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1.1. Ελ!ζµνψεκ. Α φιννυγρισζτικ〈βαν αζ λ!ϖιλ〈γ ελνεϖεζσειϖελ φογλαλκοζ⌠
ρ〈σοκ ελσ!σορβαν αζ 〈λλατνεϖεκρε ιρ〈νψυλνακ, εηηεζ κπεστ χσακ τρεδκε αζοκνακ

α µυνκ〈κνακ α σζ〈µα, αµελψεκ α νϖνψνεϖεκετ ϖιζσγ〈λϕ〈κ.
Αζ 〈λλατνϖ−κυτατ〈σοκβαν µιντασζερ∀ µ⌠δσζερτανι σ νψελϖσζετι

τανυλµ〈νψοκ, µονογρ〈φι〈κ σζλεττεκ: Κ〈λµ〈ν Βλα: Οβι−υγορ 〈λλατνεϖεκ.

ΜΝψΤΚ 43. Βπ., 1938; Κισσ ϑεν!: Μαγψαρορσζ〈γ µαδαραι. Αζ ευρ⌠παι µαδαρακ

ελνεϖεζσει. Νψελϖσζετι Τανυλµ〈νψοκ 28. Βπ., 1984; Ρ〈χζ ϑ〈νοσ: Α µαγψαρ

νψελϖ ηαλνεϖει. Βπ., 1996, ϖαγψ α ροκον σζακιροδαλοµβ⌠λ Μαρτ Μγερ: Εεστι

λιννυνιµετυσεδ. Ταλλινν, 1967; Ανϕα ςεστ−Αικιο�ϑουνι Αικιο�Εσκο Αικιο: Λοττιτ

λυονδδυσ. Οαηππα δοϖδατ Σ〈µι λοττιιδ. Κ〈ρ〈�ϕοηκα, 1997. στβ. Α νϖνψνεϖεκ
κυτατ〈σ〈βαν κτ κισεββ µορδϖιν κνψϖεχσκε εµλτηετ!: #. ∃. %&∋()∗+(: !∀#∃%&∋
()∗#+. Σζαρανσζκ, 1996; Α. ,. −./01/+(�Β. Β. 2/3(1)41α: ,−++#.�/012&+#∀3
4.5)&∀6%+#∀3 +∗.()0∋ (&)1()&∀2 +.+−7∀+589). Σζαρανσζκ, 2002.

1.2. Αζ ρτεκεζσ χλϕα. Αλαπϖετ! χλυλ τ∀ζτεµ κι α Λαππφλδν ισµερτ
νϖνψνεϖεκ � κζτκ αζ οττ ηονοσ νϖνψεκ � νεϖειτ σσζεγψ∀ϕτενι. Φελαδατοµ ε
λεξικαι χσοπορτ λεηετ! λεγτελϕεσεββ βεµυτατ〈σα, τββεκ κζτ ετιµολ⌠γιαι
σζεµποντβ⌠λ, σ αζ ετιµολ⌠γι〈κρα αλαποζϖα α νϖνψνεϖεκ 〈ττεκιντσε α λαππ
νψελϖϕ〈ρ〈σοκ ρενδσζερε σζεµποντϕ〈β⌠λ. Α τββ εζερ ολδαλτ κιτεϖ! σζ⌠τ〈ρακβαν
φελλεληετ! νϖνψνεϖεκ κιγψ∀ϕτσε, ρενδσζερεζσε, ερεδετϖιζσγ〈λατα µελλεττ αζ
�ισµερετλεν� ερεδετ∀ νϖνψνεϖεκ εγψ ρσζτ τυδταµ ετιµολ⌠γιαιλαγ µεγφεϕτενι,
σ εγψ λαππ�µαγψαρ νϖνψνϖϕεγψζκετ κσζτεττεµ ελ. Εµελλεττ αζ αδαττ〈ραµ
σζ⌠χικκειβεν µγ η〈ροµ νψελϖ∀ (λατιν, φινν, νµετ) βοτανικαι ϕελεντσ−
µεγφελελτετστ 〈λλτοτταµ σσζε. Εζζελ α β!ϖτσσελ ταλ〈ν α νεµζετκζι σ ροκον
νψελϖι κυτατ〈σοκβαν ισ ηασζν〈ληατ⌠ββ〈 ϖ〈λτ αζ αδατβ〈ζισ. Αζ ερεδετκυτατ〈σ µελλεττ
σζιντακτικαι, σζεµαντικαι σ ονοµασζιολ⌠γιαι ελεµζσεκετ ϖγεζτεµ.

1.3. Αζ αλκαλµαζοττ µ⌠δσζερεκρ!λ. Λαππφλδ τερλετν µιντεγψ 8�10 φ!
νψελϖϕ〈ρ〈στ βεσζλνεκ. Μιϖελ α τελεπλσεκεν βεσζλτ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ ϖαγψ νψελϖεκ
λ〈νχσζερ∀εν καπχσολ⌠δνακ εγψµ〈σηοζ, εζ α σζ〈µ µγ ναγψοββ λεηετ. ςισζοντ α
µ〈σικ ϖγλετ φελ!λ νζϖε νεµ λεηετ χσυπ〈ν εγψ ιροδαλµι νψελϖετ µεγτερεµτενι,
µερτ τββ νψελϖϕ〈ρ〈σνακ ηιϖαταλοσαν ελφογαδοττ ορτογρ〈φι〈ϕα ισ ϖαν: α δλι 1979−
τ!λ, α λυλει 1982−τ!λ, α νορϖγλαππ 1978−τ⌠λ, α κολττα 1972−τ!λ. Κλνβζ!
ρ〈σµ⌠δοκ λτεζτεκ, λτεζνεκ εγψµ〈σ µελλεττ π〈ρηυζαµοσαν. Α µεγϕελεντ
σζ⌠ϕεγψζκεκετ, σζ⌠τ〈ρακατ 〈ττανυλµ〈νψοζϖα τββ µιντ 100 ϖ ϖ〈λτοζ⌠ ρ〈σµ⌠δ
σ νψελϖ∀ λαππ λεξικολ⌠γιαι ανψαγ〈τ δολγοζταµ φελ. Εββ!λ αζ ⌠ρι〈σι φορρ〈σανψαγβ⌠λ
κιεµελενδ!νεκ ταρτοµ Λαγερχραντζ εγσζ Λαππφλδρε κιτερϕεδ! γψ∀ϕτστ, ϖαλαµιντ
α κιτ∀ν! κτνψελϖ∀ σζ⌠τ〈ρακατ: α δλι λαππ νψελϖτερλετρ!λ Κνυτ Βεργσλανδ λαππ�
νορϖγ σζ⌠τ〈ρ〈τ, ϖαλαµιντ α νορϖγλαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ αλαπϕ〈ν Πεκκα Σαµµαλλαητι
φινν�λαππ σ φινν�λαππ, λαππ�φινν κζισζ⌠τ〈ρ〈τ. Α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ, ιλλετϖε
νψελϖεκετ τ φ! µονογρ〈φια αλαπϕ〈ν οσζτ〈λψοζταµ. Εζεκ α κϖετκεζ!κ: Ηασσελβρινκ
δλι λαππ, Γρυνδστρµ σϖδλαππ, Νιελσεν νορϖγλαππ, Ερκκι Ιτκονεν ιναρι λαππ, Τ.
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Ι. Ιτκονεν κολαι σ κολτταλαππ σζ⌠τ〈ρα. Τερλετι σ νψελϖι αλαπον οσζτ〈λψοζϖα εζ αζ
τ νψελϖϕ〈ρ〈σ λεσζ α τοϖ〈ββιακβαν αζ αδαττ〈ρι χσοπορτοστ〈σ αλαπϕα. 

Αζ ρτεκεζσ λεγναγψοββ φεϕεζετε αζ 1084 σζ⌠χικκβ!λ 〈λλ⌠ λαππ νϖνψνεϖεκ
σζ⌠φεϕτ! νϖτ〈ρα. 

Αζ ιδ!κ φολψαµ〈ν α ηελψεσρ〈σ σοκσζορ ϖ〈λτοζοττ, εγψσζερ∀σδττ, σ ν
ιγψεκεζτεµ ⌠ϖατοσαν α λεγϕαββ φορρ〈σοκηοζ ιγαζτανι � ηα νεµ ισ µινδεν εσετβεν
� α ργεββι αδατοκατ ισ. Εζ α νορϖγλαππβαν α λεγκννψεββ, µερτ Σαµµαλλαητι
σζ⌠τ〈ραι σοκατ σεγτενεκ. Λαγερχραντζ δλι αδαταιτ κννψεββ Ηασσελβρινκ ϖαγψ α
Βεργσλανδ�Μαγγα−σζ⌠τ〈ρ αλαπϕ〈ν λεϕεγψεζνι. Τ. Ι. Ιτκονεν κολττα− σ κολαι λαππ
σζ⌠τ〈ρ〈νακ αδαταιτ µινδενκππεν εγψσζερ∀στενεµ κελλεττ, µ〈ρ χσακ αζ αδαττ〈ρ
εγσζνεκ κννψεββ 〈ττεκιντσε, εγψσγεστσε µιαττ ισ, α µελλκϕελεσ βετ∀κ µιαττ
ισ, αµι µα µ〈ρ µεγλεηετ!σεν κορσζερ∀τλεν, σ κεϖσβ πρακτικυσ.

1.4. Α σζ⌠χικκεκ φελπτσε. Αζ αδαττ〈ρ σζ⌠χικκειβεν α ζ〈ρ⌠ϕελβεν λεϖ!
σορσζ〈µ υτ〈ν φλκϖρρελ σζεδεττ χµσζ⌠κντ 〈λλ α νϖνψ νορϖγλαππ νεϖε,
µγττε α τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νϖ, µαϕδ α µαγψαρ, α φινν σ ϖγλ α νµετ
ϕελεντσ. Α νµετ ϕελεντσ υτ〈ν α τββι λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σ κυτατ⌠ποντϕαινακ αδαταιτ
ϖεσζεµ σορρα. Ηα α νϖνψ νεϖε α νορϖγλαππβαν νινχσ µεγ, ακκορ χµσζ⌠κντ
αζτ α νψελϖϕ〈ρ〈σβελι αλακοτ αδοµ µεγ ελ!σζρ, αµελψ α δλ�σζακ, σζακ�κελετ
ιρ〈νψβαν ηαλαδϖα ελ!σζρ φορδυλ ελ!; εζ λεηετ: δλι ϖαγψ σϖδλαππ, δε λεηετ ακ〈ρ
ιναρι ϖαγψ κολττα−κολαι λαππ αδατ ισ. Νψελϖϕ〈ρ〈σ νλκλ σζερεπελ α χσακ
Σαµµαλλαητιτ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ αδατ, αζ Σλ, ΣλΒ ρϖιδτσ ποντοσαν ϕελζι α σζ⌠
νορϖγλαππηοζ ταρτοζ〈σ〈τ. ςαννακ αζονβαν ολψαν σζ⌠χικκεκ ισ, αµελψεκ χσακ α Τ.
Ι. Ιτκονεν ϖαγψ αζ Ερκκι Ιτκονεν σζ⌠τ〈ρ〈βαν µεγλεϖ! αδατοτ ταρταλµαζζ〈κ. Ηα
τεη〈τ α σζ⌠χικκβεν νινχσ ϕελεζϖε νψελϖϕ〈ρ〈σ, δε αζ ΙτκΤ ϖαγψ αζ ΙτκΕ ρϖιδτσ µεγ
ϖαν αδϖα, ακκορ αζ αζ λπΚ−τ αζ λπΙ−τ ϕελεντι. Φριισ ϖαγψ Θϖιγσταδ ϖισζοντ κζληετ
νψελϖϕ〈ρ〈σι ϕελζσ νλκλι νϖνψνεϖετ ισ, ακκορ τεη〈τ ϖαλ⌠βαν ηι〈νψζικ α διαλεκτυσ
ϖαγψ α γψ∀ϕτ!ποντ φελτντετσε. Σζ〈µοµρα Θϖιγσταδ λπΣ, αζαζ σϖδορσζ〈γι λαππ
αδατα σεµ τελϕεσ µρτκ∀ ινφορµ〈χι⌠, µερτ αζ ν ρενδσζερεµβεν αζ λπ∆ σ αζ λπΣ
ισ λεηετ, µερτ µινδκτ νψελϖϕ〈ρ〈σβαν ϖαννακ σϖδορσζ〈γι κυτατ⌠ποντοκ.

Εζεκ υτ〈ν α σζαϖακ ερεδετε, µαϕδ α νψελϖσζετι φορρ〈σοκ: α λαππ σζ⌠τ〈ρακ,
σζ⌠ϕεγψζκεκ, ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ ρϖιδτσει κϖετκεζνεκ.

