
Nyelvtani'adalékok a keleti-chanti (osztják) nyelvjárásokhoz 

A keleti-osztják nyelvjárások egyikéről, a szurgutiról CASTB-ÉÍT adott 
áttekintést a déli, irtisi nyelvjárásról írt rövid grammatikájában (Versuch 
einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichniss. 1858. St. 
Petersburg. XIV + 126 L). Kívüle a keleti nyelv járáscsoportról senki nem 
közölt még nyelvtani vázlatot sem. A hangtani és lexikális szempontból 
legjobban ismert keleti nyelvjárásokból, a V., Vj., Trj . és a Jg.-ból K A B J A -
IÍAINEN—ToivoNEisr és PAASONEN—DONNEE, szótáraiban elég szép számú 
példamondat található, de ezek alapján, KARJALAIZSTEN és PAASOÜSTEN kiadat
lan nyelvtani feljegyzései nélkül (vö. KT. XVII, PD. XI ) 1 nagy fárad
sággal is csak hézagos nyelvtani vázlatot lehetne összeállítani.2 Addig is, 
amíg e feljegyzéseket kiadják és remélhetőleg új gyűjtésekkel kiegészítik, 
nem felesleges néhány apróbb nyelvtani megfigyelést közzétenni, vállalva 
azt a kockázatot is, hogy e nyelvjárások nyelvtani rendszerére vonatkozó 
ismereteink gyarapodásával az értékelések idővel módosulhatnak. 

1. A nominális állítmányú mondatok kérdéséhez 

KLEMM A. ,,A létige szerepe az osztjákban és a vogulban" c. cikké
lben (NyK. XLVI, 386—401) PÁPAY szövegeiből gyűjtött s itt-ott PATKANOV 
anyagával bővített gazdag példaanyagon mutatja be, hogy „gyakran szerepel 
állítmányul valamely névszó alanyesete a létige nélkül" (388); ezt a jelensé
get riiegfigy elte ,, az egyes és a többes szám 1. és 2. személyére vonatkozó
lag is" (i. h.). Ezt a példaanyagot a keleti nyelvjárások példaanyagával is 
meg lehet szerezni.3 

A keleti nyelvjárások közelebbi ismerete alapján valószínűleg ki lehet 
egészíteni KLEMMnek azt a megállapítását, hogy ,,a létezés fogalmát az 
osztjákban és a vogulban gyakran a létige nélkül csupán határozóval feje-

1 A továbbiakban az adatok mellől a források jelölése elhagyható, elegendő a 
KT. adatainál lapszám és a ül. & jelzéssel, a PD. adatainál a szócikk számával és CASTBÉN 
adatainál — amelyek átírásuk különbözősége miatt a többiekkel úgysem téveszthetők 
össze — puszta lapszámmal utalni a lelőhelyre. 

2 A KT. több esetben elég sok igealakot közöl s olykor még pret., vagy perf. 
jelzést is nyújt a különböző múlt alakokkal kapcsolatban, de az igeragozás rendszerét 
egyik nyelvjárásra vonatkozóan sem tudnók egyik vagy másik szócikk alapján össze
állítani. Sehol sem találunk utalást arra sem, vajon egy igealak alanyi vagy tárgyas 
ragozású-e; ezt csak n példamondatok összekeresésével és gondos egybevetésével lehetne 
talán eldönteni. 

3 Az osztják névmásokról készülő értekezésemben részletesen foglalkozom olyan 
nominális állítmányú mondatokkal, amelyek alanya személyes névmás. 
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zik ki, . . . " 4 (398). KLEMM példáihoz hasonlókat a V., Vj. és a Trj. nyelv
járásból könnyen idézhetünk, jóformán egyetlen címszóra vonatkozó adatok 
nyomán. 

V.: lg kötdUl 'oHt ?%& (367a); d% Küidtnn köldUl 'r/jí ORVim, H3i> Bacb 
(monesta)' (uo. és 279a); tgmpll Műim UőldUl 'missátoinenteistá (kahdesta)' (uo.). 

Vj.: ig UőldUi 'ő hol [van]?5 (367a); ti timp ortdl ttot 'missá on tárnán 
koiran isántá' (82b). 

