler en, Gerundium, andre Participium: Latvan, (ved at fee, seende) 
hvilken Endelse mere kommer oveceenK med den Svenff-Lappisse. Men Parti
cipium Futurum danne Ungarerne paa ando, eller endo, som låtando, og 
delle har Liighed med Leems Gerundium. For Resten sige vi olvaffott, (!cest, 
for ar (afe) som tgien kommer overecns med del Lappisse. Dog udtrykke diste 
Folkeflag de Ord Latinerne udsige i Gerundia og Supina, hellere i Infinitivi,^

Om Hielpe-Verba.
As Hoved-Verbum og et Hielpe-Verbum, som lægges dertil, veed man 

at de sammensatte Tempora dannes. Saadanne ere hos Lapperne Perfeéta, 
Plusqvamperfeéla, og Futura Tri at danne et Futurum, bruge de Det Hierpe- 
Verbum kalkam, (jeg bør, stal) (paa Ungarss hidder han bør, stal kel,) 
hvilket har en meget stor Liighed med Den Dansse og Svensse Dialekt, for disse 
bruge vgsaa det Hielpe«Verbum stal, til at danne Futurum: Jeg stal giøre 
der. For at danne Dette Tempus, bruge Ungarerne Det Hielpe-Verburn fo- 
gok, fogom, ligesom s-g fanger an, begynder, hvorfore: fogok tseleked- 
ni ligesom jeg begynder nu ar giøre, deter: jeg stal giøre, fuldføre. Ellers 
b.Uger man vgsaa Præfens Indicativum, ved at stene Partiklen meg foran, 
som: meg tselekszem. (jeg stal grøre) I De vorige Tempora bruge Lap
perne det «recipe-. Verbum Lem: (jeger) Og for at vise dettes Overeenftemmelse 
med Det Ungarske Hielpe-Verbum, vil jeg her skrive tik af Leem den hele Con
jugation af dette Verbum.

Indicativus.
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Indicativus.

lem, lek, lo. jeger, du er, haner.
leigyém, leigyék, lei. jeg var, du var, han var.
lem lémåtz, lek lémåtz, lé lémåtz, jeg haver varet, du haver varet, han 

haver ratet.
leigyém lémåtz, leigyék lémåtz, lei lémåtz. jeg havde varet, du havde 

varer, han havde varet.
Conjunélivus.

lézfam, lézfak, lézfa. jeg er, du er, haner, 
liftsém, liftsék, liftsé. jeg var, du var, han var.

Imperativus.
leg. var.

* ■ Infinitivus.
let. ar vare.

Hos Ungarerne.
Indicativus.

Lészek, lészeslz, lészen. Betyder egentlig: jeg bliver, du bliver, han bliver. 
Lök, lovék. löl, lei, lövel. Ion, len. jeg var, du var, han var.
Löttem, lettern, lottél, lettél, löt, lett. jeg er bleven, du er bleven, han 

er bleven.
Lort legyek. lett légy, lett legyen. jeg havde varet bleven, du havde 

varet bleven, han havde varet bleven.
Conjunétivus.

Legyek, legy, legyen. jeg er, du er, han er.
Lenném, lennél, l'enne, jeg var, du var, han var.

Imperativus.
Légy. var.

Infinitivus.
Lenni. at vare.

Participium.
Lott, eller lett. varende.

Nu
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Nu er der sseet nogen Forandring i Udtalen, rager man det i Betragtning, 

saa seer man at de komine fortresselig overeens. Men ar Udtalen bor komme t 
Betragtning, der billiger endog Leem selv, naar han siger Sid. 387-1 hans 
Grammatik, mLifzhjim, eller Liftsém udtales af andre Livlim, elievLiYlem. 
Endelig er Imperativus eens hos dem begge.

Dersom en Ungar desuden betcrnker, at Ungarernes Præteritum Perfe- 
dum ingenlunde regelmæssig udledes fraden tredie Person af Præfens Lefzen, 
men nreget mindre fra den rredie Person af Verbum Vagyok, (hvilket egentlig 
betyder hos Ungarerne jrg er) saa rænker jeg, vil han biefalde min Formodnmg: 
At Præfens Tempus af det Verbum Lem er gaaet as Brug hos Ungarerne, 
hvoraf de endnu have beholdt tilbage Præteritum Pcrfedum, Lettern.

