Északi-manysi nyelvtanulmányok
1952 szeptemberében a Magyar Tudományos Akadémia háromhónapós.
tanulmányútra küldött ki a Szovjetunióba. Tanulmányutam célja az volt,
hogy meglátogassam azokat a kutatóintézeteket, amelyekben finnugor nyelvé
szeti munka folyik s hogy tájékozódjam a különféle munkálatokról. Utazásaim
során október 26-tól november 5-ig Leningrádban tartózkodtam s megtudtam,
hogy a városban több fiatal manysi tartózkodik. Noha előre nem volt tudo
másom arról, hogy szovjetuniói tartózkodásom idején módomban lesz a
manysi nyelvvel is foglalkozni és így megelőzően kellő előtanulmányokat
nem végeztem, mégsem t u d t a m ellenállni a csábításnak, hogy manysi tanul
mányokat kezdjek és hogy megpróbáljak manysi származású nyelvmester
segítségével ismereteket szerezni a mai manysi nyelvről. Tanítómul — a lenin
grádi Nyelvtudományi Intézetnek és A. L POPOV professzornak, a finnugor
filológia egyetemi tanárának szíves közbenjárásával — E. I. ROMBAKGYEJEVA
manysi anyanyelvű főiskolai hallgatónőt sikerült megnyernem. Tanítóm előbb
kissé idegenkedve, később egyre növekvő kedvvel és érdeklődéssel végezte
feladatát. Nemcsak fáradhatatlan, lelkes nyelvmesternek, hanem avatott,
tanítónak is bizonyult. Anyanyelvének, az északi-manysi nyelvjárásnak a
használatában határozott biztonságot árult el, úgyannyira, hogy tanköny
vünket bíráló szemmel olvasta s több hibára habozás nélkül rámutatott.
Magyarázatokat orosz nyelven kaptam tőle. Az orosz nyelvet folyékonyan,
de még nem hibátlanul beszéli. Anyja még nem t u d oroszul.
ROMBANGYE JEVA a tyumeni területhez tartozó chanti-manysi kerület
berjozovi' járásában lévő Haslog faluba való. Szülőfalujának manysi nyelvi
neve: ^sl^y. Haslog a Szigva (manysiul sakcp) folyó mellett van, közel Saranpaulhoz. Bizonyára azonos azzal a faluval, amelyről MUNKÁCSI (VNGy. IV,
439) xasila'i-'pauL néven tesz említést. MUNKÁCSI e faluról a következőket
írja: ,,Muun-kés partfelén, most üres; nyáron egy halászó öreg lakik ott".
Tanárnőm szerint Haslog lakosai Muuií-kesből költöztek Haslogba. E falu
nak ma k b . 70 lakosa van; többségükben manysik, de vannak köztük komik
is. Erdőműveléssel, halászattal és rénszarvastenyésztéssel foglalkoznak.
A Szigva vidék nyelve, melyet az én feljegyzéseim képviselnek, 70, ill.
100 évvel ezelőtti fejlődési fokán már az eddigi népköltészeti gyűjtésekből is
többé-kevésbé megismerhető. R E G U L Y északi-manysi gyűjtésének java részét
a Szügva vidékén gyűjtötte (vö. MUNKÁCSI: Budapesti Szemle 1889 : 403), s
innen származik MUNKÁCSI északi-manysi szövegeinek több értékes darabja
is (i. h.). A Szigva-vidéket mind MUNKÁCSI (VNyj. 1), mind pedig KANNISTO
(Suomen Suku II, 372) az ún. északi nyelvjárásterülethez, közelebbről a
Szoszva vidékéhez számítja. Mindamellett kisebb nyelvjárási eltérésekkel,.
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illetőleg annak a lehetőségével, hogy a m a i szigvai nyelvjárás már vala
melyest eltér a MUNKÁCSI és KANNISTO feljegyzéseiből megismerhető északi;
ill. szoszvai nyelvjárástól, nyilvánvalóan már eleve számolnunk kell. Ezt
valószínűvé teszi egyrészt az a körülmény, hogy az ún. szoszvai nyelvjárás
terület, melyről KANNISTO északi-manysi szövegei származnak, nagy kiter
jedésű, másrészt pedig az a félszázad, amely MUNKÁCSI és KANNISTO tanul
mányútja óta eltelt. A szoszvai és a szigvai nyelvjárás különbözésére M U N KÁcsinál (pl. VNyj. 19, 22,.3.2; VNGy. I, 275) találunk is néhány megjegyzést,
ezek azonban nem hangtani természetűek. KANNISTO a Szigva mellett csak
statisztikai adatokat gyűjtött, de egy olyan megállapítást ő is tett, amelyből
bizonyos szigvai nyelvjárási sajátságokra következtethetünk. Azt írja ugyanis
(Suomen Suku II, 372), hogy az Ob Vidéki manysi település viszonylag új
s átköltözés útján keletkezett, mely főleg a Ljapin ( = Szigva) területéről
tovább folytatódik. STEINITZ (ŐESA. 1937 : 245, 2. jegyzet) viszont arra
mutat rá, hogy az Ob melléki manysi nyelvjárás konszonantizmusa több
tekintetben eltér a szoszvai nyelvjárás konszonantizmusától.
Szigva vidéki nyelvmesteremtől, RoMBANGYEJEVÁtól leningrádi tartóz
kodásom idején 12 nyelvórát vettem. Tanulmányaink alapjául A. Ni, BALANGYIN ábécéskönyve (ByKBapb. Leningrád. 1947) szolgált. E könyvecske olvas
mányai közül mindössze ötöt tudtunk átvenni. Tanítóm segítségével fonetiku
san lejegyeztem az olvasmányokban előforduló szavak kiejtését, megbeszéltük
a problematikus szavak jelentését, majd fonetikusan átírtam az olvasmányok
szövegét. Az átírást többszöri elolvasás útján ellenőriztem, végül pedig leírtam
az olvasmányok orosz fordítását, s megbeszéltük az előforduló nyelvtani
alakokat. Utolsó nyelvóráimat a manysi alaktan fő vonásainak tisztázására
és kisszámú, általánosan ismert szó feljegyzésére fordítottam. Segítségül véve
AHLQVIST nyelvtanát, manysi főnevek, igék stb. paradigmáját állítottuk össze.
A manysi nyelv fonetikájáról és hangtanáról szóló irodalom behatóbb
tanulmányozásához csak leningrádi tanulmányaim befejezése után, idehaza
fogtam hozzá. Összehasonlítottam feljegyzett szóanyagomat KANNISTO hozzá
férhető feljegyzéseivel, és STEINITZ ,,I)er Vokalismus des Sosva-Wogulischen"
(ŐESA. 1937 : 244—77) c. tanulmányából világos képet alkottam magamnak
a szoszvai nyelvjárás hangrendszeréről. E kettős munka végzése közben, ért
hető módon, számos kétely ébredt bennem saját feljegyzéseim helyességét
illetően. Minthogy azonban ezek tisztázására nem láttam lehetőséget, kételyeim
ellenére végeztem s jórészt be is fejeztem anyagom sajtó alá rendezését.
Ekkor váratlan lehetőség nyüt meg előttem: a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának meghívására 1954 márciusában ismét ellátogathattam a
Szovjetunióba. Kérésemre a Szovjet Tudományos Akadémia két napra
Moszkvába hívta ROMBANGYEjEVÁt, s ekkor sikerült néhány kételyemet
tisztázni, feljegyzett anyagom egy részét ellenőrizni, ill. kijavítani. Minthogy
új megfigyeléseket is tettem, hazatértem u t á n e dolgozatomat részben újra
kellett írnom. E munka végzése közben jelent meg E . I. ROMBANGYEJEVA
orosz—manysi szótára (PyccKO-MaHCHHCKHH GiOBapb. Leningrád. 1954),
melyhez A. N. B A I ANGYIN összeállításában ragozási táblázatok és a manysi
helyesírás fő szabályairól rövid áttekintés csatlakozik. Ez a szótár jó segít
séget nyújtott feljegyzéseim egy részének ellenőrzéséhez.
Jelen tanulmányomban azokat a feljegyzéseimet teszem közzé, amelyeket
E. I. RoMBANGYEJEVÁnak köszönhetek, s csatolom hozzájuk azokat a meg
állapításaimat, észrévételeimet, amelyeket feljegyzéseimnek a tanulmányozása
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és rendszerezése, illetőleg mások feljegyzéseivel való összehasonlítása során
l e t t e m . Tisztában vagyok azzal, hogy feljegyzéseimnek és észrevételeimnek
közlésével az északi-manysi nyelvjárás hang- és alaktanának megismerésére
vonatkozó igényeket távolról sem tudom kielégíteni. Anyagom ehhez csekély
mennyiségű, és fonetikai pontosságához is bizonyára szó fér. Mindamellett
úgy vélem, hogy közlésével tudom szolgálni a tudomány érdekét, tekintettel
arra, hogy a manysi nyelvre vonatkozó eddigi ismereteink egyrészt hézagosak,
másrészt túlnyomórészt immár elég régi anyaggyűjtésen alapulnak. Fonetikai
és hangtani észrevételeim közlését azért is megokoltnak látom, mert STEINITZnek a szoszvai nyelvjárás vokalizmusát tárgyaló dolgozata aránylag kevéssé
ismert évkönyvben látott napvilágot. Alaktani feljegyzéseim az északi-manysi
nyelvjárást illetőleg talán némileg pótolják azt a hiányt, amely évtizedek óta
érezhető annak következtében, hogy MUNKÁCSI BERNÁTnak ,,A vogul nyelv
járások szóragozásukban ismertetve" című kitűnő tanulmánya (NyK. XXI—
XXIV. és külön: Ugor Füzetek 11. szám. 1894) már évtizedek óta nem kap
ható. A manysi nyelv megismeréséhez értékes segédeszközül szolgálhatnának
ugyan CSERNYECOV nyelvtani vázlatai, 1 minthogy azonban nálunk ezek a
legnagyobb ritkaság számba mennek, a manysi nyelv iránt meglévő és növekvő
érdeklődóst ezek sem tudják kielégíteni. Végül ott lennének még BALANGYIN
ragozási paradigmái (ROMBANGYEJEVA említett szótárában), irodalmi nyelvi
hangjelölésük miatt azonban nálunk oktatási célokra ezek is nehezen használ
hatók, demeg tudtommal már ROIVLBANGYEJEVA szótára sem kapható.
Közleményem végén foglal helyet az általam feljegyzett szavak jegyzéke.
Bár ez igen kis terjedelmű, létjogosultságot ad ennek is az a körülmény,
hogy az eddig megjelent szójegyzékek, ül. szótárak egyrészt hibásak és elavul
tak, másrészt másutt, mint egy-egy könyvtárban, aligha hozzáférhetők.
,,A manysi irodalmi nyelv hangjelölése" című fejezet azt a célt szolgálja,
hogy megkönnyítse számunkra az irodalmi nyelven már megjelent és egyre
gyarapodó manysi irodalom helyes olvasását és megértését. A fonetikus
átírásban is közölt olvasmányok az olvasási szabályok elsajátításához adnak
szemléltető anyagot, s egyben némi fogalmat nyújthatnak a kis manysi nép
mai művelődési színvonaláról.
*
A magam és mások adatainak közlésében az alábbiakban következőképp
járok el. A manysi irodalmi nyelvi alakokat csak az esetben közlöm, ha meg
állapításaim megvilágításához és megerősítéséhez hozzájárulnak. Az irodalmi
nyelvi alakok közléséről általában nemcsak helykímélés céljából mondok le,
hanem azért is, mert számos szót és szóalakot csupán fonetikusan jegyeztem
fel. Ha az irodalmi nyelvi alakot közlöm, csatolom hozzá — egyenlőség
jellel ( = ) — saját feljegyzésem szerinti olvasatát. Minthogy az irodalmi
nyelvi alakot saját feljegyzésemtől a cirillbetűs alfabétum rendszerint meg
különbözteti, az ilyen alak irodalmi nyelvi voltát külön csak akkor jelölöm
(ir. = irodalmi), ha máskülönben félreértés keletkezhetnék. MUNKÁCSI adatait
általában SZILASI MÓRIC Vogul Szójegyzékéből (NyK. XXV. és különnyomat)
veszem, s É. (== északi) megjelöléssel látom el. MUNKÁCSI adatait csak abban
az esetben közlöm más forrásból, ha a SZILASI szójegyzékében levő alak
1

fi. H. VepHeqoe H M. H. VepHeqoea. KpaTKHH MaHCHHCKO-pyccKHH uiOBapb (Lenin
grád, 1936) és fl3biKH H ríHCbMeHHOcTb HapoAOB ceBepa I. (Leningrád, 1937).
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helytelen, ill. ha a szükséges alakot ez a szójegyzék nem tartalmazza. Az
utóbbi esetekben a forrást a szokásos rövidítéssel jelölöm meg. KANNÍSTO
szoszvai-manysi adatait általában ,,Zur Geschichte des Vokalismus der ersten
Silbe im Wogulischen vom qualitativen Standpunkt" (SUSToim. XLVI és
külön) című tanulmányából idézem „Szo." ( = Szoszva) megjelöléssel. Ez eset
ben az adat után zárójelbe tett szám a nevezett tanulmány lapszámát jelenti.
A szoszvain kívül más nyelvjárási alakokat csak az esetben idézek, ha ez
valamilyen okból célszerűnek látszik. Nem szoszvai, hanem egyéb nyelvjárásbeli változatot idézek néha akkor, ha a szoszvai alakot KANNISTO feljegyzésé
ben nem ismerem. Ha KAISTISTISTO adatait nem fenti tanulmányából veszem,
akkor a forrást a szokásos rövidítéssel jelölöm meg. H a KANNISTO adatait
nem saját műveiből, hanem mások cikkeiből merítem, ezt a körülményt
külön nem jelölöm.
STEINITZ megállapításaira és feljegyzéseire általában puszta számmal
utalok. Ez a szám STEINITZ „Der Vokalismus des Sosva-Wogulischen" c.
tanulmányának (Opetatud Eesti Seltsi Aastaraamat. 1937. I. 244—77) meg
felelő lapszámát jelenti. Minthogy STEXNITZ saját feljegyzései mind a szoszvai
nyelvjárásból valók, nyelvjárási hovatartozásukat általában nem jelölöm;
ha félreértés elkerülése végett szükséges, akkor STEESTITZ feljegyzése elé
, , S T . " rövidítést írok.
AHLQVIST adatainak közlését általában nem t a r t o t t a m szükségesnek.
H a feljegyzését idézem, ezt ,,A." megjelöléssel teszem.
S a j á t feljegyzéseimet vagy a nyelvjárás megnevezése nélkül, vagy
pedig — szükség esetén — ,,Szi." megjelöléssel közlöm. Azt a nyelvjárást,
amelyet nyelvmesterem nyelve képvisel, rövidség kévéért s z i g v a i nyelv
járásnak nevezem. Minthogy a Szigva vidéki nyelvjárás beszélői közül csupán
egynek a nyelvét ismertem meg, vitatható, hogy jogos-e nyelvmesterem
nyelvéről mint „Szigva vidéki nyelvjarás"-ról beszélnem. Mégis alkalmazom
a fenti elnevezést az okból, hogy ezen megjelölés alkalmazása útján a saját
feljegyzéseim alapján t e t t megállapítások KANNISTO és STEINITZ megálla
pításaitól bővebb magyarázkodás nélkül különválaszthatók legyenek.
Fonetikai és hangtani észrevételek
Hangsúly
A manysi nyelv hangsúlyáról MUNKÁCSI (VNyj. 5—6) .azt írja, hogy
,,a vogulban általában a szó első tagjára esik a főhangsúly s a harmadikra
a mellékhangsúly. . . Ez általános hangsúly-törvénytől csak a tavdai nyelv
tér el sok tekintetben . . .". KANNISTO (VÖ. Vok. XIV—XV) a főhangsúlyt
{az exspiratorikus hangsúlyt) csak akkor jelöli, ha az nem az első szótagon
van. Ebből az eljárásából arra következtethetünk, hogy a manysi nyelvjárások
többségében — valószínűleg csak a tavdait kivéve — a főhangsúly az ő meg
figyelései szerint is á l t a l á b a n az első szótagon van. Az én feljegyzéseim
ben a főhangsúly majdnem minden esetben az első szótagon van, ezért általá
ban nem is jelölöm. Nyelvmesterem megjegyezte, hogy az ő nyelvjárásában
— eltérően az orosz átadó nyelvi alakoktól — még a kárandas 'ceruza', fétrad'
'füzet', bükfiaí 'ábécéskönyv' szavakban is az első szótagon van a hangsúly,
(vö. or. Kapandáui, mempádb, őyKeápb). Később hanglemez lehallgatása alkalmá2 Nyelvtudományi Közlemények LVII
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val észrevettem, hogy ez a megállapítása legalábbis saját hangsúlyozását
illetően nem teljesen állja meg a helyét: épp a 'füzet' szónak iétrámct ejtés
módja is előfordul nála.
A harmadik, ötödik szótagra mellékhangsúly esik. A háromnál többtagú
szavak harmadik szótagjának mellékhangsúlya majdnem olyan erős, mint
a főhangsúly. Az igekötő magára vonja az ige tőszótagának a hangsúlyát.
Hangok

és

hangjelölés

A manysi nyelv hangjainak pontos meghatározása és jelölése nyilván
valóan nem könnyű feladat. Elég csak arra utalnunk, hogy nemcsak K A N N I S T O
(FUF. VIII, Anz. 194—205) talált sok kifogásolnivalót MUNKÁCSI hang
jelölésében, hanem STEINITZ (i. m.) KANNISTO hangjelölését is sok esetben
helyteleníti, noha KANNISTO az északi-manysi nyelvjárások tanulmányozására
több, mint félesztendőt fordított. Egy és ugyanazon szónak vagy nyelvtani
alaknak több változatban való előfordulása mögött persze joggal kereshetjük
a hibát egyik vagy másik feljegyzőben. Sok esetben azonban a feljegyzők
látszólagos következetlenségei a nyelvmesterek beszédének különbözéseit,
kiejtésük ingadozásait vagy egyéb nyelvi tényezők hatását tükrözik. Például
az infinitivüs végződése az én szógyűjteményemben mindig -nkfie ( M U N KÁcsinál, VNyj. 42—3, az északi-nyelvjárásban -nkwé), KANNISTO szövegei
ben viszont az infinitivüs végződésének számos változata van a szoszvai
nyelvjárásban:

1) -r)ucGf}e, -Y](ofie: térjuo^e 'zum Essen' [,,zu essen"] (255), Páylzttarju fifie
'zu töten' (258), ló (3 (tintán u ofíe 'zu záhlen' (263), tó §n,.o^e 'zu rudern'
(215);
2) -rjuGfie : sayrdYiufifie 'hacken' (210), aniylarju/^e
'zu küssen' (211),.
ter]ueG(3e 'zu essen' (264);
• 3) -rjcGJ3e : ^á-nksan^e
'zu kriechen' (271);
4) -7]UG¥': ^aRur)UG<pr 'machen' (14), tér)UG<p' 'zum Essen' (135), %aV>r\uG
'hinzuwandern' (357);
5) -r}Q<pf : kéé&riGV' 'anzuspannen' (227);
6) -fjuku : xa'rty)>l<w\uku 'hearuszuziehen' (142), nöfi^atdrjuku 'einzulassen'
(143), (3ár)Gralar]uku 'herauszuangeln' (144);
7) -rjuGu : tüterjuGu 'zu führen' (20), tö't^rjuGu 'zu tragen' (21), iu^sálturjuGu..
'heréin . . . zú treten' (63);
8) -f]G \koilirjG 'nachzujagen' (61), kitiylanG 'zu fragen' (231), kifitxaturjG
'zu schleifen' (254);
9) -rjuGp : térjuGp 'zu essen' (65), MrjuGp 'zu schiessen' (151);
10) -rjGU : l'ünsdrjGu 'zu weinen' (210).
Az infinitivüs végződésének e sokfélesége egyazon nyelvjáráson belül
egyrészt jele lehet annak, hogy a nyelv ugyanazon a nyelv járásterületen
belül sem egészen egységes: helyi és egyéni sajátságok tarkítják, másrészt
valószínűvé teszik azt is, hogy ugyanazon beszélő nyelvében is vannak inga
dozások, illetőleg hogy ugyanazokat a hangokat a feljegyző más-más idő
pontban másként fogja fel. Mindezeknél jelentősebb körülmény az, hogy az
infinitivüs végződésének fenti változataival mondatokban, szövegösszefüggé
sekben találkozunk. Ugyanazon formansnak különféle mondatfonetikai hely-
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zetekben különféle változatai fejlődnek, a beszédtempó és az összefüggő
beszédet befolyásoló egyéb tényezők szerint más-más alakjai vannak. A szavak,
szóalakok hangalakj át a mondatbeli, összefüggés igen lényegesen módosítja.
Teljesen helytelen lenne azt várni, hogy a szavak és a szóalakok hangalakja
(az egyes hangok hangszíne és időtartama stb.) a mondatban is minden eset
ben ugyanolyan legyen, mint izoláltan történő kiejtésük esetén. É p p az
ellenkező jelenséggel kell számolnunk, s azt állíthatjuk, hogy az olyan fel
jegyzés, amelyben a szavak és szóalakok mondatbeli hangalakja minden
esetben és teljesen megegyezik az izolált ejtés esetén hallható hangalakkaL
semmi esetre sem tükrözi híven a nyelv használatát. Ezt a nézetemet t á m o 
gatják ERNST L E W Y megfigyelései (Tscheremissische Grammatik VI—VII)
és H E G E D Ű S L A J O S tapasztalatai is (vö. A magyar nyelvatlasz munkamód
szere. 1955. H E G E D Ű S L A J O S : „A hangfelvételek szubjektív elemzése", 228—
233. ÍJ.
*
A manysi nyelv hangjairól részletes tájékoztatást nyújt KANNISTO
,,Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Wogulischen vom qualitativen Standpunkt" (SUSToim. XLVI.) c. művében ( I X - X V . 1.). Ehhez
igen értékes észrevételeket csatol_ STEINITZ „Der Vokalismus des SosvaWogulischen" c. tanulmányában (Opetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1937 :
244—277), amelyben elsőnek ad összefoglaló, jól áttekinthető képet e g y
manysi nyelvjárásnak, a szószvainak a hangrendszeréről.
Rövid tanulmányaim során én természetesen nem merülhettem
bele a manysi nyelvi hangok fonetikai sajátságainak beható vizsgálatába,
s nem törekedhettem a fonetikai sajátságok olyan aprólékos jelölésére, mint
amilyent KANNISTO műveiben találunk. Viszont hogy KANNiSTÓtól ne tér
jek el fölöslegesen is, általában kerültem azokat a hangjelölésben' újításokat,
amelyeket az utóbbi évtizedek folyamán finn és észt nyelvészek javasoltak
s amelyek közül egyet-kettőt STEINITZ is magáévá t e t t idézett tanulmányában.
Feljegyzéseimnek KANNISTO feljegyzéseitől való különbözése nem egy
öntetű. Ahogy munkámban haladtam, több és több hangsajátságot vettem
észre, illetőleg több ilyen sajátságot t u d t a m jelölni. Eltérés van 1952-ben és
1954-ben készült feljegyzéseim között is, mert 1954-ben — bizonyos elő
tanulmányok végzése után — több hangsajátságra figyeltem, mint korábban.
Egyes szavak pontosabb ejtésmódját pedig nem is a helyszínen, hanem a
Nyelvtudományi Intézet fonetikai laboratóriumában tisztáztam. I t t ugyanis
alkalmam volt arra, hogy H E G E D Ű S L A J O S közreműködésével lejegyezzek
hanglemezről egy rövid manysi szöveget (a felvétel a leningrádi fonetikai
laboratóriumban készült, épp az én nyelvmesterem, ROMBANGYEJEVA egy
rövid elbeszélése alapján). Mindent összevéve az általam feljegyzett szavaknak
és szóalakoknak a megfelelő szoszvai szavaktól és szóalakoktól való külön
bözése több tényezőnek tudható be. Ilyenek: a szigvai nyelvjárásnak vala
melyes mértékű különbözése a szoszvaitól, az északi nyelv járásterületen
végbement újabb nyelvi változások, egyéni ejtésmód, alkalmi nyelvi ingado
zások és — talán elsősorban — saját feljegyzéseim hibás, illetőleg kevésbé
pontos volta. Egy-egy feljegyzésemnek más kutató egy-egy feljegyzésétől
való eltérésében mégsem kell okvetlenül hibát sejtenünk. Ezt példával is
igazolhatom. É n az 'enni' igét térjkfie alakban jegyeztem fel, míg K A N N I S T O nál egy helyen (Vd. 264) Szo. terju^e alakot, másutt azonban é-vel írt válto2*
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zatokat: ténu&fi (65) és ténuku (250) találunk. A 'fejsze' szó az én feljegy
zéseim közt stiyrap alakban szerepel. A szoszvai nyelvjárásból a-val írt alakot
ugyan nem ismerek, de az első szótagbeli magánhangzó időtartama K A N N I S T O
feljegyzései szerint is ingadozik: sayWB ^ sáyrap (Vd. 217, ül. 251, 256),
stb., stb.
Az alábbiakban a szigvai nyelvjárás hangviszonyainak tisztázását saját
feljegyzéseimnek STEiNiTZnek 1937-ben gyűjtött szoszvai anyagával való
összehasonlítása útján kísérlem meg. E feladatot azonban nem tudom részle
tekbe menően megoldani, tekintettel arra, hogy 1952-ben készített feljegy
zéseim fonetikai pontosság dolgában nem érték el STEINITZ feljegyzéseinek
színvonalát, 1954-ben pedig anyagomnak csak egy kis részét sikerült ellen
őriznem és szükség esetén kijavítanom. 1
Magánhangzók
I. A magánhangzók
A) Az e l s ő

kvalitása

szótag magánhangzói

STEINITZ szerint a s z o s z v a i nyelvjárásban 8 magánhangzó-fonéma
van, mégpedig 4 hosszú: a, ö ( = ö), ü, e és 4 rövid: a, ó, u, i. E magánhangzók
4 magánhangzó-párt alkotnak, amelyek tagjai nemcsak kvantitatív, hanem
kvalitatív szempontból is különböznek egymástól, mégpedig oly módon, hogy
a hosszú kvantitás nyíltabb kvalitással, a rövid kvantitás pedig zártabb
kvalitással van összekötve. A kvalitásnak és a kvantitásnak ez a szoros kap
csolata az ö ~ ö és az u ~ ii magánhangzó-párnál különösen világos, míg
a z c i ~ a párnál kevésbé. Az e' ~ i csak feltételesen (,,nur bedingt") tekint
hetők egymásnak megfelelő magánhangzóknak. Az egyes magánhangzó
fonémáknak több kombinatorikus változatuk van, amelyek csak bizonyos
környezetben jelentkeznek. Megjegyzi STEINITZ (264), hogy KANNISTO tanul
mányútja idején még egy l fonéma is lehetett a szoszvai nyelvjárásban.
A szigvai
nyelvjárásban a következő r ö v i d
magánhangzó
fonémák vannak: a, o, u, i.
a. — Hogy minőségi szempontból különböző lenne az a-tól, azt 1952ben nem észleltem, 1954-ben pedig nem volt időm vizsgálni. Példák: am 'én',
/ál 'köz', j és palatalizált mássalhangzók szomszédságában néha az a palatalizált változatát hallottam, melyet a-val jelölök, pl. sár jánydé 'különösen'.
o. — Általában megfelel STEINITZ ö-jának. E z t annál bátrabban állít
hatjuk, mert STEINITZ (259) maga is azt írja, hogy az általa d-val jelölt hang
nem o és u közti hang, s jelölésére csak azért használ o helyett o-t, hogy jelölés
módban ne térjen el KANNiSTÓtól. Példák: po'ra 'idő', to'tunkfis 'vinni, hozni'.
j után (hanglemezről) zárt, majdnem w-nak hangzó változatot (ö) is hal
lottam: jómsakcp 'jól', jónyun kfie 'játszani'.
u. — Megfelel STEINITZ M-jának. STEINITZ (262) ugyanis azt írja, hogy
ő nem találta ezt a hangot a normálisnál előrébb képzettnek. Példák: tur
1