Α σζ⌠χικκεκ σσζε〈λλτ〈σ〈νακ σορρενδισγβεν κτ λεηετ!σγ αδ⌠δοττ: α
βοτανικαι σ αζ αλφαβετικυσ. Αββαν αζ εσετβεν, ηα µινδεν λαππ αδατνακ λεττ ϖολνα
λατιν µεγφελελ!ϕε, ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεηεζεββεν δντττεµ ϖολνα. Βοτανικαι
ασπεκτυσβ⌠λ νζϖε � β〈ρ Σαµµαλλαητιν〈λ µ〈ρ χσεκλψ σζ〈µβαν ελ!φορδυλνακ
χσαλ〈δοκ, ρενδεκ, ϖ. �αττυτ � ρενδσζερσζερ∀σγρ!λ νεµ βεσζληετνκ. Εζ κιζ〈ρτα α
βοτανικαι κιινδυλ〈στ. Υγψανακκορ αζ αδαττ〈ραµ εγψικ φοντοσ ρενδεζ! ελϖε α
βινοµιν〈λισ ν⌠µενκλατρα (κεττ!σ νεϖεζκταν) αλαπϕ〈ν α νϖνψεκ
µεγηατ〈ροζ〈σα. Νψελϖσζετι σζεµποντ δολγοζατ µεγρ〈σ〈τ τ∀ζτεµ κι χλυλ,
κζενφεκϖ! µεγολδ〈σ ϖολτ τεη〈τ αζ αλφαβετικυσ ρενδσζερ. Νιελσεν, Ηασσελβρινκ,
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Ερκκι Ιτκονεν, µαϕδ Σαµµαλλαητι σ Βεργσλανδ σζ⌠τ〈ραινακ 〈βχϕτ
τανυλµ〈νψοζϖα αλακτοτταµ κι σ 〈λλτοτταµ σσζε α κϖετκεζ! αλφαβετικυσ
σορρενδετ: α  〈 # �  ∑ β (π) χ 5 δ (τ) 6 ε # � φ γ (κ) η ι   ϕ κ κ ⊥ λ 7 µ ν 8 9 ο # 
⌡ π ρ : σ � τ ; υ �  ϖ (ω) ζ ⊕ � ⊇ ψ.

ℑλταλ〈βαν α ηαγψοµ〈νψοσ λατιν 〈βχ σζεριντ δολγοζταµ, σζαβ〈λψκντ σζεµ
ελ!ττ ταρτϖα, ηογψ α µελλκϕελλελ ελλ〈τοττ βετ∀κ µινδιγ α νεκικ µεγφελελ! αλαπβετ∀κ
υτ〈ν 〈λλνακ.

Α σζ⌠χικκεκετ τρκπεκ (λατιν σ λαππ νϖνψνϖι αδατοκκαλ) τεσζικ τελϕεσεββ,
κννψεββεν ηασζν〈ληατ⌠ϖ〈. Αζ ρτεκεζσνεκ εββεν α φ〈ζισ〈βαν σσζε〈λλτοτταµ
εγψ λατιν νϖµυτατ⌠τ. Α τοϖ〈ββι µυνκ〈λκοδ〈σ σορ〈ν εζτ µαγψαρ, φινν σ νµετ
ϕελεντσµυτατ⌠ϖαλ εγσζτεµ κι.

Α λαππ νϖνψνεϖεκ ερεδετκ σζεριντ: αλαπνψελϖι (υρ〈λι, φιννυγορ, φινν−περµι,
φινν−ϖολγαι κορι, κοραι κζφινν, κζλαππ); ϕϖεϖνψ (⌠σκανδιν〈ϖ, σϖδ, νορϖγ,
φινν, οροσζ, νεµζετκζι σζ⌠, τκρσζ⌠); βελσ! κελετκεζσ∀ σζαϖακ (σσζεττελ,
κιεγσζλσ, ελλιπσζισ, κπζσ). 

2. Α νϖνψνεϖεκ ερεδετ σζεριντι µεγοσζλ〈σα

2.1. Αζ !σι νϖνψνεϖεκ

2.1.1. Αζ υρ〈λι αλαπνψελϖι νϖνψνεϖεκ. Αζ υρ〈λι κορβ⌠λ τζ λαππ νϖνψνϖ
µυτατηατ⌠ κι, νψολχ βιζτοσ σ κτ βιζονψταλαννακ ταρτοττ ετιµολ⌠γι〈ϖαλ σζ〈µολταµ.

Α λαππ πυι ∼ πυ∑ϕ∋ϕυ �φ∀ζ� σ α κοαιϖ� �νψρ� βιζονψταλαν υρ〈λι
σζ〈ρµαζ〈σακνακ τεκιντεττ αδατοκ. Α πυι µεγϖαν αζ ιναρι, α κολαι σ κολττα
λαππβαν, αζ ΜΣζΦΕ (1967: 174�75) α ΣΚΕΣ−ρε (1958: 465�66) ισ ηιϖατκοζϖα
κζλι: �αζ ελσ! σζ⌠ταγι µαγ〈νηανγζ⌠ α λαππβαν ∗ο λεηετεττ. Νοηα α φανεϖεκβεν α
ηανγαλακι ινγαδοζ〈σ νεµ ριτκα, µγισ α λαππ σζ⌠ ιδεταρτοζ〈σα α σζαβ〈λψταλαν
µαγ〈νηανγζ⌠−µεγφελελσ µιαττ βιζονψταλαν.� Α κοαιϖ� αρϕεπλογι (πιτει λαππ) αδατ,
χσακ εββεν α σϖδλαππ νψελϖϕ〈ρ〈σβαν ϖαν µεγ, εζρτ τεκιντικ βιζονψταλαν
ετιµολ⌠γι〈νακ. ςαλ⌠σζν∀ββνεκ τ∀νικ α φινν ερεδετ, ϖ. κοιϖυ ιδ.. Εζεκνεκ αζ υρ〈λι
αλαπνψελϖηεζ κρδ!ϕελλελ φελϖεττ σζαϖακνακ α φελττελεζεττ ροκονσ〈γα ϖισζοντ ιγεν
σζλεσ κρ∀, αζαζ σζ〈µοσ υρ〈λι νψελϖ αδατ〈ϖαλ ροκοντηατ⌠.

 Α τζ λεηετσγεσ υρ〈λι αδατ κζλ τ φανϖ.
Α σοαρϖι �ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ!� αδατν〈λ αζ ΥΕΩ (502) σζεριντ α µαγψαρ

�σζ〈ρτανι, σζ〈ραζζ〈 ϖ〈λνι� σ µεγφελελσει αζ ερεδετι σζ⌠κεζδ! :− ηανγϕυκ µιαττ
νεµ ταρτοζνακ ιδε, µιντ αηογψαν τββ κυτατ⌠ φελττελεζτε ϖαγψισ ιδεταρτοζ⌠νακ
ϖεττε.

Α λαππ δυοπµα �ζελνιχε(µεγγψ)� σ γυοσσα �λυχφενψ!� φανεϖεκνεκ νινχσ
υγψαν µαγψαρ µεγφελελ!ϕε, δε α λεγτββ ροκον νψελϖβ!λ κιµυτατηατ⌠κ αζ ιδεϖ〈γ⌠
ροκον πλδ〈κ, µεγφελελσεκ.

Α βιζτοσ υρ〈λι νϖνψνεϖεκ κζ ταρτοζικ α βοσκα ∼ βοσκ〈 �ανγψαλγψκρ�;
ϕυϖϕεµε �σζακ〈λλζυζµ⌠�; µιεκτα �ζσοµβκσ〈σ�. Α κυτατ⌠ α µαι αδατοκ φνψβεν
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τρεκσζικ α µινλ ποντοσαββ νϖνψνϖ−µεγφελελτετσρε, τνψ αζονβαν, ηογψ αζ
αλαπνψελϖ ιδ!σζακ〈βαν εζεκ α νεϖεκ νεµ εννψιρε διφφερενχι〈λτακ.

βοσκα ∼ βοσκ〈: 1. Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι,
εχητε Ενγελωυρζ: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Μερ, Φρ, ς, Ητ); Σ (Αρϕ, Τψσ); Ν (Συϕ, Κνκ,
Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Ρεπ); Κ (Ν); 2. Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει (ϖζπαρτι) αν−
γψαλγψκρ, καρηυνπυτκι, Βρυστωυρζ: ∆ (Οϖ, Ο); 3. [ρεγ χσϖεσ νϖνψ (ν〈δ),
νϖνψ εηετ! ϖιρ〈γζατα].� Βεργσλανδ αδαταινακ (βατσκε, βατϕκε, βακτσε, βακτϕε) ϕε−
λεντσε �Ανγελιχα σψλϖεστρισ ερδει (ϖζπαρτι) ανγψαλγψκρ�. � Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. φι.
πυτκι �ν〈δ, ν〈δσζ〈ρ νϖνψ, χσϖεσ νϖνψ�, σσζεττελεκβεν: κοιρανπυτκι, καρ−

ηυνπυτκι, ϖιννπυτκι; . πυτκ ιδ, πυτκελινε �χσϖεσ νϖνψ�; µδΕ πο;κο, Μ πο;−

κα �χσ!, ρεγεσ σζ〈ρ, Ανγελιχα�; χσερ. πυ<, πυ; �ν〈δ, χσϖεσ νϖνψ (ρεγεσ σζ〈ρα)�
σζαµ. ϕυρ. π=δ �κισ (φµ)χσ!�; σζελκ. π=;; καµ. ποττυ �ϖιρ〈γτενγελψ, ϖαχοκ�. Αζ
υρ〈λι αλαπαλακ: ∗πυ<κε. Α λπΚ αλακ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. Μεγφοντολανδ⌠νακ ταρταν〈µ
αζ ΥΕΩ ∗πυ<κε αλακϕ〈νακ σζ⌠βελσεϕι −<−ϕε ηελψεττ α σζ⌠βελσεϕι −;− ηανγοτ ρεκονστ−
ρυ〈λνι, ϖαλαµιντ α µ〈σοδικ σζ⌠ταγι (σζ⌠ϖγι) −ε− µελλεττ εσετλεγ αλτερνατϖακντ αζ
−α− µαγ〈νηανγζ⌠σ φορµ〈τ. Α ∗πυ;κε ∼ ∗πυ;κα αλαπαλακοτ τ〈µασζτϕα αλ〈 α λαππ, α
σζελκυπ, α καµασζ σ α ϖολγαι φιννυγορ, κλνσεν α µορδϖιν. Α φινν −τ− ισ αζ
αλαπνψελϖι −;−ρε µεγψ ϖισσζα, ϖ. φι. καταϕα ∗κ;3 (κ;>ε) ϖαγψ ∗κο;α (ΦΥ); φι.
κατκερα ∗κα;κε (ΦΠ, ? Υ); κατκεα ∗κα;κα (ΦΠ). Αζ !σισγετ βιζονψτϕα α
νϖνψνϖ σζ〈µοσ σσζεττελι υτ⌠ταγι σζερεπε. Ηελψσζ∀κε µιαττ νεµ σοροληατοµ
φελ µινδεν αδατ ϖγν (πλ. µυορρα, µυορϕι) αζ ελ!ταγοκατ.� Φριισ 93, ΩΛπΧηρ 63,
Ηαλ 102, ΘΛ 30, Ν Ι: 236, Λζ 4612., 5091. 5268 β., Χ 10, Ηκ 296, Σλ 56, ΣλΒ 537,
ΒλΜ 31 | ΣΚΕΣ 662, ΥΕΩ 397�8, Λρ 941., ΣΣΑ 2: 442�3. ς. 〈δϕ〈−, 〈η;;〈ν−,

βαϕ〈ν−, βεατνατ−, γαιχχα−, γεαρβµα�−, γιχχι−, γυοϖ��α−, ϕεαγγε−, ρυολλα−, στ〈λο−,

σοηκαρ−, τϕινδϕιεν−, τρυολλα−.

δυοπµα ∼ φυοµε ∼ φυµα: Πρυνυσ παδυσ, ζελνιχε (ζελνιχεµεγγψ, ζσελνιχε),
(ποηϕαν)τυοµι, Τραυβενκιρσχηβαυµ: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, ςδ,
Ηοτ, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Τψσ); Ν (Ενον, Λγ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Ι; Κ (Πα, Κλδ, Τ).
� Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. φι., καρϕ.−αυν. τυοµι; σζτ τοοµ �ζελνιχεφα�; λ∀δ τοοµ ιδ.;
ϖεπσζ. τοµ; ϖ⌠τ τ?µι �ζελνιχεφα�; µδΕ ≅οµ, Μ λαϕµ ιδ., Ε λαµαΑ, Μ λαϕµαΑ �ζελ−
νιχεβογψ⌠�; χσερ. λοµβο ∼ λοµβ; ϖτϕ., ζρϕ. ≅Ιµ �ζελνιχεφα�; ϖογ. ≅Βµ, ≅Χµ; οσζτϕ.
ϕ�µ, ϕυµ �ζελνιχεβογψ⌠�; σζαµ. σζελκ. ;Κµ ∼ ∆εω ∼ τϕευωα �ζελνιχεφα,
ζελνιχεβογψ⌠�; καµ. λεµ �ζελνιχεβογψ⌠�. � ∗⇓Ιµε ∼ ⇓#µε (ΥΕΩ) ∼ Ε?µΙ (Λρ)
�ζελνιχε�. � Φριισ 151−2, 156, Γεν 2058. Θλ 66., ΛΩφσ 240., Ν Ι: 583, Λζ 1119.,
8083., Λυκκ 158, Ηκ 503, ΙτκΕ 5155., ΜοσΣλ 129, Σλ 126, ΣλΒ 411, 496, ΒλΜ 78 |
ΙτκΕΛπΧηρ 449., ΣΚΕΣ 1408, ΥΕΩ 65, Λρ 221., ΣΣΑ 3: 329�30. 