Trj.: AdW Uot'l 'missá hán on, oHt rf l i ' (367a). 
Példáinknak az is közös vonása a KLEMM idézte példákkal (i. h. 398), 

hogy az alany mindegyikben egyesszámú. KLEMM többesszámú alanyra egy 
példát közöl: %ada náiprddt, sada náudrdet, 'ott a békák, i t t a békák' (i. h.) 
s ebben a határozószó mint állítmány voltaképpen nem különbözik az egyes
számú alanyú példáktól (ázel-ki tada, . . . , 'ha atyjuk ott [van], . . . ' ) . A 
hasonló típusú keleti (Vj). példák mást mutatnak: 

Vj. igy ifökdn] 'hán on kotona'; \in iö-^dnájcdn" 'he (2) óvat kotona'; 
{dy iö'Ttdnáiidt 'he (monta) óvat kotona' (143a). 

Vj.: igy pamiarn3 'hán on niityllá'; %in pamiarná:$dn 'he (kaksi) óvat 
niityllá'; {dy pa-miarná:tdt 'he (monta) óvat niityllá' (703a vö. 1085a). A Vj. 
pamiar 'niitty, noKOCb | Wiese' (703a) szó locativusa az első mondatban 
az a határozó, amely egyúttal „állítmány", a második és harmadik mondat
ban az „állítmány" egyezik a kettős-, ül. többesszámban levő alannyal. 
Ezek egyúttal arra is példák, hogy ragozott szó — példáinkban locativusok— 
másodfokon a duális vagy plurális jelét is felveheti. A finnugor nyelvek 
közül eddig a mordvinból ismertünk arra példát, hogy az esetrag mögé olyan 
formáns kerül, amelynek segítségével az alannyal egyeztethető: „mon ossan 
'én városban vagyok', min ossitama 'mi városban vagyunk' (os 'város' , 
ossa 'városban')" (ZSIEAI i. h.), továbbá, mint FOKOS DÁVID volt szíves 
a figyelmemet felhívni, vannak hasonló esetek a zürjénben is: keneé-ne? 
'hát hol vannak?' tanes ' i t t (vannak)', kerkaines 'a házban (vannak)', ti ne 
kvaitenes? ' t i hát hatan (vagytok)?', ahol a szokás szerint melléknevekhez 
járuló es állítmányi többesjel határozók után használatos (Nyr. LVIII, 117). 

Á Vj. nyelv járásterületen az egész lakosság kétnyelvű; mindenki beszél 
oszt jakon kívül osztják-szamojédul is (KT. XIV). Az OS. a l a n y e s e t ű 
névszók bizonyos korlátok között konjugálhatok (CASTBEN, Gramm. Sam. 
106, 366—8), arra azonban nem tudok példát, hogy ragozott névszó vegye 
fel az igei személyragokat vagy a többes jelét. A közölt Vj. példamondatok, 
tehát nem tekinthetők OS. tükörkifejezéseknek; inkább olyan belső fejlődés 
eredményei lehetnek, amilyen a zürjénben és a mordvinban is lezajlott. 

2. A keleti-osztják -3ÜI, -3A*| névszói végződésről 

1. A KABJALAINEN—ToivoNEíT-féle szótár címszavaiban és példa
mondataiban feltűnik egy, az északi és déli nyelvjárásokban ismerétlen 
névszói szóvégződés: -ém, -dUi. Ez a szóvégződés nem rokona egyetlen para-
digmatikus esetvégződésnek sem, — ez eleve is feltételezhető, hiszen cím
szavak végén is előfordul5 —, ScHÜTZnek „Az északi-osztják szóképzés" 

* Több finnugor nyelvből közöl példákat ZSIBAI (FgrRok. 86). 
5 A KT. többször felvesz címszónak suffixumokat is, az i t t tárgyaltat azon

ban nem. 
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(NyK. XL.) c. műve sem ismer ezzel biztosan azonosítható képzőt. E szó
végződés a V. és a Vj. nyelvjárásban elég gyakori, a rendelkezésünkre álló 
Trj. és Jg . anyagban azonban nem fordul elő, noha másik két, igen kevéssé 
ismert szurguti nyelvjárásból, a VK. és a Vart.-ból kimutatható. 

A magánhangzó-illeszkedés törvényei szerint a szótesthez illeszkedő 
-dlci, -dM végződésű szavak szembetűnő tulajdonsága, hogy e végződés nél
kül is kimutathatók, valamint az, hogy a suffixumos és suffixum nélküli 
szavaknak KARJALAINEN szerint azonos a jelentése. A szóbanforgó suffixum 
közelebbi megismeréséhez és funkciójának megállapításához szükséges az 
egész idevágó példaanyagot megvizsgálni. Először tekintsük át a szótár 
erre vonatkozó c í m s z ó a n y a g á t ; a p é l d a m o n d a t o k b a n 
levő előfordulásokat később tárgyaljuk. A jelentések részletes közlését mel
lőzve elégnek látszik egy-két jellegzetes német fordítás megadása. Sorszámo
zásunk a későbbi visszautalásokat könnyíti meg. 