Kb. 60 adatom utólagos ellenőrzésére BEBECZKI GÁBOR aspiránst kértem meg.
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'torok', ur 'hegy', j és i között előforduló palatalizált változata (y,) majdneim
ft-nek hallik: jiii-pált 'után'.
i. — Példák: jil'pi 'új', pi'lur)k{3e 'félni'. Az i-től fonetikai szempontból
olyannyira különböző * hang — amint a szoszvai, úgy a szigvai nyelvjárásban:
is — fonológiai szempontból csak az i variánsának tekintendő, figyelembe
véve, hogy csak y előtt fordul elő. Példák: piyris 'fiúcska', (3iyir 'vörös'.
A s z i g v a i nyelvjárásban a következő h o s s z ú magánhangzókat
jelöltem: 1 á, n (ö), ü (ü), £, e, I.
á. — Példák: apa 'függő bölcső', as 'apa', $ar\n Váll'.
ö. — Az esetek többségében csak 1954-ben észleltem. Feljegyzéseim
ben különben nem nagyon gyakori, mert az elsőszótagbeli ( M Ű N K . ) Ö, a,
( K A N N . ) f> helyett a szigvai nyelvjárásban sokszor diftongus van (ld. alább).
Példák: finfiurjkpe 'kérni', fiör 'erdő', ^lurjlcfie
'(meg)halni', x^sl^y
helynév (or. XauiJior), jtmurjkfte 'járni, menni', jörn 'nyenyec', n^r 'hegy',
s>lur]k(3e 'lenni', t^fidltarjkfie 'teljesíteni'.
ő hangot a gyermeknyelvi öma 'anya, mama' szóban jelöltem. 2
Nyelvmesterem nyelvére bizonyos mértékig jellemzőnek mondható,
hogy benne a MuNKÁcsitól o-, ill. g-val jelölt első szótagbeli monoftongusnak (egyes szavakban ö-val váltakozó) ö? d i f t o n g u s felel meg. Példák:
/?<W 'szél' ~ É . vöt, Szo. f}önD 'Wind' (90); fiö^ti 'fúj a szél' ~ É . vöti, Szo.
fönti (Vd. 329); gbQt 'hat ( 6 ) ' ~ Szo. g*t (FUF. VIII, Anz. 200; É. %at bizonyára
helytelen); %ö?tal 'nap' ~ É . xqtél, Szo. x^tal (89); mö^t (r^m*t) 'más' ~ É . möt,
Szo. mönt, m^t (191); ö^lurjk^e ( ~ xlurjjcfie) 'lenni' — É. áli Van', Szo. Hlym
'ich bin' (166); ö"S (~%) 'is'— É . ős, Szo. « z (Vd. 62); töjfap '(posta)láda' ~
É. tatép. — Ezek mellett feljegyeztem olyan 'i-val hangzó szavakat is, amelyek
nek az én feljegyzéseimben nincs diftongusos változatuk. Persze lehetséges,
hogy ezen szavaknak is él diftongusos változatuk is, csak a rendelkezésemre
álló rövid idő alatt ezek nem kerültek elő.
Az idézett szavak közül legalábbis háromnak ismeretesek diftongussal
hangzó változatai KANNISTO feljegyzésében is. K A N N I S T O (Vok. 90) megjegyzi,
hogy az ó a z ön diftongusban m, p és fi után lép fel, de csak nehezen észre
vehető. Az általam észlelt diftongus egészen világosan hallható, megjelené
si feltételeit illetően pedig jóval szélesebb körűnek látszik, mint a KANNISTO
jegyezte °". Ezért nem bizonyos, hogy az előbbi az utóbbi folytatása. Mivel
STEINITZ (vö. 259. 1.) a szoszvai nyelvjárásban semmiféle diftongust sem ész
lelt, valószínű, hogy önálló szigvai nyelvjárási sajátsággal, vagy esetleg újabb
fejleménnyel van dolgunk. A diftongizálódást legnagyobbrészt olyan szavak
ban észleltem, amelyeknek első szótagbeli magánhangzója KANNISTO szerint
ősmanysi *á-ra, ill. *a ~ *a-ra, STEINITZ szerint mind *a-ra megy vissza, s
amelyekben STEINITZ (259) szerint fonematikai szempontból mai szoszvai
( n y í l t , h o s s z ú ) «-val van dolgunk. Egy példában (jö^mvs 'jó') azonban
a diftongus olyan esetben jelenik meg, amelyben KANNISTO (Vok. 111) Szo.
ö-t jelöl (iö'mas), s ennek előzményéül ősms. *o-t tesz fel. A fentiekben
ismertetett diftongizálódás kereteinek a megállapítása tehát további vizs
gálatokat kíván.
Az ^ > ó^ diftongizálódással párhuzamos £ > és diftongizálódásról
ld. alább.
1
Zárójelbe teszem a feltehető kombinatorikus változatokat, ill. azokat a hango
kat, amelyeket
nem ellenőrzött szavakban jelöltem.
2
•••)
Variánsként fn előtt és után más szavakban is előfordul.
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ü (ü).

— Az ü hangot csak 1954-ben észleltem.
(Vok. XII) ezt írja róla: „So ü wird sehr wenig von u nach ó
hin artikuliert; die Artikulation offener als bei fi. w." Példák: lünsurj Jcfie
'sírni', süi 'fenyőerdő', sfykr-ja folyó neve (or. IHeKypbH), tür 'tó', ünlunkfie
'ülni', ür%atwrijc($£ 'várni', üs 'város', üsla^tu7].k^£ 'pihenni'.
A x utáni ü talán az ü kombinatorikus változata: xül 'hal', xüriy
'tarisznya', gür^m 'három'.
1952-bol származó feljegyzéseimben csak ű-t jelöltem: müpnkes (hely
név), tüfic-pi'nur)k(3e 'odatenni', tüp 'evező', üfi'si 'nővér', jünturjkfie 'varrni',
tüji 'havazik', tűit 'hó' (az utóbbi három szóban meg a ^-val kezdődő szavak
b a n BERECZKI közlése szerint is U van, nem pedig ü).
KANNISTO

s és é. — STETNITZ (263 — 5) szerint a s z o s z v a i nyelvjárásban ma
már csak az e hang fonéma; az é ennek kombinatorikus variánsa. Minthogy
azonban KAÍÍNTSTÓ feljegyzései szerint az s mellett van é fonéma is, STEINITZ
felteszi, hogy KANNISTO tanulmányútja idején még mind az Í , mind pedig
az é fonéma megvolt, s ezek csak később estek egybe e g y fonémába. A mai
e és é ennek az egy fonémának a kombinatorikus változatai.
Saját anyagom ennek a kérdésnek a szempontjából nem elegendő s
nem is elég pontos. Bár « hangot már 1952-ben is jelöltem, valószínű, hogy
nem ellenőrzött feljegyzéseim között vannak hibásak. A kérdés eldöntését
megnehezíti egyrészt az a körülmény, hogy a kérdéses hangok körében mások
feljegyzései szerint is előfordul ingadozás, pl. ( K A N N . ) tírjuofie ~ téfjuGfí
(Vd. 264, ill. 65), ( K A N N . 5) nifir ~ (ST. 267) hlwr, másrészt pedig az a tény,
hogy a szigvai nyelvjárásban az idetartozó szavak egy része diftongussal
hangzik, ill. esetleg előforduló monoftongusos változatukat nem volt alkalmam
hallani.
é-t jelöltem y előtt, jésített mássalhangzó előtt és után, de egyéb, nem
ellenőrzött esetben is. Példák: téym 'eszem'; éiipdlay 'este' (Szo. éti, F U F .
XIV, 36), nejr 'csikó'; nen 'ti (ktsz.)' (Szo. nein, F U F . XXVIII, 22), tén
'ők (ktsz.)' (Szo. tln uo.).
Í nem fordul elő y előtt és jésített mássalhangzó szomszédságában,
hanem csak egyéb helyzetekben, pl. íru>ptar\k$e 'szeretni', klr 'vas', n'ipak
'könyv', ti~m 'megevett (part. perf.)'.
Néhány példámból az látszik, hogy a fentebb tárgyalt * < CK> diftongizálódással párhuzamosan e > és diftongizálódás is történt: néepak ( ~ nlpak)
'könyv' ^ Szo. ntpáa (44), nlpák, nipvk S T . 270, É. népek; veelum 'nyelv'
~ Szo. nllum (57); téspkan 'konyhakert' ~ P . tép-kán, AL. (NyK. X X I I ,
60) tép-kén, (A.) tép-kqn.
Néhány idevonható szóban KANNISTO (Vok. 45—6) is jelöl diftongust:
e?. Ebből az emelkedő diftongusból legfeljebb közbeeső fejlődési fokokon
keresztül fejlődhetett az általam jelolt ée.
i — Csak néhány szóban jelöltem: kniga 'könyv'; tiji 'ez'; klfort '(loc.)'
'-ban, -ben' (apán k. 'bölcsődben'); kiforn (lat.) '-ba, -be' (apán k. 'bölcsődbe').
ÍSTEINITZ (266—7) szerint a szoszvai nyelvjárásban nincs l fonéma. Ennek
a, megállapításnak a kniga mint orosz jövevényszó nem mond ellent. A tiji
í-je bizonyára emfatikus nyúlás eredménye, vö. ti 'ez' és Szo. (Vd. 212) ír:':
na"Y] t. 'du híer'. A fennmaradó harmadik szó (kí^dr, vö. ir. KMbip 'BHyTpeHHOCTb') ragos alakjait ugyan KANNISTO is í-vel írja: ki^rv,
kifrrn (Vd. 217,
ill. 222, 264), mégis valószínű, hqgy az i ezekben kései keletkezésű, vö. (A.)
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kever, kévir, kevur, keur 'das Innere; Höhlung (in einem Baume)', É. (VNyj. 18)
Jciwr 'belső, kiwért 'belül, benn', kiwérhé 'be' stb.
"••;•'•••

v

Magánhangzók

paradigmatikus

;

••

kvalitatív

váltakozásai
Egy és ugyanazon szó ragos-képzős alakjaiban gyakran más-más tornagánhangzó áll. E paradigmatikus magánhangzóváltakozásoknak egy része
legalábbis az ősmanysi korig vezethető vissza, vö. GOMBOCZ: NyK. X X X V ,
474—6, STEINITZ, FgrVok. 84— 6 és az itt említett irodalom. E magánhangzó
váltakozásnak a szigvai nyelvjárásból az alábbi eseteit jegyeztem fel: tal
'tél' ~ teli 'télen'; mirj'kfte 'adni' ~ ma jen 'adj!'; ftin kfíe 'venni' ~ (iojeln
Vedd!'.
B) Magánhangzók az első szótagnál

hátrább

STEINITZ (268) szerint a s z o s z v a i nyelvjárásban az első szótagnál
hátrább — függetlenül a szótagszámtól
redukált d, továbbá
— bizonyos kombinatorikus helyzetben (w = § előtt) — az ^ és — kivétele
sen — az o hang fordul elő.
É n a s z i g v a i nyelvjárásban a következő hangokat jelöltem: a, (v),
€, e, i, d (U, u, i, o). A zárójelben jelzett hangok kései eredetűek: kombinatori
kus változatok, a környező hangok hatására hasonulás útján keletkeztek,
stb. Ha az első szótagnál hátrább egy-egy nem várt hang előbukkan, magya
rázata nemegyszer az lehet, hogy (elhomályosult) összetétellel van dolgunk,
í g y tudjuk megmagyarázni pl. a másnut (ir. Mücnytn) 'ruha' szó u-ját: masniit
< masn-ut < *masné-ut ^felvenni-, felölteni-való' (tkp. felöltő holmi, fel
venni való valami), vö. É. (VNGy. IV, 325) masn-ut 'öltözet, ölteni való',
F K . (VNGy. I I , 598) masné 'ruha'. Ilyen alakulások még pl. (ROMB.) msnym
'rinma; ennivaló', aÜHym 'HanHTOK; innivaló' stb. A x^slöy (or. Xauyior) hely
név utótagjában talán az E. lá% 'zug; öböl' szó rejlik.

a. Gyakran fordul elő, mégpedig mind nyílt, mind pedig zárt szótag
ban: a\kfia 'egy', axla 'tető', anmahn 'íme', eruptar)k^s 'szeretni', %ÖQntar]-ja
'Konda (folyó)' stb.
Zárt utolsó szótagban gyakran redukált v áll, pl. x^lvs '(ő) meghalt',
náfirvm 'gyerek', to'rvs 'zavar, rendetlenség'. Első feljegyzéseimben ilyen
helyzetben néhány esetben d-t jelöltem, pl. náfirdm 'gyerek', jo'mds 'jó'.
Ugyanígy MUNKÁCSI, pl. nawrém, (VNyj. 49) jámés stb. STEINITZ (273) szerint
az é ezekben az esetekben téves: á, v helyett áll. STETNiTznek bizonyára igaza
van. Az. idetartozó esetekben ugyanis sohasem jelöltem f-s változatot. Az
igazi 9-re pedig épp az jellemző, hogy a kiejtésben í-vel váltakozik. Az ide
tartozó esetekben az irodalmi nyelv sem használja az d- jelét (természetesen
más módon sem jelöli a kérdéses hang redukáltságát), vö. ir. nyMCLCb = pwnws
'érdekes', éMac — jo'mvs 'jó', HRepaM = náfirvm 'gyerek' stb. Ez a körül
mény is amellett szól, hogy a kérdéses szavakban az a-től különböző redukált
magánhangzó áll.
e és e. — STEINITZ (273) szerint a s z o s z v a i nyelvjárásban fonémaKént csak az e van meg. Az e csak y előtt jelentkezik, tehát az előbbi kombina-
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tórikus változatának tekintendő. KANNISTO az első szótagnál hátrább is jelöl
mind e, mind pedig e fonémát. 1
A s z i g v a i nyelvjárásban én általában e-t jelöltem. Tekintettel
azonban arra, hogy az e és e megkülönböztetésére csak későn fordítottam
kellő figyelmet, lehetséges, hogy az általam jelölt e-nek sok esetben e értéket
kell tulajdonítani. Példák: jalimen
'járunk (ktsz.)'; lo'fiintiten 'olvassák
(ktsz.)'; lo'fíintanuj3rte 'olvasná', loyfiintijaye 'olvassa (ktsz. tárgy)', lófiintasane
'olvasta', loKfíintasanen 'olvasták (ketten)' stb.
y előtt én is mindig e-tjelöltem, pl. jcCléym 'járok', lófiinteym 'olvasok',
fiöfieyn 'kérsz', ftareyn 'csinálsz', ja'leydn 'jártok', ja'ley't 'járnak' stb.
e hangot az alábbi esetekben jelöltem:
a) az infinitivus végződésében minden esetben, pl. jcClurjkfie 'járni',
ftdrataríjcfie 'kívánkozni' stb.;
b) j után (a j palatalizáló hatására a-ból keletkezett hang jeleként),
pl. lo'fiintijenl ( ~ lo'fiintijandl) 'olvassák'; lo'fiintijeyanl
(~
lo^ftintijayanl)
'olvassák (ktsz. tárgy)'; fios ló'fiintijene 'olvassa (tbsz. tárgy)'; fios ló fiintijenen
'(ketten) olvassák (tbsz. tárgy)';
c) a felszólító módban, pl. *len\ 'légy!', jalenl 'járj! járjatok!' (ktsz.,
tbsz.);
d) egyéb helyzetben (ritkán), pl. kólayen 'kettőjük két háza'; dte
(~ ata) 'apa' (ir. amn), stb.
i és i. — Az i gyakori az első szótagon túl is, pl. ja'nit 'nagyságú',
jitpi 'új'. Nyilvánvalóan kései sarjadékhangként is előfordul, pl ; xanucmaxmyneKee = xrinistaxtur\kfie(~
ganstá^turjkfie)
'tanulni' (vö. É. gansi
'(föl)ismer; tud'7Szo. (10), gans-, (FUF. XIV, .77) ganztagts 'er lernte slch').
Az i nem önálló fonéma; mint az 1. szótagban, úgy hátrább is csak y
előtt fordul elő. Az ilyen y előtti i ugyanazon szó ragos-képzős alakjaiban
egyéb mássalhangzók előtti «-nek a megfelelője pl. ja'niy 'nagy', de: jcCnit
'nagyságú', s éppen ez a körülmény mutatja kombinatorikus voltát. Ilyenek
még: güriy 'táska', kiHiy 'kettő', kóliy 'háznak, házzá'.
A y előtti % j után, azaz a jiy kapcsolatban — kivéve az utolsó szó
tagot — megmarad i-nek, pl. mánsijiyn, mánsijiyndl, mánsijiyiy (ktsz. lat.,
elat.-abl., ill. translat. a mariéi 'manysi' szóból), de: mánsijiy,
mánsijiy't
(ktsz. nom., ill. instr.-com.). Vö. Szo. (Vok. 32, 208) iiypiy 'Brúder'.
R e d u k á l t magánhangzók (d, f, u). — Az első szótagnál hátrább
mind a szoszvai, mind a szigvai nyelvjárásban több redukált magánhangzó
fordul elő, STEINITZ (268—9) helyeselhető álláspontja szerint azonban fonematikai szempontból csupán egy redukált magánhangzóval, az a-vel kell
számolnunk; a többi ennek bizonyos helyzetben előforduló, kombinatorikus
változata. A különféle változatok mind kvalitatív, mind pedig kvantitatív
szempontból erősen eltérnek egymástól. A redukált magánhangzó kvalitását
általában a környező mássalhangzók szabják meg, mindamellett még egy
és ugyanazon személynél is vannak ingadozások.
d hangot én szóbelseji g, szóbelseji és szóvégi l, továbbá szóvégi rj és &
előtt jelöltem, pl. sir9gtar)k(3e 'recsegni'; t"fidltarjkpe 'teljesíteni', latdfj 'nyelv',
1 Előfordulásukban több esetben ingadozás észlelhető.
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abl. latrjdl; kásdr) 'minden'; jöfi'tds 'vásárolt'. Az irodalmi nyelvben (vö. ROMB.
381) ilyen helyzetben u a redukált 9 jele, pl. Jiamum, Kacum. Szóvégen az 9
nem fordul elő.
9 > u, ill. u változás ment végbe a környező mássalhangzók minősége
szerint.
a) Redukált u-t csak m és p előtt jelöltem. Hogy az u a redukált magán
hangzó (s) kombinatorikus változata és belőle keletkezett, az kiviláglik abból,
hogy az 9 m és p előtt nem fordul elő. Példák: dn^mn 'nekem' r v Szo. (FUF.
XXVIII, 20) anumn, E. anémné; eruptank(Í£ 'szeretni' o'.W. érépti; xürum
'három' ~ Szo. (115) xüHum, É. %ürém; néel^m 'nyelv' ^ Szo. (57) nel^m.
MUNKÁCSI — amint a fenti példákból látjuk — az w helyén is é-t jelöl. A Szo.,
Szi. W azonban hangszínét tekintve lényegesen különbözik az 9- (é)-től.' Erre
mutat az irodalmi nyelvi hangjelölés is: amíg az d (é) jeleként az u haszná
latos, addig az m és p előtt jelentkező redukált hangot y-val jelölik, pl. xypyM
= xür^m 'három'. Vö. ROMB. 380—1.
b) Az infinitivus végződése (-rjkfie) előtti magánhangzót általában
teljes hangnak (u) fogtam fel. Minthogy KANNISTO ez esetben is
redukált hangot jelöl, tehát a Szi. u < *9. Példák: fiarurjkfis 'tenni' ^ Szo.
fiáRur)uG<Pr (Vd. 14); jalurjkfis 'járni' *v Szo. iáterjuGV' (Vd. 357); l'ünsurjkfle
'sírni' ~ Szo. füns9f]Gu (Vd. 210); pilurjkfíe *Y Szo. pihrjGu (Vd. 212); töturjkfie 'hozni' ~ Szo. tó'PrjuGu (Vd. 21). Az irodalmi nyelvi hangjelölés is
arra mutat, hogy az u az infinitivus végződése előtt ma már nem redukált.
Az ilyen u-t ugyanis y-val írják, s ennek csupán M és n (m és p) előtt van
redukált magánhangzó értéke, vö. ROMB. 380—1.
c) Redukált hangból (9) labializáció útján keletkezettnek kell tekinte
nünk a (J előtt jelentkező u hangot is, figyelembe véve, hogy 9 a (5 hang előtt
sohasem fordul elő.
KANNISTO /? előtt a normálisnál előrébb képzett hangot, u-t jelöl, pl.
Szo. iáyufi 'unser Vater', sa-nufi 'unsere Mutter' (Vd. 360, 225). STEINITZ (275)
szerint viszont az első szótagnál hátrább /? előtt ugyanolyan magánhangzó
van, mint az első szótagban, azaz u (vö. 20. 1.). E n a szigvai nyelvjárásban
u-t hallottam; legalábbis az a hang, melyet én hallottam, semmi esetre sem
azonosítható a Szo. ( K A N N . , Vd. 218) innpali> 'nach' szigvai megfelelőjében
(juipalt) hallható y, hanggal (az utóbbi ugyanis majdnem ü-nek hallik).
Példák: Szi. kdlufF 'házunk', üffsijufi' 'nénénk', ko'layufi' 'két házunk',
koslanufi 'házaink, ' jalsufi' 'jártunk', jálnüfin 'járnál'.
, d) Bizonyos ragos alakokban hol 9-t, hol pedig ennek j variánsát hallot
t a m és jelöltem, anélkül, hogy ingadozásukban bármiféle szabályszerűséget
vettem volna észre, pl. tbsz. elat.-abl. mansitndl, d e : skblatnü (nom. máási
.. 'manysi', sköla 'iskola'); ko'hn 'V ko'lin 'házatok' (kol 'ház'); jálnufon 'járnál',
d e : losfiintanufijn 'olvasnál'.
e) A zárt (utolsó) szótagban levő r e d u k á l t magánhangzó (9, ill.
ennek * variánsa) gyakran kiesik, azaz a redukált magánhangzóval ejtett és
az e nélkül hangzó alak váltakozva fordul elő nyelvmesterem beszédében.
STEINITZ (269—70) is azt tapasztalta, hogy a fenti helyzetben a redukált
magánhangzó — egyéni kiejtéstől, beszédtempótól stb. függően — kieshetik.
Példák: kdhn ~ kd in 'házatok'; "leydt ^Heyt
'vannak'; bibliotékanil ~
bibliotéka ni 'könyvtárból', lo'fíintifon c* lo'(3inti,ln 'olvassátok',
Idfíintijandl
~ Idfíinfijanl
'olvassák' stb. Az én nyelvmesterem nyelvében gyakoribb a
redukált magánhangzó nélküli alak, mint MuNKÁcsmál, pl. j^rn 'nyenyec',
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Szó. i^rn (SUSAik, LIV^ 21) ~ É. járén; MüHbip = ma nr 'mi?' ~ É. manér,
Szo. mannn (35); süjcr-ja 'UleKypbrf (folyó) ~ É. (Nyr. LXIV, 30) sükdrja paul.
f) 9 > o változásra csak egy példám van: bntoloff 'kilenc' (E. ontollou).
I t t a második szótag o-ja a megelőző és rákövetkező o hasonító hatására a-ből
keletkezett, vö. É. (ÁKE. 562) antéllau, továbbá: É. gntél 'oldal' (ÁKE. 562),
Szo. (FUF. X X X I , 119) nyml 'RÍppe' ( ~ chti DN. a?^/, V. »jJ|J, Kaz. nyU ua.),
ld. Á K E . 562, 606 és OEBÁN, Fgr. számn. 50. — A nolol(o)^ 'nyolc' (ir. HéAOAOe)
második o-ja a háromszótagos ontolofi hatására keletkezett kései sarjadékhang, vö. É. (M.—Sz.) ngllaw, (ÁKE. 606) nollau.
II.

