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Hang-tan. 

1. §. Az osztják nyelv hangjait következő hetükkel fejezzük ki 
a á e i i o u 
k h (eh) g ng (n) j 
1 í n rí s s s z z r 
t f d' 
p b v m 

Az í ú é t a' j hanggal lágyítottakat jelentik, tehát ly, 
ny, ty, s j ; az s = magyar s. 

Castrén meg ö és ti magánhangzókat, továbbá k' =± g, c c 
5 §, tJ dl mássalhangzókat veszi föl. — A' k' == kj ; g = gy ; c = 
cs, 5 = dz, % = ds. *) 

») A' betűk a' hangok jegyei; a' szók ugyan egy hangbul is állhatnak, 
p. o. i, mi egyet jelent, de legtöbbnyire két vagy több hangok egyesületei. A' 
szó tehát hang-egyesület. Ez a' hang-egyesület nem hang-rakás, mellynek se 
eleje se utója nincsen, millyent például két vagy három, vagy tíz borsó szem 
teszen, a' mellyben keresetlenül első, vagy második, vagy harmadik, vagy utolsó 
lehet minden szem, a' nélkül hogy legkevesbbé is változnék a' rakás, hanem a' 
szó valóságos hang-test, mellynek van eleje, utója, belseje, mindegyik saját erejű 
és hatású lévén. 'S valamint a' test, úgy a' szó is részekbül áll, a' mellyeket helye
sen utótagoknak nevezünk; a' szótagnak meg az eg3'es hangok a' legegyszerűbb ré
szei. Mikor az egyes hangokrul kell beszélleni, legjobb, úgy hiszem, 's a' magyar 
nyelv felfogásához is legillőbb, ha elő, utó, belső jelzőkkel külömböztetjük meg 
azokat, 's előhang, utóhang, belhang műszókat képezzük és használjuk. Vegyük 
p. o. aktipsá ss gyűjtés szót. Ebben ah előtag, t'ip beltag, sa utótag ; továhbá, 
mikor az egyes hangokat tűntetjük ki, az aktípsa szóban a előhangbeli, ktip 
belhangbeliek, a utóhangbeli. — Lehetne az eló't és utót a' kezdő' és végső szóval 
s megnevezni, miszerint ah volna kezdő, sa végző szótag : de akkor a' helsőt 

nem birjuk megfelelő szóval kifejezni, mert a' kezdő és végző közt a' folytató 



HANfí-TAN. 29 

M a g á n h a n g z ó k . 

2. §. Ezek, Castrén szerint, rövidek és hosszak; a' hosszakat 
így fejezi ki •" á, é, í, 6, ú. Vologodszki a' hosszú ¥, u-t kettőzéssel 
fejezi ki, így: i"í, uu; más hosszakat nem igen találhatni nála. Re-
guly néha úgy írja mint Castrén, néha, jelesen az e-t, magyaro
san, így : é. 

A' rövid magánhangzók kiejtése, Castrén szerint, hol nyílt, 
világos, hol zárt, homályos; az utolsó szótagban igen kétes, mint: 
tűrvm, t/űrem, tvrm; sodop, sotep hüvely. A' hosszak kiejtése, ter
mészet szerint, világos. 

3. §. A' rövid a, Castrén szerint, majd az o-hoz, majd az f-höz 
közeledik; az első a' gyöki szótagban, a' másik inkább az utótag
ban fordul elő, p. o. opa és aha néne, not, nat orr, poh, pah fiú, por, 
par fúru,,jot,jat rest; —jernas,jemesmg} keraj),kerepha,jó, ádang, 
ádeng reggel; ára, áreh, ének, an$a, an$e, an$eh csipkebokor. 

Az a és o közti változás, Castrén szerint, hosszú gyöki szó
tagban is előfordul, mint: södop, sdtep hüvely, tok, pás1 pos kesztyű. 
A' szurguti nyelvjárásban a' birtokos ragu szó a' homályos a-t w-vá, 
a'világost pedig f-vé változtatja, mint pás kesztjü, jpwsm kesztyűm, 
sdrt csuka, súrdem csukára; tds áru, tisem árum, sáp patak, styem 
patakom. 

Az a és o változását, Vologodszki szerint, az obdorszki nyelv
járás is mutatja, mint láng és long bálvány; hol-ta és hal ta halni; 
hos-ta és has-fa ismerni, tudni; hor és har hím állat, mén, bika stb. 

Reguly is kiteszi az a-nak eme két hangját, lígy hogy az 
o-felé hajlót így jegyzi: a, a' tiszta a-t pedig minden megkülönböz
tetés nélkül hagyja, p. o. saper és soper jeles, rendkívüli, kar és kor 
férfi, hím, vuáj és vuoj vaj, vt/as és vuos város stb. Ellemben as &z 
Obi folyó, ar sok, jaj báty, labed hét stb. a' mellyeket Castrén á-
val írna, de a' mellyek Reguly szerint rövidek, jóllehet tiszta a 

van, 's ez i t t alkalmatlan. A' mit a' magyar nyelv természet szerint valónak, 
testnek, növevénynek, vagy természet szerint folytonosnak tekint, annak elejét, 
utóját szereti megnevezni, 's ezek között ott kell lenni a' 6eZsö'-nek vagy óe'/-nek 
is. Azt> hiszem tehát, hogy előhang, belhang, utóhang, továbbá előhangbeli, belhang-
beli, utóhangbeli szók nem alkalmatlan grammatikai műszók. 
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hangúak. Az o felé hajló a ott van az amesti, ülni, szóban is, melly 
másutt omesta, söt umesta is. 

Az utóhangbeli a, aj lehetett a) a' psa képzőben eredetileg, 
mert a' többesi és más képzők meg a' ragok előtt visszakerül a' j , 
mint: akt'ipsa gyűjtés, aktlpsajet gyűjtések (nem akiipsat, vagy 
ah t ipsét); harizipsa írás, hanSipmjet írások; pariipsa parancs, par-
Upsajet stb. unlt'ipsa tanítás, unltipsajern, unlüpsajen, unlt'ipsajel 
tanításom, tanításod; tanítása stb. mortal'ipsa mérés, mortal'ipsajing 
mérhető; most'ipsa értés, mostipsajing értő, tanulékony stb. Úgy 
látszik, más a utóhangbeliek is teszik azt, mint: hola halott, hola-
jet halottak. 

b) a, mint az igének szenvedő képzője is aj (vogulban au, ov), 
p. o. mása adatott, masajin adattál, masajet adattak; labidla évődik, 
labidlajet evődnek; jogodla érkezik, jogodlaju érkezünk; vozatla 
üldöztetik, v zatlajit üldöztetnek. 

De másfélül az utóhangbeli a rendesen elszokott változni, 
kivált a' képzők előtt. Jelesen 

a' ta névi mód Regulynél mindég ti, mint amesti ülő, Volo-
godszkinál om'ista ; verti csináló, Vol. verta stb. Ebbül megérthető, 
hogy a' ta a! birtokos előtt, 's az ot képzőféle szó előtt elváltozik, 
vagy elvész, mint: jas'ta inni, i\6,jas(em, jaéten, jas'tel ivásom, ivá-
sod, ivása; últa lenni, levő, ültem, ulte.i, xdtel valóm vagy létem 
stb. mata adni, adó, matem, maten, matel adásom, adásod stb. — 
jas'ta ivó, jastot (jasta-ot) az ivó; mata, matot SLZ adó, ulta, tdtot 
a' lévő stb. 

a' la fosztó képző U is. Regulynél mindig li, p. o. kasla ked
vetlen, és kasl'i; sem-la szemnélküli, vak, és seml'i. Ez a' la, l'i (li) 
fosztó sJ többesben mindig le} mint: kasla, kasl'i szomorú, kaslet 
szomorúak ; semla, seml'i vak, semlet vakok; ojla szerencsétlen, 
ojlet; Jiariila nem titkos, nyilvános, hanilet. 

