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Pallas manysi adatainak hangtörténeti használhatósága 

HAZAY OLIVÉR (A vogul nyelvjárások első szótagbeli magánhangzói, 
1907) MUNKÁCSI anyagára, KANNISTO pedig (MSFOu. XLVI.) saját gyűjtésére 
alapozta hangtörténeti rendszerezését a manysi vokalizmus történetére vonat
kozólag. STEIISTITZ nemrégiben megjelent könyve (Geschichte des wogulischen 
Vokalismus, 1955.) ugyancsak elsősorban KANNISTO és részben saját gyűj
tésére épít, de egyes esetekben figyelembe veszi MUNKÁCSI és néha-néha 
AHLQVIST följegyzéseit is. O azonban már helyesen rámutat a régebbi föl
jegyzések nyelvtörténeti fontosságára is (i. m. 2, 169), és ezeknek kritikai 
kiadását szorgalmazza. Etimológiai cikkekben hellyel-közzel fölhasználják 
PALLAS nagy állattani művének, a ,,Zoographia Rosso-Asiatica"-nak adatait , 
sőt egyes régebbi följegyzéseket is (pl. PAASONEN: K S Z . XIV, 50; KÁLMÁN, 
Obiugor állatnevek, és uő.: MNy. XXX, 103; N. SEBESTYÉN, AZ uráli nyelvek 
régi halnevei; HARMATTÁ: MNy. XLV, 161—4), de PALLAS Vocabulariumának 
elég tekintélyes anyaga mindeddig kiaknázatlan maradt. Ennek oka egyrészt 
az lehet, hogy PALLAS gyűjtői nem értették a manysi nyelvet, így számos 
hibás adat és mulatságos félreértés adódik ennek a soknyelvű szótár
nak manysi adataiban is (néhány példát megemlítek: NyK. LIX, 244. 
jegyz.), másrészt a szedők és korrektorok sem értették a nyelvet, így még 
a nyomtatásban is tetéződhettek a hibák. Mindehhez hozzájárulhat az is, 
hogy a cirill ábécé nem nagyon alkalmas a manysi nyelv hangjainak 
rögzítésére. 

Szerintem azonban nemcsak a mássalhangzók történeti vizsgálatában, 
hanem a vokalizmus történetében is haszonnal lehet felhasználni a Voca-
bularium és természetesen a Zoographia adatait is. A manysi nyelvjárások 
mai képe nem olyan régen alakult ki, és bizonyos fontos hangtörténeti vál
tozások egészen későn, a XVII—XVIII. században bontakoztak ki (vÖ. STEI-
NITZ, Wog. Vok. 175, 182). Ezért nem mellőzhetők a XVIII . századi adatok, 
amelyek minden hangtani pontatlanságuk és kétértelműségük mellett gyakran 
kétségbevonhatatlanul régiesebb alakokat tükröznek, mint REGULY, MUN
KÁCSI és KANNISTO gyűjtései. 

Csak néhány példát említek. Nemrégiben mutat tam rá (UAJb. XXVIII , 
266,), hogy PALLAS csuszovajai adataiban a ma már mindenütt lekopott szó
végi magánhangzó még elég rendszeresen mutatkozik. STEINITZ (Wog. Vok. 
169) észrevette, hogy PALLAS berjozovi (északi) adatai — éppúgy, mint a 
mai nyugati, keleti és déli nyelvjárások — még nyilvánvalóan s-ezést mutat
nak, az északi s >> s változás tehát ekkor még nem zajlott le egészen. 

Az így nyert eredményeket támogatják^ egyrészt a jövevényszavakból 
nyerhető tanulságok, amint arra 1957. aug. 9-én Oslóban tar to t t előadásom-
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ban rámutat tam, másrészt — amint hozzászólásában STELNÍTZ megemlítette — 
az orosz nyelvbe átment vogul helynevek. 

PALLAS Vocabulariumának adatait KLAPEOTH is nagyrészt fölhasz
nálta ,,Asia polyglotta" című 1823-ban megjelent könyvében. PALLAS adatai 
ezen a csatornán át eljutottak HUNFALVYIIOZ is, aki ,,A Vogul föld és nép" 
című 1864-ben megjelent munkájában REGÜLY alapján igyekezett megfej
teni őket. 

Ha sikerrel jár közeljövőben tervezett tanulmányutam a Szovjetunióba, 
akkor a kéziratos és már kiadott XVII—XVIII . századi szójegyzékekből 
aránylag rövid idő alatt egy manysi nyelvtörténeti szótárat lehet szerkeszteni, 
amely számos becses adalékkal szolgálhatna a manysi, sőt esetleg nagyobb 
távlatban a finnugor hangtani és szófejtő kutatások számára. A szójegyzékek 
— gyakran szándékukon kívül — alaktani tanulságokkal is szolgálhatnak 
majd nemcsak a képzett szavak révén, hanem annak következtében is, hogy 
a manysi nyelven nem tudó gyűjtő mutogatására vagy oroszul föltett kér
désére a manysi adatközlő sokszor nem egyszerű nominativusi alakkal válaszolt, 
hanem például a testrész- és rokonságneveket ellátta birtokos szemelyraggal; 
elég változatos alakokban fordulnak elő az igék is. 