A magánhangzók

kvantitása

A) Az e l s ő szótag magánhangzói
K A N N I S T O a manysi magánhangzók időtartamának 4 fokozatát külön
bözteti meg: (közönséges) rövid, gyengénvágott rövid ("kurz-schwachgeschnitten"), félhosszú és hosszú; ezekhez csatlakozik még a sorfeletti kis betű
vel jelzett redukált magánhangzók ún. ,,igen rövid" kvantitásfokozata.
Számomra a hangjelölésben épp a magánhangzók e kvantitásfokozatai
nak meghatározása okozta a legnagyobb nehézséget. Jóval hosszabb ideig
tartó tanulmányokat kellett volna végeznem ahhoz, hogy e téren valamelyes
biztonságra tegyek szert. Annyi kétségtelen, hogy a magánhangzók idő
t a r t a m a — legalábbis bizonyos körülmények közt és bizonyos határokon
belül — a manysik kiejtésében is ingadozik. Pl. a 'sok' jelentésű szóról K A N NISTO Munkácsi-bírálatában (FUF. VIII, Anz. 200) azt állapítja meg, hogy
e szó magánhangzója hosszú, szövegeiben (WogVd.) azonban ugyanez a szó
ugyanazon északi nyelvjárásban előfordul mind hosszú, mind pedig félhosszú
magánhangzóval jelölve: Szo. sa-fi, safí (245, 251, 362), sau (360) ~ sáfi (255),
s bár KAíraiSTÓnál a hosszú magánhangzós változat láíszik gyakoribbnak,
STEINITZ (249) mégis sáw alakban közli szavunkat. A 'sogleich, sofőrt' jelen
tésű szó első szótagbeli magánhangzója gyengénvágott: Szo. mö'lax (70),
de rövidnek jelezve is előfordul: mctag 'plötzlich' (Vd. 345). Vö. még Szo.
gaiitné ~ laitne 'laufend' (Vd. 352, ill. 350, 354).
Hogy bizonyos típusú melléknevek magánhangzójának az időtartama
ingadozik — aszerint, hogy a melléknév állítmányi avagy jelzői funkciót
tölt-e be, azaz: önádó szólamot alkot-e, vagy nem, azt magam is észrevettem,
s arra nyelvmesterem is felhívta figyelmemet, pl. kol mán 'a ház kicsi',
d e : mán ápsikfie 'kis öcsém'. Egyes névutók hosszú magánhangzója is
általában megrövidült, pl. éáli-palt 'előtt', jui-palt 'után', vö. É. pált '-hoz,
-hez, -höz', Szo. (Vd. 212) pálü, pált. E jelenségnek az lehet a magyarázata,
hogy a fenti típusú jelzős, ill. névutós kifejezések már többé-kevésbé összetétel
számba mennek, s bennük a jelző, ill. a névutő elveszti önálló szó jellegét.
Magától értetődik, hogy a szó magánhangzójának az időtartama eltérhet
a megszokottól, ha a szóhoz erős érzelmi mozzanat kapcsolódik. A feljegyzés
ben ingadozások oka nemegyszer az is lehet, hogy a nyelvmester ugyanazt
a szót másképp ejti a természetes beszélgetés során, mint akkor, amikor a
feljegyző nehézségeire tekintettel kell lennie, például felszólításra meg kell
ismételnie a szót.
A KANNiSTÓtól jelölt magánhangzókvantitásokat előbb-utóbb, több-
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kevesebb következetességgel én is észleltem. A nehézség nem is annak a
puszta észlelésében áll, hogy a rövid és a hosszú kvantitásfokozatokon kívül
egyéb fokozatok is vannak, hanem mindezeknek egymástól, különösen pedig
a rövid és a hosszú fokozatok közti fokozatoknak a két szélső fokozattól
és egymástól való következetes megkülönböztetésében.
Ebben az összefüggésben külön is szót érdemelnek az ún. „rövid, gyen
génvágott" (,,kurz-schwachgeschnitten") magánhangzók. KANNISTO feljegy
zéseiben ezek nagy számban fordulnak elő. STEINITZ (249) megállapítja, hogy
a fonematikai szempontból rövid magánhangzók kétszótagos szavak első,
nyílt szótagában általában ,,gyengénvágottak". Nyilvánvaló tehát, hogy az
ilyen magánhangzók igen gyakoriak.
5
SIEVERS (vö. Grundzüge der Phonetik 222 — 3) szerint gyengénvágott
magánhangzó akkor keletkezik, ha a hangképző szerveknek a magánhangzót
követő mássalhangzó képzésére való átállása nem hirtelen és erősen, hanem
csak mérsékelt erővel és akkor következik be, amikor a szótag szonans eleme
már vesztett erejéből s képzése már túlhaladta a szótagcsúcsot (a szonans
szonoritásának maximumát). ÁIMA (SUSAik. XLVI 3 , 81) szerint a magán
hangzó gyengén- vagy erősenvágott voltának külön jelölése nem is szükséges,
mert az egyik vagy másik ejtésmód rendszerint bizonyos, azaz más-más
kvantitással jár együtt. KARJALAINEÜST (OL. 228) a chanti nyelv gyengén
vágott magánhangzóiról a következőket írja: ,,Dass die ostjakischen kurzen
schwachgeschnittenen Vokale überhaupt auf das Ohr des Beobachters den
Eindruck eines (mehr oder weniger) gedehnten Vokals machen, beruht darauf,
dass das allmáhliche decrescendo am Schluss eine geringe (lángere oder kürzere)
Dehnung hervorruft".
Szerintem a manysi gyengénvágott magánhangzókra nem valamilyen
meghatározott kvantitásfok a jellemző, hanem — talán a beszédtempótól
függően — épp a kvantitásfoknak bizonyos határok közötti ingadozása.
A manysi nyelv gyengénvágott magánhangzói ejthetők rövideknek is, de
hajlamosak arra, hogy megnyúljanak, azaz hogy a rövidnél többé-kevésbé
hosszabb kvantitásfokon jelentkezzenek. A rövid ejtés lehetőségének bizo
nyítékait látom KANNISTO következő feljegyzéseiben: Szo. móíax 'plötzlich'
<Vd. 345) ~.mdÍa% (Vok. 70); pöran ~ pó'M 'Zeit' (Vd. 13, 224, 256, ÜL,
136), iö'mas 'gut' (Vd. 214, 219)^ióKmas (Vok. 79). Általában azonban a gyen
génvágott magánhangzókat magam is rövidnél hosszabbaknak fogtam fel.
Eleinte félhosszúaknak jelöltem őket, s később sem t u d t a m megbizonyosodni
afelől, hogy a gyengénvágott magánhangzók kvantitásfoka minden esetben
rövidebb, mint a félhosszúaké (sőt — mint MUNKÁCSI — több esetben hoszszúaknak jelöltem őket). Mégis feljegyzéseimben meghagytam a gyengén
vágott magánhangzók általánosan használt jelölésmódját, tekintettel arra,
hogy az időmérték azon ingadozása, melyet a gyengénvágottság jelével jelezni
kívánok, csak a magánhangzóknak erre a típusára jellemző. STEINITZ alapos
vizsgálata alapján és meggyőző megállapításai szerint a gyengénvágott magán
hangzók kvantitásfokozatának és a félhosszú kvantitásfoknak egyforma
jelölése fonematikai szempontból fontos kvantitásfokozat felismerését akadá
lyozná. Azon magánhargzók ugyanis, amelyek nyílt szótagban mint gyengén
vágott magánhangzók általában rövidnél hosszabb kvantitásfokon jelentkez
nek, e r e d e t i l e g rövidek (zárt szótagban így is jelentkeznek). A gyengén
vágott magánhangzók tehát nem egyebek, mint eredetileg rövid magánhang
zók kombinatorikus kvantitatív variánsai.
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STEINITZ (249) szerint a szoszvai nyelvjárásban a gyengénvágott magán
hangzóknak egyéb kvantitásfokoktól különböző, á l l a n d ó
kvantitás
fokuk van, amelyet ő negyedhosszúnak („viertellang") nevez. Hanglemez
lehallgatása útján nyert megfigyeléseink ennek a megállapításnak ellent
mondanak,
STEINITZ (246—56) elismeri ugyan a KANNiSTÓtól jelölt kvantitásfoko
zatok meglétét a szoszvai nyelvjárásban, de az a véleménye, hogy fonematikai
szempontból csak k é t kvantitásfokozattal: a röviddel és a hosszúval kell
számolnunk, s a többi kvantitásfokozat csak az előbbieknek bizonyos hely
zetekhez kötött, kombinatorikus változata.
Összehasonlítva a magánhangzók időtartama szempontjából saját fel
jegyzéseimet KANNISTO feljegyzéseivel, az alábbi megállapításokat tehetjük.
R ö v i d kvantitásfokozatot általában (kb. 20 példában) ugyanazon
esetekben jelöltem, mint KANNISTO.
H o s s z ú kvantitásfokozat nálam a következő esetekben fordul elő:
a) általában (kb. 43 példában) ugyanazon szavakban, mint K A N NiSTÓnál;
b) legalább két olyan szóban, amelyben KANNISTO rövid, de MUNKÁCSI
hosszú fokozatot jelöl: lufi l ó ' — É. lüw, Szo. (121) lufi; piy 'fiú' — É. (ÁKE.
274) pl\ Szo. (109) piy [ = piy];
c) egy olyan (később nem ellenőrzött) esetben, amikor KANNISTO fél
hosszú magánhangzót jelöl: tayt 'Északi-Szoszva' ~ Szo. tá-yt (Vd. 204).

F é l h o s s z ú fokozatot jelöltem:
a) két esetben KANNiSTÓval egyezően: mánsi 'manysi' — Szo. mánsi
(SUSAik. X L I H , 7), náftrvm 'gyerek' - Szo. náftmm (Vd. 212);
b) néhány olyan esetben, amikor KANNISTO rövid hangot jelöl: át 'öt' —
Szo. an, FL. a't (31); | t t m 'ember' ~ Szo. p m (185);
c) zárt szótagban számos olyan szóban, amelyben KANNISTO hosszú
magánhangzót jelöl, pl. fifi 'fa' —Szo. }i0 (160); sáp ( — stift) j3ok'— Szo.
saft (Vd. 362; d e : sá'fi, Vd. 351); men 'mi (ketten)' —Szo. m^en (45); mot
( — mönt) 'más' — Szo. m*t ( — mööt; 191); nén 'ti (ketten') — Szo. Win
(FUF. XXVIII, 22); tén 'ők (ktsz.)' —Szo. tln (uo.); mánki 'mi (magunk)'
— Szo. m%noi (FUF. XXVIII, 44); ménki 'mi (magunk)' (ktsz.) — Szo. m&lnoi
(FUF. XXVIII, 43); nánki 'ti (magatok)' - Szo. nanoi (FUF. XXVIII, 45);.
nénki 'ti (magatok)' (ktsz.) — Szo. neinoi (FUF. XXVIII, 43); tánki 'ők
(maguk)' - S z o . tanai (FUF. XXVIII, 45); ténki 'ők (maguk)' (ktsz.) - S z o . .
teinoi (FUF. X X V I I I , 44).
G y e n g é n v á g o t t magánhangzót jelöltem:
a) kétszótagos szavak nyílt első szótagában (későbbi feljegyzéseimben),,
pl. ra" kfii 'esik az eső' — Szo. rd\o@i (Vd. 329); tcCkfti 'ő maga' — Szo.
M > ^ ' ( F U F . X X V I I I , 43);
b) kettőnél több szótagos szavak nyílt első szótagjában, pl. jcólunjcfis
'elfogyni', mi'nwqkfte 'menni';
c) ritkán az első szótagnál hátrább, pl. ganista'gtéyn
'tanulsz', ga'nista'gtenl 'tanulj/'.
A fentiek alapján a következő, általánosabb jellegű megállapításokat,
ül. következtetéseket tehetjük:
1) az a körülmény, hogy az én feljegyzéseim számos esetben nem.
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hosszú, hanem félhosszú magánhangzót mutatnak olyan esetekben, amikor
hosszú fokozatot jelölt, talán STEiNiTZnek (249) azzal a meg
állapításával magyarázandó, hogy a fonematikai szempontból h o s s z ú n a k
minősülő magánhangzó zárt szótagban valamivel rövidebb (STEJOTTZ szerint
.,,minderlang" v. „dreiviertellang"), mint nyílt szótagban;
2) a fonematikai szempontból hosszú magánhangzó zárt szótagban
fi előtt megrövidült, és ma rendszerint félhosszú kvantitásfokon jelentkezik
,(vö. STEINITZ, 249), pl. f%$ 'fa', sáfí 'sok';
3) a gyengén vágott kvantitásfokozat fonetikai szempontból nem hanya
golható el;
4) a kettőnél több szótagos szavak nyílt első szótagjának magán
hangzója — éppúgy, mint a kétszótagosaké — sokszor gyengén vágott
(STEINITZ kutatásai ezen a ponton még nem zárultak le, vö. 249);
5). a manysi nyelvben fonematikai szempontból valóban elegendő
— amint már STEDSTITZ megállapítja — csupán két kvantitásfokozattal számol• n u n k ; a többi fokozat ezeknek csupán bizonyos helyzetben előforduló, kombi
natorikus változata. (Azok a feljegyzéseim, amelyekben KANNiSTÓtól eltérően
rövid, ül. félhosszú magánhangzó helyett hosszút jelöltem, valószínűleg
tévesek. Azokban az esetekben, amelyekben rövid fokozat helyett félhosszút
jelöltem, BEKECZKI közlése szerint is félhosszú magánhangzó van.)
KANNISTO

Magánhangzók

paradigmatikus

kvantitatív

váltakozásai

A s z o s z v a i nyelvjárásban — éppúgy, mint a többi manysi nyelv
járásban — egy és ugyanazon szó tőmagánhangzója a különféle nyelvtani
alakokban néha más-más kvantitásfokon jelenik meg, vö. GOMBOCZ: NyK.
X X X V , 474. E jelenségre számos példát lehet találni KANNISTO WogVok. c.
művében (pl.. 131 — 141, 166—171, 180—3, 191 — 5). Részletesen tárgyalja
e magánhangzóváltakozás megjelenési formáit és az egyes kvantitatív fokok
megjelenésének feltételeit STEINITZ ,,Der Vokalismus des Sosva-Wogulischen"
c. tanulmányában. E kvantitatív váltakozások egy részének a magyarázata
— mint több más nyelvben, vö. E. ITKONEN: F U F . X X I X , 246 — az lehet,
hogy egyfelől a mássalhangzón végződő szavak rövid magánhangzója — bizo
nyos ragos-képzős alakokban n y í l t szótagba kerülve — megnyúlt, másfelől
viszont a mássalhangzón végződő szavak hosszú magánhangzója
zárt
szótagban megrövidült, n y í 11 szótagban pedig megtartotta eredeti kvan
titását.
Több szó paradigmáján belül kvantitatív eltérés van az egyes alakok
magánhangzói között a s z i g v a i nyelvjárásban is.
Zárt szótagban levő, r ö v i d magánhangzó váltakozik nyílt szótag
ban levő g y e n g é n v á g o t t magánhangzóval, pl. jalne (part. pr.) 'járó' ^
ja'lunkfíe 'járni'; janmaltarj k(ie 'nevelni' *y ja'niy 'nagy', ja'nit 'nagyságú';
masturjkfie 'felöltöztetni' : ~ ma'sunkfÜE 'felöltem'; rakcp 'eső' ~ ras kfti 'esik
az eső'; takcps 'ősz' ~ ta\k(psi 'ősszel'; kol 'ház' ^ ko'le 'háza'.
I t t említem nieg azt is, hogy kétszótagos igetövek hosszú magánhangzója
képzők hozzájárulása esetén megrövidülhet, pl. E. an%wi, Szo. (FUF. XXVI,
84) arjuGfi- 'levet' ~ Szi. ax<psalaxtur}kfie 'levetkőzni'.
Feljegyzéseimben nagy számmal fordulnak elő más jellegű kvantitás
váltakozások is. Ezek feltételeinek a tisztázására anyagom nem elegendő.
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B) Magánhangzók az első szótagnál

hátrább

Az első szótagnál hátrább a magánhangzók időtartama függ a szótag
számtól, a kérdéses szótag mellékhangsúlyos vagy hangsúlytalan voltától,
továbbá valószínűleg attól is, hogy magánhangzón vagy mássalhangzón vég
ződő szó ragos alakjának magánhangzójáról van-e szó. Az időtartamot
különösen gyenge spirantikus zörejjel képződő mássalhangzók (fi, y) előtt
nehéz megállapítani, mert a gyakorlatlan fül nehezen tudja észlelni, hogy hol
végződik a megelőző magánhangzó artikulációja, és hol kezdődik a spiránsé.
Saját anyagomon belül az első szótagnál hátrább levő magánhangzók
időtartamára vonatkozólag elsősorban a ragozási paradigmák alakjaiból von
hatok le következtetéseket. Arra azonban nem volt időm, hogy az egyes
alakok kiejtését mondatbeli összefüggésben is megfigyeljem. A paradigmákat
úgy jegyeztem fel, hogy nyelvmesterem sorban egymás után ejtve diktálta
az egyes alakokat. í g y lehetséges, hogy egy-egy alak ejtésében érvényesült
a megelőzően ejtett nyelvtani alak hatása. Ezért feljegyzéseim egyes esetekben •
talán nem helyesen tükrözik a valóságos kvantitás viszonyokat. Persze annak.
a lehetősége, hogy egy paradigma alakjai — például a magánhangzók időtar
tama tekintetében is — hatnak egymásra, s hogy így az eredeti kvantitás
viszonyok kiegyenlítődnek, illetőleg bizonyos mértékig összezavarodnak,
nem csupán alkalmilag, hanem egyébként is fennáll.
a. — N y í l t , hangsúlytalan szótagban rövid, pl. cCla 'tető', n€la
'négy'; flórati 'igyekszik', tyrgaDen! 'várj!', laflafie 'mondatik',
jo'masakfle
'jól', Skblandl 'iskolából', kó'landl 'házuk'.
Mellékhangsúlyos szótagban is általában rövid, de néha gyengén vágott T
sőt hosszú a-t is jelöltem, pl. jo'masakfíe 'jól', üjl'sijajil
'nénjük', d e :
lo"flinta's^m 'olvastam', lo" flinta'sdn 'olvastál', ámkinajnn
(Szo. amaindmn)
'nekem' stb.
Z á r t szótagban az a rövid, pl. sáyrap 'fejsze', tó?tap '(posta)láda' r
téepkan 'veteményeskert'; sa\kflatar]kfle
'szántani', saikalavJcfle 'ébredni'.
s és e. — Szóvégen mindig, egyébként pedig általában rövid. A k i v é 
t e l e k az egyes ragos alakok szerint a következők:
a) a jelen idejű igealakok y praesensképzője előtt az igető -e véghangzó
ját (a tbsz. 3. személy kivételével) hol félhosszúnak, hol pedig hosszúnak
jelöltem (minden következetesség nélkül, úgyhogy az idetartozó alakok egy
részében az időtartam jelölése valószínűleg téves), pl. ja'leym 'járok', ÖQleyrn
'vagyok'; ja'léyn 'jársz', ÖQleyn 'vagy'; ja'léy '(ketten) járnak', ö^ley '(ketten)
vannak' stb.
KANNISTO feljegyzései szerint a Szo. e ilyen helyzetben mindig félhosszú,
pl. minéym 'megyek', ünléyn 'ülsz', "léy '(ketten) élnek', iönyéyt 'játszanak'
(Vd. 213, 265, 217, 22V6);
b) a tárgyas ragozásban a felszólító mód -In végződése előtt az igető
-e véghangzója néha félhosszú, pl. lo'flintejn! 'olvasd! olvassátok! (egysz.
tárgy)'. Vö. Szo. %f>ni>lJtn! 'finde!', maii In! 'gib!' (Vd. 220, 225);
c) ii hangot jelöltem a tbsz. birtokot jelölő paradigma olyan instr.comitativusi alakjaiban, mint ko'lanejl 'házaival', apanstl 'bölcsőivel';
d) a ktsz., ül. tbsz. 1. személyű birtokos személyragos, ül. igealakok
személyragjában a magánhangzó-kvantitás ingadozik : -men ~ -men, pl.
kőimén 'kettőnk háza', d e : ko'lanamen 'kettőnk házai'; lo"flintanuflaymen
(ketten) olvasnánk' (ktsz. tárgy)', d e : ja'limen '(ketten) járunk'. K A N N I S T O
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szövegeiben még hosszú a magánhangzó, •pl.a'smsn 'unser Vater' (ktsz. birto
kos), ayiGéemen 'unser Töchterchen' (Vd. 221, 226); lafiimln 'wir sagen',
s^pitiiaymesn 'wir bringen . . .unter' (Vd. 221, 227).
i. — Általában rövid. A mellékhangsúlyos i-t — főleg nyílt szótagban —
néha félhosszúnak jelöltem, pl. loyj3iniílum 'olvasom (egysz. tárgy)', lofiintijayum 'olvasom (ktsz. tárgy)', janmaltite 'neveli'. 1
u. — Általában rövid. A feltételes mód jelét néha -nuft helyett -nüfí
alakúnak írtam.
Az É. nyelvjárásban MUNKÁCSI a tbsz. 1. személyű igealakok végződéséban gyakran ü-t jelöl, pl. minésüw 'mentünk', totsűw 'hoztunk' stb. A Szi.
nyelvjárásban e végződés magánhangzója is mindig rövid, pl. jalsufi' 'jártunk'.
9. — A redukált magánhangzó időtartama a különféle variánsok
minősége és a fonetikai helyzet szerint változik. Az u változatot eleinte néha
teljes hangnak fogtam fel, viszont az a változat sokszor igen rövid és a szó
zárt utolsó szótagjában ki is eshetik, pl. kó'hn ~ ko\ln 'házad'. Az d ~ i ~ 0
(hanghiány) váltakozásnak semmiféle fonematikai jelentősége nincs: a kér
déses szóalakok tetszés szerint ejthetők a-vel vagy í-vel, ill. redukált magán
hangzó nélkül. A redukált magánhangzós alakok jelölése terén egységesítést
csak azért nem hajtottam végre, hogy a fenti váltakozás gyakoriságát szem
léltessem.
•

*

Bizonyos mondatfonetikai helyzetben előfordul szóvégi teljes magán
hangzók kiesése is. A rákövetkező szó kezdőmagánhangzója előtt -a, ill. -i
kiesésére példák: náprvmt^sakjirptijenm
'a gyerekeket nagyon szeretem'
(sah < saka 'nagyon'); mur\ Hyum 'tojást eszem', vö. ir. Mymu, L. (M.—TE..}
mürji 'tojás'.
~
Mássalhangzók
/ . Fonetikai

megjegyzések

A s z o s z v a i nyelvjárásban STEINITZ (249, jegyz.) szerint a következő^
mássalhangzófonémák fordulnak elő: y, %, x™ ( = Y@), i,- k, kw (== kP), l, í, m,
n, n, rj, p, r, s, s, t, i, w (== fi) és (a hosszú affrikáta:) ifs.
Ehhez, anélkül, hogy a fonéma-kérdéshez hozzá akarnék szólni, hozzá
teszem, hogy — (egyebek közt) a szoszvai nyelvjáráson alapuló manysi
irodalmi nyelv ábécéjéből következtetve — előfordulnak még a következő
mássalhangzók is: b, d, g, $, z, á, <p. A manysi irodalmi nyelv ábécéjében leg
alábbis a 6, d, OK, 3, ül, 0 és talán a i}, és ü} is olyan mássalhangzókat jelölnek,
amelyek orosz jövevényszavak révén honosodtak meg a manysi nyelvben,
s ma is csak orosz jövevényszókban fordulnak elő.
A s z i g v a i nyelvjárás mássalhangzórendszere lényegében a szoszvaiéval azonosnak látszik. Saját feljegyzéseimben — bizonyára csak az anyag
csekélysége miatt — a %fi és a iis meg az orosz nyelvből átvett hangok több
sége nem fordul elő, illetőleg csak 1 — 2 példában szerepel.
Az egyes hangokra (hangvariánsokra) vonatkozólag az alábbi meg
jegyzéseim vannak.
y. — Időtartam és így hallhatóság szempontjából is különféle variánsai
vannak. Magánhangzók között tisztán észlelhető y hallik, pl. fiiyír 'vörös',
1