Az ot előtt a' la képzőnek mind a-ja mind ü-je elvész, innen 
kaslot a,' szomorú (kasla-ot, kaslí-ot); semlot a' vak, hanilot a' nyil
vános stb. 

Egyéb utóhangbeli a is elvész ezen képzők előtt, mint mada 
melly, madet mellyek, madot a' mellyik. Az egytagú szók kivételt 
tesznek, mert ma én, ma-ot éné, maotem enyém. 

A' pa, ba képző lehet p'i, bt sőt csak p, b is; mint sempa, 
semba, semp'i, sembi, semp szemű; sampa, samba, samp'i} samb'i, 
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samp szívű. A' semp, samp így is ejthető: semip, samip; így kur 
alak, kurip alakú; így a' tur torok szónak eme képzőse: turpa, 
túrba, turb'i, tufip, turop, turp. 

A' beíhangbeli a is gyakran i-vé változik, nemcsak képzők 
előtt, hanem a' szók tőjében is, mint : haj-ta és hi-ta hagyni; 
aq'id-ta és ig'id-ta függi j akmazapsa és akmas'ipsa gyűlés (aktma-
zipsa h.)} irsalapsa és iv'isVipsa. kötés stb. ellata és ell'ita hányódni; 
rahta-ta és rahfi-ta kedvessé tenni; imáitata és imaltUa gyógyítani; 
amdaltata és amdiltata örvendeztetni; sagat és Bajit szerint; lav'ivt 
és lürt nehéz; lav'irtap és li'irtap teher; lav'üta és Ixilta felvi
gyázni, stb. 

4. §. a se Castrénnél, se Vologodszkinál nem fordul elő; ez 
utóbbi az írás miatt nem fejezhette ki, ha észrevette is a' kiejtés
ben. Reguly nemcsak rendesen az inessivus na-% 's a' lativus és bir
tokos a-t írja á'-vel, hanem a' szók tőjében is gyakran kiteszi az 
a-t, p. o. kangeuna (kangeuna) hágónkon, hegyünkön, nohlci (nohla) 
félje, felsője, sohla (sohla) deszkája, a' nog't's-, sogol-hól; kcism sárga, 
világos, jang jég, jcim jó stb. A" kövekező parallel sor mutatja, mi 
gyakran fordul elő Regulynél az a hang: 

Torma kaltmem káli ho ültem pátá 
jelmá kaltmem káli ho ültem uriná. 

5. §. A' rövid e, Castrén szerint, az Irtis mellékein úgy hang
zik, mint a' finn a, vagy a' széles magyar e, p. o. pegde fekete, pesté 
éles. 0 tehát az a-t is csak e-nek írja. A' hosszú e, úgymond, i-vé 
szeret változni, ha nyilt, mint: jenget, jínget gömbölyű kaska, ne-
bek, nípek papír stb. EUemben ha zárt, akkor az 'i (orosz w) váltja 
fel, mint teles, tilis hold és hónap. 

Vologodszki, már az orosz írás miatt, nem teszen 's nem te
henet külömbséget az e között, ha külömbözö hangzásúnak tudja 
is. — Az e és o felváltatik néha, mint serasla-ta és sorasla-ta alku
dozni ; kel és kol kötél; ajkol és aj kel hír stb. 

Regulynél néha é is van, a' mivel alkalmasint a' hosszú e-t 
fejezte ki, a' magyar írás szerint. O tehát az a} e, é hangokat meg-
külömbözteti. 

6. §. Az í (orosz BI) nagy szerepű Vologodszki írásában. Ha 
szem előtt tartjuk a' vogul Máté és Márk fordításokat, '$ azokat a 
Reguly írta vogul nyelvemlékekkel összehasonlítjuk, azt vagyunk 
hajlandók hinni, hogy az orosz írástudók a' közép é-t általában 
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M-val fejezi ki, mit mi V-vel írjuk ott és egyebütt. Tehát ezen 'i ha
sonló az é-vel. Ugyan ez a' nézet támad bennünk, ha Vologodszki 
osztjákját hasonlítjuk össze a' Reguly hozta osztják nyelvemlékek
kel. Regulyuél tehát rendesen e (é) van a' Vologodszki M-je \t) 
helyett. 

De az % (H) nemcsak é helyett van Vologodszkinál, hanem 
a helyett is sokszor, mint láttuk a' la és pa képzőknél. Ezt az 'i-t 
Reguly csak i-vel fejezi ki, ő tehát a' tompa orosz % hangot, melly 
hasonlít az c-hez, egyáltalában nem vette föl. — Castrén szerint 
az % talán csak rövid szótagokban fordul elő. Vologodszki nem rit
kán biH-t azaz két a-t ír, a' mi talán nem két tagú, hanem egy hosz-
szú tagú, p. o. t'i'i-t'i születni; de Wicdemann an t'ijilem ír (Mát. 
3, 11.), mintha tiji-ta volna. Egyébiránt úgy látszik, hogy ezen 
í (bi) hang nagyon kezd uralkodni az osztják és vogul nyelvben, 
mint a' magyarban az e (a), melly az ö-t és é-t már sok szóban 
kiszorította. 

Az i-ről nincs megjegyzés. Castrén azt mondja róla, hogy 
a' germán nyelvek í-jének felel meg. 

7. §. Az o-t és u-t összefoglalhatjuk, a' mennyiben gyakran 
egymás helyét tartják, p. o. ogol és ugol szán, og és ug fej, onlta és 
unlta szokni, vonda és unda -ig, ong és ung szurok stb. hol és lud 
hasadék, hol'ip és hul'ip háló, hon és hun gyomor, has, hong-ta és 
hung-ta hágni, hor és hur kép, hos és hus csillag, som és éuni erő stb. 

Egyébiránt hosszú ö nem fordul elő, mert az au-ból keletke
zett volna. Ez pedig Vologodszkinál ov, Castrénnél és Regulynél 
au, p. o. ovi ajtó, C. au • ovi folyó, R. aui. 

Hosszú u van mind a' háromnál. Vologodszki ww-val, C. és R. 
'i-val írják; az utolsó tí-val is jegyzi, p. o. muu, mii, mú föld, juupsa, 

jvpsa, júpsa leves. 
ö, ü Vologodszkinál nem fordul elő; Castrénnél néha, Reguly

nél csak az ö-t vettem észre, ü-t soha, p. o. Castrénnél kö%e, ke$e 
betegség (V. kaz betegség); pont, pem meleg fürdő gőz (V. pam 
hőség); köher, kener szegény, könyör-ögni (V. konar szegény). 

