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Á chanti infinitívusz hangtanához 

A chanti konszonantizmus — mint ismeretes — eléggé elhanyagolt 
területe a finnugor nyelvtudománynak. Pontos feljegyzésű és az egész nyelv
területre kiterjedő hatalmas szóanyag (KARJALATNENÓ) csak 1948-ban került 
nyilvánosságra, ennek hiányában pedig a konszonantizmus feldolgozására 
természetesen gondolni sem lehetett. 

Etimológiai ós alaktani kutatásoknál egyaránt gyakran okoz nehéz
séget, bizonytalanságot, sőt hibát is a szóbelseji hangviszonyok tisztázatlan 
volta. A chanti igetövek hangtanának vizsgálata nélkül nem mennénk sokra 
az ige rendszer, az igeképzés kutatásában. 

Teljes rendszerbe állított paradigmákat találunk már a régebbi nyelv
taníróknál (HUNFALVY, CASTRÉN) is, de tudományos igénnyel elsősorban 
FOKOS-FUCHS DÁVID művére támaszkodhatunk (Laut und Formenlehre der 
süd-ostjakischen Dialekte auf Grund der Sammlungen und grammatischen 
Aufzeichnungen von S. PATKANOW bearbeitet von D. R. FUCHS. Bp., 1911). 
A PATKANOV és PÁPAY JÓZSEF feljegyezte szövegekben előforduló jelen idejű 
egyes szám első személyű igealakok és az OL.-ban megadott igetövek alapján 
nyolc pontba foglalja a tudnivalókat (173—176. lap). A keleti nyelvjárások
ból természetesen nem lehettek paradigmatikus adatai. Az anyag természeté
nél fogva nincs itt szó az infinitívuszi igetövekről sem. 

A legmodernebb chanti nyelvtan STEINITZÓ (Ostjakische Grammatik 
und Chrestomathie mit Wörterverzeichnis, Leipzig, 1950). Ez az igen jól 
használható, sok mindenre kiterjedő kis kézikönyv röviden foglalkozik az 
akkori chanti irodalmi nyelvnek is alapját képező serkalyi nyelvjárás ige
töveivel (67 — 8.1.). A STEINITZ által felsorolt tövek egyrésze azonos az OL.-ben 
megadottakkal.1 így pl. (STEIN.) Serk. ma- 'gebén' r° ( K A R J . ) Ni. má- (OL. 
184); Serk. tú- 'bringen' ~ Ni. tú- (ÖL. 139); Serk. te- 'essen' ~ Ni. te- (OL. 4); 
Serk. %önta- 'fliehen' ~ Ni. x*QÍa- (OL. 110); Serk. omds- 'sitzen' ^ Ni. nmds-
(OL. 87); Serk. iriéds- 'fragen' ~ Ni. mzds- (OL. 196); Serk. jönt- 'spielen' ~ 
Ni. i*nt- (OL. 48) stb. Más esetekben viszont eltérő tőalakot közöl a két forrás: 
Serk. %án§- 'schreiben' ~ Ni. gas- (OL. 44); Serk. jans- ' trinken' <y Ni. iás-
(OL. 11). Végül több esetben kétféle tövet említ STEINITZ, míg KARJALAI-
NENNÉL csak egy szerepel: Serk. ut-, u- 'sein, lében' i° Ni. ut- (OL. 151); 
Serk. untt-, untl- 'sich gewöhnen, l e rnen ' ^ Ni. untlltd- (OL. 144). KARJALAINEN 
hangtörténetében ugyanis általában (ha nem is egészen következetesen 

1 Az OL.-ben nem szerepel a serkalyi nyelvjárás, ezért az ahhoz legközelebb álló 
nyelvjárásból, a nizjamiból, idézem a megfelelő adatokat. A serkalyi és a nizjami nyelv
járások viszonyára különben a dolgozat végén még röviden visszatérek. 
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amint alább még látni fogjuk (az infinitívuszí alakból kikövetkeztethető 
tövet adja meg, míg STEiNiTznél több szempont kereszteződik. Az első (STEI-
Nnznél és KAEJALAiNEKnél azonos) csoportban ugyanaz a tő szerepel az 
egész paradigmában, ott tehát nem okoz zavart a szempontok különböző 
volta. A második csoportnál KARJALAINEN — mint rendesen — azt az in-
finitívuszi tövet közli, amelyben az -n§- hangkapcsolat denazalizálódott. 
STEINITZ ugyan megemlíti, hogy az infinitívuszok alakja %á§ra, jasta, tehát 
azokból hiányzik a nazális, tőnek mégis azt a teljesebb, nazálisos formát 
nevezi, amelyik csak magánhangzón kezdődő képzők és ragok előtt jelenik 

' meg. A harmadik csoportban STEINITZ azért ad meg két tövet, mert más 
a tő magánhangzós és más a mássalhangzós kezdetű szuffixumok előtt. 
(Hasonló eljárást követhetett volna a második csoportnál is.) KARJALAINEN 
i t t is csak az infinitívuszí tövet említi, ez pedig természetesen a mássalhangzós 
szuffixumok előtt mutatkozó tővel azonos. 

Hasznos lenne feldolgozni a teljes chanti igerendszert (a KARJALAINEN 
szótár megjelenéséig jóformán ismeretlen keleti nyelvjárásokét is) az igetövek 
viselkedése szempontjából. Dolgozatom éppen ebben az irányban kísérel 
meg egy lépést. 

A KARJALAINEN—TOIVONEN szótár az igéket infinitívuszban közli. 
Nem egyszer tanácstalanul áll a kutató egy adat előtt : meddig tar t a tő, 
és hol kezdődik az infinitívusz képzője? Igaz, szorgos kutatás rávezethet 
az OL.-ben esetleg meglevő tőalakra, de ez — a két mű arányaiból követ
kezően — korántsem történhetik meg mindig. Nem elegendő a szótárban 
közölt egyes igealakok száma sem ahhoz, hogy minden esetben meg lehessen 
állapítani : más igealakokban milyen tő szerepel. Segítségül hívhatjuk még 
esetleg 1?AASONEN szótárát, amely a jelen idő egyes szám első személyében, 
vagy STEINITZ serkalyi szószedetét, amely a feljebb vázolt elvek alapján 
tőalakban közli az igéket. Ez a két mű azonban, azonkívül, hogy terjedelmé
ben is kisebb KARjALAiNENénál, nem egyezik a nyelvjárásokban sem teljesen. 
Bizonyos kényes esetekben a három fonetikus írásmód különböző volta is 
zavarokat okozhat. 

Ezek a meggondolások késztettek arra, hogy KARJALAINEN" szótára 
alapján vizsgáljam az infinitívuszok hangalakját az egész nyelvterületen. 

Elsősorban az érdekelt, hogy ugyanaz az ige hogyan viselkedik a nyelv
járások egész sorában, továbbá, hogy egy-egy nyelvjárásban találhatók-e 
állandó, szabályszerű eltérések más nyelvjárásokhoz képest. Ugyanakkor 
azt is igyekeztem figyelemmel kísérni, hogy egy-egy ige hogyan viselkedik 
paradigmájában a nem-infinitívuszi alakokban. Dolgozatom lényegében hang
tani természetű, amennyiben végeredményképp a tővég és az infinitívusz 
képzőjében szereplő -t- egymásrahatásával foglalkozik. 