2. Több nyelvjárásból feljegyzett m e l l é k n e v e k : 

1. V., Vj., VK. ai 'klein', (V. 
és Vj. csak a mondatban) 
VK. aidlc'i (3ab). 

VK. niarf', marpti', Vart. z>ia?j]c, 
niárjdUi 'glücklich' (6b). 

V. ögdf (V. mondatban gyrdRY), 
VK. öydr, oyrdW 'hocíi' (24b 
kk.) * 

V. d'zh, 9L3, dl, (abs.6) dldlti, d'h-
ldH\y]. dí\3, dld, dldTcl, VK. 
dia, dldkl 'gross' (42b). 

5. Vj. en3, endla, VK. en3, éndlci' 
?dick r"(52b). 

V v Vj. áhm , ahmdM 'bőse' (103a). 
V. idm', idmalci, Vj. idm, \dmdk\ 

abs., VK., Vart. j W ' , pmdlci 
'gut ' (167a). _ 

V., Vj., VK. ua n, V. uandkl, 
Vj. uanoM, VK. uándlci 'kurz' 
(225b)'. 

V. uöbni, uantdkl, Vj. tyanis, 
tyanthll (abs,) 'schmal' ,VK. 
uánt,uántdli 'dünn' (252ab). 

10. V., Vj. KoCg,V.jfgydB\Vi.Möud-
B (absol.), VKT^V^, tiöy§]ji\ 
Vart. ftox, Hoydfci 'láng' 
(285b). * 

V., Vj. ftímdf,V. KpmldK\,Yj. tföm3, 
abs. IJcm §fii 'breit' (304a). 

V. Hát, Ráldtfi, Vj. fial, (absol.) 
KapUl 'spröde' (365a). 

V., Vj. mdl, maldB, (az utóbbi 
alak a Vj.-ban abs. jelzéssel) 
' t ief (556b). 

V., Vj. náydíf, V. ndyaltdWi 
Vj. (absol.) náydUdEi^'kuvz' 
(611b). 

15. V., Vj. pdyt3, V. paydl3, payHelcl, 
Vj. peytdM (absol.) 'schwarz' 
(682b). 

V. p^st3, pestdfti, Vj. p£st3, p£s-
tdícl (absol.), VK. pest3, -tdM" 
' scharf (744b). 

V. p%lld%, pllldydM, Vj. p£Ud£, 
(abs.) pzlldydWi ' s tumpf 
(788b). 

V. ser3, serdici'', Vj. ser3 (attr.), 
serdM (absol.), VK. sér3, serd
ül' 'fest' (869b). 

V., Vj. tel&x, t'éldyalci 'offen, nicht 
zugefroren' (907b). 

20. V. tvrírf, tvrlrjdÚl adj., Vj. twirf, 
(abs.) tvrirjdtfi adj. (a meg
felelő Trj. melléknév a közölt 
példában 'splitternd' fordí
tással szerepel) (1012b k.). 

V. laydr'f, -rtdlti, Vj. iayart abs. 
iaydrhki, VK. idyar'f, -rtdW 
"'schwer' (1056a). 

V. Iöldrf, löldrjdFi, Vj. iöldrf, 
iöldrjdUl, VK. iöldrf, iöldrjdUV 
"'schartíg' (1102b).' 

6 Abszolút rövidítése KARjALAiNEiraél abs. vagy absol., mindig az általa alkal
mazott rövidítést adjuk. 
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Számos melléknév -dUi, -difi végződésű alakját KAEJALAINEN csak egy 
nyelvjárásból jegyezte fel: 

V. feljegyzések: 
uöpjj, uöprjdki 'fett' (7a). 
ojgdirí (óJcóm,), 6xm,dk% 'klein' 

(24a). " :'•'• ' 
25. uvUrjjj, yvtígrjdlci 'reich' (210b). 

yaldX, tyatox"} ualdydki 'unverhei-
ratet ' (222a). * 

yM^x, ¥&&%> uafoydkl 'astlos' 
(223a).* 

M^djf, jcáy,§j$§Ui 'leicht' (289a). 
UöldU 'offen', mondatban JcbllcdWí 

is (398a). 
30. Icőmparf, -rjalci 'geháuft' (406a). 

ftoúar 'arm' (413b), mondatban 
kdnd'rdlci is (8b). 

fídjs3 'krank', mondatban fídetsd-
'U* is_(446a). 

lasdft, lasdlcdla 'schwach' (490b). 
möntd^,- tdtidUl 'dicht belaubt' 

"(528a). 