8. §. Iker magánhangzók Vologodszkinál: aj, oj, uj. Ezek 
iránt nincs kétség. De van az iránt, ha az 'i a' megelőző magán
hangzóval iker-e, vagy két külön magánhangzó ? mint pa'irt ge
renda, méil melly. E' két szó Castrénnél pagert, meget; látjuk tehát, 
hogy két tagú szókból valók. Vologodszki írásábul nem leket ki-
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venni, liogy két taguak-e, 's azért lehet-e így is írni: paj'irt, mejíl ? 
vagy pedig egy taguak, 's ennél fogva így is lehetne írnunk: pajrt, 
mejl f Azomban a' kéttaguság mellett tanúskodik a' sajit szó, melly 
sagat-bxú lett úgy, mint pagert} meget-hül patrt, méil. Az t-s iker 
magánhangzókat mi ez által tüntetjük ki, hogy aj, oj, uj, ejí-nek 
írjuk (az orosz írás ezekben a' j - t ií által fejezi ki), 's ezektül az 
ai, oi} vi, ei-t mint két tagú szókban előfordulókat megkülömböz-
tetjük. — A' vei (erő, hatalom, Castrénnél veg és voh) szónak rágó
sait így írja Vologodszki: veem veen veel, erőm erőd ereje; ebbül 
tehát gyanítjuk, hogy két tagúnak veszi mind ve'i-t, mind veem-et. 
Az 'ii p. o. a' fi'í-ta, születni, szóban, szinte kétséges, hogy ti-e vagy 
fij, lásd a' 6. §-ban. Ha összevetjük a' Castrénnél előforduló tívem 
született 's a' megfelelő Konda-vogul sz-ókat, lásd a' szótárban a' 
t'ii-ta czikket: a' t'ij vagy tij mellé álluánk. Nem bírván eldön
teni a' kérdést, az 'i hangot meghagyom a' pa'irt, mezi, pa'id-ta 
(vetni) stb. szókban, mert így sem okoz bajt; az ti-t is meghagy
tam, ha í-vé nem változtattam, mi szinte bajt nem okozhat. 

Regulynél az aj, oj, vj ikerhangzókon kívül még ej; azután 
au, oa, ua, ie fordulnak elő. Például: aj kicsiny, sajm patak, kis 
folyó, voj vaj, zsír, lavlla ültettetik, építtetik, poagol [pogol) sziget, 
vuas város, jielem (jelem) isten, leu-jagan Szoszva, cuer (ver) tett 
stb. Az au, eu félék azért nem kerülnek elő Vologodszkinál, mert 
ezek nála ov, ev, p. o. au folyó, V. ovi,- lm Szoszva, V. levi; keu 
kő, V. Jcevt. 

Castrénnél valamennyi magánhangzó nemcsak t'-vel és w-val, 
hanem e-vel is ikerhangzóvá lesz; sőt ott van ea is, p. o. jeaga 
kis folyó (jogán). 

M á s s a l h a n g z ó k . 

9. §. Castrén általában megjegyzi, hogy a' k g 1 r n d s 
p b v hangok úgy ejthetők, mint a' németben; hogy azomban a' 
d és b valamivel keményebben hangzanak, úgy hogy a' d és t, 
b és p között kevés a' külömbség. A' g j edig a, o u közzé jut
ván mint tagos barát, anaga mostoha anya, valamint utóhangban 
is, némi hehentéssel ejtetik, tehát: togos, anaga, jig' atya, nug1 

föld, peg' barát, teg1 fark. EUemben g az e, i előtt tisztán ejtetik 
ki. Altalános megjegyzés legyen még az, hogy g d l> nem lehet-

NYELVTIID. KÖZLEMÉNYEK. XT. 3 
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nek az elöhangban; az utóhangban is csak g fordul elő, úgy lát
szik ; tehát azok leginkább belhangbeliek. Lássuk most egyenkint 
a' mássalhangzókat, a' mellyekrül megjegyezni valónk lesz. 

h. Castrén szerint a' felhangu (e, i) magánhangzók előtt 
tiszta k, alhanguak előtt; hehentett k (kh), melly azért c/?-vá, vagy 
ft-vá lesz. Vologodszki és Castrén írásai szerint természetesen ott 
írjuk a' k-t, a' hol ők, 's kiejtését nem határozhatjuk meg. 

eh. Castrén azt orosz x-el jelöli, 's azt mondja, hogy megfelel 
a'német eh-nak; ;s hogy a'gyenge h nincs meg az osztjákban. 
Mi csak /i-val írjuk, mert a' magzar h az alhangu szók elején, va
lamint általában a' szók utóján még ch-nak hallik. A' felhangu 
szók elején is sokkal teljesebb és keményebb a' német h-nál, te
hát közelebb áll a' h-hoz, mintsem az a-hoz. Hogy a' k, eh, h az 
élő nyelvben nagyon felváltják egymást, a' Reguly írása is mutatja, 
kinél kholovi. három, hot hat stb. fordulnak elő. De a' eh hangot ő 
is leginkább /?-val fejezi ki. Az elöhangban pedig a' k lehet h (eh) 
és g az előző betű természete szerint, p. o. ko ember, lehet ho és 
go is, mint: alél ko, untaiig go, ar jah ho. 

10. §. g. belhangban és utóhangban fordul elő, de csak ma
gánhangzók előtt tartja meg a' g hangot, mássalhangzók előtt 7«-vá 
(eh) lesz, p. o. vog'im hívott, vog'il hí, elleniben vohta híni, vohlem, 
vohlen hívok, hisz. Az s azomban jobban szereti maga előtt a' g-t, 
mintsem a' h-t; innen vogsem híttam. Ezt a' szabályt lehet a' Volo
godszki írásábul és Wiedemann átírásábul kihozni. P. o. Osip Tavit 
pog József, Dávid fija; lu tajs lu ol'ing pogd ő szülte ő első fiját; 
Rahil hollal lu evi-jjohlal olinpela Ráhel sír ő leány-fiai miatt. — 
Reguly i\z utóhangbeli g-t is h-nsik írja, ha a' reákövetkező szó 
mássalhangzóval kezdődik, szerinte tehát ezijogotsu luela og pont a 
jöttünk neki fejet hajtani, így hangzana: jogotsu luela oh ponta. 
Regulynél az elöhangbeli & is g-wé változik, ha magánhangzó után 
következik, p. o. i-gos-jong = 11, e' helyett i-kos-jong. 

11. §. ng. »Az orrbeli n-nel (fi) azt a' hangot jegyezzük, 
úgymond Castrén, a' mellyet a' német írásban ny-vel írnak.« — 
Az n-et a' g és k előtt nem szükség külön jegy gyei (n) kitüntetni, 
hogy orrbeli hangja jelöltessék, mert minden mássalhangzónak ki
ejtése a' reákövetkező betű által módosul, mit írással kitüntetni 
szükségtelen, ámbár tesszük, midőn d helyett t-t,h helyett p-t írunk, 
p. o. jo gödiem jövök, jogotsem jöttem; ub'it hajszál, uptet (uMtet) 
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hajszálak. Nyomosabb kérdés az ng (íí-)nél az, vájjon az n-é, vagy 
a' g a' fő hang? Erre legvilágosabb feleletet adnak a'példák, a 
mellyek mutatják, hogy az n nemcsak torokhangok, hanem fog
hangok előtt is gyakran mutatkozik. P. o. uns-ta és us-ta által
menni, ka,ns-ta és kas-ta keresni, kuni és kus köröm, lons'-ta és los'-ta 
állani, sans és sas hát, pon8-ta és pos-ta melegíteni, érlelni, puns-ta 
és pus-ta nyitni, vens és ves arcz stb. A' Kondai vogulbul következő 
példákat teszem ide: oné és oé vagy qri§ és as bír, tart; unt és ut 
ül; kivs és 7as keres (osztjákul: kans és feas keres) ; hancés has tud, 
ismer, hanc és 7mS ír ; /ioní és Aotf talál; 7'wrco és Zwá sír; tiinc, tuns 
és í?/c, tus, áll; pwi£ és pus nyit stb. Kegulynél 0ÍÍGJ; endom, Volo-
godszkinél an, ontom, Castrénnél is endam, endem, a7 vogulban at, 
ai'im, atent = nem, nincs. A' rokon nyelvek ugyan azt mutatják, 
p. o. a' vogul-osztják lunt és a' magyar lúd; a' vogul pánt, pánt, 
pánid,pant'il 's a' magyar fed, fedél; az osztják paleng és a' magyar 
felleg; az osztják hun'a-ta, sund-fa 's a' magyar sülni, sütni. így ál
lanak egymással szemközt a' finn lintu 's a' lapp /orMtf madár. Vilá
gos, hogy ezekben a' foghang a; tőbeli, az n pedig csak hangbővü
lés, melly el is maradhat. Lássuk most torokhangok előtt az n-et. 