Általában leíró szempontú vizsgálatra szorítkoztam, de nem kerül
hettem el néhány történeti és etimológiai megjegyzést. Legtöbbször nem 
térhettem ki arra, hogy több tőváltozat közül melyiket tartom eredetinek, 
melyiket másodlagosnak. Ahhoz, hogy ezt a munkát ilyen irányban foly
tathassuk, okvetlenül szükséges lenne egy a jelenlegieknél sokkal terjedel
mesebb és pontosabb manysi szótár, hiszen a chanti nyelv hangtana és alak
tana aligha deríthető fel teljes egészében a közeli manysi nyelv tanúvallo
másai nélkül. Több esetben azonban a chanti nyelvjárások egybevetése is 
elégnek bizonyult egy-egy ilyen kérdés eldöntéséhez. 

Az eddigi irodalomban nem találtam összeállítást a chanti infinitívuszí 
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végződés nyelvjárási változatairól. Hogy ne kelljen erre a kérdésre többször 
visszatérnünk az egyes típusok tárgyalása során, helyesnek láttam egy táb
lázatba összefoglalni az infinitívuszi végződések nyelvjárási változatait és 
további, hangtani helyzettől függő változatait: 

Bölcs, -tá 

D N . -Dá r. -> -ta' -óa2 -tá"*, 5, 7 -t$a«, 8, i° 

D T . -Da r >-< -ta" -óa2 -tá* 

Fi i . -Dá •> -ta -t'Sá5 -t$á* -l$á10 

K a m . -tá -Uá3> 8 -£á4 -tiá6 

K o s . -Da ' -^ -Dá -t$á6 

K r . -tá ~ -ta -ta2, 4> 5 -í#á«, 8, 10 

Cing -Dá ~ -Dd -f£d3, i° -ía2, 4, 5 -?£d«, 8 

Cseszn. -tá ~ -ta -fá* -l$á6 

Szav. -Dá ~ -Da 

Szög. -tá <• ^ -Dá 

Ni . -tá' -tá'2, 6 

K a z . -t% -áf, *, «, ' -íf -#£«, n -£f». 8. 9 -áf 
O. -dá -íd« 

Likr . -0y3 ~ -táys ~ -tceys -{gáys1, 2, 6, 8, 9 - ^ a y j 3 -?áy/2> 4, 5 . ^ U .tV&t11 

Mj. -tdvs r ~ -íávj -íífdva6 - í^arj3 -í ráy^2 , *. 6 

Tr j . -fáV3 ~ -tÜY3 -t$§Y36 -\§ÜY3* -fan2 , *, B 

V. -la ~ -ta -t$á's -&fe£8i 6 -tfa 2, 4, 5 

Var t . -i£ -~ í-i - | a -£sd6 -£d2, *» 5 

V j . -tá ~ -í'a -*tó*», 9 -téah 2 -í£a 3 - # a »» «. 9 -ííía'*" - t ó 2 . 4 , * 

V K . -tát r -- -tat - |d' ~ -ía -féd'1, 
2 -#«'»,-• - | d 2 , 4 

Jegyzetek a táblázathoz: . 
1 -l- töyűeknél 
2 -J^- tövűeknél 
3 -é- tövűeknél, metatézis révén 
4 -t- tövűeknél 
6 -Á- tövűeknél 
6 -nt$- tövűeknél; — a -té-hen már benne van az infinitívuszi -t- is 
7 -út- tövűeknél 
8 -l- tövűeknél 
9 -n- tövűeknél 
10 -t$- tövűeknél; az infinitívüszképző már benne van az affrikátában. 
11 Égy esetben. 

Az infinitívusz képzője legtöbbször közvetlenül követi minden nyelv
járásban a tövet, és sem a képzőn, sem a tőben nem történik változás. Az. 
esetek nagy többségében minden nyelvjárásban azonos tövet találunk (persze, 
bizonyos általános hangtani különbségektől eltekintve, amilyen pl. a déli 
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-t- ~ északi és keleti -1-, -A-). Az alábbiakban azokat az eseteket szeretném 
összefoglalni,. amelyekben akár a tőben, akár az infinitívusz képzőjén vala
milyen változás vagy váltakozás észlelhető. 

A) A legkeletibb nyelvjárásokban (V., Vj., Vart. és VK.) a másutt 
egytagú igetövek egy része teljesebb tőalakban fordul elő, amennyiben a tő-
végi mássalhangzó után még egy -a-, -§- illetve -á-, -9- hangot is találunk 
(aszerint, hogy a tő mély vagy magas hangrendű-e). Néhány esetben — a 
hangrendtől függetlenül — -i- tővéget találunk. KAKJALAINEN is tőalaknak 
tartja ezeket a hosszabb keleti alakokat, pl. V., Vj. tmcC- r* DN. tai-, Trj. 
£<$-, Ni. tá{- Kaz. tai-, 0 . tyj,- 'habén, besitzen, tregen (Kleider)' (OL. 47. 1. 
969a2 is); V., Vj. mvra- ~ DN. mar-, Trj. mcír-, Ni. w\r-, Kaz. mor-, O. mvr-
pass. 'nass werden' (OL. 49, 1. még 543a); V., Vj. rwlti- ~ DN. mcbt-, Trj. 
maA-, Ni. mW-, Kaz. mpA- 'kochen' (OL. 50,1. még 559áb); V., Vj. nt)lay- ~ 
DN! nat-, Trj. naA-, Ni. hot-, Kaz. npA-, O. nv\- 'leckén' (OL. 50,1. még 650b). 
Néhány esetben egyes nyugati nyelvjárásokból is hosszabb tőváltozatot 
ismerünk, pl. V. lplax-, Vj. iola'-, Ni. t^táx-, Kaz. AÖACL'- ry DN. tat-, Trj. AŐA-, 
O:\V\- 'schmelzen' (OL. 57,1. még 1107ab); V. kpla'ta\ Vj. Uolátá, Ni. ^th'ta , 
Kaz. xpAaHi, Kr. gőtá'tá, góttá, DN. go'tta\ ^ÖmCmC, ~ Cing. góttá, O. xolda 
'zu Endé gehen, abgenutzt werden stb. ' (375—6). .•, 

Míg az egytagú igéknél — legalábbis a V.-i nyelvjárás-csoportban — 
ez a tőváltozat igen gyakori, a többtagúak között csak elvétve találunk hasonló 
példát. Különleges helyzete van néhány -l- tövű igének, pl. Ni. i^tdVfá, Kaz. 
io-tdlteti, ÍA j . 'in Faltén herabfallen (Stiefelschaft, Hősen)' (197b); Ni. kápdl'tá', 
Kaz. káBdll3:ti, -ll3:ti 'sich verbauchen (Wand)' (414b); Ni. xpm'pd}?ta , Kaz. 
XomBdll3ti, gomBdlfos 'er schlug mit dem Boot um'; O. gvmbdhdá" (305b). 