35. mörd£,mördyd:Ui 'lebendig'(538a). 
nordU, nortidkl 'gerade' (591b). 
pündrf', -r}dU\ 'haarig' (707a). 
pá'ntdm, poLntdmaki 'kuiva'(714a). 
pülhrf 'löcherig' (780b), mon

datban púltarjdJci' is (763b). 
40. sQsdm , sösdmdtöi 'hart ' (882a). 

ioya\dj\ adj. [nincs fordítása], 
"mondatban to^á • Ugdtfi is (900b). 

táyldmp3 'aussehend wie' m o n 
datban thyldmpdkl is (990ab). 

tardm', 'hurtig', mondatban \ars-
mdkl is (1015a). 

tasdrf 'reich' (1027b), mondatban 
tdsdrjdlci is (8b). 

45. lerdrj', Igrdrjdlci' 'der lángé nach 
genommen' (1087a). 

Vj. feljegyzések: 

eudst3, euastaUi 'süss' (67a). 50. uö^dt, y,oy ytaB abs. 'dünn' (214a). 
idrjlci (attrib.), iarjlcalci (abs.) 

'wásserig, dünn' (162a). 
iöldff, iölarjd^i abs. 'schartig 

(z. b . messer)' (200a). 
ipld/j', ipldjjdtöi abs. 'rissig, kláf-
• fend Ydíeleftür, tisch)' (200a). 

ftdrds, Jcdr'sdlci '>>hart«, spröde' 
(430a). 

IcoT, köt, IcgldJci abs. 'dick' (461b). 
saram 'flach' (877b), mondatban 

sarmdjh (uo. és 794b). 
iőh, iőldJcl abs. 'ungefroren' 

(1106b)/ 

VK. feljegyzések: 
55. iőridrf, iör\&r\dki 'eisig' (160a). 'warm' (703b). 

parrwrf', -qdTci", pqmdrf, -rjdTci t^ldx, -ydkic 'leér' (1034b). 

3. Az idézett melléknevek jelentésének áttekintéséből arra lehet követ
keztetni, hogy a suffixum használatát nem befolyásolja az alapszó jelentése. 
Az is nyilvánvaló, hogy származékszavak is felvehetik e végződést, mert 
több esetben képzett a rövidebb melléknév; így a nomen possessoris -r] kép
zője van a 2., 20., 22., 23., 30., 37., 39., 41., 44., 45., 48., 49., 55., 56.-póldá-
ban (az alapszavak: VK. via\ Vart. vj3 'glück', 6a; V., Vj. tvn 'splitter5 

1012b; V. Igt, Vj. igl, VK. föl 'bruch im eisen' 1102b stb.), vagy nyilván
való, hogy a 47. a Vj. idrfk 'wasser' (160b) származéka, és hogy a 42. alap
szava V. thyldm 'aussehen' (990a) stb. 

4. Az -dki, -díci végződésnek az alapszóhoz járulását fonetikai okok sem 
igen befolyásolhatják, hiszen egyformán megtaláljuk példaanyagunkban 
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magánhangzóra és különböző mássalhangzóra végződő melléknevek eseté
ben; ha valamely szóhoz járul e végződés ugyanolyan változások figyel
hetők meg, mint a paradigmatikus ragozásban, pl. a csak szóvégi -3 (vö. 
KT. XXVI) ~ -d- a 4., 5., 15., 16., 18., 32., 42.., 46. és 54. példában; -i ~ &-
a 47.-ben; -%- ~ -y- a 10., 17., 19., 26., 27., 34., 35. és 57.-ben. Közelebbi vizsgá
latot igényelne, hogy a keleti nyelvjárásokban második, ül. utolsó zárt szó
tag redukált magánhangzója mikor esik ki, ha a szótag ragozás v. tovább
képzés folytán nyílttá válik. Példáinknak több mint a felében d v. § a suf-
fixum előtti zárt szótag magánhangzója, de hangzókiesést csak a 3., 11., 
24., 36., 50., 51. és 53. példában tapasztalunk. Talán a kiesés révén keletkező 
mássalhangzótorlódás mennyisége és milyensége a döntő körülmény. 