A félhosszúaknak jelölt mellékhangsúlyos magánhangzók sokszor rövidekkel
váltakoznak. Ilyen esetekben bizonyára helyesebb lett volna gyengénvágottaknak
jelölnöm őket.
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jemteydn 'leszel', xaniéta xtéydn 'tanulsz'. Mássalhangzó előtt és szóvégen
a y néha egészen gyenge, alig hallható, sőt prekonszonantikus helyzetben
ki is eshetik. Ilyen esetekben y-vel jelölöm. Példák: kiti(y)las
'kérdezte',
taliy (tál 'év' transl,-a), xtiriy 'táska'.
%. — Csak eredetileg veláris magánhangzó előtt, ill. után fordul elő,
pl. xüriy, x^V\ mo'fag.
i, ill.~7. — KANNISTO sok olyan emelkedő diftongust jelöl a manysi
nyelvjárásokban, köztük a szoszvaiban is, amelyeknek első, simuló eleme i,
pl. Szo. ias- 'zeichnen, ritzen' (21), ianiy 'gross' (35), iálcprj 'héilig' (35), ÜK
'blutiges Opfer' (FUF. XVII, 230), $p 'Baum, Holz'~(160), i*rn 'samojedi'
(SUSAik. LIV 1 ; 21), iőfit- 'kaufen' (112), iomas 'gut' (79), nm 'zu Hause'
(199), iuriB- 'náhen' (122) stb. KANNisrónak a feljegyzései abból az időből
származnak, amikor még pl. a f i n n jalka 'láb' szókezdő hangját isvvel jelöl
ték, mintha ez a hang a következő magánhangzóval emelkedő diftongust
alkotna. Á I M A (SUSAik. XLVI 3 , 78) azonban megállapítja, hogy az ilyen
esetekben a finnben gyenge zörejű frikatíva hallik. Spiráns j - van szó ele
jén az ilyen magyar szavakban is: játék, jó (vö. GOMBOCZ, magyar Fonetika
22; BÁECZI: Fonetika 20; D E M E : Magyar Nyelvjárások II, 31 és A Magyar
nyelvjárások néhány kérdése 58).
Én a szigvai nyelvjárás megfelelő szókezdő hangja és a finn, ill. a magyar
szókezdő j - között semmi különbséget sem észleltem, ezért (gyenge zörejű)
spiránst jelölök (ÁiMÁtől eltérően nem pont nélküli, hanem pontos j-ve\)
az ilyen szavak elején, mint ja 'folyó', jaxlur]k$& 'járni', jifi 'fa', joxturjkfie
'érkezni', jö{rn 'nyenyec', júy 'be; vissza' stb. j-t jelöltem szóbelsejében is
ott, ahol KANNISTO i előtagú emelkedő diftongust jelöl. Ellenben i utótagú
diftongus van mássalhangzó előtt az olyan szavakban, mint pl. gáiturjjcfíe
'futni', saikalar}k^E 'felébredni' stb.
I. — Ejtésmódjára és hangszínére eleinte nem fordítottam figyelmet,
s minden l hangot Z-lel jelöltem. Később észrevettem, hogy legalábbis az az l,
amely az első szótagnál hátrább redukált magánhangzóból fejlődött u fu)
előtt áll, valamelyest különbözik az egyéb helyzetekben hallható l hangtól:
u (u) előtt bizonyára hátrább képzett likvidával, |-lel van dolgunk. Bár a
következetesség megkívánná az ilyen f jelölését, ezt mégis mellőzöm, mint
hogy feljegyzéseimet nem t u d t a m ebből a szempontból ellenőrizni. KANNISTO
és STEINITZ szoszvai nyelvmestereik nyelvében általában l-t jelölnek.
é. — Nyelvmesterem szerint az igazi, tősgyökeres manysik (hihetőleg
akik még nem, vagy nem jól tudnak oroszul) nem tudják az £ hangot kiejteni
(STEINITZ felsorolásában, ÖESA. 1937 : 249, nem is szerepel az S a szoszvai
nyelvjárásban előforduló hangok között). Megjegyezte azonban, hogy már
sokan megtanulták e hang ejtését, s ezt maga is t u d t a ejteni. E n csak orosz
jövevényszókban találkoztam vele, pl. karandaS 'ceruza', plögvá! 'tér', sköla
'iskola'.
s. — s hang a szoszvai nyelvjárásban sem KANNISTO, sem STEINITZ
szerint nincs. MUNKÁCSI jelöl ugyan s hangot, de (VNyj. 4) azt jegyzi meg
róla, hogy ,,a vogul s nem a közönséges s (magy. sz) palatalizált alakja (minő
pl. az orosz cÍTb szó kezdőhangja); hanem egy £felé hajló hang. A nyelv hegyének a kemény ínnyel való érintkezési pontja mindkettőnél ugyanaz; a különb
ség közöttük csak az, hogy az i-nél a nyelv érintkező lapja nagyobb, az s-nél
csak a nyelvhegy legvége érintkezik". KANNISTO (FUF. VIII. Anz. 195) nem
ért egyet MuNKÁcsival; szerinte a kérdéses hang nem s, hanem s. Képzés-
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módjáról így nyilatkozik: ,,ISÍach meiner Auffassung ist der gemeinte Laut
alveolar; vom s unterscheidet er sich durch die Rinnenbildung der Zunge,
die bei ihm áhnlich, obwohl geringer ist als bei s, vom s anderseits inbezug
auf die Artikulationsstelle, die bei ihm dieselbe ist wie bei s (s ist postalveolar),
und von beiden unterscheidet er sich ausserdem durch die Palatalisierung".
MUNKÁCSI és KANNISTO jelölésmódjának fenti eltérése élénken emlé
kezetemben volt, s ezért különös érdeklődéssel figyeltem a kritikus szavakat,
de a kérdéses hang ejtésmódjának tudakolására vagy megvizsgálására nem
volt időm. É n e hangot minden esetben i-nek fogtam fel, s ezért s-szel jelölöm.
Persze ennek ellenére is lehetséges, hogy e hang képzésének helye és módja
más, mint azé az s hangé, amelyet általában így szoktunk jelölni (erre — mint
láttuk — MUNKÁCSI is utal). A kérdés magyarázata esetleg abban rejlik,
amire KANNISTO (Vok. VII) mutat rá, hogy ti. ugyanaz a hangbenyoinás
fiziológiailag meglehetősen különböző artikulációs kombinációk útján is elő
idézhető. Feltűnő azonban, hogy a szóban forgó hang (KANNISTO szerint s)
— úgy látszik — épp a magyar fülre teszi az s hang benyomását, noha a finn
s képzésmódja közelebb áll az s hangéhoz, mint a magyar sz-é. A kérdés
tisztázása érdekében megpróbáltam a tőlem mánéi-iisbk hallott és jelölt szót
mánsi-nsbk mondani, s megkérdeztem nyelvmesteremtől, hogy e szót nem
inkább az utóbbi módon kellene-e kiejteni. Válasza az volt, hogy „egyesek
mánsi-t mondanak". Az s'-szel (és nem s-sel) való olvasat mellett szól bizonyos
mértékig az is, hogy a vitatott hang jelölésére a manysi irodalmi nyelv a c
betűt (nem pedig az m-t) használja fel. A manysi s mindenesetre különbözik
az s'-nek jelölt komi spiránstól. S ez ismét feltűnő: én a komi spiránst fog
t a m fel s-szerű hangnak.
/?. — KANNISTO feljegyzéseinek hatása alatt minden esetben /9-t jelöl
t e m anélkül, hog"y a jelölendő hang képzésmódjára figyelmet fordítottam
volna. BERECZKI GÁBOR arról értesít, hogy az infinitívus végződésében (nálam
-f]k{3e), a -kj3e kicsinyítő képzőben, úgyszintén pl. a f}ir}t kfie 'venni' ige elején
ROMBANGYEJEVA labiodentális v-t ejt. Az általam használt /5 jelölésmód tehát
ellenőrzésre szorul. STEINITZ — éppúgy, mint KANNISTO — csak /3-t ismer
{az előbbi ezt w-vel jelöli). MUNKÁCSI SZÓ elején v-t jelöl, de egyéb helyzetben
ismeri a m-t is, amely nála (vö. VNyj. 4) az „interlabiális spiráns", ül. (vö.
VNGy. I I , 268) az u jele.
Z ö n g é t l e n m é d i á k (pl. B) és gyengébb zörejű réshangok vagy
léniszek (pl. z) mind KANNISTO, mind pedig az én feljegyzéseim szerint
előfordulnak. KANNISTO mássalhangzó utáni helyzetben is jelöl zöngétlen
médiákat. É n ilyeneket csak magánhangzók közti helyzetben és szóvégi t
előtt t u d t a m észlelni. Feljegyzéseim szerint azonban az előbbi helyzetben
nem mindig médiák fordulnak elő. Előfordulásuk feltételeit nem ismertem
fel. Példák: eopamu = póraDi 'kéretődzik', ypxamaH — üryaDm!
'várj!',
wemomdH = jü(fi')toBsn
'hozz haza!'. Léniszt csak egy esetben jelöltem:
KOJixosye = kolgozufi' 'kolhozunk'.
/ / . Ujabban

végbement

és szórványos
változások

mássalhangzó

1. MUNKÁCSI feljegyzéseiben a szóeleji kw- hangkapcsolat mind o,
mind pedig egyéb magánhangzók előtt gyakori, pl. kmol 'ház', kmon 'ki; künn',
kwoss 'habár'. É n azonban — mint KANNISTO és STEINITZ is — o előtt csak
3 Nyelvtudományi Közlemények LVII
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k-t hallottam, pl. kol 'ház' ~ Szo. kol (29), (ST. 248) kól; kon 'ki; kint', kos
'(ha)bár'. Amint már STEINITZ (265. f., 49. jegyzet) utal rá, az északi-manysiban tehát a MUNKÁCSI és KANNISTO tanulmányútja közti időben kfio > ko
hang változás ment végbe.
A k{3
ha nem o követte — megmaradt, pl. kfialwr}kfie: kon-k. 'kimenni*
~ E. kwali.
2. Az olyan szavakban, amelyekben MUNKÁCSI % és k után w-t jelöl,
(FUF. VIII, Anz. 198) szerint nincs a szóvégen w, csak a % és k
labializáltan hangzik. Én a kérdéses helyzetben bilabiális zöngétlen spiránst
(<p) hallottam és jelöltem. Minthogy az ilyen helyzetben a manysi irodalmi
nyelv is jelöl valamilyen labiális spiránst (e-vel), ebből is az következik, hogy
a % és k nemcsak labializált ejtésű, hanem e hangokat ma már valóban labiális
spiráns követi: a % és k labiális ejtése következtében utánuk y sarjadékhang
fejlődött. Példák: ake = a\kcp 'egy'; nane = pakcp 'cirbolyatoboz'; pane =
rak<p (É. rakw; Vd. 330 Szo. raku) 'eső'.
KANNISTO

3. Zöngés mássalhangzók z ö n g é t l e n n é válása. — KANNISTO hang
jelöléséből az látszik, hogy a szoszvai nyelvjárásban a zöngés mássalhangzók
zöngétlenek előtt vagy után részben vagy egészben sokszor zöngétlenül
hangzanak (vö. Vok. XIII—XIV.). De — hacsak nem következetlen jelölésről
van szó — ez a zöngétlenné válás mégsem általános, vö. Szo. (200) py,(lt'stechen, stossen', (121) py,(ttuB 'FischgabeF.
Az én megfigyeléseim szerint a fi szóvégen mindig elzöngétlenedik
(eleinte 99-nek jelöltem). Szó belsejében zöngétlen mássalhangzó előtt a fi
mindig, a y pedig általában elzöngétlenedik, pl. jofietur)ckfie 'venni, vásárolni',,
jiifi'to'turjkfie 'behoz, -visz', üfi'si 'nővér'; nleyt ( ~ "leydl) 'vannak'. Való
színű, hogy a zöngés mássalhangzóknak zöngétlenek előtt történő elzöngétlenedése jóval általánosabb, mint ahogy én jelöltem.
4. Szórványos jésülés: n > n figyelhető meg i után, pl. É. lowinti,
Szo. (Vd. 263) lófifiintarjuGfie 'zahlen', Szi. lo'fiintarjkfie ~
lö'fiintarjkfis
'olvasni'; É. müyinti, Szo. (32) möfifiino- ~ Szi. mofiintarj kfie 'nevetni'.
5. Néhány esetben t előtt y > i változást jelöltem, pl. pakfiiit, pakfiiitil
<*pükfiiyt,
*pákfiiytU (ktsz. l o c , ill. instr.-com.; pákcp 'cirbolyatoboz');
jwleit < *jayley't 'járnak'.

Mondatbeli kapcsolatokban a szavak hangalakja sok tekintetben módo
sul. Néhány, mássalhangzók körébe vágó gyakori jelenségre alább említek
példákat.
a) A szó kezdőmássalhangzója előtt s a r j a d é k h a n g fejlődik, pl.
náfirvmtj^sak^lrptijenm
'a gyerekeket nagyon szeretem', ürokt tjuipalt 'tan
órák után', fio^rtJtsör\ydst ( < fiö^rt jór/ydst) 'az erdőben játszottak', úrokt^
tan syitql tynléy't "é tsómsajcy güntléy't ( < . . ."é jómsajcy . . .) 'az órán csend
ben ülnek és figyelmesen hallgatnak'.
b) Intervokalikus helyzetbe kerülő mássalhangzó
ikerítődik..
Pl. sáj^jájeyum ( < sáj áj&yum) 'teát iszom'.
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c) A s z ó h a t á r eltolódik, pl. kast) porát ja m áljpl g^t^Jses porát
no?g-kj3ale~ym 'általában reggel hat órakor kelek fel'; fíil't-susne ki r jzálipalt
ütan^m kónséym 'a tükör előtt megfésülködöm'; [ná^ramtJánmjDQS
Irptijsnl
'a gyerekek is szeretnek engem'; káesrj goQtpa pustcLyl^lurjjcfie
tarjai 'mind
egyik egészséges akar lenni'.
III.

Mássalhangzó

váltakozások

1. Szóvégi -k(p ~ szóbelseji -k(3- paradigmatikus váltakozás, pl. as kcp
(jelzőként): a\ckfia 'egy'; rakcp 'eső': rd kfti 'esik (az eső)'.
2. -kfí(e) ~ -k(e) paradigmatikus váltakozás. A -ke változattal -k(3e
kicsinyítő képzős szók birtokos személyragos alakjaiban találkoztam. Példa:
ayikfíe 'leányka': ayikem 'leánykám', vö. Szo. (Vd. 258) aylkfíe 'Töchterchen':
(Vd. 226) GyiGéemm 'unser Töchterchen'.
3. -/?- *y -y- váltakozás jelentkezik szórványosan. E jelenség más nyelv
járásokból is jól ismert, éppúgy, mint a nyelvjárásközi -/?- ~ -y- megfelelés.
Példák: iúy 'vissza; haza; be' *y É. jüw 'be a házba'; mó'fiintarjlcfiE^ 'nevetni',
É. (NyK. 25 : 259) müwint-, mówélali 'mosolyog', Szo. (32) mófípinD-~ ~É.
müyinti 'nevet'.

•3*
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ALAKTANI

VÁZLAT

Névragozás
I.
A főnevek e g y e s
és t ö b b e s s z á m b a n
nincs. A kettős szám jele:
Az e s e t e k e t és

Főnevek

s z á m ban (egysz.), k e t t ő s s z á m ban (ktsz.)
(tbsz.) ragozódnak. Az egyes számnak külön jele
-y- (-y-). A többes szám jele: -t.
az esetragokat az alábbi felsorolás mutatja. 1

Nominativus 2 (OCHOBHOH): —

Locativus (MecTHbiM) : -t
Lativus (HanpaBHTejibHbiH): -n
Elativus-ablativus (HCXOAHWH) : -ndl, -ntl

Translativus 3 (npeBpaTHTenbHbiH) : -y (-y)
Instrumentalis-comitativus (TBopHTeJibHbiH) : -l, a kettős számban és
a birtokos személyragos paradigmában: -tdl, -ül.
Külön tárgyeset (accusativus) nincs. Accusativusi funkcióban a nominativus használatos.
A k e t t ő s s z á m ban és a t ö b b e s s z á m ban az esetragok
azonosak az egyes számú esetragokkal (kivétel csak a ktsz. instr.-com.).
A kettős szám és a többes szám ragozása úgy történik, hogy az esetragok
a kettős szám, illetőleg a többes szám jelével ellátott tőhöz járulnak.
A t ő rendszerint azonos a nominativussal; a nyelvtani végződések
(számjelek, esetragok, birt. személyragok, képzők) előtt általában nem szen
ved lényegesebb változást. Az egytagú, mássalhangzón végződő szavak
tőmagánhangzója n y í l t szótagba kerülve rendszerint egy kissé meg
nyúlik, pl. kol 'ház': kol^m 'házam', kolanum 'házaim'.
Példák egyéb tőváltozásokra: mánsi 'manysi': translat.
mánsi-j-iy;
pák<p 'cirbolyatoboz': loc. pakut, translat. pakfíiy; látdt) 'nyelv': instr.-com.
latrjdl; néelum 'nyelv': instr.-com. nenélnidl; janiy 'nagy': adv. janydé; ayikfte
'leányka': ayikem 'leánykám' stb. L. még a paradigmákat.
4. A b s z o l ú t

ragozás

éköla iskola; mánsi manysi; pákcp cirbolyatoboz
Egyesszám
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Translat.
Instr.-com.

Sköla
Skölat
Skölan
ákölandl
Skölay
skölal

mánsi
mánsit
mánsin
mánsindl
mánsi jiy
mánsil

pák(p
pákát
pákun
pákunü

pákfiiy
pókul

1
Gyakorlati okokból közlöm a KOMBANGYEJEVA szótárához csatlakozó nyelvtani
vázlatban használt orosz nyelvi elnevezéseket is.
2
Helyesebben alapalak.
3
Birtokos személyragos alakokból nem használatos.
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K e t t ős
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.

Skölay
Skölay t
Skölayn
Skölaynil

Translat.

Skölay

Instr.-com

Skölay tol
Skölay't

mansijiy
martéi jiyn
mánsijiyndl
(mansijiy
\ mansijiyiy

pákftif
pakfiiit
pákáin
pakfíinil
pakfiiy
pák^itű

mánsijiy't

T ö b b 3s
Nom.
Loc.
Lat. .
Elat.-abl.
Translat.
Instr.-com

szám

szám

Skölüt
mansit
pákfidt
Skölajtt
pákfott
Skölatn
mánsitn
pakfidtn
Skölatnü
mánéitndl
pákfidtndl
m i n t az e g y e s s z á m b a n
Skölatl
maiiéi ti
pakfidtl
Megjegyzések

1. Nyelvmesterem szerint a kettős és a többes számú t r a n s l a t i v u s
nem használatos, ill. azonos alakú az egyes számú translativussal (vö. ROMB.
357). Ennek ellenére a maiiéi ktsz. translativusaként az egyes számúval
azonos mansijiy mellett a mansijiyiy alakot is közölte. Ez bizonyára új ala
kulat a többi ktsz. eset analógiájára. Keletkezését annak a körülménynek
köszönheti, hogy ezen -i végű szónak a ktsz. jele előtt mutatkozó töve külön
bözik az egyes számitól, s így a kettős számú és az egyes számú esetek alaki
megkülönböztetésére irányuló törekvés könnyen létrehozta a fenti alakot.
2. ROMBANGYEJEVA (357) szerint a ktsz. instr.-com. az irodalmi nyelv
ben csak egy alakú, s végződése -mbíA. MUNKÁCSI (VNyj. 9—10) csak arról
tesz említést, hogy ,,a birtokos alakokon bővebb -tél rag fejezi ki az instru
mentális viszonyt s átviteleit". Lehetséges, hogy az irodalmi nyelv a birtokos
személyragos paradigmából vette a -tdl, -tíl végződést a ktsz. instr.-com.
ragjául. A ktsz. instr.-com. ragja ma tehát különbözik ezen eset egyes és többes
számi ragjától (ROMBANGYEJEVA szerint nem is csak az irodalmi nyelvben,
hanem a szigvai nyelvjárásban is).
AHLQVIST (Gramm. 140) szerint a ktsz. instrumentálisnak igen gyakran
-tel végződése („Anhangspostposition") van a kondai nyelvjárásban is;
MUNKÁCSI (VNyj. 193) megjegyzi, hogy a kondai nyelvjárásban -télmg csat^
lakozik nemcsak birtokosragos alakokhoz, hanem „némely ragozatlan név
szóhoz is".
Két példából ítélve, a szigvai nyelvjárásban ktsz. i n s t r . - c o m i t a t i v u s k é n t a ktsz. locativus is előfordul. Locativusnak eszközhatározói
funkcióban való használata önmagában véve könnyen érthető, vö. K L E M M ,
Magyar tört. mondattan 190.
';' 3. Ügy látszik, a pakcp típusú szavak kettős számában a ktsz. y-je -t
előtt néha *-re változott: pakfiiit (loc), pakfíiittl (instr.-com.). ^ pakfiin (lat.)
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és pakfiinil (elat.-abl.) < *pak/3iyn, ill. * pakj3iynil. A -y kieséséről ld. 32. 1.
és VNyj.'5.
B. B i r t o k o s

személyragozás

kol ház; üfi'si nővér, néne
a) Egyes

számú

birtok

Egyes számú birtokos
1. sz.
2. sz.
3. sz.

u

kól m házam
kófon, ko\ln házad
kó^le háza

üfí'éim néném
üfféin nénéd
üfi'site nénje

Kettős számú birtokos
1. sz.
2. sz.
3. sz.

kőimen kettőnk háza
kófon, kólin, kó.Jin
kettőtök háza
kólen kettőjük háza

üdéimén kettőnk nénje
üj3eéin kettőtök nénje
üfí'éiten kettőjük nénje

Többes számú birtokos
1. sz.
2. sz.
3. sz.

kóluft' házunk
kófon, kólin, ko\ln
házatok
kólandl, kóla ni házuk

üfi'sijuf? nénénk
üfféin nénétek
üffsijanl

nénjük

Megjegyzések
1) Az egysz., ktsz. és tbsz. 2. személyű alakok MuNKÁcsrnál: kwolén
'házad', kwolén 'kettőtök háza' és kwolan 'házatok'. Ma a szigvai nyelvjárás
ban mindezek funkcióját az eredetileg egysz. 2. személyű birtokost jelölő
kófon alak tölti be.
2) Az egysz. birtokost jelölő 3. személyű alakok végződése mássalhangzó
után: -e, magánhangzó után: -te, pl. kóle 'háza', de: üfi'site 'nénje', ápate
'bölcsője'. Vö. É. (VNyj. 10—11) kwolá 'háza', tatapa 'ládikája', pótra 'beszéde'
(kwol 'ház', tátép 'ládika', potér 'beszéd'), d e : máta 'földje', pérnata 'keresztje',
sálita 'rénszarvasa' (ma 'föld', pérna 'kereszt', sáli 'rénszarvas').
3) A ktsz. birtokost jelölő 3. személyű alak végződése ugyancsak kétféle
a fenti körülménytől függően: -en ** -ten. Vö. É. (VNyj. 11) luwén (lüw 'ló'),
d e : mátén, pernétén, sálitén.
4) Az -* végű szavak tbsz. birtokost jelölő 1. és 3. személyű alakjaiban
(üffsijufi', üfféijanl)
az -i utáni -/- sarjadékhang, vö. É . (VNyj. 11) sáli
'rénszarvas': sáliüw és sálianl (-j- nélkül).
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b) Kettős

számú

39

birtok

A kettős számú birtok jele: -y
Egyes számú birtokos
1. sz.
2. $z.
3. sz.

kolayum két házam
ko laydn két házad
kdlaye két háza
Kettős számú birtokos
kovlaya(y)men
kettőnk két háza
ko'layin
kettőtök két háza
kolayen, -ayen kettőjük két háza

1. sz.
2. sz.
3. sz.

Többes számú birtokos
kdlayufi két házunk
kdlaydn két házatok
ko'lacnl, kdlayanl két házuk

1. sz.
2. sz.
3. sz.

Megjegyzések
1) A 2. személyű alakok egybeesnek, míg az E.-ban különböznek egymás
tól: Szi. kdlaydn (kdlayin) = a) É. kwolayén 'két házad', b) kwolayén
'kettőtök két háza', c) kwolayán 'két házatok'. A ktsz. és a tbsz. 2. személyű
alak funkcióját itt is az egysz. alak vette át.
2) A ktsz. 1. személyű alak: kdlayaymen
'kettőnk két háza' személy
ragja elsősorban nem az E. kwolayémen alakkal, hanem az AHLQVIST (167)
feljegyezte Szo. xapagamen ragjával mutat rokonságot.
3) Nyelvmesterem megjegyzése szerint a tbsz. 3. személyű
kdlayanl
'két házunk' alak ritkább, mint a ko'lanl alak, de az irodalmi nyelvben az
előbbivel egyező alakokat találunk: anazanbiA 'HX (/nae) nioJibKH', xanaeaHbiA
'HX (ABe) JIOAKH' ( R O M B . 358). (MuNKÁcsinál, VNyj. 11, a kwolayánl fordítása
helytelen; helyesen: 'az ő két házuk').
c) Többes

számú

birtok

A birtok többségének a jele: -n
1. sz.
2. sz.
3. sz.

Egyes számú birtokos
kdlanum házaim
kdlan
házaid
kdlane
házai
Kettős számú birtokos

1. sz.
2. sz.
3. sz.

kdlanamen
kdlan(in)
kdlanen

kettőnk házai
kettőtök házai
kettőjük házai
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Többes számú birtokos
1. sz.
2. sz.
3. sz.

kdlanufi
kólán
kdlanl

házaink
házaitok
házaik

Megjegyzések
-

•

•

«

1) MuNKÁcsmál (VNyj. 12) a 2. személyű alakok különböznek egymás
tól: kwolanén 'házaid', kwolanén 'kettőtök házai', kwolan 'házaitok'. A szigvai
nyelvjárásban a legrövidebb,
többes szám 2. személyű alak vette át
a másik két alak funkcióját is. Az irodalmi nyelvben az általánosabb rövid
alak mellett hosszabb alak is előfordul: xanan(UH) 1.) 'TBOH JIO/JKH', 2.)
BauiH (Bac ABOHX) JIOAKH', 3.) 'BaiiiH JIOAKH'.
2) A ktsz. 2. személyű kólanamen 'kettőnk házai' nem felel meg az
É. kwolanémén alaknak (az utóbbi alapján Szi. *koylanumen volna várható).
De helyességét igazolják az irodalmi nyelvi alakok: ananaMen 'HauiH (Hac
ABOHX) jiiojibKH', xananaMen 'HauiH (Hac ABOHX) JIO/JKH' (ROMB. 358).