Az -nt- és -mt- tövű többtagú igéknél olykor hármas mássalhangzó
torlódást old fel egy redukált magánhangzó megjelenése a két (tovégi és 
infinitívuszi) -t-.között, pl. DN. sá'BdmUa\ Kr. sat§mttá,V. svUm'ta"', Trj . 
saAdm'tay3, -mf§táy3 v. mon., Ni. sfitdiríta 'zucken (der Blitz) stb. ' (887b); V. 
tőrjdm'fa", töri%mt%ta\ VK. tpjjdmtd1', Vart. tpr\§mtim (!), Likr. főrjdmfdfay3, 
Mj. tor}§mt§ta:y3, Trj. főr]§midtá3 'wissen, kennen stb. ' (992a) (a vaszjugani 
alakváltozatról még alább külön lesz szó, i t t azért hagytuk ki a nyelvjárások 
felsorolásából). DN. serjoánfta v. intr., Kr. serjkanttá, Trj. súb-r\kanPdtay3 'sich 
zusammenschlagen stb. ' (852b); DN. epsfrnta, DT. dpsrnitá\ Cing. epsdntá, 
Cseszn. ápsix'nttá, Kr. epsi-nttá, V. e"vfsi"ntdta , (kop.) e'usintg-, Trj.'á'psi'nfd: 
fáy3 'schnuppern, wittern stb. ' (69a). Ezekben az esetekbén az -a- hangot inetimo-
lógikusnak tekinti KABJALAINENÍS, aki, az OL.-be felvett idetartozó esetekben 
a vachi nyelvjáráscsoportból is mindig a rövid tövet közli. így pl. V., Vj. 
nöUmt- (v. mom.) (OL. 50) !*y V. nöUmtUa^ (v. mom.), Vj. nöldrntáv. mom. 
'schnell ablecken' (651a); DN. uaidmt-, Trj. upidmt-, Ni. uöigmt-, Kaz. upimvt-, 
O. ummd- (v. mom.) 'einschlafen', V., Vj. uöi§mt- id. (OL. 59) ~ DN. uaidmita , 
V. uöj,9mtdta , (kop.) uöidmtdtcL, Vj. uö{dmta v. mom., Trj. uuppmföfays? 
-mfáy3, Ni ufydmta , Kaz. uoidmtl, upiimtl, O. uvjdiríta id. (208a). 

2 A lelőhely megjelölése nélkül, csak számmal és esetleg a vagy b betűjellel jelzett 
adatok kivétel nélkül mind KABJALAINEN szótárából valók. További forrásaimat a szak
irodalomban a szokásos rövidítésekkel jelöltem. A jelentések közül — a rövidség ked
véért — csak a legfontosabbakat közöltem. 
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B) A vaszjugáni nyelvjárásban mind a hat egytagú, más nyelvjárások
ban magánhangzós tövű ige -n- tövű: DN. téi)á\ Fii. té.Dá, Kr. ibtá, V. litar, 
Trj. ^ í g y j , Ni.fír|d*, Kaz. ^ | í | , O . ^ a [ ~ V f . f n t á 'essen' (1098—9, OL. 4)"; DN. 
tú'Dax, Kr. tó'tó, -tó, V. tütar, Trj. fütdy3, Ni.tuta,tü-, Kaz. íoíf, O. tu'dá' ~ 
Vj. tuntá 'holen, bringen' (1031ab, OL. 139); DN, ud'na\ Trj. uuüfáy3, Kaz. 
$^f$ stb. ~ Vj. %xwíá 'sehen, wissen, kennen' (268ab, OL. 101); DN. udi>á\ 
V. #afa , Trj. uu$füy3, Kaz. -?/|í| stb. p-» Vj. ^arcia 'nehmen' (268—9, OL. 185); 
DN. jaBá', Cing. jdDá, Kr. jatá, V. idta , Trj. \vtay3, Ni. í?|áf, Kaz. f|̂ J*, O. i$daÁ 

'werden (etw.), anfangen' c-1 Vj. p ^ í a id. (K.—T. 196—7). DN. md-vá, V. 
mdtar, Trj. md-fq,y3, Kaz. w 4 | | stb. ~ Vj. mdntá 'gebén' (553ab). KAEJALAINEN 
a tőhöz tartozónak fogja fel ezt az -n- hangot az OL.-ben (1. az idézett helyeken 
négy szónál). Az -w-nem lehet eredeti az intá 'essen' szóban, amelyik a magyar 
eszik (tehát egy <sz-el bővülő -v- tövű ige) családjába tartozik, de a többi 
idetartozó szó etimológiája sem látszik igazolni azt a feltevést, hogy ez a 
hang őrizné az eredeti állapotot. Inetimológikus, csak a vaszjugáni nyelv
járásra jellemző hangnak tarthatjuk. Ezt a véleményt támogatja az a körül
mény is, hogy igen hasonló, szintén inetimológikusnak tartható betoldásokat 
más igetípusoknál is találunk a vaszjugáni nyelvjárásban, ezekről 1. még 
alább. A szótárban közölt paradigmák és példák szerint ez az -n- a ragozás 
folyamán másutt nem is jelenik meg: intá 'essen' ~ Ihm ; ikdm; iydm , lydrí ; 
%s;iyaydn, lyá-ydn (ryáydn ) ;vyásdmr;iyá'lim;iylstb. (1098b); tuntá 'bringen 
stb. ' : túshn; tüs§m; túy\; mána jdt}' tüyá ' tuo minulle viinaa' stb. (1031a). 
Hasonló adatokat találhatunk a többi idetartozó egytagú magánhangzós 
tövű igénél is az idézett helyeken. 

Két mássalhangzó szoros kapcsolatára végződő többtagú igetöveknél 
(-mt-, -nt-, -ni-, -pt-, -rt-, %t-, -%s-) gyakori a vaszjugáni nyelvjárásban az 
-nn- hangkapcsolat megjelenése a tő és az infinitívuszképző között. Az OL. 
a tiszta tövet közli ezekben az esetekben is, az -nn-et tehát nem tartja a tő 
szerves részének, pl. V., Vj. UgrUdmt- v. mom.) 'umdrehen' (OL. 163) ~ V. 
Jcgrlfomtdta , Vj. ttóxrUdmtnntá, Trj, Uörtfdm£dfq,y3 'herumdrehen stb.'(425b); V., 
Vj. mo'lUi'mt- (v. mom.) 'vergessen' (OL. 49) ~ V. mpWimt§ta", Vj. mo-lUimtcC, 
-mtnntá id. (522b); V., Vj. lotljdmt- 'ausrenken' (OL. 56) ~ DN. iatg§mMá, -a , 
Kr.0:tat§mtta, -á, V. lőtUdmtgta', -mta, Vj. lotUdmta, -mtnntá, Trj. lőy§tk§mtfd-
fay3 Ni. m^dmitá', Kaz. lotydmtl id. (494b) stb. A szótárban közölt egyéb 
vaszjugáni adatok szerint e szavakban is csak az infinitívusz járuléka lehet 
ez az -nn-: ftöldntá, UgUntnntá 'hörchen': küldntá, -nti, ttvsUá, Uötántá 
(tottele) (377b); tövtll'fá, -U'tnntá 'verschieben (einen schweren Gegenstand), 
ein wenig weiterrücken': livtll °'tHlim; Uvtlltl (364a); Uapxinn^ 'fett wer
den, Fleisch ansetzen' ka-t§xt9Ud:F 'lihoo':°Jcat§gt§s (364b)7 nvy§rtá, nvyvr-
tnntá 'giessen stb. ' ; hvYdrVi; nvTdrtá; ma tsailió'ylam nv7drtl 'kaada minulle 
kiippi teetá!' stb. (606a) stb. Az -nn- járulékos voltára vall az is, hogy a leg
több esetben (amint a példáinkon is látható volt) csak mint fakultatív variáns 
jelenik meg egy rendes, szabályszerűbbnek tar tható -mta, -rtta stb. féle 
végződés mellett. 

