
Kisebb közlemények. 
A szamojéd nyelvek fokváltakozásához. 

A szerkesztő úr szíves felszólítására közlöm alább a Finn Tudo
mányos Akadémia kiadásában (Esitelmát ja pöytákirjat 1912.1. 47—52) 
megjelent e tárgyú tanulmányomnak rövid kivonatát. Ez alkalommal 
csak a szamojéd nyelvekben, különösen a tavgyban és néhány osztják-
szamojéd nyelvjárásban (CASTRÉN közlései szerint) ma is meglevő 
paradigmatikus fokváltakozásnak néhány esetére szorítkozom. 

A tavgy-szamojéd fokváltakozásban úgy látszik ugyanazon törvé
nyek uralkodnak, mint a finnben, t. i. erős fok akkor van az 1. és 
2. szótag határán, ha a 2. szótag nyílt, gyönge pedig akkor, ha ez a 
szótag zárt. Ily esetben a következő váltakozások jelentkeznek : kcog, 
tcod, fcob (f<p), scoj (j nyilván < z), écodf (nyilván szintén: 
d'<j<Lz), ykcoy (y valószínűleg < yy < yg), ntcond, yfcomb 
(yf < mp), ns co nd'. Pl. 

moku cEücken'oogen. moguy, acc. mogum, abl. mokugata, nom. 
plur. mogu' ( < -t), nafe Telz' co gen. nabey, isi 'Oheim'co gen. ijiy, 
jonku wuhne' co gen. joyuy. kinta cEauch' oo gen. kinday, luyfe 
cAdler'OD gen. lumbey, kunse cdas Innere ' co gen. kund'ey: 

A hangsúlynak a tavgyban, a mennyire ezt a rendelkezésünkre 
álló forrásokból következtethetjük, ma semmi jelentősége sincsen az 
erős vagy a gyönge fok tekintetében. De régebben úgy látszik a hang
súlyviszonyoktól függött az erős és gyönge fok jelentkezése. Bizonyos 
suffixumoknak, t. i. a melyeknek első mássalhangzója alá van vetve 
a fokváltakozásnak, mind erős, mind pedig gyönge fokú alakjuk van, 
a melyek közül az erős az 1., 3., 5. szó tag után, a gyönge pedig a 
%., 4., 6. után jelentkezik. Pl. a conjunctivus jele -fa- (-fea-) co -ba-
(-bea-), a precativusé -kala- co -gála-, a gerundiumé -sa- (-se-, -si-) 
co-ja- (-je-, -ji-) stb., pl. 

conj. ni-fea-m, matuta-fa-ma, de rnatu-ba-ma, matunantubd-ma j 
prec. matuta-kala-ta, feabemte-kala-ta, de matu-gala-da, kiti-gala-da, 
matunantu-gala-da | ger. úi-se, matuta-sa, de matu-ja, kiti-ji, matu-
nantu-ja stb. 

A suffixumoknak e két-alakúsága, sőt mindkettőnek jelentkezési 
föltételei tehát határozottan a finnugor területen uralkodó viszonyokra 
emlékeztetnek. A finnugor alapnyelvben is, mint ismeretes, mind erős, 
mind gyönge fokú suffixumok voltak, a melyek közül az erősek szintén 
az 1., 3., 5., vagyis hangsúlyos szótag után állottak, a gyöngék ellen
ben a 2., 4., 6., vagyis hangsúlytalan szótag után, a mely körülmény 
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még a finnben is jelentkezik, pl. part. maa-ta co kala-a <*kala-da. 
Nyilvánvalólag tehát a tavgyban is a hangsúlyviszonyok irányították az 
erős és a gyönge fok jelentkezését, mégpedig úgy látszik ugyanolyan 
módon, mint a finnugor területen, t. i. úgy, hogy hangsúlyos szótag 
után az erős, a hangsúlytalan szótag után pedig a gyönge jelentkezik. 

Az osztják-szamojédban a paradigmatikus fokváltakozás külö
nösen a natsz-pumpokolszki és a keti nyelvjárásokban jelentkezik.*) 
Az előbbiben, a mennyire ezt a rendelkezésünkre álló anyagból követ
keztethetjük, oly módon váltakozik egyes mássalhangzók geminátája 
az egyszerűvel, hogy az 1. és 2. szótag határán akkor jelentkezik az 
erős fok (gemináta), ha a második nyilt, ellenkező esetben pedig a 
gyönge. így a következő váltakozások találhatók: kk co k, tt co t, 
tt' co t', pp cop, 11 col, rr cor, vvcov, ijcoj vagy 0. Pl. 