A birtokos személyragos alakok esetragozása
I. A b i r t o k o s

egyes számú, első személyű. Példa: kol ház

Eset

a)
A birtok
egyes számú

Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com

kól^m házam kdlayum két házam kolan^m házaim
kdlumt
kdlayumt
kdlanumt
u
kdl mn
kdlayumn
kd lanumn
kdlumnil
kd layumnil
kd lanumnil
kdlumtil
kd'layumtdl
kd lanumtdl

II. A b i r t o k o s

b)
A birtok
kettős számú

c)
A birtok
többes számú

egyes számú, második személyű.

Példák: kol ház, apa bölcső

Eset

a)
A birtok
egyes számú
házad
bölcsőd

Nom.
Loc.
Lat.

kd In
kd font
kdfonn

Elat.- abl. kd fonndl
Instr. -com kdfonfol

apán
ápant
apann
ápanndl
apantdl

b)
A birtok
kettős számú
két házad
két bölcsőd
ko" laydn
apaydn
kdlaydnt
ápaydnt
\kd laydnn
\ ápaydnn
[(-ydndn) \
(-ydndn)
kdlaydnndl
ápaydnndl
ko' laydntdl
ápaydntdl
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Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

c) A b i r t o k többes számú
ko" Jan1 házaid
ápan1 bölcsőid
ko landnt
ápant
\ kolann
\ ápann
\ ko" lanjnn
\ ápaninn
ko"landnndl
ápannfl,
ápanjnnjl
koHandntdl
ápantfl

III. A b i r t o k o s
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

egyes számú , harmadik személyű

a) A b i r t o k egyes számú
ko" le háza
ápate bölcsője
körlet
ápatet
ko'len
Gpaten
ko' lenntl?
ápate ni
\ ko" letü
ápate ti
\ko'leJtl
b) A b i r t o k kettős számú
kolaye két háza
ápaye két bölcsője
ko layet
ápayet
ko' layen
ápayen
ko layenl
ápaye ni
ko" layetl
ápaye ti
c) A b i r t o k többes számú
ko'lane házai
ápane bölcsői
ko'lanet
ápanet
ko'lanen
ápanen
ko' lanennjl3
ápanennilz
ko'lanltl
ápaneti

IV.. A b i r t o k o s
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com
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k e t t ő s s z á m ú , első s z e m é l y ű

a) A b i r t o k egyes s z á m ú .
kőimén k e t t ő n k h á z a ápamen k e t t ő n k bölcsője
J kolmént
ápament

\ kolménit
\kolmenn
\ kolménin
kolménnfl
í kolméntíl
\kolmen'tl

jápamenn
\ ápamenin
ápamennjl
\ ápaméntil
\ápamen ti

1
Az irodalmi nyelvben *ko"lanin típusú alak is van, vö. xanan, xananun 'TBOH
JIOAKH' (BOMB. 359). A feljegyzett függő esetek egyik része a rövidebb kolan, másik része
a feljegyzetlen hosszabb *kólan%n nominativusra épült, vö. xananm (loc.), xanannbui
(elat.-abl.), xananmbu (instr.-com.) (xan 'csónak').
2
Utólagos közlés szerint használatos a kó'lenil alak is, vö. (AHLQV. 166) xápenil,

ir. (BOMB. 360) xanenun.
3

Utólagos közlés szerint a ko'lanenfl,

üpanenil

{AHLQV. 167) xápanenjl, ir. (BOMB. 360) xanammiA.

alakok is használatosak, vö.
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Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

b) A b i r t o k kettős számú
koxlaya(y)men
ápayafy )men
kettőnk két bölcsője
kettőnk két háza
apaya(y)ment
kólaya(y)ment
ko laya(yJmenn
apaya (y Jmenn
kó1 laya (y)menin
ko layafy Jmennfl
ápay a (y Jmennfl
ko' laya (yjmentil,
ápay a (yjmentil
-menftl
c) A b i r t o k többes
kdlanamen kettőnk házai
ko\lanament
kdlanamejin
kolanamendn
•
kdlanamennil
kdlanamentil, -mentdl

számú
ápanamen kettőnk bölcsői
apanament
\apanamenn
[ápanamendn
ápanamennil
apanamentil

V. A b i r t o k o s kettős számú, második személyü
a) A b i r t o k egyes számú
Nom.
kdlin kettőtök háza
apán kettőtök bölcsője
Loc.
kdlint
ápant
Lat.
kolinn
ápann
Elat.-abl.
koHinnil
apannil
Instr.-com.
kdlintil
ttpanijl
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

bj A b i r t o k kettős számú
kdlayin kettőtök két háza apayin kettőtök két
ápayint
bölcsője
kdlayint
ápayinn
kox layinn
ápayinnil
kdlayinnil
apayintil
kdlayintil
c) A b i r t o k többes számú
kó'lan(jn) kettőtök házai
apan(jn) kettőtök bölcsői
kdla(nijnt
apa(ni)nt
\kdlarin
apanijin
\kdlaninn
apaninnil
koxlan(in)nil
kdlan(injtil
ápantnttl

VI. A b i r t o k o s kettős számú, harmadik személyü
a) A b i r t o k egyes számú
kdlen
kettőjük háza
Qpaten kettőjük bölcsője
Nom
kdlent
üpatent
Loc.
\koy lerin
\ apatejin
Lat.
\kdlenin
\űpatenin
Elat.-abl.
kdlennjl
ápatennil
Instr.-com.
kdlentil
ápatentil
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b) A b i r t o k kettős számú
kd layen kettőjük két háza apayen kettőjük két bölcsője
kdlayent
apayent
\ ko" layenn
f apaye,nn
Lat.
\kdlayenjn
[ápayenjn
ko1 layennjl
apayennjl
Elat.-abl.
Instr.-com.
ko'layentil
ápayentil
Nom.
Loc.

c) A b i r t o k többes számú
kdlanen kettőjük házai
ápanen kettőjük bölcsői
ko lanent
apanent
\lcdlanenn
\ ápanenn
Lat.
\koxlanenjn
\apanenin
kdlanennil
Elat.-abl.
ápanennil
kdlanentíl
Instr.-com.
apanentü
Nom.
Loc.

VII. A b i r t o k o s
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

többes számú, első személyű

a) A b i r t o k egyes számú
ko'lufi' házunk
apafi' bölcsőnk

kó lufit

apa fit

ko* lufin
kdlufiwil
kdlufi'tdl

apa fin
apafinil
apafi'tdl

b) A b i r t o k kettős számú
ko'layufi' két házunk ápayufi két bölcsőnk
kdlayufit
apayufi't
kd layufin
apayufin
kdlayufinil
apayufinjl
ko'layufi'tdl
apayufi'tdl
c) A b i r t o k többes számú
kdlanufi" házaink
apanufi' bölcsőink
kd lanufi't
apanufi't
kdlanufin
apanufin
kdlanufinfl
apanufinil
kdlanufi'tdl
apanufi'tdl

VIII. A b i r t o k o s

többes számú, második személyű

a) A b i r t o k

Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

kdlin házatok
kdlint
koyUcnn
kdlmnil
ko'ltntil

egyes számú

apán be
apant
apann
apannil
apantil
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' b) A b i r t o k kettős számú
Nom.
kdla(ya)ydn1 két házatok ápaydn1 két bölcsőtök
Loc.
kdla(ya)yint
ápayint
Lat.
kdla(ya)yinn
apaydnn
Elat.-abl.
kdla(ya)yinnil
ápayinnfl
Instr.-com.
kdla(ya)yintil
apayjntil
Nom.
Loc
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.
IX. A

c) A b i r t o k többes számú
kólán2 házaitok
apán2 bölcsőitek
kdla(ni)nt
ápanfnt
kdlanirin
apani nn
kdla(ni)nnil
Spaninnil
kdla(ni)ntil
apanintű

bir tokos

többes számú, harmadik személyű

a) A b i r t o k egyes számú
kdlandl házuk
apa ni bölcsőjük
kd lanflt
öpanilt
kdlanicln
a páni In
í kd lanilnil
apanilnil
Elat.-abl.
\ kd lani 11
apani 11
Instr.-com.
kd laniltil
apaniltil
Nom.
Loc.
Lat.

b) A b i r t o k kettős számú
Nom.
kdlayanl két házuk
ápayanl két bölcsőjük
Loc.
koy layanilt
apayanilt
Lat.
kdlayanl In
ápayanijn
Elat.-abl.
kdlayanilnil
ápayanilnil
Instr.-com.
kd layaniltil
ápayaniltil
Nom.
Loc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

c) A b i r t o k többes számú
kdlanl házaik
apa ni bölcsőik
kdlanUt
ápanflt
kd lanijn
5,panitln
ko'lanilnU3
apanilnil
kdlaniltil
apaniltil

Összefoglaló

észrevételek

1). A mai szigvai nyelvjárás birtokos személyragos alakjai némely
tekintetben eltérnek a MuNKÁcsitól (VNyj. 10—1) közölt paradigma alakjai
tól. A főbb különbségek — nem számítva a hangjelölés eltéréséből adódó
különbségeket — a következők:
1
Nyelvmesterem szerint a szigvai nyelvjárásban a rövidebb és a hosszabb alakok
egyaránt használatosak. AHLQVIS'B (168) csak a rövidebb alakot ismeri, vö. xapagin.
Ugyanígy az irodalmi nyelv, vö. ROMB. 362.
.
2
Az irodalmi nyelvben hosszabb, *ko"lanin típusú alakok is használatosak, vö.
xanan, xanamm 'Baum JIOAKH' (ROMB. 362).
3
Vö. ir. xanaHbiAHMA és xananaHUÁHUA ROMB. 363.
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a) a mássalhangzón végződő szavak paradigmájában az egysz. 1.
személyű birtokos -m ragja előtt a redukált magánhangzónak (MŰNK.: é) u vál
tozata jelentkezik;
b) egyes személyragokban a MuNKÁcsitól hosszúnak jelölt magánhangzó
helyén rövid vagy félhosszú magánhangzó van; úgy látszik, az utolsó szótag• ban levő magánhangzók megrövidültek;
c) a szigvai nyelvjárás alakrendszere szegényebbé vált, egyszerűsödött
— annyiban, hogy az egysz., a ktsz. és a tbsz. 2. személyű birtokost jelölő
alakok különbsége megszűnt: azonos számú birtok mellett az egysz., a ktsz.
és a tbsz. birtokost azonos alak jelöli, ill. azonos alak is jelölheti. Ugyanez
a helyzet az irodalmi nyelvben, vö. ROMB. 357 — 8.
2) Azon alakoknak, amelyek végződésükben redukált magánhangzót
(d) tartalmaznak, az én feljegyzéseimben több alakváltozatuk van — annak
következtében, hogy a redukált magánhangzó többféle hangszínű (9, %) lehet,
ill. hangsúlytalan szótagban ki is eshetik, pl. kdlin ~ kohn *v kd In 'kettőtök
háza'. Természetesen nem minden, eredeti redukált magánhangzóval hangzó
alakot hallottam, ill. jegyeztem fel ennyi változatban, de meggyőződésem
szerint mindegyiknek a kiejtése variálható a redukált magánhangzó külön
féle realizációi szerint.
3) A birtokos személyragos alakok egyes esetei helyett szívesen hasz
nálnak különféle postpositiós szerkezeteket, pl. ápan klfidrn 'bölcsődbe',
ápan nu'pdl 'bölcsödhöz' (ápann lativus helyett), ápan kifidrt 'bölcsődben'
(ápant locativus helyett).
II.

Személye

s

névmások

A személyes névmások — éppúgy, mint a főnevek — egyes számjban,
kettős számban és többes számban ragozódnak. Amíg azonban a főnevek
kettős és többes számú töve számjel segítségével az egyes számú tőből
alakul, addig a személyes névmások kettős és többes számú .alapalakjául az
egyes számútól eltérő, külön tő szolgál (számjel nélkül).
A személyes névmások ragozása több tekintetben lényegesen eltér a főne
vek ragozásától. Egyik szembetűnő különbség, hogy a személyes névmásoknak
locativusuk nincs, viszont van külön — a nominativustól eltérő — tárgy
esetük (accusativus).
A mai szigvai nyelvjárásban a személyes névmások ragozása némileg
különbözik a MuNKÁcsitól (VNyj. 13) feljegyzett és a KANNISTO hagyatékából
LiiMOLÁtól (FUF. XXVIII, 20—56) közölt paradigmáktól, sőt kisebb eltérések
vannak az irodalmi nyelvi ragozással szemben is. Minthogy mindezek egybe
vetése több szempontból tanulságosnak • látszik, alább közlöm saját feljegy
zéseimen kívül az irodalmi nyelvi alakokat, továbbá a MUNKÁCSI meg a
KANNISTO feljegyezte paradigmákat is. Az irodalmi nyelvi alakok több eset
ben bizonyos tekintetben igazolják azon adataim helyességét, amelyek mind
a MUNKÁCSI, mind pedig a KANNISTO feljegyezte alakoktól különböznek.
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Egyes
írod.
Nom.
Acc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

Nom.
Acc.
Lat.

ÜM

anyM
anyMH
anyMHUA
üHyMtnbiA

HÜHZ

HÜHZblH

\ nambin
\HÜHZblHH

szám

1. s z e m é i y
Szi.
É.
am én
am
an^m
aném
an^mn
aném(né)
anumndl
ánémnél
anumtdl
2. s z e m é i y
nar\ te
nan
na'rjdn
nanén
na"r)dnn
nanén(né)

Szo.
am
án^m
ánumn
anumpl

náf]

nanénnél

na 7\n
na rjh,
ncb r\n (néha)
na 'tp ni

taft ő

taw

táp

tape

tawa

\taföe,

tawan
tawanél

\iá^e (Vd. 223)
táfisn
tá/lenl

Elat.-abl.
Instr.-com.

nambinnuA
mmbmmbiA

ncCrjdnndl
na'ndntdl

Nom.

mae

Acc.

maee

3. s z e m é i y

Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

maeen
maeeHbiA
maeembiA

Kettős

•

írod.
Nom.
Acc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

tafien
tafienl
taxfie\tl

MeH
MeH(a)Men
MenaMeH(H)
Men(a)MeHHbiA
MenfajMeHinbiA

szám

1. s z e m é i y
Szi.
É.
mén mi ketten mén
menmen
ménémén
ménmejin
ménémén (né)
menmennil
ménéménnél
menmentil

Szo.
meen
meHn(a)mem
mcln(a)m^en
m^enam^nnl

n^ln
n^enan
neínán .
neinánnl

Nom.
Acc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

H3HÜHHbtA
H3HanmbtA

2. s z e m é i
nén t i ketten
nénan
nénann
nénannil
nénantjl

Nom.
Acc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

rti3H
m3H(a)m3H
m3Ham.3H(H)
m3H(a)m3HHbiA
m3H(a)m3HmbiA

3. s z e m é i y
tén ők ketten tén
ténten
téntén
ténteym
téntén(né)
téntennü
ténténnél
téntentil

H3H
H3HÜH
H3HÜH(H)

7
nén
nénén
nénén(né)
nénénnél

Un
tenateün
tínatein
tlnatelnnl
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Többes

1. s z e m é
Szi.

írod.
Nom.

MÜH

Acc.

Manae

Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

Manaen

Nom.
Acc,
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.
Nom.
Acc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

MCLHCL6HUA

McmaembiA
nan
HÜHÜH

nanaH(n)
nanannuA
nananmbiA

szám

mán mi
mánafi'

É.
man
\ manauw
[manüw
manaun
manaünél

mánafin
mánafinil
mánafi'ttl
2. s z e m é i y
nán ' t i ' «
nan
nanan
nanan
nanann
nanan (né)
nánannil
nanannél
nánantil

3. s z e m é l y
tán* ők
tan
man
tánanl
tanánl
mananuA
tanandin
tanánélné
maHüHUAH
f tananUnil
tanánélnél
maHÜHblAHblA [tűnnű
mananuAmbiA tánnilt

Szo.
mán
mánafi
mánafín
mánafil

nan
nánán
nánán
nánán ni

tán
tánánnl
tánáüjil
tánánnl

Megjegyzések
A közölt paradigmák egybevetése útján számos érdekes megfigyelést
tehetünk.
1. Minthogy az általam feljegyzett alakok egyes esetekben MUNKÁCSI
feljegyzéseivel, más esetekben viszont KANNISTO adataival mutatnak nagyobb
hasonlóságot, a személyes névmások ragozásából is arra a következtetésre kell
jutnunk, hogy az északi-manysi nyelvterület már MUNKÁCSI, ill. KANNISTO
tanulmányútja idején sem volt teljesen egységes: kisebb helyi nyelvjárási
eltérések, illetőleg egyéni sajátságok tarkították. Például a Szo. elat.—ablativusi alakok: án^mH és mánafíl csak a puszta ablativusi -l ragot tartalmazzák,
tehát keletkezésük korát tekintve bizonyára régibb alakok, mint az E. ánémnél
és manaünél, amelyekben már a testesebb -nél rag jelentkezik. Ennek ellenére
az előbbi, régiesebb alakokat KANNISTO feljegyzésében, az utóbbi, újabb
keletkezésű alakokat pedig MUNKÁCSI feljegyzésében találjuk. Noha az is
feltehető lenne, hogy ugyanazon egyén vagy közösség nyelvében két, keletke
zése korát tekintve különböző alak egy ideig párhuzamosan él, mégis — abból
ítélve, hogy az egyik alak tudtommal csak az egyik kutatónál, a másik alak
viszont csak a másik kutatónál fordul elő — a két különböző alak előfordulása
legvalószínűbben helyi nyelvjárási különbségek feltevésével magyarázható.
Bizonyára ugyanígy magyarázandó az É. (lat., ill., elat-abl.) tawán, tawánél
alakok második szótagbeli magánhangzójának a rövidsége, szemben a Szo.
táfiiin, táj3£nl alakok magánhangzójának a hosszúságával. Noha az is elképzelhető, hogy az É. alakok helytelenek, s a Szi. ta'flen, ta'ftenl magánhangzójának
* Mondatban tan is előfordul.
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a rövidsége újabb fejlődés eredménye, mégis a szigvai adatok alapján az a
valószínűbb, hogy az E. adatok helyesek, s bennük a Szo. alakokkal szemben
olyan helyi nyelvjárási, ül. egyéni sajátságokat kell látnunk, amelyek már
MUNKÁCSI tanulmányútja idején megvoltak.
2. A személyes névmások egyes olyan esetalakjai, amelyek eredetileg a
főnevek megfelelő eseteitől eltérő módon alakultak, újabban a főnévragozás
hatására a főnévi esetalakokkal azonos módon képződnek. Ez a folyamat is
bizonyára már MUNKÁCSI tanulmányútja előtt megindult. Erre mutatnak
a már említett É. elat.-ablativusok: anémnél, manaünél. A főnévragozás
hatását mutatja a com.-intrumentalisi alakok megjelenése is. Ezek M U N KÁcsinál és KANNiSTÓnál tudtommal még nem fordulnak elő, ma viszont
beletartoznak a személyes névmások paradigmájába.
3. Nyilvánvaló az a törekvés is*hogy a nyelv a különböző funkciókat
betöltő esetalakokat alakilag is világosan megkülönböztesse egymástól, vö.
Szo. acc. na fjn, lat. na rjk, (néha) na r\n, de Szi. acc. narpn, lat.
narpnn;
Szo. acc. és lat. meen(a)m^£n, de Szi. acc. ménmen, lat. mennie rin; Szo. acc.-lat.
málnán, de Szi. acc. nénan, lat. nénann; Szo. acc.-lat. tlnahln, de Szi. acc.
tenten, lat. téntenn; Szo. acc.-lat. nanán, de Szi. acc. nanan, lat.
nanann;
Szo. acc.-lat., elat.-abl. tanári ni, de Szi. acc. tananl, lat. tanandin, elat.-abl.
tánanilnil, ül. tánnjl.
4. Mint egyebütt, úgy a személyes névmások mai szigvai esetalakjaiban
is általános az utolsó szótag magánhangzójának a rövidsége, szemben egyes
Szo. (és É.) alakok hosszú magánhangzójával, pl. Szi. ta'ften (lat.), táftenl
(elat.-abl.), menmen (acc), mennie nn (lat.), nenan (acc), nenann (lat.) stb.
P é l d a m o n d a t o k . — am ntpak ló fiinteym 'én könyvet olvasok'. —
anum jot fiojeln! 'vígy magaddal engem!' — ánumnil ma\nr P"j3e'ynl 'mit
kérsz tőlem?' — anumtdl ul mópinten! 'ne nevess rajtam!' — ánumtdl ma nr
^áreyn2. 'mit csinálsz velem? (mit akarsz tőlem?)'.
Nyomatékos

személyes
Egyes

írod.
Kom.
Acc.
Lat.
Elat.-abl.
Instr.-com.

ÜMKU
ÜMKUHCLM.
ÜHKUHÜMH
aMKUHÜMHUA
ÜMKUHÜMmbíA

névmások

szám

1. s z e m é l y
Szi.
ámkem én magam
ámkinam
ámkinamn
ámkinámndl

É.
amki(m)
amkim
amkimné
amkimnél

Szo.
amoi
amaifnájm
amainámn
amGincí ml

2. s z e m é l y
Nom.

HCLHZKU

nanki te magad

nanki

nanais&l

Nom.

mamii

3. s z e m é l y
ta\k^i 'ő maga'

takwi

táo^i

1

M. LIIMOLA szíves levélbeli közlése szerint sajtóhiba nár\G% helyett.
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szám

*

Nom.

MeHKU

1. s z e m é l y
menki mi magunk
(ketten)

ménki

málnai

Nom.

H3HKÜ

2. s z e m é l y
nenki ti magatok
. (ketten)

nenfyi

neínoi

Nom.

mdHKU

tenki

tolnai

3. s z e m é l y
tenki ők maguk
(ketten)
Többes

szám

Nom.

MÜHKÜ

1. s z e m é l y
mánki mi magunk

manki

manói

Nom.

HCLHKU

2. s z e m é l y
nánki ti magatok

nanki

nanoi

manKU

3. s z e m é l y
tánki ők maguk

tanki

tánüi

Nom.

Meg j eg y z esek
1. A Szo. egysz. 1. sz. elat.-abl. amoinaml ismét csak a puszta -l (régi)
ablativusragot tartalmazza, eltérően az É., a Szi. és az irodalmi alaktól,
amelyekben a főnévragozásból ismert esetrag jelentkezik.
2. Az egysz. 1. személyben a fenti ámkem alak mellett egy további
nyomatékosító -k elemmel bővült nom.-acc. amkkem 'én magám, én egyedül
stb.' alak is előfordul; ehhez vö. Szó. (FUF. XXVIII, 47) amkkéem.
Igeragozás
Az igéknek cselekvő és szenvedő ragozásuk van. A s z e n v e d ő igető
képzője: -/5. A cselekvő ragozás ismét kétféle: a l a n y i és t á r g y a s .
Az alanyi ragozás alakjai a cselekvő személyét és számát jelölik meg. A tár
gyas ragozás alakjai a cselekvő személyén és számán kívül a cselekvés tárgyá
nak meghatározottsága^ és számát is kifejezik.
Az egyes számú tárgy jele (az első és a második személyben) -Z, a kettős
számúé -y, a többes számúé -n. Mind a cselekvő (alanyi és tárgyas ragozású),
mind pedig a szenvedő igének e g y e s , k e t t ő s és t ö b b e s
számú
alakjai vannak.
I g e m ó d o k , a) Jelentő mód. Külön módjele nincs, b) Feltételes mód.
Jele: -nuft-. c) Felszólító mód. Egyszerű és összetett alakjai vannak. Az egyszerű
alak ma már csak a 2. személyben használatos; külön módjele nincs. Az össze
tett alakok a fios partikulából és a jelentő mód megfelelő alakjából állnak,
pl. fios jdlil 'járjon!', fiosjaleyt! v. fiosjaleyit! 'járjanak Y,^OSÖQU! 'legyen!',
4 Nyelvtudományi Közlemények LVII
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(3os b^leyt! legyenek!'. Az összetett alakoknak a (3os partikula a hangsúlyos
tagja. 1
I d ő a l a k o k , a) Jelen idő. Az alanyi ragozásban a jele -y. Előtte
az igető véghangzója -e, mely legtöbbször félhosszú (v. hosszú) kvantitás
fokon jelentkezik. A jelen idő alakjainak jövő idejű jelentése is lehet. —
b) Múlt idő. Jele: -s. Bizonyos múlt idejű cselekvés kifejezésére egyes igenévi
alakok is használatosak (ld. az igenevek alatt). — c) Jövő idő. A jövő idejű
cselekvés kifejezésére egyrészt a jelen idő alakjai, másrészt pedig összetett
igealakok használatosak. Az utóbbiak egyik tagja a pa'twqjcfie segédige jelen
idejű ragozott alakja, másik tagja a főige infinitivusa. Az előbbi az önállóan
is használatos paturjkfie 'kezdeni; vmivé válni, lenni' jelentésű igéből vált
időbeli segédigévé. Példa: taj3 mo {Untán Jcfie at páti 'ő nem fog nevetni'.
A) Cselekvő
ragozás
járni; lófiintarj kfte olvasni, 2 b^lurjjcfie lenni; élni, lakni

jalur\kfie

I. A ] a n y i

-

J elentő
Egysz. 1.
2.
3.
Ktsz. 1.
2.
:\.
Tbsz. i.
2.
3.

jaleym járok
jaleyn
ja li
jalimen
jaleydn
ja" ley

jaW

jaleydn
jja'Uy't v.
\ja'leyit

ragozás
mó d

Jelen idő
ló fiintéyum olvasok
lófiinteyn
ló fi inti
lófiintimen
lófUntéyn
ló fiintey
ló Pinté f
lófiintéyn
ló'fiintéydt

OQleym élek
b^leyn
bnli
bolimen
b^leydn
b^ley
b?lefir
OQleydn
boley't

Megjegyzések
1. MUNKÁCSI feljegyzése (VNyj. 37) szerint a 2. személyű alakok külön
böztek egymástól, vö. mine'in 'mégy', mineV '(ti ketten) mentek', minijin
'ti mentek'. Ma ezen alakok végződése nemcsak az irodalmi nyelvben, hanem
a szigvai nyelvjárásban is azonos (a -yn a -ydn végződésnek szabályos
változata).
2. Feltűnő a tővégi -e hangok időtartamában mutatkozó eltérés. Hogy
ezek feljegyzésbeli hibák-e, avagy a kiejtés valósággs ingadozását tükrözik,
azt csak alaposabb vizsgálatok útján lehetne eldönteni. Az én feljegyzéseim
ben a háromszótagos igetövek rag előtti véghangzója gyakran hosszú vagy
félhosszú olyan alakokban, amelyekben a kétszótagos igetövek véghangzója
rövid -e. Ez azzal magyarázható, hogy a szigvai nyelvjárásban a harmadik
szótag magánhangzója mellékhangsúlyos. Úgy látszik, a mellékhangsúlyos
1
Az ún. „kedveskedő, ül. precativ mód" (vö. VNyj. 40, CSEBNYECOV 185) alak
jaival nem találkoztam.
2
A ragozásában mutatkozó n ~ ú váltakozáshoz vö. 34. 1.
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magánhangzók jobban megőrizték eredeti hosszúságukat, mint a második
szótagbeli hangsúlytalan magánhangzók.