Castrén így írja p. o. ánet és ankét czölöp; s<.-n<m és senkim 
ütött. Nem világos-e ebbül, hogy ha dnket, senkim.jó, ánget, senget 
nem lehet rossz ? De hogy az ng hangokból is a' g a' tőbeli 's az n 
csak hangbővülés, mint a' foghangok előtt, a' rokon nyelvekbül 
vett megfelelő szók is mutatják; mint: n'ing te, Kondai vogulban 
nag, éjszaki vogulban ndng; senk nagyon, vogulban sak ; lünk szög, 
ék, vogulban lig, Uh • lung nyár, vogulban tuj; meng ördög, erdei 
lény, vogulban mehu és meng. Megfordítva is: vogul nong fel; oszt-
jákban nog és noh. Még inkább kitetszik az, ha az osztják-vogul 
és a' magyar megfelelő szókat tekintjük, mint: jeng, jong j ég ; 
pong, penk fog; leng'ir, tenger, tanger egér; sung szög; tünk dug 
stb. Magában az osztjákban van sank és sak hőség, sank'im-ia és 
sakmi-ta izzadni; lanka és lakká széllyel; jak-ta és jang-ta, tán-
czolni stb. Az éjszaki vogulban a' névi mód ngv, a' déliben hv, 
p. o. meriungve, menuhv menni, olungve, oluhv lenni stb.; mi ugyan 
azt a' hangváltozást mutatja, a' melly van a' menk, meng és mehu 
(ördög) közt. — Világosnál világosabb tehát, hogy az ng hangok 
közt a' g a' töbeli, melly g azomban /i-vá is változik, mint az itteni 
példákból és a' 10. §-ból kitetszik. Én tehát nem í7-t, hanem ng-t 

3* 
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írok. így ír Reguly is mindég, Vologodszki is HT ír, jóllehet meg
jegyzi, hogy az n és g közt nincs semmi hiatus. 

Az ng hang igen gyakori, mert az a' tulaj donságnevek kép
zője, 1. az 53. §. Ezt is hát mindenkor úgy írom, jóllehet az a,' Kon-
dai vogulban csak n, p. o. Hl lélek, Ideiig, MVing lelkes; az éjszaki 
vogulban is liléiig, de a' Rondáiban lilén. 

De az ng-t a' belhangban mássalhangzók előtt is megtartom, 
's nem írok nh-t, mint a' 10. §. szerint kellene, minthogy Volo
godszki is többnyire mpgtartja 's Wiedemann azt n-nel fejezvén ki, 
soha sem változtatja meg; tehát lony-ta (Wiedemann : lorí-ta) be
menni, lita lanymats (Wiedemann : lita larímats) megéhezett, vagy : 
enni akarni kezdett. Azomban van mégis Vologodszkinél: honhra 
és hongra fekete rigó; nohla hunhta felhágni, felfelé menni stb. 
Regulynél is találok: long/em bemegyek, nem: lonhlem; de van 
janh ho ésjang ko is ts tíz ember.*) 

12. §. Az l-rül azt jegyzi meg Castrén, hogy az oroszul be-
széllő osztjákok azt sokszor úgy ejtik ki, mint a' kemény orosz l-t, 
ha kemény magánhangzó következik reá. Vologodszki a' szótárá
ban egy kis horoggal ('1) jegyzi meg, ha úgy kell kiejteni, hogy a' 
nyelv hegyével az ínyt érintsük; 's úgy jegyez meg minden l-t, a' 
mellyet nem kell T-nek, azaz magyar írás szerint, ly-nek kiejteni. 
Wiedemann az evangéliumi kiadásában csak l-t és T-t külömböztet 
meg, mint Reguly, ki l-t és ly-t ír magyarosan. En tehát a' kemény 
hangot /-nek, a' lágyítottat T-nek írom. Azomban lehet, hogy az élő 
szó a'kettős Z/-et, meliy az ige jelen idejében gyakran előfordul, 
mint: ull van, voll él, keményebben ejti ki az egyszerű I-nél, p. o. 
& jogod!,, jő, szóban. — A' régi osztják szójegyzékben (Schlözernél) 
a' kemény l gyakran Ih-yed van kifejezve, mint Ihügh fark (lig, 
UK), ma ulhem én látok, ent uihem nem látok, (ma ulem, an ulem) • 
a' lolta •= állani jelenjét így mutatja fel: malholham (ma lollam), 

*) Budenz is úgy látja, hogy a' felhozott és más példákban az orrbetü 
(a, m) nem tőbeli, hanem csak hangbővülés. »Was die nichterhaltung des n 
eines vorauszusetzenden nt, ns im wotjakischen, lappischen, magyarischen be-
trifft, so verdient bemerkt zu werden, dass gerade diese (nebst dem syrjánischen) 
unter den ugrischen sprachen vorwiegende neigung besitzen, sich eines vor 
t k p und s-lauten stéhenden Nasals zu entledigen , wáhrend das finnische, 
mordwinische, ceremissische, osztj.-wogulische denselben meistentheils bewah-
ren.« Ugrische Sprachstudien. I, 32. 
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nunglholhan (riin g lollan), Ihulhólh (luloll). De ott van mamendlam 
malotlam is e' helyett, ma menlam (én megyek), ma lollam (én állok). 

13. §. A' j és r, mellyek legközelebb érik a magánhangzó
kat, amaz az i-t; ez az u-t, néha össze is olvadnak ezekkel; tehát 
lehet im ésjim = jó, jink és ink víz; urt és vvrt sötjvrt is — ha
szon, vot és uot szél stb. 

A' h a n g o k v á l t o z á s a i m 1. 

14. §. Az osztják nyelv, mint a' vogul is, nem ismeri a' ma
gánhangzók egyezését, minélfogva egy szóban csak a o u, vagy 
a ö ü fordulhatnának elő mint a magyarban és finnben; tehát az 
osztjákban a' ragok és képzők nem alkalmazkodnak a' szó-tő ma-
gánhangzójihoz. Ezért van itt: tut-na tűzben, és jing-na vízben; 
paí-la í'ületlen, siket, és sem-la szemetlen, vak; le-ta enni és tu-ta 
hozni. Reguly szerint: futna, jingna tűzben, vízben; — palli, semli 
siket, vak stb. De vannak egyéb hangváltozásai a' nyelvnek. 

15. §. A' szótőnek magánhangzóji néha változnak, mint le-ta 
vagy li-ta enni és lav'id-ta, étetni; ma-ta adni, mas adott, de mija 
adj, mijipsa adás; kadn kettő, kitmet kettődik; ji-ta jönni, juva 
jÖ}],jum jött, jupsa jövetel. Ezek talán a' legfeltetszőbb bangzóvál-
tozások az éjszaki osztjákban. 

A' déli osztjákban Castrén többet jegyzett fel. Ott jelesen a' 
birtokos ragok előtt a' homályos a és o lesz w-vá, a' tiszta a és e 
pedig i-vé, mint: póm fü, pűmem, füvem ; őnk szurok, unkám; sári 
csuka, sürdem • — át-éj, ítem éjem; ámp eh, impem; tás készlet, 
áru, tisem; lek nyom, likam stb. 

Hlyen hangzó változások fordulnak elő igeszóban is. 
A' Kondai vogulban to», vi\ mi igetők változtatják meg ma-

gánhangzójikat, úgy hogy az imperativusban lesznek: tajen, vajén 
ma jen (tégy, vigy, adj). 