γυοσσα: Πιχεα αβιεσ, λυχφενψ!, κυυσι, Φιχητε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Υ, Ο, Μερ,
Σκαλσ, Σν∑, Φ, ς, Στ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ); Ν (Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ
(Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � Υρ〈λι αλαπνψελϖι σζ⌠, ϖ. φι. κυυσι �ϕεγενψεφενψ!, λυχφενψ!�; .
κυυσκ �λυχφενψ!�; µδ Ε Μ κυζ ιδ.; χσερ. κο�; ϖτϕ. κ∉ζ ∼ κζ ιδ.; ζρϕ. κοζ ∼ κΙζ ∼ κ∈ζ;

οσζτϕ. κολ ∼ Φολ; ϖογ. Φοωτ ∼ κοωτ ∼ καΓτ �ϕεγενψεφενψ!�; σζαµ ϕυρ. ΦΧδΗ ∼ κΧτ
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�λυχφενψ!�; ϕεν. καρι ∼ καδι �ϕεγενψεφενψ!�; τϖγ. κυ%α; σζελκ. ]υντ ∼ κΧδ

�ϕεγενψεφενψ!�; καµ. κοτ; ταιγ. κατ �ϕεγενψεφενψ!�. Αζ αλαπαλακ: ∗κυσε ∼ κοσε ιδ.
Αζ ΣΣΑ σζεριντ α µεγφελελσεκ αζ υρ〈λι νψελϖχσαλ〈δον κϖλ ισ κιµυτατηατ⌠κ,
τββεκ κζτ: µονγ. ηυ�ι �Σιπεριαν σεµβρα (µντψ), ϖαιϖαισσετρι�(σζιβριαι
χιρβολψαφενψ!, �τρπεχδρυσ�). � Γεν 209, Ηζ 61, ΘΛ 133., ΛΩφσ 858., Ν ΙΙ: 229,
Λζ 2936., Χ 41, Γρ 284, Σχηλ 54, ΙτκΤ 176, Λυκκ 80, Ηκ 693, ΣλΜορ 28, Κυρ 134,
Κε 44, ΙτκΕ 1829., ΜοσΣλ 42, Σλ 201, ΣλΒ 324, Σϖερ 46 | ΦΥς 49, ΣΚΕΣ 253,
ΥΕΩ 222, Λρ 536., ΣΣΑ 1: 460.

2.1.2. Α φιννυγορ αλαπνψελϖι νϖνψνεϖεκ. Α φιννυγορ κορρα ϖισσζαϖεζετηετ!
νϖνψνϖι ετιµολ⌠γι〈κ σζ〈µα τιζενεγψ. Κζλκ µινδσσζε νγψ βιζτοσ σ ητ
βιζονψταλαν. Α κτ, ταλ〈ν λεγβιζονψταλαναββ αδατ α σκιερρι �τρπε νψρ�, µερτ
λεγφελϕεββ κτ, εγψµ〈στ⌠λ τ〈ϖολι νψελϖβεν ϖαν µεγφελελ!ϕε. Ναγψϕ〈β⌠λ ηασονλ⌠ α
ηελψζετ α µυορρα �φα� εσετβεν ισ, ιττ α τ〈ϖολι νψελϖ α µαγψαρ, ρ〈αδ〈συλ α µ⌠ρ

φανεϖνκ κιαϖυλτ α νψελϖβ!λ.
Α φανεϖεκηεζ ταρτοζικ α λπΝ σ〈Ιγιν ∼ σαγγεµ �φιαταλ, καρχσ ερδειφενψ!�,

εγψεζτετνι λεηετ α φιννελ (ηονκα) σ α χσερεµισσζελ (�ε>γε), α µαγψαρβ⌠λ αζ αζονοσ
ϕελεντσ∀ υγυφα κιηαλτ. �Ηα α φεντι εγψεζτετστ ελφογαδϕυκ, εγψτταλ αζτ ισ
φελτεηετϕκ, ηογψ αζ ⌠µαγψαρ υγυφα φανϖβεν, αµελψνεκ ϕελεντσε ϖαλ⌠σζν∀λεγ
Πινυσ σιλϖεστρισ [ερδειφενψ!] ϖολτ, ππεν γψ α φενψ!φα εγψικ ελφελεϕτεττ !σι µαγψαρ
νεϖε !ρζ!δττ µεγ, µιντ α ργινψελϖι µ⌠ρ〈γψ ερδ!−, ιλλ. ηελψνϖ αλαπσζαϖ〈βαν, α
µ⌠ρ φανϖβεν� (Ν. Σεβεστψν Ιρν 1943: 7). 

Α γυοδϕα �φα ργψε, βιµβ⌠ϕα�, χσακ βιζονψοσ µεγσζορτ〈σσαλ µιν!στηετ!
νϖνψνϖνεκ (ϖ. Αδαττ〈ρ 416. σζ⌠χικκε), βιζτοσ ετιµολ⌠γι〈νακ τεκιντηετ! αζ
ΥΕΩ σζεριντ, α ;υροτ ∼ ;υρροτ ∼ ;υρυ �ρετλεν τ!ζεγσζεδερ (λ〈πι σζεδερ, τρπε σζεδερ)
βογψ⌠� νϖνψνεϖετ ϖισζοντ σζεµαντικαι οκοκβ⌠λ τεκιντι βιζονψταλαννακ αζ
ΥΕΩ. Α γυοδϕα σζ⌠ηοζ καπχσολ⌠δ⌠ ροκον νψελϖι αδατοκ ηανγτανιλαγ τκλετεσεκ.
ςλεµνψεµ σζεριντ α νψελϖροκονσ〈γ εγψικ φ! βιζονψτκα, α σζαβ〈λψοσ
ηανγµεγφελελσ µεγϖαν υγψαν, δε ϕελεντστανιλαγ λεγαλ〈ββ αννψιρα ινγαταγ, µιντ
α ;υροτ σζ⌠.

Α τερλετρε ϕελλεµζ! λεηετεττ α ϖιζεσ, λ〈ποσ τ〈ϕ ισ, ηισζεν α λπ λυυββα�κ ∼ λοππαν

�σ〈ργα ϖζιτκ, τνδρρ⌠ζσα� ϖζηεζ κτττ, α λπ ;υροτ ∼ ;υρροτ ∼ ;υρυ �τ!ζεγσζεδερ�
τ!ζεγλ〈ποκον, φενψρεκεν ν!, ιδεταρτοζηατ α κολτταλαππ νϕορµµ �φ∀ (ϖζβεν)�
(Σαµµαλλαητι 1998: 120). Αζ υτ⌠ββι αδατ ϕελεντσε αζ ΣλΜοσ σζεριντ �λυητα�, αζαζ
ϖιζεσ/παρτι ρτ, 〈ρτρ�. Α τυδοµ〈νψοσ ποντοσσ〈γρα τρεκϖσ κσζτετι α κυτατ⌠τ αρρα,
ηογψ αζονοστσα α νϖνψνεϖεκετ, λεϕεγψεζζεν σ〈ργα ϖζιτκ, σζακ〈λλζυζµ⌠ ϖαγψ
ηοζζ〈ϕυκ ηασονλ⌠αν 〈ρνψαλτ µεγηατ〈ροζ〈σ νεϖεκετ. Νεηεζεν ηιηετ! αζονβαν,
ηογψ µεγϖολτ εγψ ιλψεν φοκ διφφερενχι〈λτσ〈γ αζ !σι νϖνψνεϖεκβεν α
µεγισµερτ, µεγσζοκοττ φενψ!, φ∀ζ, νψρ στβ. νεϖεκ µελλεττ. 

γασκκασ ∼ κασκασ: ϑυνιπερυσ χοµµυνισ, βορ⌠κα(φενψ!), (λαπιν)καταϕα, Ωαχηολ−
δερ: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, ςδ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν
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(Κνκ, Ενον, Λγ, Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Πα, Νϕ, Ιµ, Κλδ). � Ταλ〈ν φιννυγορ
ερεδετ∀ σζ⌠. ςαλαµεννψι βαλτι φινν νψελϖβεν υγψαναββαν α ϕελεντσβεν
µεγταλ〈ληατ⌠ α νϖνψ νεϖε, ϖ. ινκ. καττΧϕα, καταικκο; λ∀δ καδαι, καδαϕικ; καρϕ.
καταϕα, καταϕικκο; ϖεπσζ. καδαγ; ϖ⌠τ καταγα, καταϕα; . καδακασ; λϖ καδΧγ.
Κρδσεσ α ζρϕ. κα;: κα;−ποµε≅, κα;−πονε≅ ιδ, (ποµε≅, πονε≅ �φιαταλ φα, βοκορ�);
ϖογ. κα�ℑπϕω �φα�. Μ〈σ λεηετ!σγ σζεριντ α βαλτι φινν σζαϖακ βαλτι ερεδετ∀εκ, ϖ.
λιτ. καδαγσ, λεττ καδεγσ, ⌠πορ. καδεγισ �βορ⌠κα�. Α κλχσνζσ ιρ〈νψα µ〈σ ισ
λεηετ, σ φ!λεγ, ηα α βαλτι φινν σζαϖακ α ζρϕν σζ⌠ϖαλ σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠κ,
ακκορ α βαλτι σζαϖακ σζ〈ρµαζνακ α κζφιννβ!λ. Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗κ;3

(κα;>ε). � Φριισ 209, Γεν 222, Ηαλ 35, ΘΛ 98., ΛΩφσ 659., Ν ΙΙ: 63, Λζ 1982.,
Χ33, Γρ 43, 186, Σχηλ 46, 137, ΙτκΤ 111, 853, Κε 47, ΙτκΕ 1669., ΜοσΣλ 38, Σϖερ
39, Σλ 151, ΣλΒ 291, 334 | ΦΥς 95, ΣΚΕΣ 170, ΥΕΩ 133, Λρ 330., ΣΣΑ 1: 326�7.

µυορρα: [φα, πυυ, Βαυµ]. Α σζ⌠ ϖαλαµεννψι νψελϖϕ〈ρ〈σβαν µεγταλ〈ληατ⌠, εζρτ
α κυτατ⌠ποντοκ κλν φελσορολ〈σ〈τ⌠λ ελτεκιντεκ. Ταλ〈ν φιννυγορ κορι σζ⌠, ϖ. µ.
�µ⌠ρ〈γψ, �µορ〈γψ �ερδ! φαϕτ〈ϕα�. Λεηετ, ηογψ εγψ ∗µ⌠ρ φαφαϕτα −γψ κπζ!σ σζ〈ρµαζ−
κα, ιλψεννελ ταλ〈λκοζηατυνκ, πλ. Σζιλ〈γψ, Φζεγψ, Εγρεγψ. Ν. Σεβεστψν Ιρν (1943:
4�5) εγψεζτετι α σζ〈µι σ α µαγψαρ νϖνψνεϖετ. Ρ〈µυτατ, ηογψ αζ Οκλεϖλσζ⌠−
τ〈ρβαν ελ!φορδυλ α µαγψαρ ερδ!νϖ, σ Λαγερχραντζ ϖρδαλι λαππ αδατ〈βαν Ταννεν−
ωαλδ, µελψ σζεριντ α σζ⌠ ερεδετι ϕελεντσε φενψ! ϖολτ. Α λαππ σζ⌠ϖαλ αζονοσ µα−
γψαρ µ⌠ρ φανϖ τεη〈τ α φενψ! εγψικ ελφελεϕτεττ ργι µαγψαρ νεϖε. Α �φενψ!� ∼ �φα�
ϕελεντσµεγφελελσρε σζαµοϕδ πλδ〈κατ σορολ (ι. η.), πλ. ϕυρ〈κ ϕιε �Κιεφερ, Φιχητε�
(ερδειφενψ!)�. Ωικλυνδ (1894: 98) ζρϕ. µρ �τυσκ⌠, τνκ�; ϖογ. µ�ρ �ρϖιδ, κερεκ
φαδαραβ� ροκοντ〈σοκατ τεσζ φελ. Αζ ΥΕΩ ϖισζοντ χσακ α λαππ σ α µαγψαρ σζαϖακατ
φογαδϕα ελ. Ε κτ νψελϖ κζττι ναγψ τ〈ϖολσ〈γγαλ ινδοκολϕα, ηογψ α φιννυγορ κορι
σζ〈ρµαζτατ〈σ βιζονψταλαν. Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗µορ �φαφαϕτα�. � Λν 238, Γεν
2014., Ηαλ 175, ΛΩφσ 1243., Ν ΙΙ: 700, Χ 65, Σχηλ 95, Ηκ 951, Γρ 536, ΙτκΤ 265,
ΣλΜορ 41, Κυρ 198, Κε 60, Φγρ⊃ 4�5, ΙτκΕ 2548., ΜοσΣλ 67, ΣλΜοσ 99, Σλ 299,
ΣλΒ 420, ΒλΜ 191 | ΩΛπΧηρ 98, ΜΣζΦΕ 450, ΥΕΩ 281, Λρ 692.