Men hvad Lappernes Praeterita Perfeda angaaer, saa haver jeg her en 
Anmærkning at giore af storre Betydenhed. Disse Tempora ere hos Leem 
altiid sammensatte, nemlig af Præfens Tempus afHoved- Verbum, og Hælpe, 
Verbum Lem. Saaledes har Addom (jeg giver) i Præteritum lem addom. 
(jeg haver giver) Hos Ungarerne er der andet Præteritum Perfedum rcke 
sammenfat, men udelades regelmcessig fra den rredie Person af Prælens Indi
cativum, ved ar lægge ril des snart den Stavelse tam, snart tem. tLpaaledes 
sige Ungarerne adom, (jeg giver) ad, (han giver) adtam, (jeg haver 
givet) adatom, (jeg gives) adatattam , eller tiefcSyncope, adattam. (jeger 
giver) Disse Endelser forekomme vel ikke i Leems Grammatik der, hvor 
han handler om Conjugationer, men hvor der rales om Derivativa Verba» 
foreßnder man alle disse Endelser, og det i stor Mængde. Saaledes siger Leem 
Sid. 309. at af Logam, (jeglæser) kommer Legatam, af Logatalam Loga- 
taddam, af Lokkalam Lokkaladdam, af Rattafam; (jeg bryder) Udlever 
han Rattafaddam, af Laanom (jeg beder) Laanotam, 0. s. v. og disse ned- 
stamniende Ord, siger Leem, have gierne samme Bemærkelse, som deres 
Scam-Ord. Men da jeg veed, at i Lappernes Sprog forandres Ordenes Be
mærkelse endog ved at lægge faa Bogstaver til, saa er det næppe, jeg kan over
tales til at troe, at disse betyde eet og det samme. I det ringefte maatte Unga
rerne anser disse nedstammende Verba for Præterita Perfeda af sine Skam- 
Verba. Og vmendskiont jeg tilstaaer, at Lapperne bruge nok saa meget de 
sammensatte Præterita Perfeda, eftersom Letheden selv, hvormed de dannes, 
ved at lægge Hielpe-Verburn lem til Præfens Tempus, glor dem yndede; Saa 
kan det dog gierne være, at de ogsaa, ligesaavel som Ungarerne, have enkelte 
Præterita, som nu ere sieidnere i Brug, og ansees af udlændiffe Grammatik- 
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Skrivere som nedstammende Ord, og som Verba af Præfens Tempus^ Om 
saa er, saa have Ungarernes Conjugationer en fuldkommen Overeenstemmelse 
med Lappernes Conjugationer. Jmidlertiid have Lapperne en besynderlig og 
egen Maade ar conftruere Verba paa i en benægtende Mening. Til ar ud
trykke en b-ncegrende Mening, bruge Ve at forbinde Benægtelsen med Hielpe- 
Verbum Lem, og giore tillige nogen Forandring i Hoved-Verbum, ja de ud
sige endog Pronomina jr g, du, han, i en benægtende Mening anderledes, end 
ellers. I Verre Stykke, tilstaaer jeg, have Lapperne noget besynderligt frem 
for Ungarerne. Men efter ar have været adskille i saa mange hundrede Aar, er 
det og en gandste nodvendig Folge, at imedens det samme Sprog frister hos 
fvrffiellige, og fra hinanden assondrede Folkestag, forsttelligSkiæbne, saa mage 
mange Ting forblive ved Magr hoS det eene Folk, som gaae af Minde hos det 
andet, allene fordi de ikke bruges. Men dersom disse Folkeslag efter en lang 
Ttids Forlob holde deres Sprog imod hverandre, og ligner dem sammen, saa 
stal de ikke uden Smerte erfare, hvormeger de have havt, og hvor meget de 
have mistet. Og hvor fornodenr dette er, seer enhver, tt! at udziire begge Fol- 
kcslags Sprog, og give det sin forrige Glands igien. Endelig, hvad de Verba 
angaaer, som lilktendegive Overlag (meditativa), Begyndelse (inchoativa), 
Formindstelse (diminutiva) o. s. v. ere Lapperne og Ungarerne hverandre saa 
lige heri, at man endog heraf meget tydelig kan bevise, at begge Folkesiags 
Sprog er det samme. I det ringeste stal Ungarerne, naar de faae Le« ms store 
Lexicon ar see, paa det klart ste kiende deres eget Sprog deri igien. Thi da Hr. 
Leem er frem for nogen anden Ordbog-Skrivere, vidlloftig og flittig i ar op
regne de nedstammende Ord af Verba; stal de i dette Werk efter ethvertSmm- 
Verbum finde i en meget lang Række alle Slags nedstemmende Ord. Men 
hertblant stal Ungaren strap fee, at de Lappiste Overlægs Ord ere virkelig Un- 
garste. Begyndelses Ordene ere ligeledes Ungarste, og Igienragelses-Vr- 
d«ne (Frequentativa) bruges aldeles paa samme Maade, som HoS Ungarerne. 
Desuden stal han og blive vaer, ar Præteritum Perfedum er i alle disse, saa- 
vel Skam-Verba, som Overlægs-, Begyndelses-, Igientagelses-Verba, aldeles 
Ungarst: At Tempus PræfensPaffivum, font og Præteritum Perfedum Paf- 
fivum, i ethvert af diste Verba, er paa det noyagtigste vannet og afbildet efter 
Ungarernes Regler. Saa ar jeg alrsaa for at bevise for Ungarer Sandheden af 
min Sætning, ey hehover andet, end at forelægge for dem det oftomtalre Lexicon 
at see t.