Azon hangzó-változás, mellyet az osztják énekekben talá
lunk, inkább azért figyelemre méltó, mert a parallelismussal jár. p. o. 

sOper nohla vuas ti amesleu 
saper nohla aut ti amesleu. 

vUili vet ord altmeng teel isem sidi ultal 
véli vet ord altmeng teel turem sidi oltr.l. -
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10. §. Kéttagú névszók, különösen m t k utóhanguak, né-
melly képzők és viszonyragok előtt kiugratják a' másik tagnak 
hangzóját, p. o. tor'im isten, tormije oh isten, istenke, torma istennek, 
tormet istenek 5 turum meny, e'g, turm'ije, twma, turmet • tavim szén, 
lavmije, lavma, lavmet\ sugum fonal, sugmung fonalas; horazip 
alakú, korasp'ija alakúnak; hurip ke'pü, hurbet képüek, kniip kö
zép, kutping közepes ; sung'it nyírfa, sungting nyíres; ub'it hajszál, 
uptije, ubta, uptet hajszálka, hajszálnak, hajszálak és ubt'ije, ubta, 
ubtet • kut'ir forró, kudring forrós; jolih, joloh nedves, jolhipsa ned
vesség ; pelak fél, oldal, pelka, pelket; hurik sas, hirking sasos hely 
a* hol sok sas van; stb. stb. 

17. §. Castrén azt mondja a' déli osztjákrul, hogy néha a'' 
kiejtés könnyebbítése végett rövid hangzókat toldanak bele a' 
szókba, vagy hozzájok, p. o. püma-gar kaszáló (fü-mcző), pum-har 
helyett; vága-pélek egy kopeka (réz-fél), vah-pelek helyett. A' vo-
gulban is vannak illyenek, p. o. uja-kul vad (tulajdonképen : vad
hal); talli-tuj esztendő (tulajdonképen: tél-nyár). 

Ezekben nem látszik, hogy a' könnyebb kiejtés volna a' tol
dás oka, mert mind a' két nyelv a' pum-har, vagy uj-kul-énál sok
kal nehezebb torlást is meggyőz. Hanem más oka lehet, mellyet 
talán kisejtek. A' vogul és osztják nyelv sokszor két szóval fejezi 
ki azt, mi két részbül áll, vagy két nemű, mint szüle, gyermek, 
esztendő stb. A' szüle = anya-atya, a' gyermek = leány-fiú, az 
esztendő = tél-nyár. S azt a' két szót duálisba teszi, melly a' bir
tokos ragok nélkül könnyen fölösnek látszik, 's a gyors beszédben 
el is marad, legalább a' másik szorul. A' vogulban p. o. egva asz-
szony, ojkii férj; ha már azt akarják mondani: egy pár szüle van, 
a' szókat mind duálisba teszik, így: egvai ojktii ölei (ezekben az i 
a' duális), szószerint: két asszony, két férj ketten vannak. Ezt: 
anyám atyám, így mondja a' vogul: angváum jagáum, szószerint: 
két anyám, két atyám. A' kettősség van ezekben is: ujá-kul vad, 
tald-tuj nyár, talán ujli-kula, tala-tuja helyett. 

18. §. A' k t p az előhangban és utóhangban változatlanok, 
de a' belhangban g, d, b-vé lágyulnak, leginkább magánhangzók 
előtt, mint: jink víz, jinging vizes, dejinking is; hurip képű, hur-
bet képüek; hop sajka, hob'ije sajkácska; hump hab, liumbet habok 
stb.; suk baj, kín, sugad-ta kínozni; orí szolga, napszámos, ordet 
szolgák, Qrdeng szolgai; kart udvar, karding udvaros; kart és kardi 
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vas, sem kardét pápaszem (vas szemek}; hot ház, hod'ije házikó, 
hoding házba való, házhoz tartozó; kas kedv, kazíng örvendő; vos 
város, voz'i városba, vozet városok stb. stb. 

Ez szabálynak látszik, de fordul elő sok kivétel is. 
De mássalhangzók előtt is változnak, különösen a' g és t. A' 

ta névi mód képzője előtt a' g majdnem kivétel nélkül h-\á lesz 
Vologodszkinál, tehát vog, nog, rag, tag igetők lesznek: voh-ta híni, 
noh-ta sántítani, rah-ta érni, tah-ta vetni. Egyébkor is h-vá lesz g 
a' t előtt, mint sugod-ta szakítani, suht'ipsa szakítás; yahtílt-ta szag
gatni. Az ng kivételt látszik tenni, azért a' hong, jang, lo?ig: vong, 
mung igetők g-}e megmarad a' ta képző előtt, így : hong-ta hágni, 
jang-ta menni, utazni, long-ta bemenni, vong-ta vágni, mung-ta tö
rülni, zsurolni. V. ö. a' 11. §. végét. 

A' g az l n t előtt is h-víx szeret változni, p. o. hogol-ta futni, 
de hohl'ipsa futás; sogol deszka, sohlet deszkák; sogon-ta végződni, 
sohnipsa vég, sohn'ipta-ta végezni; sohnema-ta szakadni. 

Talán hasonló okbul változik a' t is mind t, mind l előtt c?-vé, 
p. o. lid-ta akarni, lidlem akarok, de Llt'im akarva, akart; sugod-ta 
szakítani, sugodlem szakítok, de suht'im szakított. Az is van: jü ser-
vírla pá tuta jutla elvágatik és tűzbe vettetik. 3, 10. — meg: jug 
sev'irla pa tuta judla a' fa elvágatik és tűzbe vettetik. 7, 14. — 
Általában némi ingadozás tűnik elő az említett hangváltozásban: 
a' ta képző előtt Vologodszki rendesen d-vé változtatja a' t-t, mi
nek bizonyosan oka van. Lehet, hogy hasonló kiejtés van az oszt-
jákban is, valamikor tt kerül össze, mint a'lapp nyelvben, a' mclly-
ben a tt, k k t úgy ejtik, mintha ht, hk volna. 

A' Reguly hozta énekekben az említett hangváltozás két szó
nak egybetalálkozásában is mutatkozik, p. o. jang ko (tíz ember) 
helyett van janh ho, és jang go; ord ko (szolga ember) helyett van 
art ko; melek, meleg turpi (meleg ajakú, torkú) helyett van meleh 
turpi stb. stb. Vologodszkinál is vannak illyenek, mint suk baj, kín, 
de sug vandta ho kínszenvedő; sup darab, de sub jug darab fa ; 
így horas kép, de ho>'az v'ilet képet vesznek, ebben: Vi kasla horaz 
vilet l'i ohtel = ők szomorú képet vesznek magokra. 

Azért van izagat mind, i-sagat helyett, ízi ugyanaz, i-sl he
lyett stb. Regulynél i gos jong (11) i kos jong helyett; i belek egy 
fél, i baji egy rakásra, i pelek, i paji helyett stb. 

19. §. Nevezetes hangváltozás az ajak- és ínylmiigok között, 
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jelesen az m, v és ng között, melly ng azután n-]é lágyul, de csu
pasz n-né is lesz, p. o. lum'idta és lung'idta ölteni; sugm'it, sűm'it és 
sung'it, sünit nyírfa; lamta, lungta, lunta és lunta szám; tumdnh 
Regulynél és lungtak egészséges. 

A' magyarban is vannak torom és torony, szirom és szirony. 
De ha a' rokon nyelvek megfelelő szavait vesszük, e' hangválto
zásnak sok példáját látjuk. így a' magyar fö, / övnek megfelel a' 
vogul pong, ponk, a' magyar vb\ róVnek megfelel az osztják veng : 
a' szirján pom és pon (vég)-nek megfelel a' votják pung. 

E' változás az előhangban is történik; innen a' vogul mau 
osztjákban nah, ebben: mauint = nag'ü nevet. 'S a' nevet szó a'ma
gyarban is jeles példája neki, mert a' régi mevet most nevet (ha
sonló hangváltozás van a' régi vép és a' mai lép között). 