ükku cMütze' oo gen. ükun, koppé 'Haut' oo gen. kopan, olle lKopf' 
oá gen. olan, avve 'Mutter' ^ gen. ávan, oije 'Tante' oo gen. ojan. 

Az osztják-szamojédnak keti nyelvjárásában a fokváltakozás leg
többször mind mennyiségi, mind pedig minőségi. Legalább is a követ
kező paradigmatikus váltakozások mutathatók k i : kk co g, tt co d, 
tt'cod', ppcob, sscos (z), ygcoy, nddcond, ndd'cond!, mddcomd, 
mbbcomb, tccoc (3?). A külömböző fokok ugyanakkor jelentkeznek, 
mikor a natsz-pumpokolszkiban is, pl. 

ükké cMütze' oo gen. ügen, acc. ügem, dat. ükkeni, nom. plur. 
ükkela, utte cHand' oo gen. uden, tippa 'Mann' oo gen. tiban, cesen 
(cezen) cBand' oo gen. cessenn ( < *cesseneri), íiyga 'Schwan'oo gen. 
t'iyen, amdda 'Horn'oo gen. ámdan, lembba 'Adler'oo gen. lemben, 
koatea (koattsa) 'Stadt' oo gen. koacen. 

De a szamojéd nyelvekben még a nazálisok minőségi fokválta
kozása is paradigmatikusan jelentkezik bizonyos esetekben a jurák- és 
az osztják-szamojédban. Gyönge fokuk gyanánt a v,j vagy 0 szerepel. Pl. 

jur. num cGrott'oo gen. nü', acc. nüm, nom. plur. nü\ gen. plur. 
nuvo' | jur. jam 'Meer'oo gen. jau', acc. jaum, nom. plur. jau', gen. 
plur. javo' | osztj.-szam. nom 'Gott 'oogen. nün, nom. plur. mit | osztj.-
szam. nim 'Name' oo gen. mun | oszfcj.-szam. liem cBrett'oo gen. lievan \\ 
jur. puen- 'legén'oo obj.-conj. imperat. sing. 2. szem. puei || jur. sil 

( < *siy) cDeckel' gen. plur. siyo\ diai. siji | osztj.-szam. dy cMund' 
oo gen. dn j osztj.-szam. kily lreissende Stelle im Fluss'oogen. kuan. 

A nazálisok minőségi fokváltakozásának ezen a szamojéd terü
leten még ma is paradigmatikus volta kétségtelenné teszi SETÁLinek 
az egyszerű nazálisokra vonatkozólag (egyetemi előadásaiban) már 
egyedül a finnugor nyelvek segítségével is bizonyított azon föltevését, 

*) OASTRÉN kézirata szerint. A nyomtatásban megjelent «Grammatik 
der Samojedischen Sprachen»-ban csak nagyon fogyatékosan van tárgyalva 
az osztják-szamojéd fokváltakozás (vö. 183. és 287. §). 
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hogy a mikor a (finnugor vagy uráli) fokváltakozás még általános 
érvényű volt, akkor ez az összes hangokra (t. i. a nazálisokra is) ki
terjedt, és nem volt csak mennyiségi, hanem egyúttal minőségi is. 
Az egyszerű mássalhangzó gyönge foka gyanánt szerinte az egész 
vonalon olyan mássalhangzó szerepelt, a mely nemcsak időmérték, 
hanem minőség tekintetében is külömbözött. A nazálisok gyönge 
fokaként olyan nazális, a melynek képzésekor nemcsak az orrüreg 
útja volt nyitva, hanem a levegő a száj üregen át is kiáramlott, az 
ilyenek tehát nazalizált bilabiális, dentális és palatális spiránsok voltak: 
8, d, y. Később, mikor a fokváltakozásnak szabályossága és általános 
érvénye megromlott, a gyönge fokokból tiszta (nem nazalizált) 8, d, y 
fejlődött, a melyek azután az egyes nyelvek saját hangtörvényei szerint 
fejlődtek tovább. Ily módon válik érthetővé a szamojéd nyelvnek 
fönnebb említett paradigmatikus: nazális oo v, j , 0 váltakozása. 

SoTAVALTA ARVO. 