Desuden kan Ungarerne i dette Leems Lexicon blive en temmelig stor 
Mangde Stam-Ord vaer, hvoraf Ungarerne endnu have Spiirerne, da de 
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have mistet deres Stamme. De stal finde, at Lapperne ziirligen bruge mange 
nedstammende Ord/ som i det nu brugslige Ungarske vilde holdes for nyegiorte, 
da de dog ere meget gamle. De stal mærke, at vore fleste Verba af tre Sta
velser ere To-Stavelses-Ord hos Lapperne, og (hvilket folger deraf) at ncesten 
i alle Verba udgisr den tredie Person af Tempus Præfens (hvilken er Stam
men kil de andre) ikke mere end een Stavelse. Og dette er en væsentlig Egen
stab, det Ungarste Sprog har for sig selv. Men var det mit Forsæt at af
handle alt dette udforlig, vilde nærværende Werk blive alt for vidtloftigt. Jeg 
vil derfor rette mig efter Leyligheden, og ende denne Afhandling, naar jeg forst 
har anforr nogle bervmmelige Forfatteres Meninger, som allerede for mig have 
paastaaet, at det Ungarste og Lappiste Sprog havde OvereenjKmmelse med 
hverandre. Thi saa seer Laseren, at hverken er min Satning nu forst opfun
den, ikke heller et Hierne Spind af mig allene. Og dette bliver er nyt Beviis, 
som tiener til at bestyrke dens Sandhed.

Sidste §.

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme, bestyrkes 
af nogle beromte Forfatteres Mening.

Omendstiont jeg, da jeg var kommen tilbage fra Finmarken, tilstod med 
den Bestedenhed, som jeg burde, at jeg ikke (hvilket Rogtet havde udspredt) 
havde forstaaet Lapperne tale, faa bekiendte jeg dog tillige, at det Ungarste og 
Lappiste Folkeflags Sprog var eet og det samme, men at det ikke kunde bevises 
uden ved et Skrift, ister for dem, som ikke forstode begge Folkeflags Sprog. 
De fleste Lcrrde raadte mig da, at forfærdige saadant et Skrift, men at jeg og 
ffulde være i Stand dertil, giorde de mig mange Lofter om at være mig behiel- 
pelige i at anstaffe mig de hertil fornodne Boger. Men fordi de viste sig ligeså« 
hurtige i at holde deres Ord, som i at love det, blev jeg i kort Tiid forsynet i 
Mængde ikke allene med Lappiste, men endogsaa med Finniste, Esthiste og 
Ungarste Grammatiker og Ordboger. Foruden disse fik jeg nogle berommelige 
Forfatteres Verker, hvori omendskiont de ikke, bevise, at det Ungarste Sprog 
kommer overrens med der Finniste og Lappiste, faa sige de det dog faa tydelig, 
at jeg ikke heri kan tilegne mig ZEren af en nye Opfindelse, men nok maaffee 
af at have giort Tingen vis og beviislig. I hvordanne dette end er, vil jeg ind
befatte disses Meninger i Denne §, og tillige antegne de Mænds Navne , fom jeg 
har at takke for at jeg har faaet disse Skrifter, som kom mig faa vel til pas tH 
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mit Forehavende. Og dette har jeg giert af den Äarsag Mene/ for at give dem 
tt offentlig Bevi is paa min Taknemmelighed.