Eme' hangváltozási tünemény világossá teszen sok tényt, p. o. 
a' vogul-osztják dm, am nálunk én, a' mellybül lesz eny-é-m, és eng
em. [A' tég-ed-nek </-je alkalmasint a' vogul-osztják nag, nang, n'ing-
ben találja meg alapját, meri nafft nang, n'ing ±= te]. 

De látván, hogy nyelveinkben hajlandóság van az ajak- és 
íny- (torok)-hangok közti változásra: ezt a' magyarra nézve a' ha-
sonításban (assimilatioban) is el kell ismernünk, annál inkább, ha 
az értelem kifejezője eszközli. A' tárgyas igeragozást, a' harmadik 
tárgyas személyre nézve, a' va, ve (vö = ö) pronomen által törté
nik, melly va, ve azután ja, je is, mint a' régi hadla-va, felede-ve, 's 
mai hall-já-tok (auditis hoc) stb. bizonyítják. A' tárgyatlan ige: 
tud, tudsz, tudok ; a' tárgyas: tudja (tudva), tudoc), tudom. A' tudom-
ban, errül akarván most beszélleni, okvetetlenül benne kell lennie 
a' va (ja) tárgyas kifejezőnek, így: tud-v-k. A'tudok maga nem 
lett egyébbül, mint a' tud és e'/?-ből, melly az engem alakbul követ
keztetvén, eng == vogul dm volt. Az enghöl csak k maradt meg 
ragul, 's lett tud-eng bül tud-o-k. Most a' tárgyas v elibe járván, 's 
ez akarván a' hasonítást végrehajtani, az v-f- nk-ból nem válhatott 
egyéb, mint m, kivált ha meggondoljuk, hogy a' nyelvnek hajlan
dósága volt assimiláló közbejárás nélkül is n, ng-t m-mé változtatni. 

Hasonló eljárását a' hasonításnak kell a' tud-sz és tud-od 
között is elismerni. A' tárgyas v hozzá, vagy közzé jutván lesz: 
tud-v-sz, Uidov-sz, 's végre v-j-sz-bül d válván, tvdod. Mind a' két 
esetben a' tud-v-f ng és tud-v+sz-ban a' v nem veszíthetvén el a' 
jelentését, tehát az dönt a' hasonításban. 
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N y e l v j á r á s o k . 

20. §. Nagyon ismeretes dolog, hogy minden nyelv, a' mellyet 
irodalom nem határoz, nem fékez, sokféle tájbeli eltérést hoz elö, 
sőt nyelvjárásokat is nevel. A' nyelvjárás különös alakját teszi a' 
nyelvnek; a' tájbeli eltérés, vagy táj Szólás a' nyelvjárásoknak is 
tájbeli sajátságait tüntetik fel. Ha könnyebb megmondani, mit tar
tunk tájszólásnak, nem könnyű ám határt vetni a' nyelvjárás és az 
önálló nyelv között. 

A' vogul és osztják nyelvek valóban testvér-nyelvek, mégis 
mindenikét önálló nyelvnek mondjuk és kell is mondanunk. A' vo
gul igének névi módja: vngve, uhv, ne és m képzőkkel, az osztják 
igéé pedig ta és m képzőkkel alkot igeneveket, így: 

a' vogul: men-ungve, vagy men-uhv menni, 
men-ne menő, menés, 
men-(i)m ment, menés ; 

az osztják: mert ta menni, menő, menés, 
mm~(i)m ment, menés. 

Továbbá a' vogul igének jelen ideje képző nélkül való, az 
osztják igéé d (1) képzővel van, tehát 

a' vogul : ménem, ménen, meni; meneu, ménen, menet. 
az osztják: men-l-em, men-l-en, menel; men-l-u, men-l-en, men-l-et 

(megyek, mégy, megyén; megyünk stb.) Már ezeknél fogva is kü
lön nyelvnek kell tartani a' vogult, 's külön valónak az osztjákok 

A' vogulnak két nagy nyelvjárását írtam le: az éjszakit, és 
a' délit vagy a' Konda-mellékit; egy harmadik nyelvjárása lehet a' 
Loszvai, a' mellynek ismertetését Ahlqvist-tül várjuk. *) 

Hány nyelvjárása van mind össze az osztjáknak, nem tu
dom, de hányrul van tudomásom, azt itt előadom. Castrén, mint 
a' Bevezetésben meg van mondva, az irtisi és a' felső obi nyelvjá-

*) Alüqvist állítása szerint: »Voguulin kieltá on kolme ei paljon toisis-
tansa eroavata murretta, nim. lounaspuolinen, jota voisi kutsua Losvan mur-
teeksi, kaakkoinen eli Kondan ja pohjainen eli Sosvan murre« a' vogul nyelvnek 
három nem igen külömböző nyelvjárása van, t. i. a' nyugat-déli, mellyet Loszvai-
nak nevezhetni, a' kelet-déli vagy a' Kondai meg az éjszaki, vagy a,' Szosz,ya\. 
Kieletár, 3 Vinkó. 58. lapján. 
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rást tárgyalta; e' kettőt együtt deli osztják nyelvnek nevezhetjük, 
a. mellynek tehát szorosan véve irtisi és fel-obi nyelvjárása van. 

Vologodszki szótára és fordításai az al-obi nyelvjárást mutat
ják nekünk; ez volna tehát az éjszaki osztják nyelv. De Volo
godszki gyakran felhozza a' berezovi és obdorszki tájszólásokat. 

A' Reguly hozta énekek is az éjszaki nyelven valók, de nc'mi 
sajátságokat tüntetnek elő, a' mellyek leginkább hangkülömbsegek. 

Ezek szerint az osztják nyelv déli osztjákra és éjszaki oszt
jákra oszlik, 

A' déliben van az irtisi e's fel-obi, vagy szurguti nyelvjárás. 
Ezek tájszólásairul nem tudunk semmit, mert az egész déli osztjá-
kot csak Castrén előadásából ismerjük. A' Fischer által úgy neve
zett Kondai osztják (lásd Bevez. 3.) inkább az al-obi nyelvjárás
hoz való. 

Az éjszakihoz tartozik a' Vologodszki nyelve, a' berezovi és 
obdorszki tájszólásokkal, meg a' Reguly hozta énekek nyelve. 

21. §. A' déli és éjszaki osztják leginkább két tünemény ál
tal külömbözik egymástul, t i. hogy igen sokszor a' déli nyelvnek 
t, d-)ét az éjszaki nyelv /-lel váltja fel, ;s hogy a' déli nyelv au; cu 
iker hangzójit az éjszaki nyelv ov, eovel fejezi ki. Azért van 

á' déli osztjákban: 

teu 
ta u 
tábet 
tábetmet 
ta 
sem-ta, sem-da 
tájéin 
tágart 
tetl 
tanga 
tant 
tenger 
tenger 
tonh 
tor, túrt 
teg 