σ〈!γιν ∼ σαγγεµ ∼ σαγγεν ∼ σαγγεµ|βεαηχι: [ηασζονφενψ!, φιαταλ, καρχσ
φενψ!φα, αλυλ 〈γαϖεσζτεττ]: Ν (Κτ, Κρ, Π, Νεσ); Κ (Νϕ). � Φιννυγορ κορι σζ⌠.
√σσζεττελκντ υγψαναββαν α ϕελεντσβεν ισµερτ. Σεβεστψν Ιρν ελεµζστ
ϖεσζεµ αλαπυλ. Αζ ισµερετλεν ϕελεντσ∀ ⌠µαγψαρ υγυφα φανϖρε αζ
Οκλεϖλσζ⌠τ〈ρβ⌠λ ϖαν αδατυνκ. Εννεκ αζ ελαϖυλτ φανϖνεκ α φιννυγορ νψελϖεκβεν
α κϖετκεζ! ποντοσ, σζαβ〈λψοσ µεγφελελ!ιτ µυτατηατϕυκ κι: α φι. ηονκα, µελψ �ερδει
ρεγ, συδ〈ρ φενψ!, φενψ!σζ〈λ�, α χσερ. πυ−�εγε �λ! φα�, α λαππ σαγγεµ ∼ σαγγεν

Νιελσεννλ �ψουνγ σλενδερ πινε τρεε; χηιεφλψ ιν τηε χοµπουνδ σαγγεµ−βχχε,
υσεδ ιν τηε σαµε σενσε�. Α σζ⌠κεζδ! ηανγοκ � µ. µγη., φι. −η−, χσερ. −�− �
σζαβ〈λψοσ φολψτατ⌠ι α φγρ σζ⌠κεζδ! ∗�−ηανγνακ. Σζιντν φγρ ∗� σζ⌠κεζδ! ηανγρα
µεγψ ϖισσζα α λαππ αδατοκ σζ⌠κεζδ! σ−ηανγϕα. Α σζ⌠κζπι ηανγοκ � µ. −γ−, φι. −
νκ−, −νγ−, λπ. −γγ−, χσερ. − >γ− � ερεδετι ∗>κ µ〈σσαληανγζ⌠ καπχσολατρα υταλνακ.
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Εγψβκντ α κιηαλτ µαγψαρ σζ⌠ φελτεηετ!λεγ ερδει φενψ! λεηετεττ. � ΘΛ 251., Ν ΙΙΙ:
363, ΙτκΤ 463, Σλ 383, Φγρ⊃ 6�7.

2.1.3. Α φινν−περµι κορι νϖνψνεϖεκ. Νγψ νϖνψνϖ µεηετ ϖισσζα α
φινν�περµι κορβα. Α νεγψεδικ ετιµολ⌠γι〈νακ λπ. κιεδδε ∼ φι. κενττ α γψενγϕε,
ηογψ χσακ Τ. Ι. Ιτκονεννλ φορδυλ ελ! �ταραχκβζα� (τεη〈τ νϖνψ) ϕελεντσβεν. Α
κιεδδε �κορ〈ββαν φ∀ϖελ βεν!ττ λακ⌠ηελψ, ρτ, κασζ〈λ⌠, γψεπεσ, φϖεσ ηελψ�.

Α νεϖεκ κζττ αζ ΥΕΩ (632) σζ⌠χικκε νψοµ〈ν βιζτοσ ετιµολ⌠για α ϕεαγιλ

�ζυζµ⌠�. Α δα>ασ �φλχσερϕε, ηανγα, χσαραβ� φινν−περµι κορι αδατολ〈σα Λεητιραντα
(1989: 30�31) υταλ〈σα αλαπϕ〈ν τρτντ, ακι ετιµολ⌠γιαιλαγ σ ϕελεντστανιλαγ
σσζεκαπχσολϕα α ζρϕν λα>εσ ιδ. σζ⌠ϖαλ. Α χσοπορτ λεγρδεκεσεββ ελεµε α βεαηχι

�ερδειφενψ!�, αµεννψιβεν ϖλεµνψεµ σζεριντ εγψβεϖετηετ! α µαγψαρ φενψϑ

σζ⌠ϖαλ, σ γψ ϖισσζαϖεζετηετ! α φιννυγορ κορρα.
βεαηχι: Πινυσ σψλϖεστρισ, ερδειφενψ!, µντψ, Φηρε (Κιεφερ): ∆ (Τν, Ρρ, Η,

Αν, Ο, Μερ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ, Τψσ); Ν (Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Νεσ); Ι; Κ
(Να, Πε, Νϕ, Ιµ, Κλδ, Τ). � <σι σζ⌠, δε κορα ϖιτατοττ. 1. Φινν−περµι κορι σζ⌠, ϖ. φι.
πετϕ; σζτ πεδαϕασ ∼ πδαϕασ ∼ πεδακασ; µδΕ πι;ε, Μ πι;; χσερ. πντ�, ϖτϕ.
πυ�ιµ; ζρϕ. πο�εµ ιδ.� Α φινν−περµι αλαπαλακ: ∗πε; ∼ ∗πεν;. Α µαγψαρ φενψϑ

σζ⌠τ ιττ νεµ ϖεσζι φελ αζ ΥΕΩ σ αζ ΣΣΑ. 2. Φιννυγορ ερεδετ∀ αββαν αζ εσετβεν
λεηετ, ηα α ∗πε; σζ⌠β⌠λ φεϕλ!δττ µορδϖιν σ φινν αλακ µελλεττ, α ∗πεν; αλακρα
µεννε ϖισσζα α χσερεµισζ σ α µαγψαρ αδατ. Α σζ⌠κεζδ! π ∼ φ σζαβ〈λψοσ, α
µαγ〈νηανγζ⌠−µεγφελελσ σζιντν, α σζ⌠βελσεϕι − ν;− µ〈σσαληανγζ⌠−καπχσολατβαν α
− ; − κπζ! λεηετ. Αζ ΥΕΩ α µαγψαρ φενψϑ �Ταννε, Φιχητε� αδατοτ α π∀ν3 �Φιχητε�
αλαπφορµ〈νακ µεγφελελ! αδατακντ τ〈ργψαλϕα. � Φριισ 112, Γεν 1525., ΩΛπΧηρ 66,
Ηαλ 98, ΘΛ 51., ΛΩφσ 1659., Ν Ι: 277, Λζ 4825., Χ 13, Γρ 732, Σχηλ 13, ΙτκΤ 374,
Λυκκ 116, ΣλΜορ 53, Κυρ 251, Κε 71, ΙτκΕ 3187. ΜοσΣλ 88, Σλ 35, ΣλΒ 372, 405 |
ΣΚΕΣ 534, ΥΕΩ 416, 727, Λρ 901., ΣΣΑ 2: 346. ς. ϕεαγγε−, κελυ−, σαγγεµ−,

�ο�να−, τυοδδαρ−.

δα∀ασ: 1.Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ (�ερικα�, �ηανγα�), κανερϖα, Ηειδεκραυτ.
(√σσζεττελβεν µ〈σ ηανγαφλτ ισ ϕελεντ, πλ. φεκετε 〈φονψα.): ∆ (Η, Ητ); Σ (Σορσ,
Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Κτ, Κρ, Π Συϕ, Κνκ, Λγ, Ενον, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ (Ν, Κλδ, Τ).
2. φλχσερϕε, ϖεσσζ!, ηαϕτ〈σ, 〈γ, ϖαλαµινεκ α σζ〈ρα: ∆, Σ, Ν, Ι, Κ. Α κυτατ⌠ποντοκ ε
µεγαδοττ ϕελεντσρε αζονβαν νεµ τρεκ κι ηανγσλψοζοτταν, ηισζεν νεµ φελελ
µεγ α µ⌠δσζερτανι βεϖεζετ!βεν ϖ〈ζολτ σζεµποντρενδσζερεµνεκ, ϖ. αζ 〈γ, σζ〈ρ
στβ. νεµ νϖνψνϖ. Ηαλ〈σζ Ιγν〈χ (= Ηαλ 138) τα>#σ �αϖαρφ∀, Εριχα ϖυλγαρισ�. �
Ηα α ζρϕν λ�α>εσ ιδ. σζ⌠ϖαλ εγψβεϖετηετ!, ακκορ α φινν−περµι κοριγ ϖεζετηετ!
ϖισσζα (Λρ 218.). � Φριισ 120, Ηαλ 138, ΘΛ 54., Λζ 7652., Ν Ι: 484, Χ 21, ΙτκΤ 582,
Σλ 98, Λρ 218.

ϕεαγιλ: 1. Χλαδονια ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, πευρανϕκλ, Ρενντιερφλεχη−
τε (Ρενντιερµοοσ); 2. [α φλδν νϖ! σ α ρνσζαρϖαστ⌠λ κεδϖελτ ζυζµ⌠ 〈λταλ〈νοσ
µεγνεϖεζσε]: (Χλαδονια, Χετραρια, ιζλανδιζυζµ⌠; Στερεοχαυλον, τιναϕκλ, φ〈χσ−
καζυζµ⌠, Στρυνκφλεχητε): Ν (Γρατ, Κνκ, Ενον, Κϖ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ
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(Σεϖ, Πα, Νϕ, Σ, Κλδ, Τ). � <σι σζ⌠, δε κορα ϖιτατοττ. 1. Φινν−περµι κορι σζ⌠, ϖ. φι.
ϕκλ �ζυζµ⌠�; καρϕ. ϕγλ �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; λ∀δ Κγλ �ζυζµ⌠�; ζρϕ. ϕαλ: ϕαλ−

Λι;, ϕαλα �τ!ζεγµοηα, ζυζµ⌠�. Α φινν−περµι αλαπαλακ: ∗ϕκ−λ (ΥΕΩ). 2. Κζ−
φινν κορι σζ⌠. Α ΣΚΕΣ α ζρϕν αλακοτ κρδ!ϕελλελ εµλτι, αζ ΣΣΑ νεµ ϖεσζι φελ,
γψ χσυπ〈ν α βαλτι−φινν εγψττλσιγ ϖεζετηετ! ϖισσζα. Μεγ〈λλαπτηατ⌠ � αζ
ΜΣΦΟυ−ϖαλ σσζηανγβαν (ϖ. Λεητιραντα) �, ηογψ σζ⌠ α κζλαππ κορβαν µεγϖολτ,
α δλι σ α κζπσ! (σϖδ) τερλετεκρ!λ ηι〈νψζικ.� Φριισ 347, Γεν 2055., ΘΛ 177.,
Ν ΙΙ: 452�3, Λζ 1691., ΙτκΤ 827, ΣλΜορ 16, Κε 30, ΙτκΕ 968., ΜοσΣλ 26, Σϖερ 35,
Σλ 231, ΣλΒ 278 | ΣΚΕΣ 129, ΥΕΩ 632, Λρ 260., ΣΣΑ 1: 256. ς. βοηχχε−,

βοηχχο−, διεηππε−, γασσα−, γυοππαρ−, ισλ〈νδδα−, κυορβα−, ν〈λλο−, ρ〈νεσ−, σαρϖϖα−,

σεαιδνε−, σµαρϖε−, σορϖα−, συπτα−, τυοδδαρ−, ϖαρρ−, ϖιελγισ−.

 2.1.4. Α φινν−ϖολγαι κορι νϖνψνεϖεκ. Ηατ νϖνψνϖ ταρτοζηατ α
χσοπορτβα. Ακ〈ρ α φινν−περµι χσοπορτβαν, ιττ ισ ϖαν ζυζµ⌠τ ϕελεντ! νϖνψνϖ:
λαηππυ �φοναλζυζµ⌠, σζακ〈λλζυζµ⌠� (µαι ϕελεντσε σζεριντ). Α βιζτοσαν φινν−
ϖολγαι κορι αδατ ισµτ φανϖ: συηπι �ρεζγ! νψ〈ρ�. Α λεαιβι �ηαµϖασ γερ� ισ
ταρτοζηατ α φινν−ϖολγαι αλαπνψελϖηεζ, δε αζ ΥΕΩ (689) φελϖετι α φινν ερεδετετ, αζ
ΣΣΑ (2: 64�5) α βαλτι σζ〈ρµαζ〈στ, α κολαι λαππβα πεδιγ α φιννσγι κζϖεττστ.