Egysz. 1.
2.
3.
Ktsz. 1.
2.
3.
Tbsz. 1.
2.
3.

jalsum jártam
jálsdin
jáls
'jalsumen
jalsdn
jalsiy
jalsuff •
jalsdn
jalsdt

Múlt idő
lóftintasum
olvastam Hsum éltem:
lófiintas'dn
n\ sn
lóftintas
öls
ló fiintasmen
^lsumen
ló fiintasdn
ölsdn
ló ftintasiy
*lsiy
lófiintasufi
nlsufi*
lófiintasdn
nlsdn
lófiintast
nlsdt
Megjegyzés

Az egysz., ktsz. és tbsz. 2. személye az É. nyelvjárásban különböző,
vö. (VNyj. 37) minasén 'mentél', minésén '(ti ketten) mentetek', minésán
'ti mentetek'. A mai szigvai nyelvjárásban és az irodalmi nyelvben az egysz.
2. személyű alak tölti be mind a három funkcióját.

Egysz. 1.
2.
3.
Ktsz. 1.
2.
3.
Tbsz. 1.
2.
3.

Feltételes
mód
1
jálnüfim járnék ló fiintanufium olvasnék ÖQlnufium élnék stb.
jálnufon
ló(íintanufiin
öolnufon
ló ftintanufi
jálnufi'
óHnufi'
ló fiintanufiamen
iálnufíamen
ö?lnuj3amen
lóx(íintanufídn
iálnuftdn
ÖQlnufidn
ló ftihtanufiiy
iálnufiiy
ÖQlnufiiy
lóx fiintanufiufi'
jálnufiufiF
bQlnuftufi'
ló fiintanufidn
jálnuftdn
óflnuftjn
lófíintanufidt
jálnufi't
\ÖQlnu(ídt v,
\ö?lnu(3't
Megjegyzések

1. I t t is az egysz. 2. személyű alak vette át a ktsz. és a tbsz. 2. személyű
alak funkcióját, vö. É. (VNyj. 37) minnuwén 'mennél', minnuwén '(ti ketten)
mennétek', minnuwán 'mennétek'.
2. A ktsz. 1. személy -ámen végződése eltér az É . -émén végződéstől,
vö. minnuwémen '(ketten) mennénk'. Az irodalmi nyelvi használat a szigvaival egyezik meg, vö. ( R O M B . 372) momnyeaMeH 'TH (flBoe) CHCCJIH 6 H \

Egysz. 2.
Ktsz. 2.
Tbsz. 2.
4*

Felszólító
jalen v. jahn járj!
jalen
jalen

mód
"len v. ö^len légy!
ö^len
bnlen
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Megjegyzések
1. Az egysz., a ktsz. és a tbsz. alakjai mind MUNKÁCSI, mind pedig
feljegyzései szerint különböznek egymástól, vö. E. (VNyj. 38)
minén! 'menj!','wmiew/ 'menjetek (ketten)!', minán! 'menjetekV,Szo.mi*nesn!
'gehí' (Vd. 223), iai^en! 'komm!' (Vok. 1.51), táieen! 'iss!' (Vok. 145); mailen!
'gib!' (Vok. 26), fió'jéen! 'nimm!' (Vok..27)~ minden/ 'geht!' (Vd. 213), iáiéin!
(Vd. 221), iá-jen! 'kommt!' (Vd. 226). Ma e három alak helyett e g y alak
használható.
2. Az egyes számban két alakot jegyeztem fel: jalen és jahn 'járj!'.
Az irodalmi nyelvben az előbbi típus használatos, vö. (ROMB. 374) eapeH
'TM Aenaíí!'. De hogy a Szi. nyelvjárásban az utóbbi is élhet, arra mutatnak
az É. minénl 'menj!' és a Szo. (Vd. 213) *J,n\ 'sei du!' alakok.
KANNISTO

II.

Tárgyas

ragozás

a) A cselekvés tárgya egyes számú.
Jele (az első és a második személyben): -l.
J e l e n tő
Egysz
Ktsz.
Tbsz.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

mód

Jelen idő
loyfiiníilum olvasom
lópintildn
ló fiintite
ló fiinMmen
lófiiniildn
lófiiniiten
lo* ftintiluj!?
lófiinfifon
lo"fiinfi.jandl v. -tijenl

Múlt idő
lófiintaslum olvastam
lóftintasfon
lóftintaste
ló f3intaslumen
lófiintashn
ló"fiintasten
ló(3intaslu/3c
lóftintasldn
ló fiintasanl

Megjegyzések
1. A tárgyas személyragok azonosak a birtokos személyragokkal, vö.
FOKOS: NyK.

XL. és KLEMM: NyK.

XLVII.

2. Az egysz. 2. személyű alak mind a jelen időben, mind a múlt időben
átvette a ktsz. és a tbsz. 2. személyű. alak funkcióit is, vö. É. (VNyj. 38—9)
rátilén 'vered', rátilén '(ketten) veritek', rátilán 'veritek', ill. rátáslén 'verted',
rátéslén '(ketten) vertétek', rátéslán 'vertétek' (vö. EOKOS: NyK. XL, 408).
3. A ktsz. 1. személyű alakok nem az irodalmi nyelvi, hanem az E.
alakoknak felelnek meg, vö. ratilémén '(ketten) verjük', rátéslémén '(ketten)
vertük'. Az irodalmi nyelvi alakokban a személyrag előtt ugyanaz a kötőíhangzó (a) mutatkozik, mint az alanyi ragozású feltételes mód megfelelő
alakjában; vö. ( R O M B . 369) momu/iaMen 'MM (ABoe) HecéM STO', mombiCAaMen
'MM (ABoe) HecüH STO'.
4. A jelen idejű tbsz. 3. személyben a -j sarjadékhang, vö. É . ratiánl
* verik' (-j nélkül).
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Egysz. 1.
2.
3.
Ktsz. 1.
2.
3.
Tbsz. 1.
2.
3.
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Feltételes
mód
Felszólító mód
16[ fiintanufilum olvasnám
16[ pintanufiton
lo'fiintéjn olvas
lov(3iútanuj3rte
16* (3intanu{3lamen
16fiintanufildn
lofiintéln
lo" fíintanufi'ten
16fiintanufiluj?
16x (üntanufildn
lofíinteJLn
16fiintanufianl
Megjegyzések

1. A feltételes mód jele teljesebb -nufi alakban mutatkozik, szemben
az E. alakokkal, ahol(VNyj. 38—9) általában -nü van, pl. ratnülém 'verném'stb.
2. A feltételes mód ktsz. 1. személyében ismét -a kötőhangzó van mind
a Szi.-ban, mind az irodalmi nyelvben, de vö. E. ratnűlémén '(ketten ) vernénk'.
3. A 2. személyű alakok mindkét módban azonos alakúak, de vö. É .
ratnulén 'vernéd', ratnulén '(ketten) vernétek', ratnulan 'vernétek', ill. rataln
'verd!', ratélén 'verjétek (ketten)!', és ratélan 'verjétek!'.
4. A felszólító mód 3. személyű alakjai a jelentő mód megfelelő jelen
idejű alakjaival alakulnak: /5os 16 fiintite 'olvassa!', fios lo'j3iútUen 'olvassák
(ketten)!', fios lofiintijenl
'olvassák!'.
b) A cselekvés tárgya kettős számú. Jele: -y-.

Egysz. 1.

Ktsz.
Tbsz.

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Jelentő
mód
Múlt idő
Jelen idő
lo"pintasayum olvastam
16fiiniijayum olvasom
(pl. a két könyvet)
(pl. a két könyvet)
16 fiintasayn
16fíintijaydn
16fiintasaye
16fíintljaye
16 (üintasayaymen
(-tasaymen)
16 fiintijayaymen (-tijaymen)
16 fiintasaydn
16fiintijaydn
(-tijayn)
16fiintasayen
16 fiintijayen
16 ftintasayufi
16 ftintijayufi
16 fiintasaydn
16 fiintijaydn
16 fiintasayanl
lo* fiintijayanl (-jeyanl)
Megjegyzések

1. A 2. személyű alakok (nem számítva a redukált magánhangzó eset
leges kiesését) mindkét időben azonosak, de vö. E. (VNyj. 39) ratiayén 'vered',
ratiayén 'veritek (ketten)', ratiayán 'veritek', ill. (a múlt időben) ratsayén
'verted', ratsayén 'vertétek (ketten)', rátsáyán 'vertétek'.
2. A jelen idő tövében jelentkező -j- sarjadékhang.
3. A jelen idejű ktsz. 1. személyben az irodalmi nyelv a rövidebb -aymen
végződésű alakot használja, vö. ( R O M B . 370) momua.ZM.eH 'MM (ABoe) HeceM
3TH (ABa rrpe/jMeTa)'.
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4. Az utolsó szótag magánhangzói — eltérően az É . alakoktól — rövidek,
Vö. É. rátiáyémén 'verjük (ketten)', rátiáyén 'verik (ketten)', rátiáyüw 'ver
jük', ratsayémén 'vertük (ketten)', mtsáyén 'verték (ketten)', rátsáyüw 'vertük'.
5. A múlt idejű ktsz. 1. személyű alak végződése különbözik mind az
É., mind az irodalmi alak végződésétől, vö. É. ratsayémén, ill. (ROMB. 370)
momcaeüMen 'MM (ABOC) HCCJIH STH (ABÜ npe/jMeTa)'.

Egysz. 1.

Ktsz.
Tbsz.

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Feltételes mód
Felszólító mód
lo (iintanufíayum olvasnám
(pl. a két könyvet)
ló(3intanuj3áyn
lófiinieyn olvasd (pl. a két
ló
fiintanufiáye
könyvet)
ló fiintanufiaymen
lox
fiintanupay9n
lófiinteyn
ló (3intanu(3ayen
ló fiintanufiayufi'
ló1 pintanufíaydn
lófiiiitlyn
ló' j3iátanu(3ayandl
Megjegyzés

A 2. személyű alakok az É.-ban még eltérnek egymástól, vö. (VNyj. 39)
rátnuwáyén 'vernéd', rátnuwáyén '(ketten) vernétek', rátnuwayan 'vernétek',
ill. (félsz, mód) rátáyénl v. ratóin 'verd/', rStáyén 'verjétek (ketten)!', ratáyán
'verjétek!'.
c) A cselekvés tárgya többes számú. Jele: -nJelentő

mód

Jelen idő
Egysz. 1.

Ktsz.
Tbsz.

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Múlt idő

lófíintijanum

olvasom
ló ^intasan^m olvastam .
(pl. a könyveket)
(pl. a könyveket)
lófiintijan
lófiintasan
ló fiintijane, -tijené
lófíintasane
ló
fiintijanamen
ló fíintasanamen
lófiintijan
lóftintasan
lófíintijanen, -tijenen
ló fíintasanen
ló
ftintijanufi
ló fíintasanuf?
ló fíintijan
lófiintasan
ló fiintijanl
lófiintasanl
Megjegyzések

1. A jelen idő egysz., ktsz. és tbsz. 2. személyének egyik, vagylagosnak
jelzett rövidebb alakja már az É.-ban (VNyj. 39—40) is azonos: rátián. Két,
hosszabb alak az E.-ban még különbözik: ratiánen 'vered', ratiánen 'veritek
(ketten)'. Az irodalmi nyelvben mind a három számban használatos a rövidebb
alak mellett egy hosszabb alak is, vö. ( R O M B . 371) momwH(biH) 1.) 'Tbi Hecéiiib 3 T H ' , 2 . ) BM (/jBoe) HecéTe DTH', 3.) BH HecéTe STH (MHorae npe/jMeTbi)'.
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2. A jelen idő ktsz. 1. személyének -namen végződése nem felel meg
pontosan az E. ratiánémén 'vertük' végződésének, -namen végződésű alakot
találunk azonban AHLQViSTnál (Gramm. 224): miganamen 'wir beidé gebén sie'.
Az irodalmi alak az E . folytatójának, ül. változatának látszik, vö. ( R O M B . 371)
momuHHMeH 'MM (ABoe) HecéM STH'.
3. Az egysz., ktsz. és a tbsz. 2. személye a múlt időben is azonos. Ez az
alak (az egysz.-ban és a ktsz.-ban vagylagosan) megvan az E.-ban is, vö.
{VNyj. 39—40) ratsán. Emellett az egysz.-ban és a ktsz.-ban az É.-ban hosszabb
alakok is vannak: ratsánén 'verted', ratsánén 'vertétek (ketten)'. Az ir. nyelvben
mind a három számban használható a rövidebb és a hosszabb alak is: ( R O M B .
371) momcaH(biH) 1.) 'TM Hé'c', 2.) BM (ABoe) Heonn', 3.) BM HCCJIH (STH)'.

Egysz. 1.

Ktsz.
Tbsz.

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Feltételes mód
Felszólító
mód
lo fiihtanufia nm olvasnám
(pl. a könyveket)
lofíintanufian
ld Pinten olvasd (pl. a könyvelo
ftihtanuftane
ket)
lo' flintanufianmen
loy (lintanufian
Idfiinten
loy fiintanufianen
W fiintanufíanuff
Id
fiintanufian
Idftihten.
Id ftintanupajil

Megjegyzés
A feltételes módban azonos egysz., ktsz. és tbsz. alakot már az E.-ban
is látunk (az első két esetben vagylagos alakként): (VNyj. 40) rátnuwán
'vernéd; vernétek (ketten); vernétek'. De az egysz.-ban és a ktsz.-ban hosszabb
alakok is vannak: rátnuwánén 'vernéd', ratnuwánen 'vernétek (ketten)'. Az ir.
nyelvben a rövidebb és a hosszabb alak is használatos: ( R O M B . 373) motnnymu(biH) 1.) 'TM CHéc 6bi 3TH', 2.) 'BM (flBoe) cHecJiH 6bi ara'. A tbsz. momnyeanbin
'BM CHecnH 6bi 3TH' alakban bizonyára csak tévedés folytán nincs jelölve,
hogy a rövidebb alak is használható.
B) Szenvedő
lafiurjkpe mondani; hívni, nevezni

Egysz. 3.

ragozás
lo^inta^k^e

olvasni

Jelentő mód
Jelen idő
Múlt idő
lá^a^e
loftintafíe
láfifies
lofíintafies
'Ha3MBaeTcn;
'qHTaeTCH;
neveztetett
olvastatott
neveztetik stb.' olvastatik'
Megjegyzések

1. Az igék a szenvedő ragozásban is személyragozódnak: mind az egyes,
mind a kettős és a többes számban megvannak az első, a második és a har
madik személyű alakok. A jelentő mód alakjain kívül a feltételes mód alakjai
is használatosak.
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A fenti táblázatból hiányzó alakokat időhiány miatt nem jegyeztem fel.
2. A Szi. jelen idejű alakok — legalábbis látszólag — eltérnek az É .
alakoktól, pl. totawé 'engem hoznak, visznek'. MUNKÁCSI ui. a VNGy. II/2: 628.
lapján az é betűt hangérték tekintetében a (redukált) a-vel azonosítja (ugyanígy
KÁLMÁN: VN"Gy. III/2 : 11), viszont a Szi. alakok végén az -e nem redukált.
Valószínűnek tartom azonban, hogy MUNKÁCSI az é jelet két hangértékben
használta. A VNyj. 4. lapján ugyanis úgy nyilatkozik, hogy „az é igen zárt
(i felé hajló) e hang". Valószínűtlen, hogy MUNKÁCSI ezt a hangot egynek
vette volna a redukált a-vei. Véleményem szerint MUNKÁCSI a jelen idejű
szenvedő alakok végén csak a zárt e-t jelölhette az é jellel. Erre utalnak mind
a KANNISTO szövegeiben található, mind pedig az irodalmi nyelvi alakok,
vö. ( K A N N . , Vd.) nárnttmna fie (20), ni ymDafie (204), itifie (214), nuumDa'fie
(215), tahttafie (2Í9),Mh\ ( R O M B . 376). mbmaee.
3. A Szi. múlt idejű alakoknak az É. totwés 'engem hoztak, vittek' alak
hoz való viszonya kevésbé világos. Bár KANNISTO szövegeiben gyakoribbak
nak látszanak az -es végű alakok, előfordulnak -ds végűek is, pl. láfifies (65),
síiRkta'fies (68), nátfies (68), sáympafies
(70), táfimtafies (70), tUfies (72),
saafiatafies (137), gtyfiea (138), d e : püsfids (63), tötfids (64), rátfids (65),
%nNtty,fós (65). Áz~uóbbi alakok szerint lehetséges tehát, hogy az É. totwés
nem zárt e-vel, hanem a-vel olvasandó. Az irodalmi alakok -es végűek, pl.
momeec.
Igenevek
I. (Főnévi igenév). Végződései:
a) kétszótagos alakokban: -iqjcfie, pl. fiirjkfie 'venni', mirjkfie 'adni'
térjkfis 'enni',
b) páratlan szótagszámú (három-, öt- stb. szótagos) alakokban: -urjkfie,
pl. alurjkfis 'fogni (pl. halat)', fiárurjkfie 'tenni, csinálni', fi"fiurjckfie 'kérni',
c) páros szótagszámú (négy-, hat- stb. szótagos) alakokban: -arjckfie,
pl. fidratarj kfie 'kéretőzni', lruptar\kfi& 'szeretni', janmaltat) Jcfie 'nevelni'.
I I . Végződése: -n, pl. Idfiintan néepak 'olvasnivaló könyv, olvasókönyv;
KHHra flJifl *íTeHHH, KHHra Ha3HaqeHHoe /yin qreHHfl' (lofiintarj Jcfie 'ol
vasni'); am saikalan po'ram jogtds 'ébredésem ideje („ébradésidőm") eljött;
BpeMfl AJin Moero npocbinaHHfl npmiuio' (saikalar\ Jcfie 'ébredni'); tafien
%anistáxtn
pora jogtds 'az ő tanulási ideje elérkezett'
(ganistagturjkfie
'tanulni 5 ); üslaxjn /ö?tal 'pihenőnap, vasárnap' (üsla%twq Jcfie 'pihenni').
I I I . Végződése: -ne, pl. ÖQlne 'levő, élő' (b^lurj Jcfie 'lenni, élni); lüéne
'síró' (lünéurjJcfie 'sírni'); jalne 'járó' (ja lurj Jcfie 'járni'). Feljegyzéseimben
legtöbbször jelen idejű melléknévi igenévi funkciója van ; néhány példában
passzív jelentésű. Példák : üt ÖQlne %üm 'az itt élő ember'; Hne má
'településre kijelölt hely' (tkp. „laknivaló hely"); jalne | »
'járó ember';
xaitne ámp 'szaladó kutya'; lüéne piyrié 'síró gyermek'; tbtne tüp 'erező,
melyet visznek'. — Felvéve a megfelelő birtokos személyragot, jelen idejű
állítmányként is előfordul, pl. anmahri pá fii nárjknete [-néne] 'íme, a falu
látható; OKaweTCfl flepeBHfl H a BH/ty'; mán pllnefi atim (= mán át pilefi")
'nem félünk; Mhi He ÖOHMCH'.
1

-e végű alakok mellett -s végűek is előfordulnak, vö. 34, 64, 67, 210, 212.
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IV. Végződése: -m, pl. ö<^Mm (ó^lurjjcfie 'lenni, élni');
pufiim
(pufiurjlcfie 'tartani'); jémfam (jémturjkfie 'lenni, válni vmivé'); tem (térjjcfis
'enni'). Feljegyzéseimben általában múlt idejű melléknévi igenévi jelentése
van. Példák: sáyrap pu'fium x^m 'az ember, aki a fejszét tartotta (Tonop
AepwaBuiHH qejioBeK)', iit b^m ^ m 'az az ember, aki itt lakott (élt)'. Allítmányi szerepben is használatos, mégpedig nyelvmesterem fordítása szerint
a mások közléséből ismert, állítólagos cselekvés kifejezésére, pl. so'lifjiy
jémfam '(állítólag) meggazdagodott („gazdag lett"); OKa>KeTCfl CTaJi ÖoraTbiM'.
V. Végződése: -im, pl. lruptim
'szeretve' (Ir^ptarjkfie
'szeretni'),
íüúsim 'sírva' (lünsun^kfis 'sírni'). Módhatározó igenévi jelentése van a követ
kezőkben: tafi náfiramé eruptim
janmaltite 'a gyerekét szeretettel („sze
retve") neveli'; lünsim ünli 'sírva ül'. — Múlt idejű melléknévi igenévként
is előfordul: önlini kol 'ház, amelyben [a múltban] laktak'.
VI. Végződése: -ima. Szenvedő értelmű, múlt idejű melléknévi jelentése
van a következő mondatban: téepkan lu'fitl x i'li m a (vagy:
sákfiatima)
'a kert, amelyet lóval felszántottak' (^ilurfckfie 'ásni; szántani'; sa\kfiatarj kfii
'szántani'). Az előbbi igenévhez hasolalóan állítmányi funkcióban is haszná
latos, nyelvmesterem fordításából ítélve (vö. CSEKNYECOV, MaHCHÍícKHH
(BoryjibCKHH) H3biK 185) akkor, amikor olyan cselekvésről van szó, amely
nem a beszélő szeme előtt játszódott le, pl. mkan kol fiárima '(mondják,
hogy) az ember házat épített; OKa>KeTCfl My^HHoií /JOM cnejiáH'.
VII. Képzője; -ke, melyhez személyrag s a locativus -t ragja járul.
Időhatározó igenévi jelentése van a következőkben: am fi^rt jnmiytakemt
jifidt sird%téyt 'az erdőben jártomban a fák recsegnek; Kor.ua H no Jiecy
xo>Ky, /jepeBbfl CKpHnflT' (jnmiytankfis
'jár, sétál').
A változó

tövű

igék

ragozásából

A fiirjkfie 'venni' ige c s e l e k v ő
I. A l a n y i
Jelentő
Egysz. 1.
Ktsz.
Tbsz.

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ragozásából.

ragozás
mód

Jelen idő
fiiyum veszek
fiiydn
fiiy (Piy)
fiiymén
fii y in
fiiyiy
fiiyufi*
fii y in

Múlt idő
fiisum vettem
fii tsn
fils, fi is
fiismén
fiís9n
fiisiy
fiisufi'
fiisdn
filst

Megjegyzés
MUNKÁCSI (VNyj. 48) szerint a jelen idejű ktsz. és tbsz. 2. személy
viyin. A szigvai nyelvjárásban tehát az egysz. 2. személyű alak (vö. E . viyén)
javára történt kiegyenlítődés. Ugyanígy a múlt időben, vö. E. egysz. visénf
ktsz. visen.
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II. T á r g y a s

ragozás

a) A cselekvés tárgya egyes számú
Jelentő

mód

Jelen idő
Egysz.. 1.
2.
3.
Ktsz. 1.
2.
.3.
Tbsz. 1:
2.
3.

ftiyfam

Múlt idő
pislum vettem
jfysltn
pisié
ftislumen
pislin
fiisten
fi&luF
fhsldn
fiisanl

veszem
fiiylin

piy'te
piylumén
fíiyldn
fii

fiiy'ten
föyW
ftiyldn
ya ni
Megjegyzés

Az É. alakokban (vllém, vilén, vita stb.) MUNKÁCSI nem jelöli a tőhöz
tartozó y hangot ott, ahol ez a hang prekonszonantikus helyzetben lenne.
Viszont a y előtti magánhangzó az ő feljegyzése szerint hosszú. Ennek az
lehet a magyarázata, hogy a y mássalhangzó előtt általában gyenge artikulációjú (összefüggő, gyors beszédben teljesen ki is eshetik), s ezért nehezen
hallható. Különösen nehéz a y artikulációjának a kezdetét észlelni: a fel
jegyző még a megelőző magánhangzót véli hallani, amikor valójában a y
artikulációja már megkezdődött. KANNISTO jelöli a y hangot és rövid magán
hangzót jegyzett, vö. Szo. fíiylum, fiiyPm&ln (Vd. 332, 249).
Felszólító

mód

Példák: fíojeln : jot fiojeln! 'vígy magaddal!' (egysz. tárgy; fívr]lcf}e'venni'); ma'jejn!
'add!' (egysz. tárgy; minkfie 'adni').
b) A cselekvés tárgya kettős számú
Jelentőmód
Jelen idő
Egysz. 1.

Ktsz.
Tbsz.
•

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

fiiyayum vettem
(pl. a két könyvet)
fíiyayn
Pi'yaye
.
ffiyayaymen
fíiyaydn
ftiyayen
fiiyayufi'
fiiyaydn
fti'yayanl

Múlt idő
fíisaym vettem
(pl. a két könyvet)
fíisayn
fíisaye
fiisayamén
fiisaydn
fiisayen
j3isayu(3'
fiisaydn
pisayanl
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c) A cselekvés tárgya többes számú
Je lentő

mód

Jelen idő
Egysz. 1.