Zblant disse maae jeg ncrvne forst Hans Hoy-Grceveligr Crcevence af 
T^>GTT, Geheime-Raad i det Geheime Conseil, og Prases i dette Konge
lige Widenssabernes Selssab. Thi foruden at jeg har ham at takke for Leems 
Grammatik og Nomenclator, saa har han ogsaa laant mig en liden Afhand
ling af Sonnen OlcRridvcck, som forer denne Titul: Specimen UfusLingvæ 
Gothicæ, og er udkommen i Upsal Aar 1717. Deri Sid. 77. rettet denne Hr. 
Forfatter Vorton, fom siger: Ar det Efthisse og Lemsse Sprog ere Dia
lekter af det Finnisse, men ar det Ungarsse er aldeles fotssielligt fra alle 
Enropcrrsse. Han taler saaledes; "Jeg tør ncrsten sige at denne berømmelige 
" Mand ikke tilbørlig har undersøgt det Ungarsse Sprog, og sammenlignet det 
" med det Finnisse, da jeg har befundet det Ungarsse og Finnisse Sprog at 
" vcere hinanden faa nar beflcegtede, at man med Rette kan kalde dem For- 
" vandte. For at iergae dette tydeligere for Dagen, har jeg her villet opregne 
" nogle Ord, som forekomme i daglig Tale, og følgelig ere mindre Forandring 
" underkastede, og lettere have kunnet bevares, hvoraf man kan see det lin« 
“ garsse Sprogs Overeenstemmelse med det Finnisse. Disse ere:"

Dek Dansse. Finnisse. Ungarsse.
Skye. Pilwi. Felhö.
En liden Skye- Suma. Homaly.
Regn. Sade. Effö.
Zis. Jææ. Jég.
Riimfrost. Hærme. Harmat.
Winter. Tolwi. Tel.
Tider. Ohauxet. Vakfzem,
Gummens. Ikenæ. Iny.
Strube. Curcku. Torok.
Nakke. Nifca. Nyak.
Haand. Kæft. Kéz.
Hierte. Sydan. Sziv.
Bug. Vatza. Has.

Dansse. Finnisse. Ungarsse.
Nat. Yo. Ej.
Lys. Walkæus. Vilåg.
Aften. Etho. Eftve.
Hoved. Pææ. Fo.
Hierne. Aju. A'gyvelo.
Mund. Suu. Szäj.
F'ss. Cala. Hal.
Vand. Vezi, Viz.
Balte» Wye. ÖV.

Laas. Lucku. Lakat.
Steen. Kiwi. Kö.
Kul. Syfi. Szen.
Troe.' 1 Ufco. Hit,
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Der Danske. Finniste. Ungarske. Danste. Finniste. Ungarste.
Skusder. Olca. Våll. Kniv. Vætzi. Kés.
Axel. Cainalon, Honallya. Riis. Vitza. Vefzfzö.
SkinDebeen Saari. S?ar. Brond. i Caiwo. Kut.
Blok. Veri. Vér. Horn. Sarwi. Szarv.
Galve. Soppi. Epe. Piil. Nuoli. Nyil.
Lunge. Tædyc, Tiido. Gronspcek. Kærki. Harkaly.
Lever. Maxa. Maj. Svale. Pæskinen. Fetske.
Graad. Kyne. Kony. Spurre. Warpui. Veréb,
Horelse. Cuulemi. Hallas. Krage. Wares. Szarka.
Haar. Huix. Haj. Luus. Tæl Tetö.
Levende. Elævenin Eleveny. Gnid. Saiware. Sark.
Liv. Eieme. E'lct. Een. Yxi. Egy.
Dyr. EJein. All ar. Caxi. Kettö»
Dod. Cuolema. Halal. Forste Begyn« Alcu. Elei.
Tlid. Aica. üdo. delse.
Vind." Tuuli. Szél, Blad. Lethi. Level,
Soort Rug. Ruis. Ros. Roed. Juuri, Gyöker.
Byg. Ohra. A'rpa. Tr«e. Puu, Fa.
Smor. Woi. Vaj. Morgen tilig. Aamu. Hajnal,
Mg. Muna. Mony. Bark. Tuohi. Hej.
Hcengsel. Sarænæ. Sark. Dor. Owi. uxi. Ajto.
Kyndig. Tietos. Tudos. Mose. Suuo. T6.
Sagtmodighed. Hiliaifus. Szelidség. Pilekree. Paju. Füzfa.
Tyv. Waras. Orv. Bov. Lapa. Lapitzka.
Svigerfader. Appi. - Ipa, Rer. Ockio. Igaz.
Svigerffe. Noppi. Nap. Kroget. Vææræ. Hergas.
Svigerssn. Vævy. Vo. Toffel. Toffeli. Tzipelö.
Ssnnekone. Minia. Meny. Skade. Haracka. Szarka.
Forffidrelys. Orwoi, Arva. Tree-Orm. Toucka. Szu.