5. Kérdés az is, vajon a suffixum kezdőhangja az d, § vagy helyesebb 
ezt a hangot tővéghangzónak, ül. kötőhangnak tekinteni. Minthogy egy
részt az osztják keleti nyelvjárások tővéghangzóinak kérdése tisztázatlan, 
másrészt pedig pl. a V. és Vj. I, í, m, n, rí, r végű névszókhoz (a Vj.-ban 
nem mindig) közvetlenül járul a t többes jel, (1. erről egy később közlendő 
adalékom), s ezek a végződések — rí kivételével — i t t idézett példaanya
gunkban is szerepelnek s ezekben is mindben -dlti, -§M alakú a vizsgált vég
ződés, ezért egyelőre korai lenne a suffixumot -Ici-nek tartani, bár egyetlen 
példa mintha erre is akadna: V., Vj. a V 'viel' (70b), V. árki [sic!], Vj. á'rki 
5ua' (71a), de i t t a hangalaki eltérésen kívül a mondatbeli használat sem 
egyezik a többi példáéval. Amíg a tőhangzók vagy kötőhangzók kérdé
sében szófejtő vizsgálatok és ragozási táblázatok segítségével monogra
fikus vizsgálat nem történik, addig e kérdésről nem mondhatunk kö
zelebbit. 

6. A szóvégződés funkcióját illetően egy példa idézhető, amelyikben 
— a fordítás értelmében — differenciálja a jelentést: 58. Vj. f'fh% subst. 
ja adj. 'kylmá | kálte; kait ' (94a) s k ü l ö n c í m s z ó b a n . Vj. 9'thyeM 
adj. abs. 'kylmáhkö | etWas kait ' (uo.). A mai funkció kérdésének megoldá
sához azonban valószínűleg nem ez az egyetlen esetben kimutatható árnyalat-
különbség vezet, hanem az utalás a melléknév abszolút használatára. Hasonló 
utalást Vj. melléknevek mellett sokhelyt, V.-nál egyszer (4.) találunk, sőt a 
rövidebb Vj, adat mellett az attrib. megjegyzés is előfordul (18., 47.). Nézzük 
meg, egyezik-e ez az utalás a p é 1 d a m o n d a t o k tanúságtételével. 

A két nyelvjárásból idézhető, azonos vagy hasonló szerkezetű mondatok 
(a példamondat előtt zárójelben az itteni adatközlés sorszámát adjuk s ez 
a lapszám közlését feleslegessé teszi): 

(7.) V. tit3 idmdB, 'TaKT> Jia/rHo'; Vj. \gy jamaB, mör§g 'OHI> 3flopoBT>'. 
(4.) V. lőy9 mannlrilt d'Lhkl (v. dhlci ) , Vj. igy mannlr)3 dldki 'Kán on vanhempi 
(Vj. suurempi is) minua'; V. löy9 mdrjnlrjít dj,nam d*ijldTci 'hán on meistá 
vanhin'; Vj. norj tfátánmr]3 má Uatam dhM 'minun taloni on suurempi kuin 
sinun'. 

V. példamondatok: (1.) Uat tédlc3 ajdki 'huone on ahdas'; (3.) löy mánnlrjit 
oyrdttl 'hán on pidempi minua, OHT> Bbiuie MeHfl', \sdk3 oyrdUl 'hyvin korkea, 
korkein; (27.) ti bntsdy ualdydki 'ez a fenyő ágné lkü l i ' ; "^ . ) üy§m kdtsdHi 
'roJiOBa y MeHH ftoJiHT'b'; és pörjlám födjlfeM 'kylkeáni pakottaa' (687b); 
sdmám kdlsdWi 'iwoe cep#u,e 6OJIHTC>' (857b.); (33.) tsóntBg lasdltdM, tsvrjágti 
'nuora on höllállá, vedá tiukempaan'; (34.) ű iüy(^) mőntdftdki ['ez a fa sűrű 
lombozatú']; (39.) pdh pültdtjaki 'pohja on reikáinen'; (41.) Uat fogá-WrjdUi 
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'pirtti, jossa on tsuval'; (42.) muyi tayhmpdla ngr\ mesan, muyi náyl, muyi 
pdyl3 'minkávárinen on lehmási, mustako vai valkea'; (43.) így "tardmdlá 'sanbi 
merkitseván ropnom, mutta ei kuulu olevan vihainen'; vöydl tardmdki 'jousi 
on jáykká ' . A legtanulságosabb egy kétféleképpen feljegyzett példamondat: 
(31., 44.) didlta-sdf] didi k&narill. didi tdsdrjdM didi konaTdlci 'yksi rikas, toinen 
köyhá', mert ez azt bizonyítja, hogy noha valamennyi V. példában praedi-
cativ szerepű az -dici, -dU\ végződésű melléknév, sőt többnyire abszolút mon
dat vagy szólam végen fordul elő, azonban ilyen helyzetben sem kötelező 
a használata. 