Kutatásainkat természetesen megnehezíti az a tény, hogy a mai, illetőleg 
a MUNKÁCSI és KANNISTO idejében élő nyelvjárások gyakran nem közvetlen 
folytatói a XVII—XVIII . századi följegyzések nyelvjárásainak. Ugyanez a 
helyzet azonban más nyelvekben is. Nagyon sok magyar nyelvemlék sem 
közvetlen előzménye a mai nyelvjárásoknak, mégsem tudnánk magyar nyelv
történetet elképzelni nyelvemlékek nélkül, csak a mai nyelvjárásokra alapozva. 

Hogy milyen tanulságokkal járhat egy ilyen magyarázatos nyelvemlék
kiadás, példaképpen közlöm PALLAS Vocabulariumának első 15 tételét. Ilyen 
csekély anyag bemutatásakor nem tar tot tam szükségesnek az anyag betű
rendbe szedését. Pövidítéseim a következők: Csu. = csuszovajai, B. = ber-
jozovi, Cse. = cserdini, V. = verhoturjei nyelvjárás. Ezek közül ma már 
csak a B. (északi) él. A Csu. a déli, a másik kettő a nyugati nyelvjáráscsoport 
egy-egy tagja volt. Magyarázó és összehasonlító adataimat, ha jelzés nélkül 
valók, MuNKÁcsitól vettem, de gyakran utalok KANNISTO (Vok. = MSFOu. 
XLVI, Tat. = FUF. XVII) adataira is. A , ,H" jelzés és az azt követő szám 
HUNFALVY „Vogul föld és nép" (Pest, 1864.) című művének 18 — 38. lapján 
levő szójegyzékben az illető szó sorszámát jelzi. 

B. TópbiMt., Cse. TopoMi., V. Tapjvrb, Csu. TapoMi., CanpeHT Tapoivrb 
(To ecTb : CBeTJioii ci'HHíe : nyiojn^y BoryjiHqb Ha3biBaeTCfl LLÍaHTanb.) (1 — 2) 
— Csu. TápoiWb 'Heöö' (5) — Vö. E. tardm 'ég, isten, időjárás' — K. ; P . sairdr\, 
sairir) 'fehér' - H l , KANN. : FUF. XIV, 57. kk. 

Csu. Hanp-b 'He6o' (5) — Vö. AL. naar, K. nájdr, T. nájar 'fejedelem' 
— Vok. 8. 

V. HyMMa 'Heöo' (5) - Vö. É., P.. T. num, K. nőm 'felső' - H 4. 
Cse. Tyjn, 'Heöo' (5) - Vö. É. tul, K. tol 'felhő' - H 4, KANN. , Vok. 121. 
B. CoyML 'Heöo' (5) — Vö. E. sáw, 'csillag'. Birtokos személyraggal? 

— H 4 a 'meredek stb. ' jelentésű soma szóval veti össze. Nem valószínű. 
Csu. Cá3yMb 'OTeií' (8) — Vö. É. sasir, K. sas, P . éas 'nagybácsi'. Egyes 

sz. 1. szem. birt. személyraggal, — H 57. 
V. Ián., Iery, Cse. Inrb, EHrb, B. Ea 'Őrei],' (8) — Vö. É. jári, K. ja, 

P. jái, T. jau, AT. jü 'apa', AL. jaum-pü 'bátyám', — H 57, KANN -., Vok. 32. 
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Csu. AHKOM-L, B. AHKTJ, AHry 'MaTb' (11) — Vö. É. átjkw, KL. ár\k 'anya'. 
A Csu.-ban egyes sz. 1. szem. birt. sz. raggal. — H 58, STEIN., Wog. Vok. 262. 

V. ABaTbi 'MaTb' (11) — H 58. mordvin szónak véli. 
Cse. Ciora 'MaTb' (11) — Vö. AL. sük 'csecs', K. sok 'anya' — H 58. nem 

tudja magyarázni. STEIN., Wog. Vok. 284. 
Cse. Qicb 'MaTb' (11) - Vö. K A N N . P . sis 'Mutter ' (Vok. 60). 
Csu. nyvM'b, Ve. Ily, Cse. ITyy, B.Uu 'CHH' (14) - Vö.É., KL., P., AT. 

pü, T. pju 'fiú'. A Csu.-ban 1. szem. birt. sz. raggal — H 59, KANN. , Vok. 109. 
Csu. AMH-b, V. Aá, Cse. Aa, B. Ara 'j^oqb' (17) — Vö. É. áyi, KL. oái, 

P. oá, K. oá, T. áu, áw 'leány'. A Csu. alak egyes 2. szem. birt. raggal. — H 
60, K A N N . , Vok. 19, 24. 

Csu. ÍOBae 'BpaT' (20) — Vö. AT. jü 'apa' + T. áu 'leány', P. jái-á 'test
vér'. - H 61. 