Egy finn mondatszerkezetről. 
A finn nyelvben az 'éj j e l - n a p p a l ' - t többféleképpen 

lehet mondani. Az egyik kifejezésmód igy hangzik: yöt paivdt. 
Pl. työ ei lopu, vaikka te.kisit yöt pdivat 'a munka nem ér 
véget, habár éjjel-nappal dolgoznál' BUDENZ, Finn nyelvtan2 

119 | minun pitdój kiviá purra yöt, p divat 'nekem követ kell 
harapnom éjjel-nappal' Suom. Kansansatuja II. 123 || yöt se 
hammasta hiovi, paivdt kyntta kitkattavi tulialle vierahalle caz 
éjjel fogát feni, nappal körmét köszörüli az érkező vendégekre' 
Kalevala XXVI. 129. (Vö. é s z t ep ole temal rahu ühtegi, müd 
kui kirendab od ja p a évad 'er hat keine ruhe, er tut nichts 
anders, als schreit tag und nacht' WIEDEMANN, Gramm. 591.) 

Ilyen szerkezet van a következő esetekben is : 
itki illat, itki aamut suruansa yhd 'egyre sirt bánatá

ban, este, reggel' Sat. ja tar. L* 121 [ itki illat, itki aamut, 
yöhyet ennemmin csírt este, sírt reggel, a legjobban sírt éjjel' 
Kai. V. 7 || ijdt paivdt 'örökké' (ikd ckor', pdiva 'nap' 
(SZINNYEI, Finn-magyar szótár 87) || süld tavoin matkasi sitté 
nuo aiat, a dm a t paivdt 'ily módon utazott aztán jó ideig' 
(tkp. 'azokat az időket, ezeket a napokat') Sat., I.2 22 \\pyhdt, 
aret on kuningas minua takonut 'ünnepen (vasárnap), hétköz
nap kovácsolt engem a király' uo. 130 || ke sat kontuja kerasin, 
talv et vadnnin taikon vartta 'nyáron takarmányt gyűjtöttem, 
télen ganajhányó villa nyelét forgattam' Kai. XXIII. 613 11 ahven 
árka, kyrmyniska, sykysyt syvilld uipi, ke sat kuivilla kutevi, 
rantasilla rapsehtevi 'görbenyakú gyáva sigér őszszel a mélyeken 
úszik, nyáron a szárazon ívik, a partoknál ficzánkol' uo. III. 161. 

Az időhatározók jelentése egész pontosan megállapítható 
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az idézett példákból. Arra a kérdésre felelnek: mennyi időn át ? 
Az ilyen határozók kifejezésére a finnben a tárgy alakjai szol
gálnak. Pl. acc.: katsoi han kuninkaasen kaikén jumalan palvelus-
aj a n ' a királyt nézte az istentisztelet egész ideje alatt5 Sat. IV. 63 
kettu söi sen aikaa karhun lihaa a róka ezen idő alatt evett 
a medve húsából3 Kans. II. 81 || yön niitá pieksdd, murentaa 
'[egész] éjen át veri, üti azokat' Kans. II. 98 | vaan kourat 
kovaksi tulee, kun hongan oksalla istut yön 'hanem karmod meg
keményedik, ha a fenyőágon ülsz [egész] éjtszaka' uo. I. 242 || 
siita poika y ökauden odotti, odotti a fiú aztán az egész éjt
szaka várt, várt' uo. II. 96 || rauhallisempi tulee yöllá, kun met-
sdssd pdivdn on 'nyugodtabb lesz az éjjel, ha nappal az erdőn 
van' Sat. I.2 66 | uituansa y ön ja pdivdn. . . náki pilven pik-
kuruisen 'éjjel-nappal úszva. . . meglátott egy piczike felhőt' Kai. 
XXIX. 417 || p di van kirvestd hiovi, illan vartta valmistavi 
'nappal a fejszét feni, este a nyelét készíti' uo. XXXI. 259 || 
ke sdn kengitdt hevoista, talven rautoja rakennat, yön ko-
hennat korjoasi, pdivdn loait laitioita 'nyáron lovat patkolsz, 
télen vasat alkotsz, éjjel rendbe hozod kosaras szánodat, nappal 
oldalas szánokat készítesz' uo. XVIII. 249 || syksyn lylyd laati, 
talven kaihua kaverti 'őszszel (ballábra való hosszabb) hótalpat 
készített, télen (bőrrel bevont) hótalpat vájt' uo. XIII. 67. 