Κρδσεσ α συορδνα �κ!ρισ� ιδεταρτοζ〈σα. Νεµ µεγλεπ! α ϖαλαµιλψεν φ∀ ϖαγψ
σ〈σ νεϖνεκ α φινν�ϖολγαι κορι µεγϕελενσε: ϖυολγα �σζ〈ρ, σζαλµασζ〈λ, ζσυρλ⌠σζερ∀
φ∀ ϖ. σ〈σ�, ϖ. υρ〈λι κορι: µιεκτα �ζσοµβκσ〈σ�, φιννυγορ αλαπνψελϖι: νϕορµµ �φ∀�
(ϖζβεν).

Α φινν−ϖολγαι κορι νψελϖ〈λλαποτν〈λ ργεββιηεζ ταρτοζηατ α µυορϕι �βογψ⌠� σζ⌠,
αµελψ λεηετ, ηογψ α φιννυγορ κοριγ ισ ϖισσζαϖεζετηετ! (ΥΕΩ 264�65, ΣΣΑ 2:
148).

µυορϕι: 1. [βογψ⌠, γψµλχσ, µαρϕα, Βεερε]; 2. Εµπετρυµ νιγρυµ,
ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Ο, Υ, Μερ,
Σκαλσ, Σν∑, Φρ, Στ, ς); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ); Ν (Συϕ, Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Ρεπ,
Νεσ); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � <σι σζ⌠, δε κορα ϖιτατοττ. 1. Φινν−ϖολγαι
κορι σζ⌠. 2. Φιννυγορ κορι σζ⌠. ς. φι., καρϕ., ινκ., ϖ⌠τ µαρϕα �βογψ⌠�; . µαρι (γεν.
µαρϕα) ιδ.; λϖ µ#Αα ιδ.; µδΜ µαΑ �αλµα�, µδΕ Μ σσζεττελεκβεν: βογψ⌠; χσερ.
µρ, µρ �βογψ⌠, κερτι φλδιεπερ�; ? ϖογ. Λ µο∑ρι: πυλ−µο∑ρι �βογψ⌠φρτ� Ν
µορι>, µοριπ: µ. πιλ ιδ.; ? οστϕ Ι Ε µυρπ ιδ. Α φινν−ϖολγαι αλαπαλακ: ∗µαρϕα

�βογψ⌠� (ΥΕΩ 264). Αζ ΣΣΑ (2: 149�50) µεγκρδ!ϕελεζι α µδΜ µαΑ

�αλµα�ιδεταρτοζ〈σ〈τ ισ. Φιννυγορ ερεδετ∀ ακκορ λεηετ, ηα α ϖογυλ σ/ϖαγψ αζ οσζτϕ〈κ
αδατ ιδεϖονηατ⌠, δε αζ ΣΣΑ σζεριντ ισ, αζ ΥΕΩ σζεριντ ισ βιζονψταλαν αζ
ιδεταρτοζ〈συκ.� Λν 238, Γεν 2021., Ηζ 239, Ηαλ 73�4, ΘΛ 206, Ν ΙΙ: 700, Λζ
4018., Χ 65, Γρ 535�6, Σχηλ 98, ΙτκΤ 265, 903, Ηκ 952, 3, ΣλΜορ 42, Κυρ 198,
ΙτκΕ 2570., ΜοσΣλ 67, ΣλΜοσ 68, Σϖερ 52, Σλ 299, ΣλΒ 249, 358, ΒλΜ 194 | ΦΥς
113, ΣΚΕΣ 334, ΥΕΩ 264, Λρ 693., ΣΣΑ 2: 149�50. 
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συηπι: Ποπυλυσ τρεµυλα, ρεζγ! νψ〈ρφα, ηααπα, Εσπε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο,
Σκαλσ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, ϑ, Γ); Ν (Παρκ, Συϕ, Γρατ, Ταλµ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Ι;
Κ (Κλδ). � Φινν−ϖολγαι κορι σζ⌠, ϖ. φι. ηααπα; καρϕ. ηοαβα; αυν. ηοαβυ ∼ ηυαβυ;
λ∀δ ηυαβ ∼ ηυαβε ∼ ηοαβυ; ϖεπσζ. ηαβ; ϖ⌠τ #πα; σζτ ηααβ ∼ ηααϖ; χσερ. �απκι ∼
�απι ∼ �οπκε ιδ. Α φινν−ϖολγαι αλαπαλακ: ∗�απα �ρεζγ!νψ〈ρ�. � Λν 252, Γεν 1045.,
ΩΛπΧηρ 114, ΘΛ 301, ΛΩφσ 2303., Ν ΙΙΙ: 607, Λζ 7106., 7121χ., Χ 92, Γρ 1021,
Σχηλ 135, Λυκκ 144, Ηκ 1275, ΣλΜορ 73, Κυρ 328, Κε 88, ΙτκΕ 4627., ΜοσΣλ 114,
ΣλΜοσ 13, Σλ 432, ΣλΒ 244 | ΣΚΕΣ 46, ΥΕΩ 783, Λρ 1165.

2.1.5. Α κοραι βαλτι φινν / κζφινν κορι νϖνψνεϖεκ. Τιζενκτ αδατ ταρτοζηατ
ιδε, δε α σζ⌠τ〈ρακ σεγτσγρε κεϖσβ τ〈µασζκοδηατυνκ. Α νϖνψνεϖεκ κζλ
κοραι κζφινν κορι α ϕοκ>α �ϖρσ 〈φονψα�; Λεητιραντα Καισα Ηκκινεν (1983: 393)
µυνκ〈ϕ〈ρα ηιϖατκοζικ, αµελψβεν ρϖιδεν ταγλαλϕα α σζ⌠τ. 

ϕοκ∀α: ςαχχινιυµ ϖιτισ−ιδαεα, ϖρσ〈φονψα, πυολυκκα, Πρεισελβεερε: ∆ (Τν,
Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν
(Συϕ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � Α ΣΚΕΣ λαππ αδατοτ νεµ
εµλτ, β〈ρ α βαλτι φινν σζ⌠χσαλ〈δοτ γαζδαγον κπϖισελικ αζ αλ〈ββι πλδ〈κ: φι.
ϕυολυκκα ∼ ϕυοπυκκα ∼ ϕυοϖυκκα; καρϕ. ϕυοµιγαΛε; αυν. ϕυοµοι, λ∀δ Κυοµοι;
ϖεπσζ. ϕοΛικαιΛε; ϖ⌠τ ϕ?µυκασ; . ϕοοϖικασ; λϖ ϕ�οιµ[ι �ηαµϖασ 〈φονψα�. Ηκκινεν
α ΣΚΕΣ−σζελ ελλενττβεν εγψ ∗ϕ? σζ⌠τϖετ τεσζ φελ (κσ!ββι διφτονγιζ〈χι⌠, χσακ α
φιννβεν ϖαν λ−εσ αλακ), γψ α ϕοκ>α �ϖρσ 〈φονψα� νϖνψνϖ ισ εννεκ α
σζ⌠χσαλ〈δνακ α ταγϕα. Λεητιραντα ισ ηιϖατκοζικ ερρε, ϖ. ∗ϕο>Ι ιδ. Αζ ΣΣΑ σζεριντ α
κσει κζφινν κορρα ϖισσζαϖεζετηετ! α λαππ σζ⌠.� Λ 38, Φριισ 332−33, 341, Γεν
485., 2056., Ηζ 93, ΘΛ 171., ΛΩφσ 502., Ν ΙΙ: 413, Λζ 1767., 1816., Χ 49, Γρ
126, Σχηλ 78, ΙτκΤ 68, 582, Ηκ 800, ΙτκΕ 1077., Σλ 236, ΣλΒ 418, ςεστΛυυκ 137 |
ΣΚΕΣ 125, Ηκκ 393, Λρ 277., ΣΣΑ 1: 249. ς. βεατνατ−, γιεγα−, ρεππ−, κ�ρ�ναζ−

.

Εγψ µ〈σικ 〈φονψανϖ ισ βεσοροληατ⌠ α κζφινν κορβα: (852) σαρριτ �φεκετε 〈φο−
νψα�.

σαρριτ ∼ σαρ∋ρι: ςαχχινιυµ µψρτιλλυσ, φεκετε 〈φονψα, µυστικκα, Βλαυβεερε: ∆
(Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Φρ, ς, Στ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ);
Ν (Συϕ, Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � Ταλ〈ν κοραι
κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. φι. ηερυκκα �φεκετε ριβισζκε�; . ηερακα−, ηερακο−, η⌡ρκο−,
η⌡ρακα−, η⌡ρρακαµαρϕα, η⌡ρακασ �πιροσ ϖ. φεκετε ριβισζκε�; λϖ ιρ#µ#Αα �πιροσ
ριβιζλι�. Α σζ⌠ ετιµολ⌠γιαιλαγ σσζεφγγ α φινν ηερυκκα �ριβιζλι� > ηερα �σαϖ⌠�
σζ⌠ϖαλ. Α σζ⌠χσαλ〈δοτ ργι ϕϖεϖνψνεκ ϖλικ α φελττελεζεττ γερµ〈ν αλαπνψελϖι
σερα σζ⌠β⌠λ, αµελψ µεγφελελ α λατιν σερυµ �σαϖ⌠� σζ⌠νακ < ιευρ. ∗σερο−µ
�φολψαδκ�. � Φριισ 609, Γεν 999., Ηζ 141., ΘΛ 262., ΛΩφσ 2117., Ν ΙΙΙ: 385, Λζ
6053., 6244., 7329., Χ 81, Γρ 936, Σχηλ 118, ΙτκΤ 476, 582, Λυκκ 135, Ηκ 1138,
ΣλΜορ 66, Κυρ 316, Κε 85, ΜοσΣλ 105, ΣλΜοσ 72, Σλ 382, ΣλΒ 370, ςεστΛυυκ
140, ΙτκΕ 4044. | ΣΚΕΣ 71, Λρ 1090., ΣΣΑ 1: 157, 159.
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σοαηκι: Βετυλα, νψρ, κοιϖυ, Βιρκε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ,
ςδ, Σν∑, Φρ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Παρκ, Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Ρεπ,
Νεσ); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Νϕ). � Α σζ〈µι σζ⌠ α κζλαππ κοριγ ϖισσζαϖεζετηετ!, σ ταλ〈ν α
κοραι κζφιννιγ ισ, ϖ. φι. συοκκο �ηιεσκοιϖυ, Βετυλα πυβεσχενσ, Μοορβιρκε, σζ!ρσ
νψρ�; σζτ σοκκ �πεηµελεητινεν κοιϖυ, [πυηαλεϖελ∀] νψρ�, αζ αλαπαλακ ∗σοκα ιδ.
Α ΣΚΕΣ α ηανγτανι εγψεζσ νεηζσγειρε µυτατ ρ〈, αζ ΣΣΑ σζεριντ ισ α π〈ρηυζαµ
ηανγτανι οκοκβ⌠λ νεµ κιφογ〈σταλαν. Μ〈σικ λεηετ!σγκντ φελϖετ!δικ α συοκκι <
συο σζ〈ρµαζ〈σα, σ α ϕελεντσε ακκορ συολλα κασϖαϖα �µοχσ〈ρον νϖ!�, ακκορ α
λαππ σζ⌠ µ〈σ ερεδετ∀. Αζ ΣΣΑ, Λαγερχραντζ, Ηασσελβρινκ, Νιελσεν ποντοστϕ〈κ α
νψρ φαϕτ〈ϕ〈τ: Βετυλα πυβεσχενσ = Βετυλα αλβα = Β. οδορατα, σζ!ρσ νψρ (µολψηοσ ∼
φεηρ ∼ πελψηεσ ∼), ηιεσκοιϖυ, Μοορβιρκε. Α τββι νψελϖϕ〈ρ〈σ κυτατ⌠ποντϕαιν λεηετ
υγψανεζ, δε λεηετ Βετυλα πενδυλα = Β. ϖερρυχοσα, βιβιρχσεσ νψρ (κζνσγεσ ∼),
ραυδυσκοιϖυ, Ηνγεβιρκε; ιλλετϖε 〈λταλ〈νοσ ϕελλσε α νψρ νεµζετσγνϖνεκ, λ.
χµσζ⌠.

Α τββ−κεϖσβ βιζτοσ αδατοκ µγ: (537) ϕυοπµυ �µεζει σ⌠σκα�, (912) σοαη−

κι �νψρ�, (827) ρυοηκ# �ν〈δ�, (545) καναβορ �χσαραβ, ερικα, ηανγα�, (864) σ〈µιλ

�µοηα, σζ!ρµοηα, τ!ζεγµοηα�, (600) λ〈τνϕ〈 �φιαταλ νψρφα�, (673) µϕσιε �φαρκασ−
βοροσζλ〈ν�. Ταλ〈ν α λεγκεϖσβ βιζτοσ νϖνψνεϖεκ: (906) σκυολκα �ναγψ 〈γαϖεσζ−
τεττ νψρ�, (309) γαιββατ �αρανψϖεσσζ!�. Κλν ισ ρδεµεσ α (806) ρογα� �ριζσ� αδα−
τοτ µεγϖιζσγ〈λνι, µγ νψελϖϕ〈ρ〈σονκντ ισ εγψµ〈στ⌠λ ελτρ! σζ〈ρµαζ〈σ λεηετ. Αζ
ελσ! νγψ νϖνψνϖ βιζτοσαν µεγϖολτ α κζλαππ κορβαν, δε α τββι εσετβεν κρ−
δσεσ, ηογψ α κζφινν κορβαν µ〈ρ µεγϖολτακ−ε, σ γψενγε νψελϖϕ〈ρ〈σι ελτερϕεδτσ−
γκ, αδατολτσ〈γυκ µιαττ (πλ. γαιββατ, σκυολκα) α κζλαππ κοριγ ϖαλ⌠ ϖισσζαϖεζετσ
ισ βιζονψταλαν. Α σζ⌠τ〈ρακβαν εννεκ νινχσ νψοµα.