?r6 Beviis, at Ungarernes og Lappernes Sprog
Der Danffe. Finniffe. Ungarffe. 1 Danffe. Finniffe. Ungarffe.

Ret. Ockeus. Szokas. Hul. Lauku. Lyuk.
Vidie. Vitzaus. Vefzfzö. iJldstæd. Totto. Tüz,

Saavidt Rndbeck. Og omendffiont han paa dette Steed sammenligner 
det Ungarske med det Finniffe, saa siger han dog ogsaa dette Sid. 83. ar det 
Fmniffe kommer overeens med det Lappiffe, og anforor Scheffer at verre af 
samme Mening. Deter altsaa aabenbar, at alle disses Sprog ligne hveran
dre. Men fordi de Ungarffe Ord, hvilke han af Mangel paa en bedre Ordbog 
har taget af Mcgisser og Calcpinns, vare skrevne meget urigtigt, har jeg ret
ted, hvad Feyl der var begaaed i Skrivningen,

Hr. IHRE striver meget smukkere i denne Materie. Han har for kort 
Did siden 1769 udgivet i Up sal sit Gloflarium Suio Gothicum, hvilket Verk 
Hl. Conference-Rgad LUTDDRFF har været saa god at laane mig. I For
talen hertil taler denne Forfatter saaiedes om det Finniste og Lappiste Sprog: 

Slutning stulde jeg tale noget om det Finniste Sprog, og dettes nær 
Forvandte, det Lappiste." Derpaa viser han, at dette Finniste Sprog er 

langt ældre, end det Gothiste, eftersom dette sidste er forst indbragt i disse Lande 
afHdin; Men Finnerne og Lapperne holder han for at have været de Nordiste 
Rigers forste Beboere, og af Hunniff Oprindelse. "Thi, siger han, jeg me- 
' uer ikke at man paa anden Maade kan giore Rede for, hvorfra den kiende- 

stge Liighed er kommen, som man mærker imellem det Ungarffe og Finniste 
' Sprog, og som er saa stor, at det er berettet mig fra en sikker Haand, ak i 
* den Krig, vi nyelig forte i Tvdffland, kunde nogle Finniste Soldater, som 

vare bragte over til Ungarn, inden meget kort Tud tale med Landets Jnd- 
" vaanere. Baron Leibnitz har allerede for mig mærker denne Overeenstem- 

melse, og efter ham Egenslph med fiere, men især har Hr. Johannes 
Oelin, forfærdiget en stivn Fortegnelse paa Finniff.Ungarffe Ord, en Mand 
der forhen var en Ziir for Akademiet i Abo, og sortiente en bedre Skiæbne. 
Han sankede nemlig af Molnars Ungarste Lexicon dem sammen, som han mær# 
kede havde Liighed med de Finniste, og disse fylde mange Sider. Jeg vil 
anfore denne liden Prove."

/



Der Ungarske.
Alå.
Alåbb.
Alåhajtås.
Alåvetem,
Alåhajtom.
Apa.
Apaftam.
Artza.
A'rva.
Bab.
Béres,
Bötke.
Tzipö.
Dugo.
Ebren.
Darabos.
E'lek.
E'jeli.
Elverem,
E'nekes.
Eves.
Ej.
E'jeli.
Ez.
Falu.
Fel.
Fel.
Félek.

er det samme.__
Danske.

Neden for.
Nedrigere. 
Nedkastelst.
Nedkaster.
Den samme.
Fader.
Jeg udtorrer.
Ansigt.
Forcrldrelos.
Bonne.
Leyesvend.
Trind Roed.
Laar.
Stoppelst.
Aarvaagen. 
Skarp.
Zeg lever.
Som horer til Natten. 
Jeg kaster bort. 
En Sanger.
2Ede.
Nat.
Som hor til Nat.
Han.
Landsbye.
Opad.
Der halve.
Jeg frygter.