Magyarázatra szorul, honnan és miért került a vaszjugáni nyelvjárásban 
a többtagú, kettős mássalhangzóra végződő tövű igék infinitívuszába ez 
az -nn-. 

-%s- (vagy talán -%sd-) tövű igénk összesen hat van — mind a legkele-
tebbi nyelv járásterületről. Figyeljük meg, hogy viselkednek ezek a vaszjugáni 
nyelvjárásban: V. ua rt§xs§ta\ Vj. uart%gs§ntá v. intr., Trj. uu,arföMsd£ay3 
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'schieben stb. ' (245b); V. rnö'ld/sdta^, Vj. möU^Sdnta, Trj. möAdJis§fdY3 
'(ostjakische) Gebete hersagen stb. ' (555ab); V. penhy^sdta , Vj. p&nldxsdntá, 
Trj. p'án AdUsdt'áY3 v. intr. 'an etw. hindern stb. ' (716ab); V. pirdxsdta' v. 
mom , Vj. pvri'gsSntáv. intr. 'fragen' (724—5); V. layld%Sdta, Vj. la'ybxsdnta, 
-snnta v. intr., VK. layhxsdtaf, Likr. &ay&dxsdtáy3, Mj. AayAdJis9tdY3, Trj . 
4QY4vTísdi%Y3 'warten' (1048b); V. la-Vlxsdta, Vj. iaVVx^dnta, Trj. Áájfdtt-
Sdfgy3 'Krieg führen' (1119b). 

Az itt közölt hat.igében (egyesetben -nn-nel váltakozva) nem -nn-, 
hanem -dn- kerül a tővég kettős mássalhangzokapcsolata és az infinitívusz-
képző -í-je közé. Ezeknél világos, hogy az inetimológikus -dn- szótag a külön
ben jelentkező hármas mássalhangzótorlódás elkerülését célozhatja, mert 
ilymódon két, külön szótagban levő kettős mássalhangzóra bontja a chanti 
nyelv számára szokatlan torlódást. Gyors beszédben azonban az -dn- szótag 
— különösen talán éppen mássalhangzók közötti helyzeténél fogva — köny-
nyen válik egy sonáns és egy nem sonans -n- kapcsolatává. Ilyen változás más 
helyen is megtörténik, 1. pl. Vj. tdnlVta, (nop. puh.) innlVtá 'bérelten, weichen 
(Feli) stb. ' (1004b). 

C) A három mássalhangzóból álló kapcsolatok elkerülését-célozza az 
a gyakori eset is, hogy a -t- tövek és az infinitívuszi -í-találkozásából keletkező 
gemináták megrövidülnek. 

Rendesen nem teljesen rövidül meg a -tt- gemináta, csak részben, vagyis 
egy félhosszú -f- keletkezik. A nyugati nyelvjárásokban az esetek nagy több
ségében meg is marad a hosszú gemináta, míg keleten ingadozást látunk a 
-tt- és a -t- között. Ilyen pl. DN. kitta, ~Kx.Mttá, Kaz, kitti s t b . ^ , Likr. Ui'taY3 
(-tt-), Mj. Eieta?3, Trj. Ui'l'aY3, V. Jiifta, Jiicta Vart. Btzi, Vj. Hinta, 
Jiifta, VK. JiYía" 'schicken, senden' (ÖL. 208, 458ab). A többtagúaknái is 
hasonló a helyzet, bár ott a keleti nyelvjárásokban néha teljesen elenyészik 
az egyik -t-, tehát a gemináta teljesen megrövidül. Ilyen eset pl. DN. 
eudtta , Kr. éudttá, Kaz. euHti stb. ~ Likr. á^ydtay3, Mj. duydrtá,Y3, Trj. 
~*qUydtaY3, V."oyd'ta r , Vart? öydtá, Vj. öyd'tcí, VK. őydtá" 'scíineiden stb. ' 
(1%—9). Egy-két esetben nyugaton is megrövidül a gemináta, így pl. a fenti 
ige; a nizjami nyelvjárásban éudia , az obdorszkiban eudta alakú. Hasonló
képpen: DT. árjdtáK Kr. drjdttá," a- 'wiehern (Pferd)' (3ib); DN. tfidttá' stb., 
Ni. %ktá% uiíta 'finden' (ÓL. 63, 13ab). 

A mássVlhangzókapcsolatokra végződő igetövek, — amelyeknek végén 
-t- van — másként viselkednek északon. Ott az egyik -t- emlékét csak egy 
r jel őrzi KAEJALAINEN szótárában.3 Az OL. szerint ezeknek az igéknek a 
tövében is megvan a 4-. Ilyen pl. DN. {ontta\ Fii. iönita, Kr. io'nttá, Cing. 
%o'nttá, Ni. i^nta, Kaz. in"nrti, O. iaynta, Likr. ianttay3, Mj. iantays, V. 
iantta, Vart. mnLÍ\ Vj. ia'nttá, VK. j,axnta"r 'náhen' (OL. 88, 175a); DN. 
parttá stb., Ni. párta , Kaz. parti, 0 . par'ta, Trj. p'ar(áY3, V. parla', 
Vj. párta stb. 'befehlen' (OL. 2; 737—8); DN. nahdinrúa , Kr. nasdmttá, Ni. 
nnzdmta , Kaz. hozdmti, 0 . nwzdmta , Trj. nasdrriÍdY3, -mfdidY3, V. ni)b§mta 
'ausrutschen, ausgleiten' (640a); DN. xümnUa , Kr. x^dnttá, -tnn-, Ni /ut-

3 Ezt a jelet TOIVONBN a következőképpen magyarázza: „Nach Klusielen die 
aspirierte Aussprache dieser Laute; nach anderen Konsonanten selten nach Vokalen, 
die Stimmlosigkeit des letzten Teils des betr. Lautes;" (KARJ.—Toiv. XXIX. lap). 



140 CS. FALTJDI ÁGOTA 

nrítá", Kaz. göAdn'ti, göAnn'U, O. £Ölirítá\ Trj. UöA.dnf§fá73,y. UöVdrífd,. 
yölnnta, UöUntSta, Vj? Mö'dntá, fööl§ntnntá 'horchen' (377b); DN. dmdrtta, 
DT! dmdrtta, Kam. dmdrtta,, Kr. vmirttá, Ni. dmdfta, Kaz. dmdfti, 0 , 
nmdrta, 'schöpfen' (OL. 190; 44b) stb. 