Ezekben a mondatokban csaknem ugyanazok az időhatá
rozók állnak, mint az yöt p.'iivdt-íélékben, s így nem lehet kétség 
afelől, hogy ezek is aceusativusok, s nem nominativusok, mint 
PETERSEN gondolta. Csak a többesszám használata szorul magya
rázatra, mivel, a mint láttuk, ugyanezek a példák sing. accusativus-
ban is állhatnak, s a partitivussal kifejezett, hasonló értelmű idő
határozók is egyesszámúak (1. NyK. XL. 466). Ha összevetjük a 
szingulárisban és a plurálisban álló eseteket, azt tapasztaljuk, 
hogy az utóbbiak mindig párosan, sőt néha hármasán, négyesen 
fordulnak elő, a többiek ellenben magukban is lehetnek. Nyilván
való tehát, hogy a többesszám az egyenrangú mondatrészek 
szorosabb kapcsolatát akarja jelölni, éppúgy mint a kötőszóknak 
úgyszólván teljes hiánya is.*) Az ilyen időhatározókban tehát 
ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben, mint mikor a vogul 
és az osztják nyelvben az egyenrangú mondatrészek duálisban 
vannak.**) Pl.: 

v o g u l : E. Tunrd-sayl ekwái q>jkdi qleV 'tundrahalmi 
asszony s öreg ember élnek' MUNKÁCSI, VNGy. I. 1 [ tunrd-sayl 
ekwdV-qjkdV dédyém-sándfém-palt at-ke tótéin 'ha ti 
engemet a tundrahalmi öreg emberhez és asszonyhoz, az én 
atyámhoz és anyámhoz el nem visztek' uo. 20 | matém ékwi-

*) Csak az egy észt példában van kitéve a ja 'és'. 
**) L. SZILASI: NyK. XXVI. 171—2; KERTÉSZ: KSZ. XIV. 74 
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aúéukwV nq,n% kwqlépeV '[az ott lakó] öreg ember s öreg asz-
szony fölkel [előtte]' IV. 150 | nay náj drén-q,trdyén voss 
qle¥ 'a te gazdáid (asszonyod urad) legyenek5 I. 165. 

o s z t j á k : E. imd y 9 n-ig dy dn olhydn 'asszony és férj 
vannak3 PÁPÁT : UF. XV. 169 | az&ydld'm-aygdydldm niy 
mandm niyi suy, yui mandm yuii suy Un and osmzn 'atyám-
anyám nő járta nős vidéket, ember járta emberes vidéket ök 
nem ismernek' no. 170 | kanrém sdrés kat pelek sarat akar y en 
pürésyen 'zu den beiden seiten eines heissen meeres sind 
ein russischer hund nnd ein schwein' AHLQVIST 20. 

A m o r d v i nban is megvan tudvalevőleg ez a szerkesztés
mód, de mivel ebben a nyelvben már nincs meg a kettős szám, 
az egyenrangú mondatrészek többes számban vannak, pl.: E. 
Darját Marját veje vanit 'Darja und Marja blieken auf 
denselben punkt' PAASONEN: SUS. Aik. XII. 27 | Mis kat 
Máskat siúst l'eminest 'Michelchen und Mariechen waren ihre 
namen' uo. IX. 28 j érdéi asst a tat babát 'es lebten, waren 
einmal ein altér und eine alté5 uo. XII. 80 | kodak savast, sijnst 
avat étifnt kaftuksnin kundiz 'so wie sie in die stube traten, 
íingen sie die mutter und die tochter allé beidé' uo. 144. 

Ezt a szerkezetet ki lehet mutatni a f innben is;*) pl.: 
sielld oli Matit ja Paavot 'ott volt Mátyás és Pál' Kieletár 
II. 27 j ehkd tulee sudet, karhut meitd ahdistamaan 'talán 
jön a farkas, medve bennünket szorongatni' Sat. III. 22 | siitdpd 
túli, etta koirat, ketut, sudet ja karhut yhtend meisad 
kdvivdt cebből az lett, hogy a kutya, a róka, a farkas és a 
medve együtt járták az erdőt' Kans. I. 14 | jo on kdynyt kontio, 
ei ole voinut ajaa, ja hukat ja p eurat on kdyty, ei ole voitu 
ajaa sita pois sieltd 'már járt [ott] a medve, nem tudta elűzni, és 
járt [ott] a farkas meg a vad rénszarvas, nem tudták azt elűzni 
onnan' uo. 139 | padt löi, jalat katkoi, silmát puhkoi, sen-
lainen oli piika 'fejünket ütötte, lábunkat eltörte, szemünket 
kiszúrta, olyan szolgáló volt' Sat. II. 210 j siitd kun lapsen sai, 
niin repi sikiönsd, nendt repi, korvat repi, silmdt puhkoi 
kaikki 'aztán mikor gyermeke lett, hát széttépte magzatát, ki
tépte orrát, letépte fülét, kiszúrta szemét, mind' I.2 116 j kun 
ensin heitdt v aatteet, mi e kat ja kaikki satidaan 'miután 
előbb ruhát, kardot és mindent a nyergen hagysz' uo. 145 j 