____________727
Finnisser

Alia.
Alambi.
Alaheito.
Alasveti.
Alasheitam.
Appi. Svigerfader.
Paifta. Jeg stegkorrer.
Ortza. Pande.
Orva.
Papu.
Berhe.
Putki.
Sypi.
Tucko,
Heræn.
Tereve.
Elle.
Eilæn.
Edesveta.
Ænikes.
Evæs.
Yo.
Yol.
Itze.
Fala.
Pææl.
Puoli.
Pelkæ.

Der



728 Beviis/ at Ungarernes og Lappernes Sprog
Dre Ungarste. Danste. Fmniste.

Fé'ig eleveny, 
Fertö.
Fö.
Fold.

Halv levende. 
En Soe.
Et Hoved. 
Jord.

Puoli eleve. 
Virtæ, en Flod.
Pæ.
Peldo, en Ager. o.f. v.

" Af anfsrte (forkfarer sirmme Forfatter) tcenker jeg det er klart nok, ae 
" disse Landstaber, uagtet de have saa mange andre Folkesiag, og saa mange 
" Slags fremmede Sprog imellem sig, samt have varet adskilte i saa mange 
" hundrede Aar, have ikke destomindre far meget tilfalles i Sproget? — — 
" Thi det gaaer ikke medOrd, som med Paddehatte, at defodes i Flang, og 
" af sig selv."

Jeg tilstaaer ogsaa, at jeg er Ecah-Raad von TEMLER meget fordum 
den, i det han ved ar laane mig mange Finniffe og Lappiste Bsger har staffer 
mig ypperlig Hielp til at udarbeybe mit Beviis-Skrist. Jblant disse Boger 
var der en Beskrivelse over detRussisteKeyferdom, trykt i Stokholm Aar 1750. 
udgiven paa Tydst af Hr. Grrallenberg. Denne Forfatter leverer os en ret 
smuk Overeenstemmeise imellem disse nordlige Folkesiags Sprog. MenSidez2. 
af dette hans Verk taler han saaledes: "Man maa vide, ar der i den nordlige 
" og ostlige Deel af Europa og Asia findes fornemmeligen Sex Folkesiag, som 
“ dog i Europa alle tilsammenragne gaae under der Navn Tarrarer, nemlig i 
" Europa ere dr Morduiner, Scheremisser, Permekker og Wotyaker, og i 
" Asien de derhen horende Wognlitzer, Ostiaker og Barabintziste Folk, som 
" tillige med Finnerne, Lapperne, Estherne, de Ungarste Sekler og faa over- 
11 blevne Liewer eller Lifer i Curlanv alle tilsammen have i Begyndelsen ud- 
" giort eet Folk, og i gamle Dage have hort til de saa kaldte Hunner eller Un# 
" ner, som dog ingen Tarrarer eve." I Sprogenes Harmonie'Tabel erin
drer han iglen, at alle disse Sex Folk henhore i sig selv til det Ungarske og Fin# 
niste Folkesiag, og ligne disse i Sproget. Og for at vise dette, sammenligner 
han mange Ord af disse Sex Folkes med de Ungarste og Finniste. Jeg vil lade 
mig noye med allene at udstrive her ve Ungarske og Fmniste, som han har 
anfort.

De



De Danffe. 
Een.
To.
Tre.
Fire.
Fem.
Sex.
Syv.
Otte.
Ni.
T>.
Gud.
Fader.
Moder.
Jld.
Wand.-
Jord.
Wind.
Oye.
Tunge.
Liv.
Haandl
Fod.
Smsr.
Hoved.
Tree.
Hals.
Haar.
Mund.
Hime,

ev det salttme._____ 729
Ungarske. Zmnifte.

Egy. Yx.
Kettö. Kax.
Hårom. Kohn.
Négy. Nelly e.
orc. Vys.

Hat. Kuhs.
Het. Zeitzeme.

Nyoltz. Kadhexen.

Kilentz. Ydhexen.
Tiz. Kymmetie,

Iften, Jumala.
Atys. Aja.
Anya. Aiti.
Tuz. Tuli.
Viz. Vefi.
Mezo. Ma.
Szel. Tuli.
Szem. Slime.
Nyelv. Kyeli.
E'let. Eleme.
Kez, Kall.
Lab. Jalka.
Vaj. Woi.
Fo. Pææ.
Fa. Pu.
Nyak. Niska.
Haj. Hiux,
Szåj. Sui.
Sziv. I

1 Sidaa,

Zzz) De



7ZO Bevits / at Ungarernes og Lappemes Sprog 
De Danske. Ungarske. Ftnmste.^

Hal. Kalat,
Luus.^ Tetö. Tai.
Nak. Ej. Je.
Dag. Nap. Bejwa.
Steen.' Ko. Kiwi.