 � Φριισ 658, Γεν 936., Ηζ 141, ΩΛπΧηρ 112, Ηαλ 125, ΘΛ 284., ΛΩφσ 2252.,
Ν ΙΙΙ: 506, Λζ 6791., Χ 87, Σχηλ 134, Ηκ 1222, ΣλΜορ 70, Κυρ 333, ΙτκΕ 4380.,
ΜοσΣλ 112, Σϖερ 42, Σλ 415, ΣλΒ 308, | ΙτκΕΛπΧηρ 1430., ΣΚΕΣ 1112�3, Λρ
1155., ΣΣΑ 3: 214.

2.1.6. Α βαλτι φιννεν κερεσζτλ βεκερλτ σζαϖακ. Α κοραι κζφινντ κτ ναγψ
νψελϖι ηατ〈σ ρτε: α βαλτι, α γερµ〈ν. Εζεκετ α ηατ〈σοκατ α φλδµ∀ϖελσ, αζον βελλ
φ!λεγ α νϖνψϖιλ〈γ σζεµσζγβ!λ µυτατοµ βε. Α βαλτι κλχσνζσεκ: Λεητιραντα
κζλαππ κορι αδατνακ µιν!στι α συοιδνι � φ∀, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ
µεγνεϖεζσε� αδατοτ, αµελψ σσζεφγγ α φι. ηειν, . ηειν �σζνα� < λιτ. �ι�νασ

σζαϖακκαλ. Βαλτι ερεδετ∀εκ µγ: φι. ηερνε, . ηερν �βορσ⌠� < λιτ. �ρνισ; φι. σιεµεν,
. σεεµε �ϖετ!µαγ� < λιτ. σµενσ (ϖ. Βερεχζκι 2000: 12).

συοιδνι: 1. Χαρεξ ϖεσιχαρια, η⌠λψαγοσ σ〈σ, λυητασαρα, Βλασενσεγγε; 2. [α
σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε]; 3. [φ∀, φ∀φλε (πλ. π〈ζσιτφ∀), λ〈γψ σζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ,
αµελψ α λαπποκ ϖλεµνψε σζεριντ λεϖλτελεν]; 4. [τ〈γαββ ρτελεµβεν εγψττεσεν
µινδενφλε φ∀, αµιτ ϖ〈γνι λεηετ, σ σζν〈νακ ηασζν〈λνι]: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ,
Υ, Ο, Σκαλσ, ςδ, Σν∑, Φρ, ς, Στ, ςφσ); Σ (Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ
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(Σεϖ, Πα, Νϕ, Ιµ, Κλδ, Τ). � Κοραι κζφινν κορι σζ⌠ ∗�αινα, ϖ. φι. ηειν, σζτ ηαιν,
λϖ αινα. Α κζφιννβεν βαλτι ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. λιτ. �ι�νασ; λεττ σενσ �σζνα, φ∀�. �
Λν 252., Φριισ 689, Ηζ 144, Ηαλ 130, ΘΛ 297., ΛΩφσ 2246., Ν ΙΙΙ: 588�59, Λζ
7132., Χ 91, ΙτκΤ 528, Ηκ 1265, ΣλΜορ 73, Κυρ 330, Κε 88, ΙτκΕ 4651., ΜοσΣλ
113, Σϖερ 24, Σλ 434, ΙτκΕΛπΧηρ 1478., ΣλΒ 250, Κορη 30 | ΙτκΕΛπΧηρ 1478., Λρ
1171., ΣΚΕΣ 65, ΣΣΑ 1: 150�51.

Α βαλτι ηατ〈σ ταρτοττ µγ, αµικορ α Κρ. ε. ΙΙ. ϖεζρεδ υτολσ⌠ σζ〈ζαδαιβαν εγψ ϕ
νπεσσγγελ, α γερµ〈νοκκαλ κερλτεκ καπχσολατβα α φιννσγι νπεκ ελ!δει. Α
γερµ〈ν ηατ〈σ εζερ ϖετ φογ 〈τ, σ α βαλτι φινν νψελϖεκ κζσ γερµ〈ν
ϕϖεϖνψσζαϖαινακ σζ〈µα 450. Κσ!ββ εννεκ τββσζρσε κερλτ α σϖδβ!λ α
φιννβε, α νµετβ!λ αζ σζτβε (Βερεχζκι 2000: 13). 

Α τµ〈νκηοζ σζοροσαββαν καπχσολ⌠δ⌠ τερλετ σζ⌠κινχσβ!λ νη〈νψ πλδα: λπ.
ηοµβιλ ∼ ηυµβιλ, φι. ηυµαλα, . ηυµαλ �κοµλ⌠� < ⌠νο. ηυµλι, σϖ. νο. ηυµλε; λπ.
η〈ϖϖαρ ∼ καυρ#, φι. καυρα, . καερ �〈ρπα� < ⌠γ⌠τ ηαγρι, ⌠σϖ. ηαγηρε, σϖ. νο. ηαϖρε,

νο. σϖ. νψϕ. ηαγρε; λπ. ρογα� ∼ ροηκα, φι. ρυισ, . ρυκισ �ροζσ� < ⌠γερµ. ρυγιζ, ⌠νο.
ρυγρ, νο. ρυγ, σϖ. ρ∑γ.

2.1.7. Α κζλαππ κορι νϖνψνεϖεκ. Εββεν α χσοπορτβαν ταλ〈ληατ⌠κ φανεϖεκ:
�υοδδϕε �βερκενψε�, γ〈λϖα � κργτ!λ µεγφοσζτοττ νψρφα ϖαγψ φενψ!�; α
ϕελεντσµεγαδ〈σ ιττ ελγ βιζονψταλαν. Ταλ〈λυνκ κισεββ νϖνψεκετ: δεαππυ

�µοσζατ�, γαδνα �ζυζµ⌠�, γψακορι α ζσυρλ⌠, λπ. ηοα��α.
Α κοραι κζφινν χσοπορτβαν µ〈ρ εµλτεττ 〈φονψανεϖεκ (ϕοκ>α �ϖρσ〈φονψα�,

σαρρι �φεκετε 〈φονψα� µελλεττ υγψανχσακ βογψ⌠νϖ α λ〈ττατ �τρπε σζεδερ
(τ!ζεγσζεδερ, λ〈πι σζεδερ)�. Α νϖνψ ρετλεν φορµ〈ϕ〈νακ α νεϖε (;υροτ ∼ ;υρροτ ∼
;υρυ �τ!ζεγσζεδερ, λ〈πι ∼, τρπε ∼) ακ〈ρ α φιννυγορ αλαπνψελϖιγ ϖισσζαµεηετ.
⊃ρδεµεσ µεγεµλτενι, ηογψ α φιννβεν ισ τββ νεϖε ϖαν α νϖνψνεκ:
(συο)µυυραιν, λακκα, ηιλλα; α λαππβαν α νεϖε λυοµι, αζ ρεττ τρπεσζεδερ βογψ⌠
νεϖε λ〈ττατ, αζ ρετλεν ;υρυ ∼ ;υροτ ιδ.

ηοα�∋�α: 1. Εθυισετυµ, ζσυρλ⌠, κορτε, Σχηαχητεληαλµ; 2. Εθυισετυµ ηψεµαλε,
τλι ζσυρλ⌠, κανγασκορτε, Ωιντερσχηαχητεληαλµ; Εθυισετυµ φλυϖιατιλε, ταϖιζσυρλ⌠,
ϕρϖικορτε, Τειχησχηαχητεληαλµ: Σ (Μ, ϑ, Γ); Ν (Κϖ, Κρ, Π, Υτσ); Ι; Κ (Ν, Πα, Νϕ,
Κλδ). ςιτατοττ ερεδετ∀: 1) Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠: ηοσια �τλι ζσυρλ⌠�> λπ. ηοα�∋�α

�ζσυρλ⌠, κεµνψ, φ∀σζερ∀ νϖνψεκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. 2) Λεητιραντα α ΣΚΕΣ−σζελ
ελλενττβεν κζλαππ κορινακ µονδϕα α σζ⌠τ ∗#��# �ζσυρλ⌠�, α φινν ερεδετετ νεµ
φογαδϕα ελ. 3) Αζ ΣΣΑ σζεριντ: νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν υγψανολψαν ερεδετ∀, µιντ α ηυοσια

�σρολ⌠κεφε� (γψακραν ισζαπζσυρλ⌠β⌠λ χσιν〈λτ〈κ), ϖ. σϖ. νψϕ. σκφτε(γρσ), σκυρ−

σκφτε ϖ. φρακεν, σκαϖφρκεν, −γρσ �ισζαπζσυρλ⌠�, αµελψβεν σκφτε υγψανολψαν
ερεδετ∀, µιντ α σκαφτ �σζ〈ρ�; σκυρα �χσυτακολνι, µοσνι πλ. σρολ⌠κεφϖελ�.� ΘΛ
153β, Ν ΙΙ: 331, Λζ 1466., Γρ 1518, Σχηλ 160, ΙτκΤ 774, Λυκκ 57, ΣλΜορ 14, ΙτκΕ
800., Σλ 219, ΣλΒ 312 | ΣΚΕΣ 82, ΦΥς 98, Λρ 850., ΣΣΑ 1: 174. ς. βεαλδο−,

χυοββυυ−, ;υοτνϕ〈τ, ϕ〈ϖρε−, ϕεαγγε−, κυαλακα−, νιιτο−, σιττε−, σ⌡⌡ρϖ−.
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λ〈ττατ: Ρυβυσ χηαµαεµορυσ, τρπε σζεδερ (τ!ζεγσζεδερ, λ〈πι σζεδερ), (κψπσ)
ηιλλα, (λακκα, (συο)µυυραιν), Μολτεβεερε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Σν∑, Φρ, ς,
Στ, Ητ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ); Ν (Συϕ, Ενον, Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Τ). �
Λεητιραντα σζεριντ κζλαππ κορι σζ⌠, αζ αλαπαλακ: ∗λ#ντΙκ.� Λ 38, Φριισ 360−1, Γεν
1399., Ηζ 250, ΘΛ 179., ΛΩφσ 1018., Ν ΙΙ: 469−70, Λζ 3200., Γρ 401, Σχηλ 83,
ΙτκΤ 186, Ηκ 818, ΣλΜορ 32, Κε 51, ΜοσΣλ 52, ΣλΜοσ 18, Σλ 255, ΣλΒ 254, 333,
465 | Λρ 566.