ő 
ló 
hét 
hetedik 
talán, nélkül 
vak 
balta, fejsze 
nehéz 
öl 
evet 
gabona, liszt 
váll 
egér 
bálvány 
gyökér 
fark 

az éjszaki osztjákban: 

hí 
lov, lov>) R. lau 
lab'it 
labitmit 
la 
sem-la 
laj'iin 
lav'irt, liirt 
lal 
lanki 
lant 
lank'ir, lenk'ir 
lengir, lenk'ir 
long, leng 
ler 
lij 
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üt 
tuj 
tuj 
ion 
font 
tangót 
tujit 
tünk 
tűnt 
tung 
ton 
nadeni 
hűdéin, hődem 
hudmet 
nettig nedti 
ntt, nida 
ntdamet 
ddeng 
kút 
kutl 
júgot 
nütl 
úat, líot 
suti 
sot 
sat 
pet 
pűden 
peteng 
pungat 
védem 
veta 
met 
meget 
műgot 
pőgot. pugot 
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lélek 
U.jj 
ruha ujja 
húr 
hó 
Irtis folyó 
gyürü 
szálka, szög 
lúd 
nyár 
len 
nyelv 
három 
harmadik • 
négy 
nyolcz 
nyolczadik 
reggel 
köhögés 
hal 
íj 
nyél 
orr 
valaminek széle 
bél 
só 
fül 
csalán 
felleg 
oldal 
velő 
rénszarvas 
mély, mélység 
melly 
máj 
falu 

az éjszaki osztjákba 

lil 
tej 
lit, Int 
Ion 
lonis, lons 
longa 
lujt 
lünk 
lunt 
lung 
Ion 
nalím 
hol'im 
hőimet 
nel, nil 
ntl, n'iil 
nihn it 
alíng 
Ind 
Ind 

jugol 
nal 
nal 
8(1 
sol, ml 
sol 
pülf pal 
puln 
paleng 
pung'il 
vefáin 
v'il 
mai 
meil 
mugol 
magol 
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a' déli osztjákban: az éjszaki osztjákban 
togot talu togol, tog'il 
péget fürdő pe'il 
ugot szán ogol, ugol stb. 

Ez a' hangváltozás igetőkben és a' jelen időnek képzőjében is 
mutatkozik, p. o. 

a déli osztjákban : az éjszaki osztjákban 

tév enni le, li 
üd, véd lenni ul, vul 
kid kelni kii 
hud hallani hul 
hud halni hul 
tod, tóiul állani hl 
fed félni pal 
pegd fürdeni pe'il 
ved ölni vei 
űd élni vol 
tang akarni láng 
t'el sírni Ul 
toht köszörül lógod 
totim lopni lol'im 
tang bemenni long 
tungd olvasni lung'id stb. 
men-d-am megyek men-J-em 
men-d-an mégy men-l-en 
men-t megyén men-l 
men-d-eu megyünk men4-u 
men-d-eda mentek men-l-eta 
men-d-et mennek men-l-et. 

A' déli osztják nyelvnek t, d-jét és az éjszakiénak ^-jét szem 
előtt tartva, mondhatjuk, hogy a1 régi Fischer-féle úgynevezett 
kondai osztják szójegyzék inhább az ^-es nyelvhez tartozik, ámbár 
némelly szónál fogva mintegy középső tagját teszi a' délinek és 
éjszakinak, mert van benne pel fül, net orr, nalem nyelv, dluj ujj, 
jogodl íj, nodl nyíl, ogol szán, lajem balta, fejsze, lau ló, lanka evet, 
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vul rénszarvas, lenker egér, lunt lúd, lant árpa, vat-lant zab stb. 
De mert van : 

le-l-em eszem, man-l-u megyünk, mendl-am megyek, lot-l-am 
állok, omes-l-am ülök, omes-l-an ülsz, ornes-l ül; omes-l-u ülünk, 
omes-l-ite ültök, omes-l-at ülnek ; ű-l-em látok stb stb.; ezeknél 
fogva egészen az éjszaki nyelvhez volna sorolandó. 

A' Reguly hozta nyelvemlékek az l-es jellem által az éjszaki 
nyelvhez tartoznak. 

A' másik külömbség a déli és éjszaki nyelv között az av, 
m-ben meg ou, et-ben áll, melly azomban kisebb nyomosságu aman
nál. A' déli nyelvben van p. o. tau} eud, az éjszakiban lov, ecid ló, 
vág. A' Reguly szövegeiben is az av, eu inkább uralkodik mint ov, 
ev, p. o. a' déli nyelvben k>.u kő, az éjszakiban kev, de Regulynél 
is ken. Néha a' déli eu az éjszakiban u} mint: ttu ő, lu; teu csont, In. 

A' déli nyelvben azután Castrén külömbséget talál az irtisi 
és szurguti nyelvjárások között, melly azomban kevesbbé tartozik 
a' hangtanba, mint a' nyelvtanba, a' hol meg is fogjuk látni. 

22. §. A' déli nyelvnek tájszólásairul egyebet nem tudok an
nál, a' mit a' Castrén nyelvtanában találhatni. 

Vologodszki némi gonddal tünteti ki a' berezovi és obdorszki 
tájszólásokat, a' mellyek vagy hangváltozatokban, vagy külömbözö 
szókban állanak. Hangváltozatok tetszenek ki a' következőkben: 

Obdorszk : Berezőo: 

ajkol hír ojkel 
ogol, ohlet szán ugol, uglet 
holini három hul'im 
omíd-ta ülni om'is-ta 
omtím ülve, ültetve oms'im 
uv'i-fa kiáltani v'ij'i-ta 
kani néhány keni 
kit puza ketté kat puza 
kol kötél kel . 
kord'i vas kardi 
kon, hona könnyű, könnyen ken, ke na 
konamd-ta könnyíteni kenamd-ta 
kor'ij'i-ta leesni ker'ij'i-ta 
hos csillag hus 
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Obdorszk : Berezov : 

h'i-ta hagyni haj-ta 
jind-ta varrni jond-ta 
jong tíz jang 
jónk j é g jenk 
log'is bará t liig'is 
nom fel num 
nil négy nel 
saj'it szerint saga t 
sum'it nyírfa sung'it 
soh tokhal (stör) suh 
SOJ homok sej 
s'ag'lr csorda svg'ir 
sezi ho lakos sozi ho 
tokn'ipta-ta tölteni tekn'ipfa-ta 
top alig tup 
taj tő, csúcs tíj 
pvt'i fekete p'it'i 
por'imt'i-ta fúrni puv'imfi-la 
vurt haszon jurt 
vod'ij'i-ta nézni vand-ta 
mozm'ilt'im csonkított muzmilt'im 
nmr nép m'ir 
mor'ila-ta törni, törik murla-ta. 

Külömböző szókra nézve ezek a' jelesebb tájszólások 

Jorszkban : Berezovban: 
at'ip fa nedv juh ink 
an-mettpsa nem fáradás an-tuj'imipsa 
anzi bors kurmek 
al-ta, alij'i-ta, mutatni sazili-ta, 
enm'im felnőtt senkim 
inkvoj lek hód já rása inkvoj pánt 
írna hojfot heverő ima oltót 
otsama ji-ta\ 
pa sogaji-ta> 