Piil. Nyil. Nuoli.
Hane. Kakas. Kuko.
Hul. Lyuk. Luola.
ZEg. Mony. Muna.
Blod. Vér. Veri.
Wagt. Warta. Wartiat.'
Winter. Tél. Tolvi.
Horn. Szarv. Szarwi.

Men fordi disse tre Mands Skrifter, fom jeg har opregnet, nemlig Rud, 
beck, Ihre og Strallenberg findes nasten allene i store Bogsamlinger, saa 
har jeg ogsaa villet ansoreBnsching, hvisJordbeffrivelse snart er i alleSHander. 
Men han, naar han handler om Finland, og Finlanderne, saa siger han reenr 
ud, at deres Sprog er allene i Dialekten forssielligt fra det Esthiffe, og kom
mer overeens med Lappernes og Ungarernes.

Foruden Büsching maae jeg navne SCHIOVkING. Denne Danske 
Skribent fvrtaller i hans larve Afhandling cm de Nordiske Folkev Oprin- 
delft, som han gav ud paa Dansk Aar 1769. i Slutningen af Cap. i. nogles 
Meninger om der Ungarsse Riges Oprindelse, og derefter fatter han neden i en 
Nole: paa Grund heraf har endeel anseet Finner og Ungarer for ac 
være af falles Herkomst. Men fordi han samme Stad henviser kil Hr. UM* 
hikes Afhandling om der Ungarske Sprogs Overeenstemmelse med der 
GrS'.llandste, saa har jeg meent, jeg burdesige Laseren, at Hr. w^ld ke 
inaenlun e har paastacm nogen saadan Overeenstemmelse. Jeg har havt Af
handlingen selv til Laans af Hr. Christian HORREBOW, Eratz-Raad, 
og Astronom ved dette Universitet (og hvis store Hoflighed og Venskabs Prov^r 
jeg alnid med Taknemmelighed skal erindre). Skriftet forer denne Timl: 

Om 



_________er det simime. ___  7Zi
Om der Grønlandske Sprogs Oprindelse/ og ders Uliighed med andre 
Sprog. Ikke heller drister Forfatteren deraf sig til, at uddrage af de faa 
Ting, som Gronlanderne have tilfalles med Ungarerne, denne Slutning: Ar 
deres Sprog nogennid har Vcerer eer og dec famine. Desuden har jeg 
med Fliid igiennemlast sravel den Grammatik, fom det Gronlandffe Lexicon, 
Hr. poor! EGEDE, Professor i det Gronlandffe Sprog, har udgivet, og 
befundet, at det Ungarffe Sprog er gandffe og aldeles forffielligt fra der 
Gronlandsse.

Ligesom denne min Afhandling ssulde til Bogtrykkeren, gav Hr. Confe« 
rence-Raad SUHM mig et nyt Beviis paa sit Venffab, ved at sende mig 
et lidet Skrift, som gandffe nyelig er udkommet i Göttingen i dette samme Aar 
1770. nemlig Fifcheri Quæffiones Petropolitanæ. Heri taler Forfatteren 
saaledes: "Men Scytherne, og jeg kalder dem egentlig med dette Navn, som 
" tale Scythiff, men disse tale Scythiff: Estherne, Finnerne, Lapperne, Sy« 
11 vanerne, Permierne, Morduinerne, Tseremisserne,Voterne,Voguierneo.s.v. 
" Alle disse have eet Sprog sammen, hvori Dialekterne vel giere nogen For« 
" ssiellighed, men dog ikke siorre, end ak man jo letteligen kan kiende, at de alle- 
" sammen have een og den samme Moder. " Derpaa leverer han en harmo- 
niff Tabel paa de Ord, disse Folk bruge, og viser, ar de ere Ungarffe. Alle 
disse seer man han har taget afSrrallenberg; Men den Gisning, Fister ykkrer 
om Ungrernes (Ungarernes) Oprindelse, staaer mig ikke an. Hr. P. HELL 
stal vise os en sandfardigere Mening, naar han faaer meddeelk den larve Ver
den sit.Verk, del Larde Tog kaldet. Dette har jeg noget vel sildig oversendt 
Bogtrykkeren, for at indrykke helst paa dette Steed.