Vj. példáink is kiegészíthetők: (1.) mdnni'rj aidWi 'nuorempi minua'; 
(7.) sál pót e-ldXtnn^aln3 törjid-mdRl 'jos kantaisi 100 puutaa, olisi hyvá'(123a); 
Msnál idydn ítpjska mndiq t£l idmdla 'y HMXb KaWflbiH ro/rb npoMbicna BCé 
xopouiH' (442b); (16.) Rojsdy iüyá pestdM 'veitsi pystyy puuhun' (vö. 445b). A 
Vj.-ból is idézhető példa, amelyik azt igazolja, hogy az idézett alakpárok bár
melyike állhat abszolút helyzetben: (21.) uvlta idydrhH vagy föydrf 'vaikea 
eláá (esim. kun saalista ei ole)'. Mind a két változat egy mondatban: (53.) 
saram rá% sarmdJJi 'puuro on sakea'. 

A fellelhető példamondatok egyikében sincs attributív helyzetben a 
kérdéses suffixumú melléknév.7 

7. A mondatbeli példák alapján az gyanítható, hogy a kérdéses szóvég
ződés az abszolút használatú melléknevek k i e m e l é s é r e , n y o m a t é 
k o s í t á s á r a szolgál. Ezt a gyanítást néhány nem melléknévi előfordulás 
is alátámasztja. 

Használható a t a g a d á s b a n : 59. V. dntim, antimdlci 'ei ole, HÍTb 
| ist nicht' (58a). A d v e r b i u m b a n a b s z o l ú t m o n d a t v é g e n : 
60. V. Ubt, UöldUl, Vj. Uöt, Jtöídtfi 'missá | wo' (367a): V. lg Köldjfi 'oHb r/rl}', 
Vj. igr UöífUi [ua.], V. di küidtnn MöídWi ' r ^ i oflHH'b H3T> Bacb (monesta)' 
tgmpll Uüiln KötdKi 'missá toinen teistá (kahdesta)' (uo. 279a). 

61. V., Vj. tdhlti absol. 'táállá, 3flicb | hier' (968a). Külön címszóban: 
V., Vj. í » | 'ua' (967b). 

Egy olyan példában is fellelhető az -dU\ végződés, amelynél az egész 
kifejezés funkciója f e l h í v á s , tehát minden további nyomatékosítás 
helyén való lenne: 

62. Vj. töfidtti [nincs ford.]: törSmpd t. 'eíí Bory | bei Gott!' (1007b és 
1016b) (vö. Trj. föcpc3, fö'p'3 'ainoastaan, vain, TOJibKO | nur, bloss, 1007a). 

8. A keleti osztják nyelvjárásokban az 'egy' számnév és a -p partikula 
a tagadásban együtt nyomatékosít (SAL: NyK. LIII , 215; LVII, 94). Hasonló 
módon az 'egy' számnév és a most tárgyalt szóvégződés együttes előfordu
lása is megfigyelhető. Az. 5., 10., 11., 52. és 13. alatt idézett melléknevek
ből képzett főnevek: Vj. dnáH 'umfang' (53a) V. jcőya'f, Vj. Ujua'f 'lángé' 
(287a), Vj.Ut)mta'f(-tá) 'breite' (304b), Vj. mtif(4¥)~dicke'(4Q2&f,Vj.mdlá*f, 
mdlá 'tiefe' (557a), továbbá Vj. poWt, pdW, pdla' 'höhe' (777a)8 szerepelnek 
ilyen csak suffixumös alakban feljegyzett szerkezetben: 

7 A Vj. a lUTi, VK. ö,UuU%% 'alt ' (131a) csak attributiv példákban fordul elő, 
nincs rövidebb alakja feljegyezve, V. megfelelője alldyi , áll§y3, ezért nem vonható ide. 
Hasonlóképpen az ide nem vont V. árki 'Vj. á'rlci' 'v iel r (1. 5.) szintén előfordul 
attributiv használatban is (969b V. példában). 

8 A képzőre nézve vö. SCHÜTZ, i. m. Kny. 44. 
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Vj. didnci'tdlci 'gleich dick' (8a, 
külön írva 53a). 