A fenti példák egy részénél láthatjuk, hogy néha a keleti nyelvjárások 
is hasonlóképpen viselkednek, az egyik -t- helyén ott is állhat egy ' jel. 

D) A keleti nyelvjárásokban néha geminálódik az intervokalikus hely
zetbe kerülő ínfinitívuszi -t-. Rendesen rövid geminátát találunk ezekben 
az esetekben, pl. Trj. AifáV3 'essen' (1099a, töve: Trj. AX-, OL. 4); Trj. fufay3 
'herbringen' (1031a, töve 'Trj . fú- OL. 139); V. udta 'nehmen' (268b, töve' V. 
ud- OL. 185); Trj. meuydnb(ay3 'schlummern' (509a, töve Trj. meuydnld-
ÖL. 16) stb. 

A nem-infinitívuszi példákban nem fordul elő ez a -t-, tehát valóban 
csak a képző első elemének intervokalikus geminálódásáról lehet szó. így 
pl. Trj. méuydnldfüY3: -IdÁdm'; -hm; -Idkdm; -lg,'; -hA; -ld%; -Ids; Trj. 
AMÖ73: AlAdm', AiAem"; Alhm , Aisem'; Aluydm , Aiuyem; AiuyQ, -A^y^l 
Ai'Aői§mr; Aiuyöfóm'; UÚA Aise'm' 'söin kalán' stb. 

KARJALAINEN az OL.-ben nem egészen következetes az ilyen típusú 
tövek jelölésében. így pl. -t- tövűnek közli a következő igét: V. Vj. sórjet-, 
míg a többi nyelvjárásból egytagú -r\- ill. -r\k- tövű igének ismeri: DN. serjk-, 
Trj. sdwf-, Ni. ser]-, Kaz. sír}-, O. serf- 'schlagen' (OL. 160). A szótári adatok 
is azt igazolják, hogy ez az ige minden nyelvjárásban -r\k- ill. -rj- tövű, — de 
igazolják ezt a tövet a vachi és a vaszjugáni nyelvjárásra is. Igaz, az Ínfini
tívuszi -t- ebben a két nyelvjárásban a hosszabb -d- tő után intervokalikus 
helyzetbe kerül és geminálódik: V. sórjd'fa', Vj. sórjd'tá. A nem igenévi példák 
is azt igazolják, hogy a -t- nem a tőhöz tartozik: V. d\dy sdrjkiylá 'lyö heitá 
(2) yhteen', diriám sdrjkila (useita); sörjdsdylám 'löin heitá (2) yhteen', Uóin3 
tá sorjd'l'l 'KTO TaM KOJIOTHT'; Vj. sórjdHlm (sanoi myös s$rjdcrim); sdrjJci (harv. 
sorjlci), sdrjlia (imperat.); mán serjlcá 'lyö minua' (852a). 

Egy esetben még tovább megy KARJALAINEN az OL.-ben: a Trj., Mj., 
Likr. Uürjdt- tövet elválasztja — éppen a tővég miatt — a DN. %pji%-, Ni. 
Xurf-, Kaz. %o'rf-, O. %orf- 'klettern' tőtől (a magyar hág- ige közismert meg
felelőjétől) (OL. 96). A chanti szótár anyagának rendezésekor TEIVONEN 
nem vette figyelembe KAEJALAiNENnek ezt a nézetét és a trómjugáni csoport
ból idézett alakokat együvé sorolta a nyugati és legkeletebbi, -t- nélküli 
alakokkal. A tremjugáni nyelvjárásból idézett nem-infinitívuszi alakok nem 
támasztják alá TOIVONEN eljárását, hiszen a -t- megvan bennük: Uürjpm'; 
Uüjptsém'; liürfif (,,eme TaM CHAHT"); Uur\fa; ráp'i Uürjfóm 'nousta np: ille' 
(296—7). Ebben az esetben tehát nem valószínű, hogy az intervokalikus 
-t- geminálódott volna az infinitívuszban (bár persze az sem lehetetlen, hogy 
az így keletkezett ál-tő általánosult analógiás úton), hanem valóban két külön
böző szó lehet. 

E) Az -l- és -n- tövű igék egy részénél más ige csoportoktól teljesen 
eltérő infinitívusz végződést találunk: a -t- helyén affrikáta, illetve a kazimi 
nyelvjárásban -é-, -z- áll. 

Egytagú -l- tövű igét négyet ismerünk (nem beszélve azokról a csak 
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keletről vagy Obdorszkból ismert igékről, amelyeknek tövében -Z- szerepel 
ugyan, ez azonban ugyanúgy lehetne olyan -l- is, amelynek délen -t-, a kazimi 
-és tremjugáni nyelvjárásban azonban -A- felel meg). Az egyik -Z- tövű igét 
csak két nyelvjárásból ismerjük : Trj. nál'tsáy3, O. ne\ida 'reiben stb. ' 
(618a). Nem infinitívuszi adatokat csak a tremjugáni nyelvjárásból közöl 
a, szótár: nál' J'e'm'; nálíiem ; ndltse, -a. A második ige a déli és északi nyelv
járásokban mindig a szabályszerű infinitívusz képzővel jelenik meg, — a 
keletiekben változatos képet mutat az infinitívusz képzője: DN. hlDá\ 
J)T. hlná', Kos. 'tsdlná, Kr. hltá, Ni.gálta stb., V. hitit', Vj. t'hltá, hlt^a, VK. 
híjéit', Likr. hljsáys 'weinen, heulen stb. ' (909b). Sajnos, nem infinitívuszi 
alakokat csak a vaszjugáni és likriszovszkojei nyelvjárásból közöl a szótár, 
.ahol, — mint láttuk — egymás mellett él a szokásos -t-s és az affrikátás alak: 
t'dludl', t'sdludl'; hla; t'hltitl (t'foltsal) siítipV 'linnun ááni kuuluu'; ismin 
ídludV 'itkeá ulisee, kovin itkee'; Likr. hl' praes. sg. 3. sz.; hlaye. A har
madik egytagú -Z- tövű ige nyelvjárási változatai között nincs affrikátás 
infinitívusz: DT. puln-a 'verschlingen' stb. (694ab). Egy negyedik, csak 
keletről ismert ige változatai: VK. Uölta (UpluiV), Vart. U&ludL, Likr. 
Upljsays 'abgleiten, ohne einen Span abzuschneiden (Schnitzmesser, Beil)' 
(301b). A szótár sajnos, több adatot nem közöl erre az igére. 