Ktsz.
Tbsz.

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

fiiyanum
veszem
(pl. a könyveket)
fii yan
fiiyane
fii yanamen
fii'yan
fii yanen
fiiyanufi'
fii yan
fii y a ni

Múlt idő
fiisanm
vettem
(pl. a könyveket)
fii* san
fiisane
fii sanamen
fii san
fii sanen
fiisanufi'
fii san
fiisanl

A manysi irodalmi nyelv hangjelölése
A manysi irodalmi nyelv első változata a latinbetűs ábécét használta
a hangok jelölésére (ismertette MUNKÁCSI B E E N Á T : Nyr. LXIV, 27—32).
A cirillbetűs ábécé használatára 1937-ben tértek át. Ez az új irodalmi nyelv
•a szoszvai nyelvjáráson alapul, tekintettel arra, hogy a manysiknak majdnem
kétharmada ezt az északi-manysi nyelvjárást beszéli.
A manysi ábécé a következő betűkből áll: a, 6, 6, z, d, e, e, ofc, 3, u,
ű, K, A, M, H, o, n, p, c, m, y, @, x, q, % m, iy, h, bt, b, 3, w, R,
A cirillbetűk manysi nyelvi jelölő funkciója természetesen nem mindig
azonos az orosz nyelvivel. A manysi nyelvben számos olyan hang, ül. hangkapcsolat van, amilyen az orosz nyelvben nincs. A manysi helyesírás szerint
ezeket is cirillbetűkkel, ill. betűkapcsolatokkal jelölik,
cirillbetűknek
több esetben más hangértéket tulajdonítanak, mint az oroszban. Nyilván
való, hogy mint a legkülönfélébb irodalmi nyelvekben, úgy a manysiban
sincs minden egyes hangnak külön betűjele, hanem — bizonyos meggondo
lások szerint — több különféle hang jelölésére egyazon betű szolgál, vagy
más szóval: egyazon betűnek több hangértéke van. A különféle finnugor
nyelvek irodalmi nyelvének megalkotói kétségtelenül szoros együttműködés
ben állottak egymással. Megállapítható ugyanis, hogy a manysi nyelv hang
jainak jelölésére a cirillbetűket nagyjából ugyanolyan alapelvek szerint
vették használatba, mint amelyek pl. a mordvin nyelvek hangjainak a jelö
lésében is érvényesülnek.
Az alábbiakban a manysi irodalmi hangjelölést csak fő pontjaiban
ismertetem. Egyszerűség kedvéért a gyengénvágott magánhangzókat mint
rövideket, a félhosszúakat pedig mint hosszúakat tartom számon. A ponto
sabb kiejtés elsajátításához ld. a „Fonetikai és hangtani észrevételek" című
fejezetben írottakat.
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/ . A magánhangzójelek

hang

értéke

A magánhangzók kvantitásfokozatát — amint már említettem — a
manysi irodalmi nyelv nem különbözteti meg. Az természetes is, hogy a
manysi nyelvben meglévő valamennyi kvantitásfokozat megkülönböztetésére
az irodalmi nyelv nem törekszik, de legalább a rövid és a hosszú kvantitás fokozat megkülönböztetése igen kívánatos lenne, mert szép számmal vannak
olyan szók, amelyeket épp a kvantitásfok eltérésének jelölése esetén tud
nánk legkönnyebben megkülönböztetni egymástól. 1 Példák:
a) a ~ á: cae = 1) safi 'lustaság', 2) sáfí 'sok'; MÜHÖ = 1) (MdHb-m)
man 'meny', 2) mán 'kicsi'; caM = 1) sam 'szem', 2) sám 'szöglet, sarok, vidék';
b) o ~ n; nocyneKee = 1) posurjkfie 'mosni (ruhát)', 2) p^surjkfis
'űzni, hajtani'; noc = 1) pos 'fény', 2) p*s 'jel'; mopac — 1) toras 'akadály',
2) t^ras 'arasz';
c) u ~ ü: myp = 1) tur 'torok', 2) tür 'tó'; myn = 1) tup 'alig', 2) Szo.
tüp 'evező'; cyü = 1) swj 'hang', 2) swj 'fenyőerdő'.
Minthogy a kvantitásbeli különbség legalábbis az esetek többségében
világos kvalitásbeli különbséggel is együttjár, ez azt jelenti, hogy a manysi
ábécé egyes magánhangzójelei egymástól nemcsak kvantitás, hanem kvalitás
szempontjából is többé-kevésbé eltérő hangokat jelölnek. Amint nyelvmesterem
megállapította, ennek maguk a manysik is tudatában vannak. Világos előttük,
hogy pl. az irodalmi nyelvi XOAÜC 'meghalt', ül. 'elfogyott' jelentésű írott
alak o-jának az első esetben más a hangértéke, mint a másodikban. Az ilyen
esetekben az irodalmi nyelvi szóalak helyes olvasása csak a szó aktuális jelen
tésének a mondatbeli összefüggésből való felismerése esetén lehetséges.
a. — Általában az a, ill. az á hangot jelöli, pl. maKec = takys 'ősz',
eopamu = fióraDÍ 'kívánkozik', ÜMIÍ = ámp 'kutya', ancii = ápsi 'öcs';
o. — 1) Rövid o értékű: MOCb = moé 'egy kicsit'; KOA = kol 'ház';
2) hosszú * értékű: OAynca = *lupsa 'élet'; eoeymicee = (}nf}ur)ck(}e 'kérni';
3) a szigvai nyelvjárásban sokszor ő^-nak hangzik: xom = £Ö?t 'hat'; xomaA
= £ÖQtal 'nap'; moman = tÖQtap '(posta)láda'.
y. — 1) (Rövid) u: yp = ur 'hegy', Munymme = minur}Jc($e 'menni';
2) (hosszú) ü, ill. ü: cyü = eyi 'fenyőerdő'; myp = tür 'tó'; xyA — gül 'hal';
xypue = £üriy 'tarisznya'; 3) hangsúlytalan szótagban M és n (més p) előtt
(a redukált a-ből fejlődött) u jele: xypyM = xürum 'három', WAyM — neelum
'nyelv'.
bi. — Ugyancsak több értékű.
1) y előtt az i hangot jelöli: xypuz = güriy 'tarisznya'; euzup = fíiyfr
'vörös';
2) a szó zárt utolsó szótagában A, p,C, X, m (l, í, r, s, é, g, r\) előtt redukált
2-nek, ill. í-nek ejtik: KüCbiM = kásdfj 'minden'; AaeblC — Iá fid 8 'mondta',
d e : MamymbiA = másnutil ( i n s t r . ; masnut 'ruha').
A második szótagbeli redukált magánhangzót a manysi irodalmi nyelv
nem mindig jelöli, vö. ROMBANGYEJEVA, PyccKO-MaHCHHCKHH GiOBapb 383.
3. — Szó e l e j é n legtöbbször «, néha e értékű, pl. spynmamKee —
lruptar\ kfie, dHtnan = Szo. (54) InvaB, d e : dmunaAOLZ = eiipálay,
'este'.
Szó b e l s e j é b e n csupán olyan mássalhangzók (l, n, s, t) után használa
tos, amelyeknek jésített változatuk is van az északi-manysiban, és — ellen1

Ugyanígy a chanti nyelvben, vö. Cs. FALTTDI ÁGOTA: NyK. LIV, 304.
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tétben az e-vel — annak a jeléül is szolgál, hogy az előtte álló mássalhangzó
nem jésített. Hangértéke az e l s ő szótagban s, e, ül. a szigvai kiejtés szerint
gyakran ée, pl. mdHZKee == ter}k(3e 'enni', meAU = teli, Szo. (145) teli 'télen',
HdnaK = nepak, néepak 'könyv', msnKüH = téepkan 'konyhakert'. Az első szó
tagnál h á t r á b b e, illetőleg — különösen 2 ( = y ) előtt — e értékű, pl.
MUH3H! = minen! 'menj!'; 0A32bim === "leyjt 'vannak'.
e, é, K), n, u. — Külön problémát jelent azon cirillbetűk hangértéke,
amelyeknek az orosz hangjelölési rendszerben több hangértékük van. Az orosz
ban az e, u, é, to, R hangértéke szó elején nagyjából je, ji, jo, ju, ja. Szó belsejé
ben viszont ugyanezek a betűk e, i, o, u, a értékűek, s egyben a megelőző
mássalhangzó jésítettségét jelölik. Részben ugyanilyen funkciójuk van a
manysi irodalmi nyelvi hangjelölésben is.
a) S z ó e l e j é n . A e, e, w, R és (a régibb hangjelölés szerint) u s z ó
e l e j é n je (je), ül. je (je), jo ül. jó, ju, ül. jü (jü), ja (ja), ji (tyl) értékű.
Példák: eMtnd2bM == jémteydn 'leszel', eMtnbic = jemtds (Szo. iemDs, Vd. 212)
'lett'; e/72 = jot '-val, -vei együtt', éxmbic = jogtds 'érkezett', éMac = j^mm
'jó', éM.yH2Kee = j*mur]k/3e 'járni'; WH === jun 'otthon', WHtnu = jünti 'varr';
RÁU = jali 'jár', RHU2 = janiy
'nagy', R = ja 'folyó', RH2K = járjk 'jég';
UAbnu =?= jil'pi 'új', ue = Szo. (160) iifi 'fa'.
b) S z ó b e l s e j é b e n .
e. — Szókezdő mássalhangzó után e, e ( ~ S z i . ée), ül. (pl. jésített
mássalhangzó után és y előtt) e, e értékű. Ha olyan mássalhangzó (l, n, s, t)
után áll, amelynek jésített változata is előfordul, akkor egyben ezen mással
hangzó jésítettségét is jelöli. Példák: Kep = kir 'vas'; neeup = úefír 'csikó',
HenyM = Szo. (57) nelum, Szi. néelum 'nyelv', mempadb= tetract 'füzet'.
H á t r á b b a szóban rendszerint e, e értékű, pl. Munymuee = mi nurj kfie
'menni'; ACteaee = lafiafie (p a s s.) 'nevezi^', acen = asen 'apjának'.
é. — A szó belsejében csak A, H és c (l, n és s) után fordul elő. o, ül.
ö értékű, s egyben a megelőző mássalhangzó jésítettségét is jelöli, pl. WA0A06
= nololoft 'nyolc', céAblH2 •==? éo'Ufj 'gazdag'; nép = nör 'hegy', HémymKee =
n°r*tur\kfie 'segíteni'.
u. — Hangértéke általában i, ritkán l, pl. üHcmumytn = insiitut 'intézet',
6UH2K6e = fiiri kfie 'venni'; KHU2Ü == kúiga 'könyv', Kuebipm === kifidrt '-ban,
-ben'. 1
Az u jelölheti a megelőző mássalhangzó jésítettségét, de nincs szükség
képpen ilyen funkciója. Minthogy i hangértékben mindig az u használatos
(s az egyes szavakban előtte előforduló jésített mássalhangzó jésítettségét
külön jel nem jelöli), gyakran beleütközünk a manysi irodalmi hangjelölés
nek abba a hiányosságába, hogy az u előtti A, H, C, m hangértékét pontosan
nem állapíthatjuk meg: u előtt egyes szavakban jésített mássalhangzót
(T, n, s, i), más szavakban jésítetlen mássalhangzót kell ejtenünk. Pl. HUAÜ =
ni la 'négy', yecu~ü{Fsi
'nővér', amuM = átim 'nincs', d e : RAU = jali
'jár', cup — sir 'fajta', mu — ti 'ez'.
w. — A, H és c (l, n és s) után fordul elő. Hangértéke u, ül. ü, ü, s egy
ben a megelőző mássalhangzó jésítettségét jelöli. Pl. HWAÜ = Éi.nuli 'jegenye
fenyő', AWHbCWH2K6e === lunsurjkfie 'sírni', AtOAWH2K6e = lülwqkfie 'állni'.
1
ROMBANGYEJEVA szótáránek megjelenése előtt szó elején ii (ji) hangértékben
is használták, pl. ue — Szo. (160) iíft 'fa'.

62

LAKÓ GYÖRGY

R . — Mássalhangzó után az ay ül. á hangot s egyben a megelőző mással
hangzó jésítettségét jelöli, pl. CRAmymKee = salturj kfie 'belépni', éMüCRme
= jomasakjle 'jól'; HRHb = nárí 'kenyér', CRHb = éáú 'anya'.
II.

A mássalhangzójelek

h an g ér t éke

A mássalhangzót jelölő cirillbetűk egy részének a manysi hangjelölési
rendszerben ugyanaz a hangértéke van, mint az oroszban.
B. — Általában a-jS jele, pL eapymKee = ^árurjk^s 'csinálni'. Zöngétlen
mássalhangzó előtt és k után zöngétlen labiális spiránsnak ejtendő, pL
naK6mdnuH3 = pákcptepine 'magtörő holló'; maKecu = ta\kopsi 'ősszel'; ÜKB ==
a kcp 'egy'; üK6 = aktp 'az anya v. apa idősebb nőtestvére'; naK6 = pákcp 'cirbolyatoboz'. így ejthető többtagú szavak végén is.
r. — Általában a y spiránst jelöli, pl. QbiZbip = fíiyjr 'vörös'. Mással
hangzó előtti helyzetben a y n e m mindig hallatszik, pl. nbiapbiCb= piris
( ~ piyris) 'fiúcska' (vö. É. piris).
Új orosz jövevényszavakban a g jele, pl. KHMü = knlga 'könyv';
auHÖbiöüH (név) = gindibin.
ö. — Magánhangzó után a j , u előtt pedig a j jele, pl. xaümymKee =
xaiturjk^e 'futni', cyü = su\ 'hang'. A ji- szókezdetet egészen a legújabb
fdőkig u-vel jelölték. ROMBANGYEJEVA azonban szótárában azt az igen helye
selhető újítást honosította meg, hogy a ji- szókezdetet űu-vel írja. Tehát
régi UAbnu, ma üüAbnu = jil'pi 'új'; ue, ma üue = jifi 'fa'.
JI. — Általában az l jele, pl. A06 = lof}' 'tíz'. Jésülést jelző magán
hangzók előtti értékéről ld. alább.
H. — Általában az n jele, pl. HÜH = nán 'ti'. Az m betűkapcsolat
hangértékéről és az H-nek jésülést jelző magánhangzó előtti olvasatáról ld.
alább.
Hr. — Az Y] (mediopalatális nazális) jele, pl. nam — narj 'te'; Munymme
= mínurjkfie 'menni', Aattibim — látdrj 'nyelv'. Szó elején nem fordul elő.
c. — Az s hang jele, pl. cam — saka 'nagyon'. Jésülést jelző magán
hangzók előtti hangértékéről ld. alább.
T. — A í jele, pl. momymKee = tóturjkfie 'vinni, hozni'. Jésülést jelző
magánhangzó előtti hangértékéről ld. alább.
JI, H, c, T a jésülést jelző magánhangzójelek (e, é, w, R és néha az u)
előtt a megfelelő j é s í t e 11 mássalhangzó: l', n, s, t jele. Példák: AfOHbCWHBKee
= lunsurjJcfie 'sírni'; HRepaM = ná^rvm 'gyermek'; CRHb = éan 'anya', arríR
= áta 'papa', amuM = átim 'nincs'.
b. — Szóvégen és szó belsejében mássalhangzó el ő 11 a megelőző
mássalhangzó jésítettségét jelöli, pl. őyKeapb = buktái 'ábécéskönyv'; xanucbmaxmymKee = gaxniétaKgturjlcfie 'tanulni', üüAbnu = jil'pi 'új', AoeummamKee
= lo*ftintar) k(3e 'olvasni'.
Összetett szó részei között: jésítve ejtendő mássalhangzó után és rákövet
kező j kezdetű szó előtt választójelül is használatos, pl. MüHbR (folyó neve) =
mán-ja (vö. mán 'kicsi' -\- ja 'folyó').
T>. — Összetett szavak részei között kemény (jésítetlen) mássalhangzó
után és rákövetkező j - kezdetű szó előtt választójelül szolgál: jelzi azt, hogy
az összetétel utótagjának j kezdő mássalhangzója előtt az előtag szóvégi
mássalhangzója jésítetlenül ejtendő, pl. xomctAhRtn = É. %átél-ját 'dél (Mittag)';
euAbmhRtn 'homlok' = É. vélt 'arc' + ját 'közép'.
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A többi mássalhangzó értékű betű: 6, d, OfC, 3, K, M, n, p, 0, l}, m, U}, H
használata nem szorul megvilágításra. Hangértékük ugyanaz, mint az orosz
ban. Közülük a 6, d, OfC, 3, 0, í/, ül, Uf olyan mássalhangzókat jelölnek, amelyek
orosz jövevényszavak révén honosodtak meg a manysi nyelvben, s ma is
csak orosz jövevényszókban fordulnak elő, vö. ROMBANGYEJEVA, PyccKOMaHCHHCKHH cnoBapb 381.
Szövegek
Az alábbiakban közlöm BALANGYIN említett manysi olvasókönyvéből
azon olvasmányok szövegét, amelyeket manysi nyelvmesteremmel áttanulmá
nyoztam. A szövegek után adom fonetikus átírásukat, majd magyar fordítá
sukat. A BALANGYiN-féle olvasókönyv néhány szóalakját, ül. ezek írásmódját
ROMBAJSTGYEJEVA helytelenítette.. Ezeket á szövegben a nyelvmesterem
szerint helyesnek ítélt alakban közlöm, de jegyzetben feltűntetem az olvasó
könyvben található alakot is.

I.
a)

IÜKOJia

(A.

H. EaAüHdüH. ByKBapb 51.1.)
MHma uiKOJiaH HUH. TaB yBCHTa LUypa IOH OJIH. LUypa MauiHHaji MacHyT
IOHTH. MaHb ancHT3 rpHina Kacbmr xoTaji oc uiKonaH MHHyHrKBe BopaTH.
Mnuia ancHTa TpHiiia HynbiJi JiaBbic :
-t- Mocb ypxaTSH, ancHKBe. AM HHHTVMbír1 eMTarbm, Ta nopaT uiKOJiaT
xaHHCbTaxTarbiH.
&J s k ö l a
mié a skólan ja li. taft üfi'site Süra
jun ÓQIÍ. éüra
maéinvl másnut
jünti. mán apsite krlSa
[&-!] kasdf] xÓQtal f>s skólan minurj^kfie fióraDi.
míéa
apsite grléa
[g-l] nupíl lafos: — mos nrganen,
apsikfte.
am janitumiy jémteydn, tá porát ékólat
grinistáxtlydn.
c) I s k o l a
M I S A iskolába jár. Lánytestvére, SÚEA, otthon van. SÚRA ruhát varr
géppel. Kis öccse, GBÍSA, minden n a p szintén az iskolába kéredzkedik (menni).
MÍSA öccsének, GRÍsÁnak, [azt] mondta: ,,Várj egy kicsit, öcsiké! [Ha
majd] akkora leszel, mint én, akkor [te is] az iskolában fogsz tanulni."
II.
a) BHÖJiHOTeKa
(53.1.)
EHÖJiHOTeKaT caB CHp KHHraT ojiarbiT. BopH ÖHÖJiHOTeKaHbiJi aKB noMacb
KHHra lOBTOTbIC.2 TH KHHra aceH JIOBHHTaCTS.
1
2

Az o l v a s ó k ö n y v b e n : HHHTVM
Az o l v a s ó k ö n y v b e n kötőjellel: IOB-TOTHC, ü l . IOB-TOTSH.
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Ace 1 jiaBbic: — EMac, nbiKBe. HaHr oc ÖnÖJiHOTeKaH MHHSH, MOT eiviac
KHHra IOBT0T3H, aHyMH JI0BHHT3J1H.

b)

bibliotéka

bibliotékát sáB^sir knigat öleygt (öleyt).
borja
bibliotékanjl a\kcp
pümvs kniga iúyrtoyt(d)s. ti kniga asén ló fiintaste ' ( ~ lo'fiintaste).
áse láfids: jfimvs (jönrrws), piyjcfie. narj fis (ö?s) bibliotékán
minen,
mfit jfimvs kniga jü(ff)toxmn,
ánumn
lópintéin.
c)

Könyvtár

A könyvtárban sokféle könyv van. BORJA egy érdekes könyvet hozott
haza a könyvtárból. Ezt a könyvet elolvasta apjának.
Apja azt mondta: „Jó, fiúcska. Menj el megint a könyvtárba, hozz haza
egy másik jó könyvet, (s) olvasd fel nekem".
III.
ü) ÜHCbMO
(57. 1.)
BaHH KaHTKe JleHHHrpa/rr xaHHCbTaxTH. BaHH KaHrKeH nHCbMO xaHCbic.
noTraH TOTbicre. no^rra TOTanH TapaTacrs.
MOJIHX no^TajibOH BaHH KaHrne najiT nwcbMo TOTMC. KaHTKe JioBHHTac:
,,AM éMac KaHrKyM! Xyiviyc HaHr2 xaHHCbTaxTsrbiH?
TH Tan MaH KOJixo3yB caB xyn ajiac, njiaH TOBbiJiTac.3 Eiwac xaHHCbTaxT3H."
HaHr ancHH BaHH.
b) pl s ma
fi a n a kar)ke lénirjgraDt ^anista^ti. fi á ú a kar)ken pléma xánsds.
pöUtan tótdste. potSta tönta^pn tar(a)taste.
mó.lax potStal'ön fi a n a kar)ke palt pléma to'tds. karjke lófiintas: ,,am
jfimrys karjkum! gümos narj ga'niéta'gtéyn!
ti tál mán kolxozud^sáfi xül o^Vos,
plán tfifidltas. [nárjki "lupsan "fidltit ^ansen]. jfimvs
^a'nistaKxtsn."^
narj apsin fi án a.
ej

Levél

VÁNYA bátyja Leningrádban tanul. VÁNYA levelet írt bátyjának. Elvitte
a postára. Bedobta a postaládába. A levélhordó hamarosan kivitte a levelet
VÁNYA bátyjának. Bátyja elolvasta: „Kedves b á t y á m ! Hogy megy a tanulás
(„hogy tanulsz") ? Az idén a mi kolhozunk sok halat fogott, teljesítette a tervet,
[írj életedről!] Jól t a n u l j ! "
öcséd, VÁNYA
1
2
3

A könyvben: ACH.
A könyvben összeírva: XyMycHaHr.
A könyvben a szöveg a következő mondattal folytatódik: HaHrKH OJIHSH iwarbic
xaHCSH. Minthogy nyelvmesterem ezt az egész mondatot rossznak minősítette, fent
kihagytam. A helyette javasolt mondatot 1. a fonetikus átírásban.
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IV.
a) ÜJiomaAb
(59. 1.)
rbiH/jbiÖHH MocKBaH éxTbic. TaB

TaKBCH nopat YJIHKCH
TaxTyHrKBe naTbic.
YcbJiaxTbiH xoTaji YJIHKCH TaKBH iopTxyMHT3 Oe^H
cyHrKBe MHHac.
— TH MaHbip cHp KaH? — YJIHKCH KHTbirjTac.
— TH KaH Bbirwp njiom,aflHr jiaBaBe.

HHCTHTYTT

ÖT

xaHHCb-

MocKBa yc cyH-

b) p 1 ö s a d
takcpsi pdrat üla k s i gindibin
möskftan joxtfdjs. taft insiituni
Xanista£tur}k($£
patds.
üélaxctn fontai iil ak s i ta Jcfii jurtgumite f e d'a jot möskfia üs sunsurjkfie minas. v
— ti ma? nr sir kani — ül'aksi
kitiylas.
— ti kan piyir plösad"iy Iáj3aj3e.
ej A

tér

Ul'aksi Gindibin ősz idején Moszkvába érkezett. Egy intézetben
kezdett tanulni.
Egy „pihenőnapon" Ulaksi az ő (elv)társával, FecHával, elment Moszkva
városát megnézni.
— „Miféle tér ez?" — kérdezte Ul'aksi.
— „Ezt a teret Vörös-térnek nevezik".
V.
a) ULlKóJiaH
(61. 1.)
TaHH caT Tajibír eMTbic. TaBeH xaHHCbTaxTbm nopa éxTbic.
CHHCH TaB HjibnH MacHyTbiü, caxHJi MacTyBec.
TaHH HJibnn HanaK xypbir BHC. HÜMIK HanaK xypbirH KapaH^aui, TeTpa^b,
öyKBapb TyB-nHHbic.
Gme 1 JiaBH:
— HaHr, arHKeM,2 eMacHKBe xaHHCbTaxTSH. LLÍKOJiaT Topac yji BapeH.
b)

skölan*

tana síit taliy jémtds. ta fíen x^nista
másnutjl, saK xil mastufíes.

gjn

pora jo^tds. éánen tá@ jilpi

1—2 Nyelvmesterem javitásai CHHH, ill. arHKBeM helyett.
Ez az olvasmány — ugyancsak az én átírásomban, mégis bizonyos eltérések
kel — KÁLMÁN BÉLA Manysi Nyelvkönyvében (Budapest. 1955. 44. 1.) is megjelent.
Az eltérések magyarázata az, hogy KÁLMÁN Nyelvkönyve első szovjetuniói utamon
készült feljegyzésemet tartalmazza, itt viszont a második utamon ellenőrzött és kijavított
változatot közlöm.
3

5 Nyelvtudományi Közlemények LVII
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tana
pipi neepak rUrjy fiié. jilpi néspak %üriyn kárandaS, tetracÜ,
bükfiar'
tüd^pinds.
sáne lá{3i: ,,nárj, áyikem, jrimasakfie ga'nista* gten. Skblat tó'ras úl (Sárén.
c) A z

iskolában.

TANYA hét éves lett. Elérkezett számára a tanulás ideje. Anyja új ruhába,,
bundába öltöztette.
TANYA új könyvestáskát vitt. Az új könyvestáskába ceruzát, füzetet r
könyvet tett.
Anyja azt mondja: ,,Te, kislányom, jól tanulj! Az iskolában ne ren
detlenkedj!"