magánkívül , í ttdapula ner'ij'i-ta otsama ji-ta\ 
pa sogaji-ta> bolond lenni *pa, sohna ner'ij'i-ta 
ogor magas ' palát 
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ohsam kendő seskan 
otsam ne bolondos nő pidpul ne 
optipsa, obtipsa ugatás hort'ipsa 
urt hold t'ilis 
úr vér káli 
urna} urína rilta-ta veresre festeni halina rílta-ta 
un jir t'ilis október as podta t'ilis 
ung száj, nyilas evi 
kalang rénszarvas v'il 
kel-ta bájolni, bűvölni serd-ta 
kam, kaming-pus hány, néhányszor molt'?\molt'i-kem 
hugodla-ta futni hond'itla-ta 
hol mor'id-ta le-, ki-törni kim murid-ta 
kóla huntl reggeli hajnal alinga huntl 
hoj-ta feküdni ol-ta 
hompsa betegség kázi 
homaling kerek num'ir 
hozinga mellett pungilna 
hadi jeza dél hadi kutip 
jos út pánt 
jetn est ila 
jega együt t i paja 
joulta-ta- vetni selta-ta 
jukana helyett vola 
joni eső jert 
jolta után jugot 
jeiufil kas, kosár joht'ip 
nan jengil kenyér kosár nan joht'jp 
jeza kevés simil 
jogos vissza pungla 
jev'ir farkas por voj 
jeng'im szabad, kötetlen larbit 
jit íz, csukló nak 
lid-ta akarni láng a-t a 
lik ha rag kand 
long'id-ta hasítani hal'id-ta 
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lonsak szappan mojdek 
n'i-ta látni vand-ta, 
naj nap hadi 
naj lonyipsa naplemenet hadi lony'ipsa 
ríohrep kés kézi 
úog'im-ta futni hugoma-ta 
sik-ta szökni, vetődni seltan-ta 
S'ÜSj stus sas kur'ik 
s'imri sigér (barach) ex'i 
sojp háló togol 
sar dohány sagem 
sut köszörű kő logadta kev'i 
svkalot törött murts'atot 
sitak csendes, szelíd rom, husla 
sitaka ulta ho csendes ember huda ulta ho 
Soga hófajd pojdek 
sav'ilsa-ta őrizkedni lavilsa-la 
lungtak egészséges jim, jimalt'im 
tab'il'i-ta tévedni, csavarogni lomt'itla-ta, 
pub'i medve osni 
pal, pala, palát fel, felé, magosság kar'isjcarsa, kársat 
parping keserű vosrem'ing 
ponzita ver erőszak, rablás jorna v'ita ver 
puz fark lij 
pam hév, hévség rú 
pum. fü torn 
part bal pu 
párta pelka balra pua pelka 
pev fagy iski 
pev'ipsa fagyás iskina laptipsa 
pevmild-ta fagylalni iskina lab'idta 
vel-ho özvegy ember imila ho 
vas, vasat vékony ugol, uglot 
vul nagy un 
vul poh, vul ei-'i bátya, nén un poh, un ev'i 
varís vessző fojt 
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Berezovban: 

sahsi 
káli 
muj 
kazij honz'ipsa. 

23. §. A' Reguly szójegyzékében előforduló hangkülömbsé-
gek példáji l egyenek: liijm fejsze, lajm lielyefct; a§úi medve omi 
helyet t ; ot vagyon, adó, út he lye t t ; keukö,kevi he lyet t ; lau ló. 
lov'i he lyet t ; Ion csont, In he lye t t ; hat ház. hot he lye t t ; kézi kés, 
kézi h . ; jas kéz, jus^jos h . : os, vuos város, vos, vas h. ; teudom tetű, 
tevt'im h . ; tani tavasz, iov'i h . ; sar dohány, sav h . ; sitt bot, igazgató 
bot, 8Úh,; sa* hölgyraenyét, .sos h.; láres tenger, sares, saresh.^ 
J é z u s t , .se/ h . ; A'o.s, g>el hoz, 7ioi h. az i-go^-jong-btm == 1 1 . ; — 
iiottí fejér, W)?;V h. j. in/an rövid, vunh.; atátk rossz, ad'im^adem 
helyett, -stb. stb. 

H a n g s ú 1 y. 

24. §. Az osztják nyelv hangsúlya a' szók alakítására nem 
gyakorol befolyást — mit általában lehet a' finn-ugor nyelvekrül 
mondani — azért kis jelentésíi a grammatikában, jóllehet ;iz élő 
nyelvnek lelke a' hangsúly. 

Castrén (az 51 . §-ban) azt állítja, hogy az osztják nyelvben 
a' hangsúlynak nincs ollyan ereje, mint a' ta tár nyelvekben, de ab
ban is szabály szerint, az utolsó szótagra, jut . A' tö rök- ta tá rnyelvek 
tudniillik a' szók utolsó tagjára eresztik a' hangsúlyt, 's ez az 
egyik külömbség ezek és a finn-ugor nyelvek között, minthogy a' 
lapp, finn, észt, magyar stb. nyelvekben a' hangsúly kivétel nélkül 
a szók első tagján van. Ezt a' szabályt követi a' vogul nyelv is, a ; 

mennyiben Regulynek élő értesítésébül és írott hagyományaibul tu
dom. Ennek a' szabálynak követését tehát az osztják nyelvben is 
lehetne gyanítani. De Castrén az ellenkezőt bizonyítja, nem említ
vén kükülömbséget a' déli (is éjszaki osztják között. 

Vologodszki a' szótárában és a' hozzácsatolt fordításaiban ki
teszi a' hangsúlyt egyenkint minden szón. Az ö írása szerint meg
fordítva állana a' Castrén szabálya, hogy tehát az <> ztják nyelv is 
a szók első tagjára juttatja a' liangsúli/t, bár mills en hosszú le-

NYELVTUD. KÜZr-EMKNYFaí. XI. 4 

HANO TAN. 

Obdorszkban 

voj zsír 
vir, uv vér 
mola, mala miliyen, mi 
mos, móz betegség 
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gyen is a' szó, mi a' finn-ugor nyelvek általános jelenségével meg
egyez. — Azomban kivételeket is látunk. A' jena, igaz, aga de, hoía 
nál, kinza között, pada ért, seda ott stb. efféle szókban, a' mellyek 
utóhangja a, erre teszi Voiogodszki a' hangsúlyt. Úgy látszik, hogy 
az imperativus is oda kivánja, mini mana menj. Továbbá paltap 
félő, veskat becsület, igazság, horam kép, horaz u. a. pazan asztal, 
úoga hús stb. hasonlóképen az utolsó tagon mutatják a hangsúlyt, 
miért is következetesek ezek: palto,pla} vesk&tla, hor&zing, 7iora-
zet. Föltetszők a' jast&ndta szóló, langtomimot akarok stb. szók. 
Úgy látszik, ezekben a' hosszúság kívánja meg a' hangsúlyt (mi 
ellenközik a' finn-ugor nyelv-jellemmel), vagy tévesztette az orosz 
írót. Ezt azért is gyanítani lehet, mert a' psa képző, melly eredeti
leg psaj, tehát hosszú, a' fosztó la előtt hangsúlyos, p. o. evű'ips&la, 
hitetlenség, holott imila nőtelen, mortotla mértéktelen, hllrila fé
lelmetlen. stb. 

Az összetett szók Voiogodszki irása szerint a' szabály alá 
tartoznak, melly az első tagot hangsúlyozza: de hanne-ho ember, 
mindég kivételesen van írva, ne tag levén a' hangsúlyos. A' hanne 
szó jelentése homályos előttem 5 tehát nem is sejdíthetem a' ne 
hangosságának okát. 

Azonkívül ír Voiogodszki: kur-ilbi láb alatti, pokol, i-zidi 
így, i-iSLgat e' szerint stb., de i-zágat is. A' tagadó an-nal összetett 
szók nem az ow-ra vetik a' hangsúlyt, tehát: an-riita, nem látni, 
ann'itot láthatatlan stb. 

• Akárhogy vagyunk is a' kivételekkel —•' a' mellyekben 
egyéb iránt nem következetes a' Voiogodszki irása, vagy ennek 
másolója — fő szabálynak mégis el kell fogadnunk, hogy az éjszaki 
osztják nyelv a1 szók első tagjára teszi a\ hangsúlyt. 

Reguly nem írta fel azt; észrevételt vagy megjegyzést sem 
találok nála, hogy egy vagy némelly esetben a' hangsúly nem volna 
az első szótagon, mint a' vogulban. 'S minthogy akkor, midőn az 
osztják énekeket írta, hozzá vala szokva a' vogul nyelv hangjárá
sához, az osztják nyelv eltérése bizonyosan föltetszett volna neki. 
Regulynek hallgatásábul is tehát következtetem, hogy az éjszaki 
osztják nyelv hangsúlya egészen vogul természetű, azaz, az első szó
tagra esik. 