A többtagú -l- tövűek annyiban térnek el az egytagúaktól, hogy ezek 
már rendszerint a déli nyelvjárásokban is affrikátás infinitívusszal jelentkeznek. 
Ilyen pl. DN. xőmBdltsa*, DT. xamBditéá, Ni. gXmpdl'tá, Kaz. gpmBdl'si, O. 
xmnbdl'tfr 'umstülpen (Gefáss~stb.)' (305b). Nem-infinitívuszi alakok: DN. 
mán rit xpniBdi mem 'kumosin veneen'; Kaz. gőmBdLh'm; -Izl (imperat.). 
Ilyen továbbá a DN. kdBd\$sá\ DT. kdBdlttá\ (-U- on post.-dent.), Cing. kdbdltsá, 
Kr . kdpdltsá, Kam. kápdltsá (sic!); Ni. köÍBdVsdtá, Kaz. káBdl'éi 'einfassen 
'stb. ' (414a) ige. Nem-infinitívuszi alakjai: DN. kdBd^tsem (pret. sg. 1 p.); 
kdBdlci>zoH(i>:n kvantiteetti on mimimaalinen, BZ melkein = z); Kr. kvpd\-
iédt (praes.); kdpd\cUái (pass. pret.); Ni káBdl'he (imperat.), Kaz. ká'BdlzdmiÖA ' 
'palte, páárme'. A kazimiban megvan ez a -á-hang denominális képződmények
ben is, pl. ka-Bdlz§p' 'Besatz' (uo.) Sajnos, csak infinitívuszban közli a szótár 
a következő igét: Kaz. iptdlzi 'schaben', 0 . ivtll'tá* 'reiben' (197b). Érdekes 
a következő példa: DN. mur}Y§lctsa\~Kx. murjxditsa (-%-), ~KsiZ.murjrdl'tá, 
Kaz. nip'jjg'dl'si, (-lz£r imperat.); 0 . mQjjgdl'tá' 'knoten' (518a). A két kaziminak 
jelzett adat közül csak a második lehet valóban arról a területről való. Erre 
vall a következő frequentativ alak, amely vokalizmusán kívül a tő -z- hangjá
ban is megegyezik a fentivel: Kaz. mpyj]o'dlziiiAti. Az első ,,kazimi" adat 
valójában nizjami lehet, 1. a szócsalád többi nizjami tagját: murjrdl' 'Knoten', 
•mwj]rdltá:n'tta 'sich verknoten' (517—8). A kazimiban tehát —amint láttuk — 
más helyzetekben is megmarad a - i - . A többi nyelvjárásból — sajnos — 
nincs paradigmatikus példánk. Továbbképzéseket is főként keletről ismerünk, 
ahonnan viszont éppen az -l- tövű igére nincs adatunk. Érdekes, hogy a 
krasznojarszki nyelvjárásban egymás niellett él az affrikátás és a -t-s infini
tívusz. Az ige tőszava főnév, amelyben nyoma sincs az igében megjelenő 
affrikátának: DN. mur)Y§\, DT. mú'rjG'§l; Kr. mu'rj^l, V. murjkSV', V].mur]k§l,' 
Trj . mu'r]k§l', Ni. murjrdl', Kaz. mpyrj&dlr, O. mor\q§\ 'Knoten'(517—8).-Z-re 
végződő névszó az alapja a feljebb már említett k2Bd\tsa 'einfassen' igének is, 
valamint a következő érdekes, csak keletről ismert igének: V. tököl tsá' 'jucken, 
kribbeln', t0§lctsáy ids syyhyytyi' , töjcdltsáy idydUdps 'KOpocTbi CTajiH no-
íiBUflTbfl'. Tőszava'."tököl' 'Grind, Ausschlag (Beule), juckende Hautkrankheit ' 
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(977b). A szótár egy albekezdésben közli a következő, jelentésében is némileg 
eltérő vaszjugáni igét: töJi§ltnntá 'Krátze bekommen'; töMdltdsűidm' 'sairastuin 
syyhyyn'; -lt?ya^sü:idirí; •Itfyasi; -lt$s\ (imperf.). Ez az ige nem lehet -l- tövű, 
— az -nn- elemet két -t- között szinte kizárólag olyan esetekben láthatjuk, 
ahol három mássalhangzó találkozna: a tővég kettős mássalhangzókapcsolata 
és az infinitívuszképző -t-]e. Ebben az esetben tehát egy denominális -t-
képzővel kell számolnunk, amelyik a tőül szolgáló nomen (töJc§r 'Krátze') 
szóvégi -l- hangjával alkot kapcsolatot. Ez az ige tehát nem tartozna egy 
albekezdésbe az előbbi, -l- tövű vachi igével. A fentebb már idézett. DN. 
XŐmBöljsa 'umstülpen' ige is denominális származék, de töve egy magán
hangzóra végződő főnév: DN. gornle' ( = ,,nasal. Hauch"), ^omple\ DT. ^ « Le\ 
xámpLe\ Kr. gömplá", -la\ Vj. Ugmli': U. rff. Ni. ^mlá, Kaz. gomli 'schwan-
kend/schaukelnd (z. B. Boot)'" (304—5). . 

A sok denominális példa megengedné azt a következtetést, hogy az 
-l- utáni affrikátában egy — különben ritka, vagy talán csak ebben a hangtani 
helyzetben megőrződött — denominális verbumképző rejtőzhet. Erre a fel
tevésre azonban nincsen bizonyítékunk, sőt ellene szól az, hogy az egyik 
-l- tövű igének nincsen névszói előzménye: Kaz. iptdlH 'schaben' (197b, 1. 
feljebb is). A már említett négy egytagú -l- tövű ige közül pedig csak az az 
egy a denominális képzésű, amelyiknek az infinitívusza nem tartalmaz affri-
kátát: DT. pidna 'verschlingen' '.<: DN. pii\ 'gekauter Bissen im Mund' 
(693 — 4, a szócsalád a magyar fal-, falat, finn pala stb. közismert megfelelője). 
Vannak továbbá olyan többtagú -l- tövű denominális igék is, amelyeknek az 
infinitívusza nem mutat különlegességeket, pl. Ni. i^tdVtá, Kaz. io-tdlteti 
'in Faltén herabfallen' < : Ni. i*tdV 'Falté ' (197b). 

A tizenkét egytagú -n- tövű ige közül tíznél nincs semmi változás sem 
a tőben, sem az infinitívuszképzőn. Egy ige viszont az -/- tövűekre emlé
keztet: DN. ^e"nBá\ Kr. gentá, Kam. gentá, V. Ui'nta\ Vj. Itfntsá, VK. 
Uin^tsa", Likr. Uin[tsay3', Mj. Uinta.73, Trj. ttpn%'aV3 'graben' (318b). Semmi 
máshoz nem hasonlít az ige filimonovoi megfelelője: %ení>á ,,(-nct- ei hyvin 
múlj.)". Az affrikátás nyelvjárások közül csak a vaszjugániból közöl a szó
tár nem infinitívuszi adatokat: Uina, Jcfnk (imperat., nopeassa puh. Mina, 
]$W\)> 9 XV;3 EÍV'II 'vési kaivaa, syövyttáá (maata)', — ezekből az adatokból 
tehát hiányzik az affrikáta. 