V. di Uö^á-tdkl, (kop.) köyá--
tdtfl, Vj. 9$ kpy,á't§ki, -kdiá-
k§n (dual.) 'yh tápi tká ' (287a, 
egybeírva 9a). 

65. Vj. d:{ kvmtd'tdíil 'yhtá leveá' 
(304b). 

Egy példában hasonló képzésű főnév (vö. 21.) szerepel mennyiség
jelzővel és esetleg -sM suffixum nélkül is: V. pút li:ydrta-pkl, Vj. potiyaria, 
-iydrtáf, -iydrtatdM 'ein pud schwer' (760a, 1056a, i t t a Vj. is különírva).9 

Nem meglepő, hogy az -dki, -§ki szóvégződés főnév mellett is előfordul, 
hiszen — amint már CASTRÉÜST megállapította — 55wie die finnischen und 
tatarischen Sprachen überhaupt macht auch das Ostjakische keinen bestimm-
ten Unterschied' zwisehen Substantiven und Adjectiven" (i. m. 22). A fordí
tások szerint a 6 3 . - 6 9 . kifejezések számunkra melléknévi jellegűek, de 
elképzelhető, hogy az osztják nyelvérzék számára nem, hanem 'egy vastagság', 
'azonos mélység' jelentésűek, tehát a suffixum nem főnévből képez mellék
nevet, hanem valószínűleg k i e m e l i a jelzős kifejezést. 

9. A 64. példa arra irányítja a figyelmet, vizsgáljuk meg, hogyan 
viselkednek a nyomatékosított praedikativ használatú melléknevek, ha az 
alanyuk, — amellyel számban egyezniök kell — kettős- vagy többesszám
ban van. 

(14.) V. ti küy§n ndydltdklydn; ti kuft ndydltdkltatdf ['ezek a férfiak 
alacsony növésűek' (2, Í117 sok)]7 (7.) V. ti ka löjcdn, pmdkiydn, Vj. í'i lokdn 
idmdkiiakd% ['ez a két ló jó ' ] , V. ti loyd \dmdkitapf 'námá hevoset óvat 
hyvát ' , Vj. ti löyd' idmdkiiatd (-iapt) 'ara (co) jiouia/i,H xopouiH'. (8.) V. ti 
perp" uandkltatdf 'námá laudat óvat lyhyet' . (10., 64.) V. di kö xd~ tdkltápt 
'poBHbi, yhtá pitkát ' . (32.) V. kopylam kdjsdJciydn ['kezem beteg']; ontVl sdml'l 
tgiilkdjsdkltá'ht 'noHOCb' (56b); tvry§ttám kdjsdkltapt 'keuhkoni óvat kipeát ' 
(1023a). (6.) V. ma pútlcim átmdkUdPmoPí nopcb He xopoufb' (762b). (52.) V. így 
áuítdl köldMtd:pt ['a haja dús'] . A példákból látható, hogy a V.-ban 
az -dki végű nyomatékosított melléknév ugyanúgy veszi fel a duális jelét, 
mint a mondat alanyaként szereplő névszó. A végződésről a Vj.-ban ugyanez 
állapítható meg, de közelebbi vizsgálatot igényel a duális és plurális jele 
előtt található -iá-, -{a- elem. A többessel kapcsolatban az a benyomásunk, 
hogy talán a többes szám jelével ellátott melléknévből a 63.—69. példában 
Jsözölt típusú főnevet alkotnak s ezt pleonasztikusan újra többesbe teszik. 

10. Egy példában az -§kl nyomatékosító elem locativusban levő szó
hoz járul: V. uan 'schulter', ma uün§m, s ebből: loyd ma uündmndkl 'hán 
on minulle olkaan asti ' (226b), azaz kb. ilyen szemléletű a kifejezés: 'ő az 
én vállam [magassága]ban [úgy bizony!]'. 

Egy példában a nyomatékosított melléknévi alak további suffixumot 
kap: 4. példánkhoz csatlakozik az ugyanott k ü l ö n c í m s z ó b a n sze-

_ 9 A V., Vj. a~ i paradigmatikus váltakozás pl. V. laua'ta': (imperat.) llutl, 
Vj. iaw'toi: iuti 'zu essen gebén' (1100a), vö. STEINTTZ, Ostj. Vok. 33 kk. A Vj.-Ban 
nincs^ >"-szókezdet (1. KT. 133 — 203, 1039 — 1112), ezért V. li- megfelelője Vj. i-, pl. 
V. iistcf, Vj. i§ta 'weinen' (189b) stb. 

Vj. dikölatdki 'gleich dick (9b5 
különírva 462a). 

Vj. d{mdla-tdkl 'gleich t i e f (10a, 
különírva 557a). 