Heraf ternker jeg da, at det er klart, at minScetning ikke er sa,a nye, at 
man ikke allerede tilforn har kundet lcrse den hos andre. Men eftersom den ikke 
var tilstrcekkelig beviist, har den ikke nok giort de Lerrde opmcerksomme. Om 
Hr. P. Georgius PRAR, som har ffrevet Aar-Ar^uiker for Ungarn, hav 
ferstet nogen Troe til det, hine have sagt, ssal jeg ikke kunne sige for narva- 
rende Tiid. Ikke heller veed jeg, hvad Tanker Pater Jesuiten Hr. G-'epha- 
nus RAPRINAJ, en Mand, som er meget vel belsben i de Ungarffe larve 
Sager, er af. Vist er det, at de svrige Ungarsse Skribenter, hvoriblant 
Prcrsten til desaa kaldte Gudelige Skoler, Innocenrius DEGERJLJUS, 
udmarker sig baade ved sin Lårdom og Dyd, som og BLLJUS, der er For
fatter til en meget smuk Bessrivelse over adskillige Stader i Ungarn, samt Ty
mon, Hevenyeflius, Otrokotfius, Turotzius, Iftvanfius, Bonfinius, 0. s. v.

Zzzz r tale



732 Beviis / at Ungarernes og Lappernes Sprog er det samme,
tale det jeg veed) ikke eet Ord om Finnerne og Lapperne. Jeg vil allene am 
fore Ord, fordi de ere fulde af Redelighed og Oprigtighed.
Efterår denne Mand havde udbreder sir Modersmaals LEre ved fit ypperlige 
Lexicon Latino-Græco-Ungaricutn, ffrev han en Ungarsk Grammatik, som 
er udkommen i Hanov, og fom jeg aldrig havde seer, forend Hr. Justice-Raad 
de LANG EDELIG meddeelre mig den med mange andre mig meget nyttige 
Smaae-Skrifter. I Fortalen ril denne Grammatik striver: Forfatteren saale- 
des: "Sporger nogen mig ad, ril hvilket Sprog man stal henfore der Um 
" gaOcs Oprindelse, eller med hvilke Ler er beflergret, vil jeg bekiende, ar jeg 
" ikke veed det. Thi jeg seer, ar de, som i disse Tider udgive Polyglomste Sam- 
" linger, og henfore erhverr Sprog til sin Stamme og Classe, driste sig aldrig 
" ril ar bestemme neget med Vished om der Ungarffe. Der er en afgjort Sand- 
" hed, at dette vort <L>prog ftaaer i ingen Forbindelse med de Europcriste. Men 
“ om der i de Scythisse Egne af Asien ere nogle Folk endnu, fom tale vort 
" Hunnisse Sprog, der veed jeg flet intet." Saaledes taler Molnar, som 
dog var en Ungar! Men herefter ternker jeg, mine Landsmand ssulle strive an
derledes herom.

Zmidlerriid dersom det berommelige Kongelige Videnssabernes Selssab 
vårdiger günstigen at optage og bedomme dette mit Beviisssrift, (og detteBi- 
fald maae jog anfee for en meget vigtig Sag) saa har jeg, hvad mig selv 
argaacr, Aarsag til hoyligen at glade mig. Men den store Nytte, som den 
Lande Verden, Historien isar, vil hoste deraf, er alkene ar tilskrive Hr. Pater 
Maximilian HELL. HAN har af egen Drist fort mig med sig til de Fin- 
rnarktsse Kyster. HAN var den forste, der randede mig til at give mig i Fard 
rued denne Undersogning. HAN opmuntrede mig til at fortsatte den, da jeg 
havde begyndt. HAN har staffed mig Roelighed, ganer mig ril Haande med 
sine Rand, og ved den Anseelse, Han stod i, udretter, ar jeg har kunnet fuld
fere den. I saa mange Henseende er dette Vcrrk HANS. Og Han stal al, 
Drig aflade tilligemed mig ar anraabeGUD, ar han for der almindelige Bestes 
ssvld, til Regenternes Glade, og for hans Guddommelige Navns 8Ere, tange 
vil bevare alle disse Folkeslag, og giore dem gudfrygtige, lykkelige og blomstrende.
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