Ötvenkét többtagú -n- tövű igét tar t számon KARJALAINEN szótára, 
ezek közül ötvennél szabályos, változás nélküli az infinitívusz, csak kettőnél 
van — a fentieknek megfelelő — eltérés: Vj. möy§nt$á, Ni márjdnta, -£-, Kaz. 
márjdnzl 'schlummern' (508b). A nem infinitívuszi adatokban nyoma sincs 
az affrikátának: Vj. möy§nl§m'; Kaz. marjdnldm ; -rtsdrrí; mg^rjna' (imperat.). 
A továbbképzések is mind -n- tőre vallanak. KARJALAINEN az OL. 16. lapján 
a vaszjugáni nyelvjárásból csak továbbképzett tövet közöl, a kazimiból 
azonban tiszta -w-eset: marjdn-. Az affrikátát tehát nem tartja a tőhöz tar
tozónak KARJALAINEN" sem. Hasonló a helyzet a másik affrikátás infinítívuszú, 
-n- tövű többtagú igénél is, amelyet csak a nyugati nyelvjárásokból ismerünk. 
Az affrikáta (illetve cy Kaz -z-) csak a kazimi nyelvjárásban jelenik meg, 
az infinitívusz különben „szabályszerű": Fii. páadnná' stb., Kaz. pakdnzi, 
-G- 'erschrecken' (670a). Az OL.-ben itt is -n- tövűként szerepel a kazimi 
alakváltozat: paoan- (OL. 17). 

Bizonyára közös fonetikai okra vezethetők vissza azok a változások,, 
amelyek az -l- és az -n- tövű igék infinitívuszában észlelhetők. Pontos kísér-
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leti fonetikai vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy a jelenség mibenlétét 
és lefolyását tisztán láthassuk. 

F) Pusztán fonetikai oka van annak a jelenségnek, hogy a palatalizált 
tővégek (-Í-, -A-, -n-, -nt'-, -(-) az utánuk következő infinitívuszi -t-t asszimi
lálják, palatalizálják. A nyelvjárások többségében ilyen esetekben -t'-t, a Kaz 
M és O. nyelvjárásokban pedig majdnem mindig -<s-et találunk. Például: DN. 
••eH't'á\ xe'i't'a, Kr. x&tifci V. K%tá\ Vj. Ui'ta, Trj. UifaY3, Ni. xíJta, Kaz. 
X^si, O. x{stáy 'bleiben, zurüekbleiben' (346—7). A tőalakok KARJALAI-
NEN szerint DN. x^t'-, Trj. Fit'-, V. Vj. ttit-, Ni. x\§~, Kaz. ^ ís (OL. 175). 
DN. ui'iá\ DT. uH'ia , Kr. ut't'á, V. oH't'a\ Ni. usta, Kaz. up't'si, O. oxsta 
'schwimmen' (96a). Ha a -t- tövűeknél a kazimi nyelvjárásban a tő valóban 
-s-, amint az OL. az idézett egyetlen példa alapján felteszi, akkor a kazimi 
nyelvjárásra egyébként is jellemző metatézissel állunk szemben \l. a G pontot). 

DN. t'gt't'á\ Kr. tóttá, V. laX'ta, Vj. ia'lía, Trj. ÁásÁtá?3, Ni.•to-t't'a, 
Kaz. AnÁéf'stehen' (Íl20a). Töve": DN. töt-, Trj. Á&A-, V. M-, Vj. jal'-, 
Ni. tnt'-, Kaz. AOA'- (OL. 74). Az -A- tövűek közül három esetben a szokott, 
palatalizálatlan -t-t látjuk a kazimi infinitívuszban: \Ái\, lÁÁfi (lÁíti) mit 
Seitenfell versehen (den Schuh aus Renntierbeinlingen)', vö. IÁ ^'Seiten-
leder der Schuhe aus Renntierbeinlingen' (131ab); QA'U 'versprechen', vö. 
O.: al'da id. (132ab); Kaz. SIUA'U: lap s. 'verstopfen', O. suldá' 'zu-
náhen'. Jelentéselkülönüléssel: Kaz. láp SULA sí pass. 'sich verstopfen (die 
Nase)' (966a). Az idézett három eset közül az elsőnél talán egy denominális 
-t- képző közbejötte akadályozta meg az infinitívuszi -t- palatalizálódását. 

DN. uo'nt't'a , Kr. uo^nttá, V. ua'ni't'a Vj. ua'nt'á (-nt'sá), Trj. uuá*ntaV3, 
Ni. unj$ta , Kaz. íwnsf, uanéi (?), 0 . ua'Jtá" 'pflücken (Beeren)' (232a). 
Töve: DN. ugnt-, Trj. uuánt-, Vj. uant'-, Ni. iLn$-, Kaz. u^s- 'pflücken' 
(OL. 74). A -nt'- tövűek egy része — akár a fenti Vj.-i adat — palatalizált 
affrikátát mutat , — pl. DN. pániba stb. mellett Vj. pőnféá, pontsa 'umbinden, 
schlingen' (717ab, 1. OL. 56 is). 

Ni. pe-uájta, pe'u\á§\V, Kaz. peua^nsl 'Funken sprühen'; -tiÁÁ (681ab).. 
Összesen 15" többtagú -n- tövű igénk van, valamennyi a kazimi és nizjami 
nyelvjárásból. Egy különben nem ismert intranzitívképző szerepel ebben 
a tőben, amely a nizjami denazalizálódás során eltűnt ugyan, de az infini
tívuszi -í-nek -s-el való helyettesítése őrzi emlékét. 

Egy esetben nem a tővégi hang, hanem egy szóeleji mássalhangzó 
palatizáló hatása indukálta az infinitívuszi végződés palatalizációját: Kaz. 
(harv.) sánsí, -nti-, míg a többi nyelvjárásban -nt- van: DN. tdni)á\. Kr. tdntá, 
~Ni. gíjínta , O. édndá' 'einschrumpfen, eintiocknen' (912b). Sajnos, a szótár 
nem közöl paradigmatikus alakokat a Kaz. nyelvjárásból. Ezért nem álla
pítható meg, hogy egyebütt is hatott-e a szókezdőt palatalizált volta az ige 
egyes alakjaira. KARJALAINEN mindenesetre gán- tőalakban közli a szót 
az OL.-ben is (OL. 202). Kétségtelen, hogy a többség által képviselt -n-es 
alak az eredetibb, hiszen ez az ige a magyar csűnik szabályos megfelelője, 
1. EtSz., stb. 

O) Az -s- tövű igék egy része — különösen a keleti és az északi nyelv
járásokban — -tSi, -tsay3 stb. végződést vesz fel infinitívuszban. Ez az alak 
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a tővégi ~$- és az infinitívuszi -t- metatézisének eredménye (a kazimiban 
előfordul metatézis az ~s- tövűeknél is, 1. feljebb). 