Szójegyzék
A szójegyzékbe csak olyan szavakat vettem fel, amelyeket magam
jegyeztem fel. Minthogy rövid manysi nyelvi tanulmányaim során nem a
szókészlet tanulmányozását tűztem ki célomul, az alábbi szójegyzék nem
tervszerű szógyűjtés eredménye. Elsősorban azokat a szavakat tartalmazza,
amelyek a fonetikus átírásban közölt olvasmányokban fordulnak elő. Ehhez
járulnak azok a szavak, amelyek nyelvtani kérdések kapcsán és beszélgetések
alkalmával kerültek elő. Egy-egy szót több változatban jegyeztem fel. H a
ezek több-kevesebb valószínűséggel valóban élő változatoknak tarthatók,
variánsokként itt is feltüntetem őket.
A címszó után mások feljegyzését, illetőleg az irodalmi nyelvi alakot
csak akkor közlöm, ha a hangalak vagy a jelentés, illetőleg a szó képzésmódja
szempontjából több változat közlése tanulságosnak vagy — a hitelesség
szempontjából — kívánatosnak látszik. Minthogy KANNISTO közleményeinek
szóanyaga eddig semmiféle szójegyzékben sincs összegyűjtve, KANNISTO
adatai közül csak azokat közlöm, amelyekre hosszas keresgélés nélkül rábuk
kantam. A közvetlenül a ,,Szo." rövidítés után álló szám KANNISTO ,,Zur
Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Wogulischen" című tanul
mányának a lapszámát, a manysi nyelvi adat után álló szám pedig szövegei
eddig megjelent első kötetének (,,Wogúlische Volksdichtung" I) a lapszámát
jelenti. Az idézés módjára vonatkozólag 1. még a bevezetésben írottakat.
A szigvai igéket infinitivusban közlöm. A másoktól idézett igealakokat
abban az alakban közlöm, amely alakban őket forrásaimban találtam. Az É .
alakok tehát egyes számú 3. személyű alakok. A más forrásokból közölt
szavak jelentését csak akkor adom meg, ha az különbözik a szigvai szó jelen
tésétől, illetőleg igazolja a szigvai szó jelentését.
A betűrend a következő: a (a, v), b, /? (<p), s (e, é), y, %, % (i), i, j , ky
l, m, n, n, r\, n, o (ó), p, r, s, s, s, s, t, t, u (ü, j£, ú). A sorfeletti betűket a betű
rend szempontjából nem veszem tekintetbe. A diftongusok elő- és utótagja
külön hangnak számít.
dyi leány
áyikfie leányka
ayiris leányka. Szo. á-yirs (221)
áxysalaxturjkfie
levetkőzni. Vö.
E. án%wi levet

ájur]k(3e inni
a\kcp (jelzőként), ax kfia (önállóan) egy..
Szo. qku, qk(í (2Í6) — (61) a o^a
a k<p nagynéni (az anya vagy az apa,
nővére). É. ákw nagyanya; néne
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a\kfia 1. akcp
dia felső rész, tető, fedél. É. alá
aldm, vldm hiszen. É. alám
álcpl reggel; á. térj kfie reggelizni
alur\kfie
fogni (halat). É . ali öl;
alislali fogdos, öldös; alésli 'vadász
gat, halász(ik)'. Szo. (26) dli er
totet
am én
ámki én magam
ámkkem én magam
ámp kutya
an^m engem. L. am
ánumn nekem. L, am
anmaldfj íme. E. an-malin. Szo. anmálzr] (214), (inmd}r\ (216) .
apa függő bölcső. É. apa
apái öcs. Vö. É. api
ápsikfie öcsiké
ás Ob. ás-má %um Ob-vidéki ember;
chanti. í r . Ac MaxyM 'xaHTbi'
as apa
at nem (t a g a d ó s z ó)
át öt. É. at. Szo. (31) ai>
at haj
at'a, at'e papa, atya, atyuska (b ecéző
megszólítás).
ír.
amn nana
. . .
dt'im nincs
bibliotéka könyvtár
bűjcfiaí ábécéskönyv
fiáytal erőtlen, fáradt; fi. pd túrj kfie
elfáradni. Szo. (16) fiaytál kraftlos;
mirmen fiaytál patm§D unsere Leute
sind ermüdet (71)
fiár\n váll. É. váyén. Szo. (193)
fiárjn. ír. eafáblH
fiárurjkfie tenni, csinálni
fiilt-susne ker tükör. ír. 6UAhtncycH3
Kep 3epKajio. (VÖ. É. vett arc,
sunsurjkfie nézni és ker vas)
fiit] kfie venni, fiojejn ! vedd!
fiiyir vörös. É. viyír. Szo. fiiyr^
" fiiyR (338—9)
finfiwq kfie kérni. É. vöwi. Szo.fi"(3a*fie
wird verlangt (347)
fim 1. fioQr
fioirj vajas; fi. nan vajaskenyér
• fiojeln 1. fiirjkfie
5*
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fioor, fiör erdő. É. vör. Szo. fiónrn
in den Wald (211)
fiönt szél (BeTCp). É. vöt. Szo. (90)
fiÓÖD

fiÖQti fúj a szél. É. voti. Szo. fiööti (329)
fio ratarj t kfie kéretődzni, kívánkozni
(npocHTbbi, crpeMHfbCH). É. voráti vágyakozik, törekszik stb. Szo.
fiör a BÍ [er] versucht (219)
fios s e g é d s z ó a f e l s z ó l í t ó
mód összetett
alakjai
n a k a k é p z é s é h e z ; tafi ul
fi. mó fiinti ! ne nevessen! É. voss
hadd
eálipalt, -patt előtt. E. éli-pált. Szo.
MipálD 'früher' (232)
éruptar/ckfie szeretni. É . érépti
ét'ipálay este ( h a t . )
gáitur] Jcfie futni
yal köz. lepas x- 1) szabad (el nem
foglalt) hely, 2) szabad idő. xalt
között; -nál, -nél.
yánsur) Jcfie írni. E. %ansi jegyez
gan(i)sta'gtwr)ckfie
tanulni. Vö. É .
Xansi ismer, fölismer; tud. Szo.
(FÜF. XIV, 77) x.anhaxts er lernte
sich
yant'Sufilarj kfie megtanulni. ír. XüHCW6AClH2K6e. Vö. gán (i Jétágtur) t kfie
gap csónak. É. %áp hajó.
xariytar] Jcfie eloltani. E. %anti
yasnejifi* ceruza (vö. xansutj Jcfie írni
és fifi fa)
yásurjkfie tudni; mansi neUmdl gÖM
t u d manysi nyelven
X\lur\ Jcfie 1) ásni 2) szántani. E.
$U as, Szo. (103) xil- graben
Xölurj kfie meghalni; Tafi x^lvs ő meg
halt. Szo. ( S T . 261) X"U er stirbt
X^slöy helynév (or. XamJior). É .
:- (VNGy. IV, 439) Xasila%-paul
£o"lur) Jcfie elfogyni; náiíufi'xoUs
kenyerünk elfogyott. Szo. J&T. 261)
xó li es endet
Xo^ntarj-já Konda (folyó)
Iont hat (6). É . %qt. Szo. x*t (267)
XÖQtal nap [1) detíb 2) co/ini}e].
fe. %qtél. Szo. (89) xAtal
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XOQtpa : köL^ST) jh mindegyik, bár
melyik. É. %qtpa valaki
XV?jur}Jcfie feküdni, aludni. jol-X- le
feküdni.^
Xül hal. É. %ul. Szo. (115) gűl
Xülsam halpikkely. Szo. xülsám (215)
Xuít^m múlt; %. üslaxjn jcÖQtvl a múlt
'vasárnap. Vö. E. xüíti hátramarad,
Szo. (120) gul't- "bleiben, zurückbleiben.
| t m , jcum ember, férfi. É. %um.
Szo. (185) giim
gümos hogy(an)? Vö. É. %um-müs.
Szo. | ; p mu'z (231). ír. xyMyc
^üntlurjjcfie hallgatni (vmit). É. %öntéli hallgatózik
xvriy táska, tarisznya. É. %urV zacskó.
Szo. (169) güxiy Saek, Beutel
Xűrum három. É. %ürém. Szo. (115)
güRUm
inst'itut intézet
ja folyó
jalurjkfie járni, menni. É. jdli. Szo.
ÍQU (149), fálorjuGV' (357)
jánydé : sár j . különösen, főleg. í r .
Ramucb ocoöeHHO. Vö. köv.
janiy
nagy. É. jani . Szo. (35)
ÍQniy
janit
1) nagyság, 2) nagyságú. É.
janit. Szo. (152) iqnit
janmaltarj kfie nevelni. É. janmélti.
Szo. ÍQnmaltaslu>m ich habé dich
grossgezogen (262)
jarjk jég
jémturjhfie lenni, válni vmivé. E.
jémti. Szo. jsmDi (212)

jifi fa
jiípi új
jöniiy'tárj Jcfie sétálni
jö murj^ kfie j árni, menni
jnrn nyenyec. E. jqrén szamojéd
jofFtúrjJcfie venni, vásárolni. E. jouti
jogturjkfie
elérkezik, megjön; jut,
megy, kerül (vhová)
jol- (igekötő) le; j.-^ujurjkfie
le
feküdni
jomvs, j^mvs, jöomvs jó. É. (VNyj.
49) jümés. Szo. (79) idmas

jo*masack(3e, jomsakcp, jömsakcp jól'
É. jqmésákw. Szo. wmasaau (262)
jönyurjkfie játszani
jönmvs 1. jomvs
joslarjkfte 1. joslurjkfie
joslurjkfie áztatni, megáztatni, be
áztatni
josurjkfis (meg)ázni
jot -val, -vei, együtt; magammal,
magaddal stb. É. jot együtt, -vei.
Szo. ÍÖD (232)
jufi-, jüfí- (i g e k ö t ő) ide-, haza-;
ju(}-jo£turjk(ÍE hazatérni; júj3'-to'turjkfie idehozni. É. jüw 1) be a
házba, 2) hátra, vissza. Szo. iii(5
hinein (263). L. júy
juy vissza; haza; be. L. jufiju,i-palt, j.-palt
után. ti j . ezután.
É. jui- palt. Szo. iivj,ipdlD (218)
jun otthon
jüntutjJcfie varrni. Szo. (122) iüni)jurtgum elvtárs. É. jurt társ -f- %um
ember, férfi
kan hely, tér
karjk bátya. É. kank nagybátya. Szo.
kdrjoée sein [álterer] Brúder (231)
kapaj óriási, szörnyű; szörnyeteg.
traktor kapáit hatalmas traktorok.
E. kapaj rettenetes, irtózatos. Szo.
ká\pái (222)
karandas* ceruza
kasdrj 1) minden, valamennyi, bár
mely („tetszőleges"); 2) vidám.
É. ícasin vígságos. Vö. É. kas kedv.
Szo. (FUF. XVIII, 82) kas 'Freudé,
Verlangen, Wille'
kfialurj kfie: kon-k. kimenni. É. kwali
fölkel
-kie ha; lepas xal-kie bsnu^m
ha
lenne szabad időm. E. -ke (e n c 1 i ti) ha, midőn
Tür vas. É. kér. Szo. (ST. 263) kc-ír.
klfídr-: 1) kífidrt (1 o c.) -ban, -ben;
apán k. bölcsődben 2) kifidrn ( l a t . )
-ba, -be; ápan k. bölcsődbe. Vö. É.
kiwér, kiwr 1) belső 2) üreg. Szo.
klfórv in [1 o c ] (271); kl^rn
in
[ l a t . ] (222).
kitiy ( j e l z ő k é n t ) kettő
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ki tiylar] kfie kérdezni. É. kiüli. Szo.
kitiylarjG (231)
khiga könyv
kol ház. E. kwol. Szo. (29) kól.
kolhoz kolhoz
kon 1) (i g e k ö t ő) ki-; k. kfiálur} kfie
kimenni 2) ( h a t . ) kint. E. kwon
Szo. kön (253)
koni-paln ki, kívül. Vö. É. (VNyj. 16)
kwoni-pai külrész
kónsurjk(ÍE megfésülködni. E. kwonsi
karmol
kos bár, noha. E. kwoss a mint, habár.
Szo. koz obgleich (215)
lá(5urjkfie 1) mondani, 2) hívni,
nevezni
latdt) 1) szó, 2) nyelv; mansi latrjdl
xasi t u d manysi nyelven
lépas, lipas szabad; l. gal 1) szabad
(nem elfoglalt) hely, 2) szabad idő.
E. lipés. í r . Aunacb OAHS 'CBOÖOAHHÍ4'

löfi, lou tíz. Szo. (112) löp
lo'fiintar) kfie, lóy fiintar) kfie olvasni.
É. lowinti.
Szo. lófifíintariuGfíe
záhlen (263)
loutxaturjkfie mosakodni. É . lqut%ati.
Szo. (112) löfit- waschen, spülen
lufi ló. É. lűw. Szo. (121) lyp
lülurjlcfíe : no?x~ l felállni. É . íüíi
áll' Szo. (FUF. X X , 68) Míünsurj kfie sírni. E. íünéi. Szo. (61)

tynsmau 1) föld, 2) hely
mayds számára, részére; am mdyselum
jcasnéjifi' jöfftds vett az én szá
momra ceruzát. E. ma'és -ért,
miatt. Szo. (7) máys über, nach;
für, wegen
ma jen 1. mirjkfie
mdn mi; MM
manki mi magunk. É. (VNyj. 13)
manki csak mi. Szo. (FUF. X X V I I I ,
44) mánoi wir selbst
ma\nr mi? mit?; m. sir? milyen?
miféle? É. manér. Szo. (35)
', mann^r. í r . MaHMp
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mdn kicsi; m.-ja a Szigva egyik mel
lékfolyója. Vö. É. (VNGy. IV, 439),
Mdn-jcL
mansi manysi. E. mansi. Szo. (SUSÁik.
X L I I I , 7) mansi
mas^atuYjkfie fel öltözködni
másnut ruha. É . (VNGy. IV, 325)
masrí-ut öltözet, ölteni való. í r .
Mdcnym
mastur} kfie felöltöztetni, ráadni (vkire
ruhát)
másur)kfie felölteni, felvenni, magára
venni (ruhát)
marina gép
men mi (ketten). É. mén. Szo. (45)
m^en
ménki mi magunk (ketten). E. ménki.
Szo. (FUF. XXVIII, 43) meenoi
minurjkfis
menni
mirjkfie adni; ma jen! a d j !
möt 1. mÖQt
mö?t, möt, möt más, másik. E. möt.
Szo. (90) möfit, möt
mófiihtar] k$& nevetni. E.
müyinti.
Szo. (32) móftfíinDrnóla^ gyorsan, hamar
mos egy kicsit, (egy) kevéssé, kevés.
ideig
möt 1. mö?t
müfir/kes h e l y n é v .
É. (VNGy.
IV, 439) Muun-kés
müsturj Jcfíe tetszeni
nan ti
nánki ti (magatok). É. nanki. Szo.
(FUF. X X V I I I , 45) nünoi
narj te
narjki te (magad). É. (VNyj. 13)
nanki. Szo. (FUF. X X V I I I . 42)
nanai. ír. HÜHZKU

nar\kuY\k^e látszani
nespak 1. nlpák
nen ti (ketten). É. (VNyj. 13) nén.
Szo. (FUF. X X V I I I , 22) neén. .
nénki ti (magatok) [ k t s z . ] . É .
nénki. Szo. (FUF. X X V I I I , 43)
nelnGÍ
nlpák, néepak könyv. É. népek írás.
Szo. (44) nspáG Papier, Schrift
nÖQ%- (i g e k ö t ő) fel-; n.-k/3alur/ -
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kpe felkelni. É. (VNyj. 16) nqn%.
Szo. n^x(215—6). ír. HOXnopil, nupdl -nak, -nek; -hoz, -hez,
-höz; ápan n. bölcsödhöz. (A).
höpil, nőpel.lSi. nüpel. Szo. nu^pH
(347)
náfirvm gyerek
hah kenyér. É. nan. Szo. (12) hah
ne fir csikó. É. nawér csikó, newér
borjú. Szo. (5) rófe/Sr ' Füllen, (ST.
267) hewr. ír. neebip
héelum nyelv (Zunge; Sprache); máhsi
neelmdl gasi tud .manysi nyelven.
É. helm. Szo. nsl^m
in la négy. É. hila. Szo. (48) hVty
iiör hegy, hegység; Urál hegység
n°öturj kfte segíteni
hólol(o)(¥
nyolc. É . (ÁKE. 606)
hollqu, (M.—Sz.) hallaw, (NyK.
XXV, 277) hala-lu. ír. HénoAoe
öfi(d)ltit -ról, -ről. ír. oebumum o, 06,
060 Vö. "fiil vég (KOHeu)
oj,ka férfi. É. 'ajka. Szo. (94) %<j
"lunkfie 1. ö?lur)kpe
filupsa élet
ö^ííZ (r i t k.) oldalborda
«s 1. <W

paáalaxtur]k^E
köszönni (vkinek) y
üdvözölni. É . pasálayii
paturjkfis
1) válni, lenni vmivé
2) kezdeni; fiáytal pa ül elfáradva
(„erőtlenné válva")
pilurjkfie félni, megijedni
pinurjkfie tenni, helyezni; feltenni
piéma levél
ply fiú. É. p\\ (ÁKE. 274) pV. Szo.
piy (343)
ply kfte fiúcska. E. pikwé. Szo. piyc* kpe (62, 252)
piyris, piyris fiúcska. E. pfaié. Szo.
' piyris "stb. (253, 216, 221)
plán terv
plösvt', plösacH tér
pora idő; tá porát akkor. É. pora,
por idő. Szo. pőy'H% (136). ír. nopa
potáta, pötSta posta
potétatön postás, levélhordó
pűplunkfie
fürödni. É. puli.
ír.

nyenymuee
pufiur\kfie, pufiun^kPs fogni, tartani.
É. pnyi, pűyi, püwi. Szo. (170)

pufippumvs érdekes; vidám. E . pomés
kedves; pümas mulatság. í r . nyMüCb
HHTepecHbift
(I) punk fej
(II) purjk fog ; 3yo~'
pustay : pusta yl jjlur\ kfte egészséges
lenni. Vö. É. pus ép
pussn mind(nyájan). É. pusén egé
szen; mind. Szo. pustsn (210) allé

őma anya, mama
(gyermekn y e l v i ) . í r . OMÜ Maivia
.''
öntolofi' kilenc. É. ontollou, (ÁKE.
562) antéllau. ír. onmoAoe
öhsunkfie van (vkinek) (HMeTb.). E.
imsi. Szo. (82) r>ns- habén
bolunjcfie, nlunkfíe lenni; élni, lakni rakcp eső; rakun yjospesufi megáztunk
az esőben; ra kut kon ul kfiaUn!
ons (OQS, ns), "s is, szintén. E. ás.
esőben ne menj ki! É. rakw. Szo.
Szo.^-z wieder (62)
raku (330), Ráau (358)
pi$l falu. É. paul. Szo. (72) püfil ra lepi esik az eső. É . rakwi. Szo.
mofii (329)
pákcp cirbolyatoboz. Q.pakw.
It.nüKe
pikytepine
magtörő holló (poH>i<a). rottiy csendesen, nyugodtan, békében.
Vö. ix. pom CMHpHblH
É. (VNGy. I I I , 205) pákw-tepi-né
dolgozni. Szo. (118)
„tobozevő n ő " (magtörő holló). rüpitarjkfíe
HüpiDír. nanemdnum
• *
palt -nak, nek; -hoz, -hez, -höz. E.
sap lustaság, tunyáság, restség (jieHb).
pult. Szo. paÍD, palt (212)
'•
ír. cae jieHbv
.pasa : p. filen! légy üdvözölve! E .
paéá üdvözlet; búcsúszó. í r . naCH sáp, sáp sok. É. sav. Szo. sáp (362),
sáu (357), sáp (255); S T . (249) sáw
•&MH 3ApaBCTByH,-Te:
.. , v
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safíit tömeg, sokaság
ta (ta) az
sayrap fejsze. E. salrép. Szo. sayRaB taft ö
(217), sayrap (251)
tayt Szószva (folyó). É. (VNyj. 1)
sá'xi suba, bunda. É . sai%. Szo. (86)
Tait : Jani
T. északi Szoszva.
sa r i Frauenpelzrock aus RennSzo. tayt (361)
tierfell; sa x\ Pelz (251)
ta kfii ő maga
saikalar)ck(3e (fel)ébred. E. sajkéli
tak<ps ősz; ta\kcpsi ősszel. E . takwés
soka nagyon. É. sa&a. Szo. sáVíá (210)
ősz. Szo. (Ql) taGyS Herbst; takusl
sakcp Szigva (folyó). É. (VNyj. 1)
im Herbst (67). í r . manee, maKecu.
Sakw-já.
tal öl (h o s s z m é r t é k ; ca>KeHb)
sa'kfiatarj kfis szántani. Vö. Szo. sa'- :tital 1) tél, 2) év; teli télen
kftatafos wurde zerbrochen (263). tan (tan) ők. E . tan. Szo. (23) tan
ír. caKeamamKee : MÜ C. naxaTb
tánki ők (maguk). É. (VNyj. 13)
sam szem
tanki csak ők. Szo. (FÜF. X X V I I I ,
(I) sam, sarok, szöglet
45) tanai
(II) sam pikkely, gül-sam halpikkely
tarj^uYíJcfie
akarni. E. tanyi. í r .
sar}k<p ék. É. (VNGy. I I , 693) sarjkw
mamxymKee
sar}kq> derék
(testrész)
(noflcHHm,a). E. sank, sankw ágyék. Szo. tar(a)tar\k$E 1) be(le)dobni, ereszteni,
(5) sarju/w' die Weichen
2) megengedni. É . tar üti ereszt;
sarán komi (zűrjén). E. sarán
bocsát. Szo. (6) táttao- entlassen.
sát hét (7)
ír. mapmamicee pa3peiiiHTb
sir faj, fajta. E. sir, sir. Szo. sir (216) tespkan veteményeskert, konyhakert.
%$ hang. É. suj, Szo. (ST. 249) sui
(A.) tép-kan Getreidefeld, Acker.
Lárm
P. (M.—Sz.) tép-kan szántóföld.
suital 1) csendes, hangtalan 2) csen
ír. msnKüH oropo/i,
desen, hangtalanul; szótlanul
ten ők (ketten). É. tén. Szo. ( F U F .
süi fenyőerdő. É. suj. Szo. (FUF.
X X V I I I , 22) tin
V
XVIII, 86) süi
ténki
ők (maguk) ketten. É. {VNyj.
sükr-ja a S z i g v a e g y i k m e l 
13) ténki. Szo. (FUF. X X V I I I , 44)
l é k f o l y ó j á n a k a n e v e (or.
tolnai, tenoi (222)
meKypbfl). É. (VNGy. IV, 439)
te~r\]zfis enni; tem ( p a r t i c.) meg
Sukér-ja (d e :
Sükér-ja-paul)
sumka táska
evett. É . (VNyj. 48) ténkwé. Szo.
sunsur}kfie nézni
térjuo^ (65), téfjuku (250), terju^e
(264)
sái tea. Szo. (29)' sai
ti ez; fit itt. Szo. (48, 56) ti dieser;
salturjkfie : jufí'-s. bemenni, belépni.
tiB hier.
E . (ju-)salti.
Szo. SÚID§S ••: j,u(5 s. tlji ez; BOT 3T0; t. kdliy lapafíe ezt (itt)
sie t r a t ein (210)
háznak nevezik; BOT 3T0 HasbiBaédn anya. Szo. sán (212)
excn flOM. Szo. ti-i, iii (212, 223)
sár : s. jánydé különösen, főleg.
t"fidliar}ckfis teljesíteni. Vö. Szo.. (73)
sí rdxtarj kfie ropogni, recsegni. E .
tnfil- genug sein. í r . m06btAtnmaH8K6e
. siré%ti.lv. cupbixmaMKee cKpHneTb
BbinojiHbiTb
SO'UT] gazdag. í r . cédbim
toQtap láda; postaláda. E. tatép ládika
sortarj-ja f o l y ó n e v e . É. (VNGy. to'ras 1) zavar, rendetlenség; t.$arur\IV, 439) Sortan-ja (a S u k é r - j a
Jcfíe rendetlenkedik; 2) akadály. Vö.
mellékfolyója). Szo. sörtrfj,a (203)
Szo. (ST. 261) tóras Hindernis
to'turjkfie hozni, vinni. É . tgti, tóti,
slcöla iskola
Szo. toPr\uGu tragen (21)
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tü(¥-pi nunkfie bele-, odatenni
tűit hó (cHer)
tüji esik a hó, havazik
tüp evező (Bec.no)
tur torok
tür t ó
tetracH, tetrá-cE füzet
üfí'si nővér, vkinek a nénje. É . (NyK.
L, 300) üéi. ír. yecu
1955. augusztus 31.*

ul ne ( t i l t ó . s z ó ) ; ul mó(Untén!
ne nevess!
ünlunkfie ülni
üntturjkfie ültetni; nan-sg,m ü. vetni
(gabonamagvat)
ur hegy, magaslat; ur-dla Urál hegység
ürjcaturjkfie várni
^ro& (tan)óra
üs város
tyéla^turjkfie pihenni; üsla/tn
xoQtal
pihenőnap, vasárnap
LAKÓ

GYÖRGY

* K ö'r r ékít ú r a j é g y z e t. 1956 februárjában kaptam meg
WOI&GANG
STEINITZ „Geschichte des wogulischen Vokalismus" (Berlin, 1955) című művét. Mint
hogy dolgozatom szedése ekkor már folyamatban volt, STEINITZ könyvét nem t u d t a m
figyelembe venni.
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