Csu. IsraHny 'BpaT' (26) — Vö. É. jáyi 'apa' + *a ( > oá, öá) 'lány' + 
pü 'fiú'. Az H talán sajtóhiba u helyett. Ha M helyett áll, akkor *jáydm-pü 
'atyám fia' — H 61. 

Csu. HiTb '(öojibiuoíi) BpaT' (20) — Vö. T. jánu 'nagy' — H. 61, KANN. , 
Vok. 35. 

V. Eafi 'BpaT' (20) — Vö. É. jáyáyi 'nőtestvér' — H 61. 
V. Eyna 'BpaT' (20) - V. EHirb (23), Cse. EÖaBbi 'CecTpa' (24), - H 

61 — 2. 
. Cse. EMaií 'BpaT' (20), Csu. briviá,, V. EyMa 'CecTpa' (23) — Vö. 

*jáum-á, *jáym-á, *jáym-aj 'apám lánya (nőtestvér)'. — H 61 — 2. 
B. KiOHra 'BpaT (6[oJibiuoH])' (20) — Vö. É. kank 'nagybátya' — H 61. 
B. AncH 'BpaT' (M[jia/niMH])' (20) — Vö. É. apsi 'öcs'. — H 61. 
Csu. K)6OBO 'CecTpa' (23) - Vö. AT. jü ' a p a ' + ? - H 62. 
Csu. Miua, Mcb 'CecTpa' (23) — Vö. K. is 'hug' vagy Hs-á 'kis leány'. 

- H 62. 
B. Ierb—Ara (T. e. oTi;oBa j\om>) 'CecTpa' (23) — Vö.' É. jáy-áyi 'nő

testvér' — H 62. 
Csu. KOMTJ, KooM3ivrb, V. Xyjvn>, B. TyM-b 'My>K' (27), Ryivit, XyMi. 

'MenoBeK' (43), XyMbi 'JIIOAH' (47) — Vö. É. xum> KL. Uum, K. kom 'ember, 
férfi, férj'. A második Csu. alak tkp. 'férjem'. — H 63. 

Cse. AnqyxT. 'My>K' (27) — É. ánsu%, KL. ánsu% 'öreg; gazda' —- H 63. 
B. HyHT. 'My>K' (27) — A %um kétszeres sajtóhibával? — H 63. 
Csu. Hé, HflMb, V. Hé 'Híena' (30) — Vö. É. né 'nő, asszony'. A második 

Csu. alak tkp. 'feleségem' — H 306, KAISTN., Vok. 41. 
Cse. EKyMb, B. Ernya ')KeHa' (30) — Vö. É . ékwá 'asszony, feleség'. 

A Cse. alak tkp. 'feleségem'. A B.-ban az -JT- sajtóhiba lesz, vagy tévesen 
hallotta bele a följegyző. — H 306. 

Cse. BaHTb '>KeHa' (30) — Vö. R E G . voant 'asszony' (VogF. 23) — H 306. 
Csu., V., Cse. AH 'fleBa' ( 3 3 - 4 ) - Vö. KL. oái 'leány'. 
V. TyMiua ',Q,eBa' (34) — Vö. KL. wüs, K. vis 'kicsiny' + á 'leány'. 
B. Héy 'AeBa' (34) — Vö. É. né 'nő'. 
B. AHH '^eBa' (34) — Sajtóhiba *Ara helyett. 
Csu. MHKbKO 'MajibTOK' (37). 
Csu. yiiiOHi, 'ua'. (37). 
Csu. yacyMb., V. YMeKyMi. 'ua.' (37). — Vö. K. vis-Uom 'fiú'. 
V. TyHuiapb, Cse. Ycbicap, 'MajibqHK' (37), B. TyHuiapt 'J\viTfl' (40) — 

Vö. KL. wüs-Uár 'kisgyermek'. 
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B. НТяуремъ — хунъ 'Мальчик' (37), Нявеемъ 'Дитя' (40) — Vö. É. 
пагигэт 'gyermek' + %ит 'ember'. Az összetett szó második tagjában az н 
bizonyára sajtóhiba м helyett. A második szóban az első e helyesen: p. 

Csu. Анбутъ, V. Аипу, Айбу 'Дитя' (40) — *aj-pü 'fiú-leány'. A Csu. 
alak többes számú, helyesen *Аибутъ volna. 

Cse. Усызумъ 'Дитя' (40). 
Csu. Класъ, Холласъ, V. Колосъ, B. Еллемъхоллесъ 'Человек' (43), 

Csu. Класоть, B. Колахъ 'Люди' (46—7) — Vö. É.eUmxőfos, KL. Jiáls 
'ember'. - H 56, 387. 

Cse. Ириголосъ 'Человек' (43), Ирмколосъ 'Люди' (47) — Talán az 
előbbi torzult formái. 

V. Макумъ 'Люди' (46) — Vö. É. mä-%um 'emberek, nép' — H 387. 
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