2.1.8. Κζλαππ κορι σκανδιν〈ϖ σζαϖακ. Λεητιραντα κζλαππ κορι νϖνψνεϖει
κζτ κορ〈ββαν κιµυταττυκ α βαλτι κλχσνζστ, α σκανδιν〈ϖβ⌠λ η〈ροµ ολψαν
αδατυνκ ϖαν, αµελψ κιµυτατηατ⌠ α κζλαππ κορι νψελϖ〈λλαποτβ⌠λ. Εζεκ σκανδιν〈ϖ
ερεδεττ Σαµµαλλαητι ισ κζλι: Προτο−Σχανδιναϖιαν λοανωορδσ (σεϖεραλ ηυνδρεδ);
τηε φολλοωινγ [ωορδσ] ηαϖε α ρελατιϖελψ ωιδε διστριβυτιον ιν τηε Σααµι λανγυαγεσ:
η〈ικα �ολδ πινε�; ρ〈σσι �φλοωερ�; ρισσι �τωιγ� (1998: 128�29) 

〈ικα ∼ η〈ικα: 1. Πινυσ σψλϖεστρισ, ερδειφενψ!, µντψ (πετϕ), Φηρε (Κιεφερ):
∆ (Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ)
ηαιηκα �ναγψον ναγψ ερδειφενψ!�; Ν (Συϕ, Ιβ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π) (η)αι�κ �φεκετε
κργ∀ ναγψ ερδειφενψ!�; Ι αικκα �ϖκονψ κργ∀ ϖασταγ ερδειφενψ!, µ〈ρ νεµ ν!, δε
µγ λ�; Κ (Νϕ, Τ) αικκ �⌠ρι〈σφα�; 2. Βετυλα, νψρ, κοιϖυ, Βιρκε: Σ (Αρϕ); Ν (Ιβ); Κ
(Τ) ⌠ρι〈σφα; 3. Πιχεα, λυχφενψ!, κυυσι, Φιχητε: Σ (ϑ, Γ); Κ (Τ) ⌠ρι〈σφα; 4. Θυερχυσ,
τλγψ, ταµµι, Ειχηε: Ν (Κτ, Κρ, Π, Ρεπ); 5. Αβιεσ, ϕεγενψεφενψ!, ϕαλοκυυσι (ηοπεα
κυυσι), Ταννε: Σ (Σορσ).� Νιελσεννλ: ρεγ φα, χσακ α νπµεσκβεν. Α κυτατ⌠κ
φ!λεγ αζτ ηανγσλψοζζ〈κ, ηογψ ναγψ (⌠ρι〈σ) ρεγ φα. Εββεν α ϕελεντσβεν αδϕα µεγ
Λεητιραντα ισ, κζλαππ κορινακ ϖϖε α σζ⌠τ, αµελψ Λαππφλδ εγσζν µεγϖαν. Α
φελττελεζεττ αλαπαλακ ∗#ϕκκ �ααρνιπυυ, ⌠ρι〈σ φα�. Κιχσιτ φυρχσ〈νακ τ∀νηετ εκκορα
ϕελεντσ−µεγοσζλ〈σ, ηισζεν α ϖαλ⌠σ〈γβαν σζερνψ νϖνψισµερεττελ ισ µεγ λεηετ
εγψ νψρφ〈τ ϖαγψ εγψ ερδειφενψ!τ κλνβζτετνι εγψ τλγψφ〈τ⌠λ. � Σκανδιν〈ϖ
ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο., νο. εικ; ⌠σϖ. #κ, σϖ. εκ; γερµ. ∗αικ �τλγψ�. Α λαππ (η)αι�κ

> φινν αικκι.� Λν 222, Φριισ 284, ΘΝ 84, Ηαλ 16, ΘΛ 2., ΛΩφσ 262., Ν Ι: 26, Ν ΙΙ:
289, Λζ 151., 1188., Γρ 4, Σχηλ 66, ΙτκΤ 6, Ηκ 711, ΣλΜορ 3, ΙτκΕ 50., ΜοσΣλ 7,
ΣλΜοσ 73, Σλ 12, ΣλΒ 478 | ΣΚΕΣ 8, ΑΕΩ 96, ΝΕΟ 85, ΣΕΟ 115, ΕΟ 180, Λρ 34.
ς. η〈ικα.

ρ〈σσι ∼ κραεσιε ∼ κραασσϕα: κυκκα, ρυοηο, ϖιννπυτκι, [ϖιρ〈γ; λ〈γψσζ〈ρ
ϖιρ〈γοσ νϖνψ, µελψνεκ λεϖελε ϖαν (γψ ταρτϕ〈κ α λαπποκ); φ∀, ανγψαλγψκρ]. Αζ
Ανγελιχα ϕελεντσ φ!λεγ αζ σζακι σ κελετι κυτατ⌠ποντοκρ⌠λ αδατοληατ⌠. Α
νϖνψνϖ Λαππφλδ εγσζν ισµερτ, κυτατ⌠ποντοκατ κλν νεµ ϖεσζεκ φελ. Α σζ⌠
αζ σσζετεττ νϖνψνεϖεκ λεγγψακοριββ υτ⌠ταγϕα. ϑελεντσσζ∀κλσσελ αλακυλτακ κι:
1. Μενψαντηεσ τριφολιατα, ϖιδραφ∀, ραατε, Φιεβερκλεε (Βιττερκλεε): ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο,
Τρ, Φρ, Ητ, Ωφσ); 2. Χοµαρυµ παλυστρε, τ!ζεγεπερ, κυρϕενϕαλκα, Βλυταυγε: ∆ (Η);
3. Τριφολιυµ, ηερε, απιλα, Κλεε: Σ. � Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. !σνο. γρασϕα;

⌠νο., νο. γρασ; σϖ. γρασ, γρσ �φ∀, (γψ⌠γψ)νϖνψ� Α σζ⌠ α γερµ. ∗γρ〈σϕα τ!ρε
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µεγψ ϖισσζα, µελψβεν α −ϕα σζυφφιξυµ.� Λν 249, Γεν 1263., Ηζ 70, ΘΝ 259, ΘΛ
121., 122., 232., ΛΩφσ 951., Λζ 2716., 3055., 5590., Γρ 422, Σχηλ 181, ΙτκΤ 422,
Λυκκ 128, ΣλΜορ 66, Κε 80, ΣλΜοσ 108, ΜοσΣλ 104, Σϖερ 106, Σλ 359, ΣλΒ 317,
438, 537,ΩΛπΧηρ, Ηαλ 49, 108, Χ 38, Ηκ 650−51, Ν ΙΙΙ: 259, ςεστΛυυκ 107 |
ΩΛπΧηρ 106, ΑΕΩ 185, Ν∆ΕΩ 355, ΝΕΟ 178, ΣΕΟ 207, ΕΟ 315.

√σσζεγζσ. Μιλψεν τανυλσ〈γγαλ σζολγ〈λ αζ !σι ερεδετ∀ νϖνψνεϖεκ
ϖιζσγ〈λατα? Ηα αζ υρ〈λι αλαπνψελϖ φελ!λ κϖετϕκ ϖγιγ αζ αδατοκατ, σζρεϖεηετϕκ
α φανεϖεκ σζ〈µ〈νακ χσκκενστ, α νϖνψεκ αλαχσονψαββ〈 ϖ〈λ〈σ〈τ, υγψανακκορ α
δσυλ⌠ αλϕνϖνψζετετ, αζ 〈φονψ〈κατ σ µ〈σ βογψ⌠κατ µεγνεϖεζ! αδατοκ
σζ〈µ〈νακ νϖεκεδστ.

Μεγνεϖεζτεκ τεη〈τ φ〈κατ: λυχφενψ!τ, φ∀ζετ, γερτ, βερκενψτ, νψ〈ρφ〈τ, τββ νϖ
ϖαν α νψρρε, αζ ερδειφενψ!ρε, ακ〈ρχσακ α ζυζµ⌠ρα. Αζ !σι ερεδετηεζ ταρτοζηατνακ
α µοηα, α ζσυρλ⌠, α σ〈σ, α βογψ⌠φλκ, αζ ανγψαλγψκρ, α χσερϕκ, α ηανγαφλκ
αδαται ισ.

Φελτ∀ν!, σ κλνσεν α βιζτοσνακ ταρτοττ ετιµολ⌠γι〈κ κζττ αζ, ηογψ τελϕεσ
µρτκβεν ηι〈νψοζνακ α ϖιρ〈γοκ, σεµ ερδει, σεµ µεζει ϖαγψ ρτι ϖιρ〈γοκ
νινχσενεκ µεγνεϖεζϖε. Εζ α τνψ ταλ〈ν αζζαλ φγγ σσζε, ηογψ α ϖιρ〈γ ϖιρ〈γζ〈σα
ρϖιδ, αζ αδατκζλ!κ νεµ τυδτακ ρ〈µυτατνι α δενοτ〈τυµρα, α νεϖεκ νεµ !ρζ!δτεκ
µεγ, σ νεµ ηαγψοµ〈νψοζ⌠δτακ τοϖ〈ββ. Α ηασζνοσσ〈γ, α νϖνψφελδολγοζ〈σ, αζ
εµβερι εσετλεγ 〈λλατι τ〈πλ〈λκκντ ϖαλ⌠ φεληασζν〈λ〈σ κεϖσβ ϕελλεµζ! α ϖιρ〈γοκρα.
<σεινκ κορ〈βαν πεδιγ µγ νεµ α σζπσγ ϖολτ α φοντοσ. Α ϖιρ〈γοκκαλ ελλενττβεν
α ζυζµ⌠, α µοηα, α φ∀φλκ, α σ〈σφλκ εγσζ ϖβεν ϕελεν ϖαννακ, α βογψ⌠κ
τ〈πλ〈λκοζ〈σρα αλκαλµασακ, α φ〈κ ϖτιζεδεκιγ εγψ ηελψεν 〈λλνακ, ϕ⌠λ
µεγφιγψεληετ!κ, ρζκεληετ! α λασσ πυσζτυλ〈συκ ισ, ϖ. σοαρϖι �ελσζ〈ραδτ
ερδειφενψ!�, γ〈λϖα �κρεγ νλκλι λοµβοσ φα ϖαγψ φενψ!�.

Κλνσεν α ναγψ ϖαγψ ρεγ φ〈κ µινδιγ ισ λενψ∀γζ! ηατ〈σσαλ ϖολτακ αζ
εµβερρε, ρκ µεγϕυλ〈συκ µιαττ σζ〈µοσ ϖαλλ〈σβαν, µτοσζβαν, βαβον〈βαν, ϖαγψ
γιγ ρ! φακντ α µονδ〈κβαν σ νπµεσκβεν, ϕβ⌠λ σ ϕβ⌠λ ισµτλ!δ!
µοτϖυµοκ, ϖ. λπ. 〈ικα ∼ η〈ικα �τλγψ, ερδειφενψ!, λυχφενψ!, ϕεγενψεφενψ!, νψρ�,
δε κλνσεν: �⌠ρι〈σ φα�; Νιελσεν: �ρεγ φα, χσακ α νπµεσκβεν�.

Α ηαζαι υραλισζτικ〈βαν εγσζεν αζ υτ⌠ββι ϖεκιγ σαϕν〈λατοσ µ⌠δον
ηι〈νψσζακµα ϖολτ α λαππολ⌠για. Α σζ⌠κσζλεττανι κυτατ〈σοκβαν ϖγζεττ
νϖνψνϖτανι µυνκα εζεν α ηι〈νψον ιγψεκσζικ ενψητενι γψ, ηογψ φελϖ〈λλαλϕα αζ
εγσζ λαππ νψελϖτερλετ σπεχι〈λισ νϖανψαγ〈νακ αζ σσζεγψ∀ϕτστ σ
ρενδσζερεζστ. Ηα αζ 〈λλατ− σ νϖνψνεϖεκ ετιµολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατ〈τ ϖαλαµεννψι
υρ〈λι νψελϖβεν ελϖγζικ, αββ⌠λ αζ αλαπσζ⌠κινχσρε, αζ !σηαζ〈ρα, α ϖ〈νδορλ〈σοκ
ιδεϕρε ισ τββ κϖετκεζτετστ λεηετ µαϕδ λεϖοννι. Τερµσζετεσεν χσακ βιζονψοσ
〈λλατ− σ νϖνψνεϖεκρ!λ λεηετ σζ⌠, αζοκρ⌠λ, αµελψεκ αζ υρ〈λιακτ⌠λ, σζ∀κεββεν: α
φιννυγοροκτ⌠λ λακοττ τερλετεκεν λτεκ σ λνεκ. Α µαι νψελϖεκ σζ⌠κινχσε ισ
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ηασζν〈τ λ〈τν〈, γαζδαγοδνα, σοκ σζ⌠ νεµ ϖεσζνε α φελεδσ ηοµ〈λψ〈βα, ηασζν〈λνι
λεηετνε !κετ αζ σσζεηασονλτ⌠ ϖιζσγ〈λατοκβαν, δε α νπραϕζι, ετνοβοτανικαι,
κυλτρτρτνετι κρδσεκβεν ισ α σεγτσγνκρε λενννεκ.