Az OL. az igetövet ezekben az esetekben hol -á-, hol -t§- alakban közli, 
amint alább majd a példák során láthatjuk. Ilyenek pl. Kam. uoHsá, Trj. 
uuá"tsdV3, Ni. u°stá', Kaz. un^fsi, O. uqxstáx 'fischen' (262a), vö. DN. uoHé-, Trj. 
uuá'ts-, Ni. y>n§-, Kaz. un's-, 0 . uas- (OL. 90); DN. gwsta', Trj. kőlsáy3, V. 
kotsa\ Vj. ko'Uá, kpy't,sá, kptf,%, Ni. gustá, Kaz. ^o'ísf, O. gp'stá" (353ab), 
vö. DN. | « | - (%ÜU-) 'spannen, anspannen, aufziehen', Trj. kpts-, V., Vj. 
kpts-, Ni. ^ws-, Kaz. £0$-, O. ^o's- 'straffen, spannen, anbinden ua. ' (OL. 
141); DN. ká'stá\ Trj. kg^sdy3, Vj. JciHsá, O. /cásía (449a), vö. DN. ka§-, 
Trj. JcáHs-, Vj. fcYís- 'aufstossen, rülpsen' (OL. 4) stb. A vachi nyelvjárás
ban gyakran -f-t találunk az -£- vagy az affrikáta helyén, pl. iiáttá" 'fischen' 
(262a, más nyelvjárásokbeli megfelelőit 1. feljebb). A tő eredetibb alakja 
ekkor is affrikátás lehetett, vö. a nem-infinitívuszi alakokban: uátswú'; 
uácts§m; ui^á (uo.). Ugyanezen a példán viszont azt is megfigyelhetjük, 
hogy a nem-infinitívuszi alakok a tremjugáni nyelvjárásban is lehetnek 
-t- tövűek: uuátA§m, umtrJm, — de: uuücts§m'; uuitsá; küAat uualsaV3. 

Az affrikáta azoknak az igéknek nem-infinitívuszi alakjaiban is általános 
lehet, amelyekben au infinitívusz képzője -á- tőhöz járul, pl. a DN. xusta 
'spannen' mellett: gú^pzem, (pret.); gú^pze (353a). 

Érdekes, hogy a többtagú -£- tövű igék infinitívuszában nem találjuk 
meg ezt az egytagúaknái szinte szabályszerű metatézises affrikátás válto
zatot. Az -i- tövet minden változás nélkül követi az •infinitívuszi -t-. 

A fenti példákból is láthattuk, hogy míg néhol -U-, tehát hosszú affrikáta 
szerepel, előfordul a rövid -U-, -DZ- is. Hasonló a helyzet az -nts- tövű egytagú 
igék esetében is. Általában az a gyakoribb eset, hogy csak egyszerű, rövid 
affrikáta szerepel az infinitívusz végződésében, — ilyenkor tehát az infini
tívuszi -t- nyomtalanul olvadt bele a tővég affrikátájába. A DN. kgnj.sá\ 
Kr. kőntsá, V. Uőn'\sa , Vj. Jcgntsa\ Trj. kgn\tégy3, Ni. kosta', Kaz. kőn'si, 
O. kosta''kámmen stb. ' (408ab) igének a töve főnév (helyesebben nomen-
verbum): DN. kgnts, Kr. kgnts, V. kőn'U, Vj. kőn'fs, Trj. kgnts, Ni. kos, 
Kaz. kos, O. kos 'Nagel, Kralle'. Kétségtelen tehát, hogy tövében eredetileg 
is szerepel az -nfé- affrikáta. (Etimológiájára- 1. F U F . XIX, 107 — 8. stb. 
A nem infinitívuszi alakok általában (néhány legkeletebbi adaton kívül) 
szintén őrzik az affrikátát: DN. ŰBH konszern (praet.); kgnvzdm ta73 
'kynnen jálki, naarmu'; Kr. kőntsem, kőntpm; V. kőn'lim 'kynsin (praes.)'; 
Jiőnsi'm; kontsi (imperat.); kőn tS3 pám vagy kőntsdm pám 'heiná, jota \ 
sukkien sijasta káytetáán' ; Vj. Uőn'udl'; Jiőnths; liönsdt3; kőntsá, -\; 
Uőntsd pam' 'harjattu jalkaheiná'; Trj. kon'lem', -hm'; kőntsem', -dm'; 
kgn'sem', -sdm'; Uőntse', -a; Uőnctédm p'o'm' 'harjattu heiná (jalkineihin)'; 
kőnetsdm tfáyi ' raavittu paikka'; nimdA Jeőn'th \ux 'eráánlainen hamma-
stettu palikká, jolla suksien kostunutta pohjanahkaa silitetáán'. 

Az -nts"- tő mellett csak egy esetben találunk -s- tövet is a demjankai 
nyelvjárásban: kdnctsá\ kdétá\ DT. kdstá" 'suchen'. A többi nyelvjárásban csak 
-nts- tő fordul elő, kivéve természetesen az északi nyelvjárásokat, ahol a 
-té- affrikátának szabályosan mindig -|- (Ni., Kaz.), illetve -s- (O.) felel meg. 
A nem infinitívuszi alakokban itt is szerepel a nazális és az affrikáta kapcso
lata: DN. mán kdnctse'm (praes.); kdnepzem; kdntsa; kdnts ámp, kdn'thy ámp 
'vainumoira, etsijákoira' (411a). Az OL. 179. lapján is szerepel ez az ige, de 
csak az -nts- tő van feltüntetve. * 
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Az infinitívuszi tövek szempontjából a legtöbb érdekességet, eltérést 
— amint láttuk — a jóformán csak KARJALAINEN anyagán tanulmányozható 
legkeletibb (V., Vj., Vart., VK.) nyelvjárások mutatják. A tő legteljesebb, 
legeredetibb formája rendesen a déli nyelvjárásokban van meg. Az északi 
nyelvjárások kevésbé konzervatívok, mint a déliek, de ott azért nem találunk 
annyi változatot, mint keleten. A nizjami nyelvjárás határozottan az északiak
kal áll egy sorban.4 A tremjugáni, malij-jugáni és likriszovszkojei nyelvjárások 
mintegy középúton állnak az északi és a legkeletebbi nyelvjáráscsoport között. 

Nem hiszem, hogy a fenti összeállítás teljesen kimerítette volna azt, 
amit a chanti infinitívusz hangtanáról mondani lehetne. Mint már dolgozatom 
elején is említettem, szükséges volna rendszeres összehasonlító vizsgálatokkal 
elmélyíteni a kérdést, — ezt a munkát azonban nagyon súlyosan gátolja a 
terjedelmes és hangtanilag is megbízható manysi szótár hiánya. 

Cs. FALUDI ÁGOTA 

4 Ezt a nyelvjárást FTJCHS idézett művében az északi nyelvjárások között említi, 
mint legdélibbet (ott a szintén szokásos „kondinisch" megjelölés szerepel (2. és 6. lap). 
STEINITZ viszont a legészakibb fekvésű déli nyelvjárásként tartja számon (i. m. 9). 
A serkalyihoz nagyon hasonló (ahhoz földrajzilag is közeli) átmeneti nyelvjárás ez: 
hangtana a déli csoporthoz fűzi (í-zés), egyes tulajdonságai, így pl. szóföldrajzi körülmé
nyek, valamint éppen az infinitívuszi tövek viselkedése viszont az északi nyelvjárások
kal állítják egy sorba. 

10 Nyelvtudományi Közlemények LVII 