*) A többi finnugor nyelvben már nincs meg, de a votjákban és a 
lappban találtam egy-egy ilyenszerű, példát : votj. ok taie, mumijost 
aijosi tais vand'izi ugl co weh, meine eltern (tkp. ""anyáim atyáim') ha
bén es j a erstochen' WICHMANN: SUS. Aik. XIX. 150. — lappS. manne jes 
lip tallie munne prüurese-kárvu'ól koaruominie, kucc-ecin tdllie manne jéh 
tatne prüures,-prü~ukom! warádZH cén is most varrom magamnak a 
menyasszonyruhákat , minthogy most én és te menyasszony-vőlegény (tkp. 
^menyasszonyok-vőlegények') fogunk lenni ' HALÁSZ, Svéd-lapp nyelv I I I . 53. 
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hdn on ndhnyt Helsingit ja Pietarit 'látta Helsingforsot 
és Szentpétervárt5 SETALA, Suom. kiél. lauseoppi3 30. 

A költői nyelvben sokkal gyakoribb, pl. ota kiinni kinte-
restd kaiimmasta kantapdástd isdnndt perisopesta, emdnndt 
ovi-sopesta 'fogd meg az inánál, sarka szélénél fogva a gazdát 
a hátsó szögleten át, a háziasszonyt az ajtózugon át3 Kai. 
XVII. 329 j niilld tuonet Tuonen karhut, suistanet suet Ma-
nalan 'azokkal elhoznád Tuoni medvéjét, megfékeznéd Manala 
farkasát' XIX. 127 j kun oli tammi taittununna, kaatununna puu 
katala, pddsi pdivdt paistamahan, pddsi kuut kumottamahan 
'mikor a tölgy el volt törve, a szegény fa ki volt dűlve, a nap 
kiszabadult, hogy süthessen, a hold, hogy ragyoghasson5 II. 
217 | lenti i a t, lenti lann et, lenti luot ehet, eteldt 'repült 
keletre, repült nyugatra, repült északnyugatra, délre' I. 183. 

Nyelvjárásokban, úgy látszik, sokkal használatosabb, mint 
az irodalmi nyelvben, azért azokból is idézek néhány példát: 
sidlld oli Mikot ja Matit 'ott volt Miska és Matyi' j se ruakki 
kiss at ja kanat 'ő etette a macskát és a tyúkot' | niin sai 
mies kellőt ja hárdt 'hát kapott az ember kolompot és 
ökröt' SETALA, Lauseopill. tutk. Koillis-Satakunnan kansan-
kielestá. Suomi II. jákso 16 : 39 || ka'ikki ka'too kuv^va'nhenee, 
kuu'lot, nd'öt ja ka'ikki heikkenee 'minden elvész, mikor ("az 
ember] öregszik a hallás, a látás és minden elgyengül' | niin 
a'ina ne oli he'vo s et ja m u wt ostaneet 'bizony ők mindig vettek 
lovat és mást' [ «He'ikki sai koko pwvu(ri).» — nSaiko ta'kit 
ja ho'usut?» '«Henrik egész öltözetet kapott.» — «Kabátot 
és nadrágot kapott?))' | siáll oli sittek_ka'rvarit ja ma'su-
nistit 'ott volt aztán egy timár és egy gépész' | on tossa noi 
Ma'ntat ja se'pdt ja suwtarit 'ott lakik (tkp. van) Manta, 
a kovács ós a varga' | siinn on pyssymiáhen kuv at ja 
k o'i r r a k^ka:ikki kruwtisarvessa fott egy vadásznak a képe és 
egy kutya van a puskaporos szarun' | kylld sül ovjv i i'n i k^ 
ka'hveet ta:kana 'bizony neki van bora és kávéja eltéve' j 
kivinavetot ja uhaalisep^jpytingit 'egy kőistállót s egy pompás 
házat [épített magának]' KANNISTO, Lauseopill. havaintoja lántisen 
etelá-Hámeen kielenmurteesta. Suomi III. jakso 20 : 62. 

Néha az egyenrangú mondatrészek egyike csakugyan többes 
értékű, s csak a másik plurálisnak van egyesszámi jelentése; pl. 
no mihinkd sinulta jouduttiin ne linnut ja pojat 'no hova 
lettek (tőled) az a madár és azok a fiúk' Kans. II. 64 [ jos 
tdhdn tulisi oikein mahdoton kuninkaan Unna ja palvelijat 
ja kahve et, niin mind herdttdisin didin kahveeta juomaan 
'ha itt teremne egy igazán végtelen nagy királyi vár és szolgák 
és kávé, akkor én fölébreszteném anyámat kávét inni' uo. 5. 

BEKÉ ÖDÖN. 
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