Α τζισεκηεζ φεληασζν〈λτ ϖ〈λογατοττ ιροδαλοµ

Α µαγψαρ σζ⌠κσζλετ φιννυγορ ελεµει 1�3. 1967�1978. [= ΜΣζΦΕ]
Βερεχζκι Γ〈βορ 2000: Βεϖεζετσ α βαλτι φινν νψελϖσζετβε. Υνιϖερσιτασ, Βυδαπεστ.
Βεργσλανδ�Μαγγα 1993: ⊕αρϕελσαεµιεν�δααροεν βαακοεγρϕα. [= ΒλΜ]
Βϕορϖανδ�Λινδεµαν 2000: ς∑ρε αρϖεορδ � Ετψµολογισκ ορδβοκ. Οσλο, [= ΕΟ]
Χολλινδερ 1943: Λαππισχηεσ Ωρτερϖερζειχηνισ αυσ Ηρϕεδαλεν. Υππσαλα. [= Χ]
Χολλινδερ 1977: Φεννο−Υγριχ ςοχαβυλαρψ. Ηαµβυργ, Υππσαλα. [= ΦΥς]
Φριισ 1887: Ορδβοκ οϖερ δετ λαππισκε σπρογ µεδ λατινσκ ογ νορσκ ... [= Φριισ]
Γενετζ 1891: Ωρτερβυχη δερ κολα−λαππισχηεν ∆ιαλεκτε. Ηελσινγφορσ. [= Γεν]
Γρυνδστρµ, Ηαραλδ 1946: Λυλελαπσκ ορδβοκ 1�12. Υππσαλα. [= Γρ]
Ηαλ〈σζ Ιγν〈χ 1891: ∆λι−λαππ σζ⌠τ〈ρ. Σϖδ−λαππ νψελϖ Ις. Βυδαπεστ. [= Ηζ]
Ηαλ〈σζ 1896: Πιτε Λαππµαρκι σζ⌠τ〈ρ σ νψελϖταν. Σϖδ−λαππ νψελϖ ςΙ. [= Ηαλ]
Ηασσελβρινκ, Γυσταϖ 1981: Σδλαππισχηεσ Ωρτερβυχη Ι�ΙΙΙ. Υππσαλα. [= Ηκ]
Ηκκινεν 1985: Συοµεν κιελεν ϖανηιµµαστα σαναστοστα ... [=Ηκκ]
Ηελλθυιστ, Ελοφ 1925: Σϖενσκ ετψµολογισκ ορδβοκ. Λυνδ. [= ΣΕΟ]
Ιτκονεν, Ερκκι 1960: Λαππισχηε Χηρεστοµατηιε. Ηελσινκι. [= ΙτκΕΛπΧηρ]
Ιτκονεν, Ε. 1986�1989: Ιναριλαππισχηεσ Ωρτερβυχη. 1�3. Ηελσινκι. [= ΙτκΕ]
Ιτκονεν, Τ. Ι. 1958: Κολταν ϕα κυολανλαπιν σανακιρϕα. Ι�ΙΙ. Ηελσινκι. [= ΙτκΤ]
Κερτ, Γ. Μ. 1986: =((>?)∗−.&??)4≅ ?Α∗+(.Β. 2/141Χ.(∆. [= Κε]
Κορηονεν, Μικκο 1981: ϑοηδατυσ λαπιν κιελεν ηιστοριααν. ΣΚΣΤ 370. [= Κορη]
Κυρυχσ, Μ. Ρ. 1985: =((>?)∗−.&??)4≅ ?Α∗+(.Β. ,∗?)+(. [= Κυρ]
Λαγερχραντζ 1926: Ωρτερβυχη δεσ Σδλαππισχηεν ... [=ΛΩφσ]
Λαγερχραντζ, Ελιελ 1939: Λαππισχηερ Ωορτσχηατζ. Ηελσινκι. [= Λζ]
Λεητιραντα, ϑυηανι 1989: Ψητεισσααµελαινεν σαναστο. ΜΣΦΟυ. 200. [= Λρ]
Λινν, Χαρλ 1977: Λαππλνδισχηε Ρεισε υνδ ανδερε Σχηριφτεν. Λειπζιγ. [= Λ]
Λννροτ, Ελιασ 1854: Υεβερ δεν Εναρε−λαππισχηεν ∆ιαλεκτ. [= Λν]
Λυκκαρι, Πεκκα 1974: Σαµι�συοµα σαδνεκιρϕι. Ηελσινκι. [= Λυκκ]
Μοσνικοφφ�Σαµµαλλαητι 1988: Πιενι κολτανσααµε�συοµι σανακιρϕα. [= ΜοσΣλ]
Θϖιγσταδ 1893: Νορδισχηε Λεηνωρτερ ιµ Λαππισχηεν. Χηριστιανια,. [= ΘΝ]
Θϖιγσταδ 1901: Λαππισκε Πλαντεναϖνε ... 302�326. [= ΘΛ]
Σαµµαλλαητι, Πεκκα 1989: Σ〈µι�συοµα σ〈τνεγιρϕι. Οηχεϕοηκα. [= Σλ]
Σαµµαλλαητι, Πεκκα 1993: Σ〈µι�συοµα�σ〈µι σ〈τνεγιρϕι. Οηχεϕοηκα. [= ΣλΒ]
Σαµµαλλαητι�Μοσνικοφφ 1991: Συοµι�κολτανσααµε σανακιρϕα. [= ΣλΜοσ]
Σχηλαχητερ 1958: Ωρτερβυχη δεσ Ωαλδλαππενδιαλεκτσ ϖον Μαλ∑. [= Σχηλ]  
Σεβεστψν Ιρν 1943: Φ〈κ σ φ〈σ ηελψεκ ... Φιννυγορ ρτεκεζσεκ 7. [= Φγρ⊃]
Συοµεν κιελεν ετψµολογινεν σανακιρϕα Ι�ςΙ. 1955�1978. [= ΣΚΕΣ]
Συοµεν σανοϕεν αλκυπερ. Ετψµολογινεν σανακιρϕα 1�3. 1992�2000. [= ΣΣΑ]
Υραλισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη Ι�ΙΙ. 1986�1988. [= ΥΕΩ]
ςεστ�Λυυκκονεν 1992: Ματκαλλε µυκααν. Συοµι�σααµε�συοµι σ. [= ςεστΛυυκ]
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Ωικλυνδ 1894: Κλεινε Λαππισχηε Χηρεστοµατηιε µιτ Γλοσσαρ.  [= ΩΛπΧηρ]
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Α τµ〈ηοζ καπχσολ⌠δ⌠ πυβλικ〈χι⌠κ:

Κασϖιεν νιµετ λαπιν κιελεσσ. ΧΙΦΥ 7/3Β: 377�381. ∆εβρεχεν, 1990.
Α λαππ νϖνψνεϖεκ ρενδσζερε. ∆οκτορι ρτεκεζσ. Κζιρατ. ∆εβρεχεν, 1992.
Κικ αζοκ α λαπποκ? Ιν: Μαγψαρταντ〈σ. 1993/3. 39�40. Βυδαπεστ, 1993.
Α λαππ νϖνψνεϖεκ ετιµολ⌠γιαι προβλµ〈ι. Φολια Υραλιχα ∆εβρεχενιενσια 3: 47�

65. ∆εβρεχεν, 1994.
Αζ σσζετεττ σζ〈µι νϖνψνεϖεκ. ΧΙΦΥ 8/ς: 113�116. ϑψϖσκψλ, 1995.
Κτσγεκ σ κρδσεκ σζ〈µι νϖνψνεϖεκ ετιµολ⌠γι〈ϕ〈βαν. ΦΥ∆ 4: 89�96.

∆εβρεχεν, 1997.
Α. ςεστ−Αικιο�ϑ. Αικιο�Ε. Αικιο: Λοττιτ λυονδδυσ. (Ισµερτετσ). ΦΥ∆ 6: 164�165.

∆εβρεχεν, 1999.
Μαγψαρ, φινν σ σζ〈µι ονοµασζτικαι ϖιζσγ〈λατοκρ⌠λ. ⇐ννεπι κνψϖ Κερεσζτεσ

Λ〈σζλ⌠ τισζτελετρε. ΦΥ∆ 8: 379�388. ∆εβρεχεν�ϑψϖσκψλ, 2001.
Ιρϕα Σευρυϕρϖι−Καρι (τοιµ.): Βεαιϖϖι µ〈ν〈τ. Σααµελαιστεν ϕυυρετ ϕα νψκψαικα.

(Ισµερτετσ.) ΦΥ∆ 9: 177�192. ∆εβρεχεν, 2002.
Α. ,. −./01/+(�Β. Β. 2/3(1)41α: #&??)∗−Ε.∋Φ1?)4≅ 0∗Γ(14Η/?)4≅ ?Α∗+(.Β

(1(∋+(14Φ ?∗?&∆4?ΓΙϑ). (Ισµερτετσ.) ΦΥ∆ 9: 162�165. ∆εβρεχεν, 2002.
Πεκκα Σαµµαλλαητι: Τηε Σααµι Λανγυαγεσ. Αν Ιντροδυχτιον. (Ισµερτετσ.) ΦΥ∆

9: 173�176. ∆εβρεχεν, 2002.

Κονγρεσσζυσι ελ!αδ〈σοκ
Κασϖιεν νιµετ λαπιν κιελεσσ. Χονγρεσσυσ Σεπτιµυσ Ιντερνατιοναλισ Φεννο−Υγρισ−

ταρυµ, ∆εβρεχεν, 1990.
Αζ σσζετεττ σζ〈µι νϖνψνεϖεκ. Χονγρεσσυσ Οχταϖυσ Ιντερνατιοναλισ Φεννο−Υγ−

ρισταρυµ, ϑψϖσκψλ, 1995.
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Ενγλιση συµµαρψ

Ετψµολογιχαλ λαψερσ οφ Λαππιση πλαντ ναµεσ

Μψ παπερ ισ αβουτ τηε χλασσιφιχατιον ανδ ετψµολογψ οφ τηε ναµεσ οφ τηε πλαντσ ιν
Λαπλανδ. Ασ Ι διδ νοτ ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το χολλεχτ ον τηε σποτ Ι αχηιϖεδ µψ
τασκ βψ υσινγ διχτιοναριεσ ανδ λιστσ ωορδσ.
Τηε γρεατεστ παρτ οφ τηε παπερ, ωηιχη ισ α συµµαρψ οφ α τηεσισ, ισ α γλοσσαρψ ιν
ωηιχη Ι συµµαριζεδ τηε ναµεσ οφ πλαντσ φουνδ ιν τηε διφφερεντ διχτιοναριεσ Ι ηαϖε
στυδιεδ. Αχχορδινγ το τηε σιµιλαριτιεσ οφ σουνδσ Ι σεπερατεδ φιϖε µαιν διαλεχτ τψπεσ
οφ Λαππιση: Σουτηερν, Σωεδιση, Νορωεγιαν, Ιναρι ανδ Κολα−κολτα Λαππιση.
Ι χοµπιλεδ τηε γλοσσαρψ ιν αλπηαβετιχαλ ορδερ. Εαχη οφ τηε νυµβερεδ εντριεσ
χονσιστσ οφ τηρεε παρτσ: ηεαδωορδ (χονταινινγ διαλεχτ σπεχιφιχατιονσ ωιτη ιτσ πλαχεσ
οφ χολλεχτινγ ανδ µεανινγσ ιν Λατιν, Ηυνγαριαν, Φιννιση ανδ Γερµαν), ετψµολογψ
ανδ σουρχεσ. Τηε ηεαδωορδ ισ, ποσσιβλψ τηε Νορωεγιαν Λαππιση ναµε οφ τηε πλαντ
φολλοωεδ βψ τηε Λατιν ναµε. Ιφ τηε ναµε οφ τηε πλαντ δοεσ νοτ εξιστ ιν Νορωεγιαν
Λαππιση, προχεεδινγ φροµ τηε σουτηερν διαλεχτ τοωαρδσ τηε Νορτη ανδ τηε Εαστ, τηε
φιρστ οχχυρανχε οφ τηε ωορδ ισ γιϖεν ασ α ηεαδωορδ ανδ αλλ τηε οτηερ φορµσ φολλοω.
Τηε νεξτ παρτ οφ τηε εντρψ ισ ιν τηε ετψµολογψ οφ τηε ωορδ. Ωορδσ χαν βε οφ
ανχιεντ οριγιν φροµ προτο−λανγυαγεσ (Προτο−Υραλιχ ε. γ. βοσκα �ανγελιχα πλαντ�;
δυοπµα �βιρδ−χηερρψ�; γυοσσα �σπρυχε�, Προτο−Φιννο−Υγριχ ε. γ. λπΚο νϕορµµ

�γρασσ ιν ωατερ�; λπΙ πυ〈ϕυι �ωιλλοω�, Προτο−Φιννο−Περµιχ ε. γ. βεαηχι �πινε�,
Προτο−Φιννο−ςολγαιχ ε. γ. συηπι �ασπεν�; µυορϕι �βερρψ�, Βαλτιχ−Φιννιση ∼ Εαρλψ
Πρε−Φιννιχ ε. γ. ϕοκ>α �λινγονβερρψ�; συοιδνι �ηαψ� ανδ Χοµµον Σααµιχ),
λοανωορδσ (φροµ ολδ Σκανδιναϖιαν, Νορωεγιαν, Σωεδιση, Φιννιση, Ρυσσιαν,
Ιντερνατιοναλ, Χαλθυε), οφ Λαππιση οριγιν (χοµπουνδσ, δεριϖατιον,
χοµπλεµεντατιον ανδ αλλιπσισ) ορ οφ υνχερταιν ορ υνκνοων οριγιν.
Ιν τηε λαστ παρτ οφ τηε εντρψ α λιστ οφ λιτερατυρε ισ γιϖεν. Ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον
τηερε ισ α µαπ ωιτη τηε ναµεσ οφ πλαντσ φουνδ ιν µοστ διαλεχτσ. Σιµιλαρλψ, Ι
ινδιχατεδ τηε ναµεσ οφ πλαντσ ωηιχη αρε ιντερεστινγ, σπεχιαλ ορ χηαραχτεριστιχ ονλψ
ιν Λαπλανδ.
Φορ εξπλορινγ τηε ποσσιβιλιτεσ οφ τηε συβϕεχτ µορε ινϖιστιγατιον ισ νεεδεδ ον τηε
σποτ βψ σχηολαρσ οφ µυχη λινγυιστιχ ανδ βοτανιχαλ κνοωλεδγε. 