Vj. d.ipdla-tdkl 'gleich hoch' (10b, 
különírva 777a). 
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replő Vj. d-ldlcijsd:k3 'sehr gross', vö. DN. -tSdk, -nzdk a. még C , Kr., Trj., 
Ni., Kaz. és O. nyelvjárásból közölt képzővel, a Trj.-ból: -tsalc suff. dim. et 
kompár. (932a), továbbá Vj. isdk itnrí '(hyvin) myöháán illalla' (104a) 
(vö. FUCHS: FUF . XXX, 169- Í71 ) . • 

11. Valószínűleg idevonható 70. példaként egy olyan Vj. szó, amely
nek sem a rövidebb alakját nem ismerjük, sem a jelentését nem jegyezte fel 
külön KARJALAINEN: űldÜi , ^hícV: ál üldki 'jedes jahr ' , s$%s üpM 'jeden 
herbst' (102a, egybeírva 829a); kásná tö"yü:tdFi má tvylm nőrjdn kgísfolli 
'jeden frühling fischest du an meinem fangplatz' (971b vör 102a); az alapszava 
talán egybevethető az ugyancsak fordítatlan V. ütx3 szóval (102a). 

Hasonlóképpen hiányzik a rövidebb alak esetleges 71. példánkhoz is: 
V. kgjsim eruhudlá 'haisee pohjaan palaneelle' (449b). Külön szótározott 
adatok: eudl 'geruch' (68b) és kgjsim éudl 'geruch des am boden angebrann-
ten ' (uo. "és 449b), de egy ebből képzett" *e-uldu alakú melléknév — legalább 
is címszóként — nem szerepel. 

A V. sem, Vj. sem' 'Auge' szó származékai között is vannak biztosan, 
ül. esetleg idetartozó példák. 72. egy az eddig ismertetett példákkal való
színűleg azonos típusú példa: „sárjki sempdki t . sár}Jclsemp3 (kvsi) terávásil-
máinen, tarkkanáköinen" (850a). Ha a zárójelben levő 'ember' szót az adat
közlő magyarázatként tet te hozzá, s nem jelzős szerkezet a megadott kife
jezés, akkor itt nincs mondatbeli használatra példa. A 'szem' fosztóképzős 
származékai közül V. semh%, Vj. se'-mhx 'blind' (857b) csak a V. hosszabb 
alakja sorolható minden további magyarázat nélkül eddigi példáink közé; 
73. npivtdldx semhydTtl 'syntymástáán sokea' (585b). A Vj.-ban ugyanis a 
szóvégződés és a suffixum között egy talán nyomatékosító -|- elem található, 
s a jelentés is módosul bizonyos fokig: semhytdkl 'ohne (von jemand) gesehen 
zu werden' (857b). Ezt a kifejezést KABJALAINEN" sg. 1. sz. birtokos személy
raggal is feljegyezte s a birtokrag — mint az esetragnál — itt is a suffixum 
előtt van: semhyamtdki 'nákemáttáni ' (uo.). A -í-vel bővített hosszabb 
melléknév határozói használatban is előfordul; semn3 iasdfjldUdl sfsvyl, 
semhytdlci iasdrjhy,dl wdrfsvyi 'edessá puhuu toista, takana toista' (855a). 

Van még két "olyan példa, amelyben az előbb említett, talán nyomaté
kosító -t- elem fellép az -dkl suffixum előtt. Vj. móydt 'reihe', ennek feltételez
hető -u képzős származékából: mgyldutdJcl 'vuorotellen' (513b). Aligha von
ható icle V. Ivmdltdki 'bloss, nackt', \fj. ndrdy-ímdltdUl ua. (1072b, 1073a, 
vö. 48a, 631b). Az alapszót KARJALAnsrEisr sem a V., sem a Vj.-ból nem jegyezte 
fel, de vö. DN. témát, s tb. (1072b) s másik, az idézettel azonos jelentésű V. 
származék: Ivmldg (1073a). Az eddig közölt mintegy 70 példától eltérően 
a Vj. adat más átírással is előfordul: nardy-imdltvkH\ -i'mdtivkV (631b), 
a V. adat viszont jelzői szerkezetben szerepel (1072b) s ezért a 'blossr 

jelentésű adatok idevonhatósá ga rendkívül kétes. 
12. Az ismertetett -dki, -dkl további biztos megfelelőit nem ismerjük. 

Talán ide vonható a déli nyelvjárásokból: -ák3, Ko. ndr, ndrá-k3 'solaa (pitká 
ja oksaton, puista) | schlank' (PD. 1466), de nincs rá további adat, s a keleti 
-d- ~ Ko. -a- is közelebbi vizsgálatot igényelne, továbbá az északiból -&: 
sel keu, seldk-keu [sic!] 'kavics', melyet SCHÜTZ (i. m. 34) — nem meggyőzően — 
kicsinyítő képzőnek nevez, bár az lehetséges, de most még nem bizonyít
ható, hogy a tárgyalt keleti osztják nyomatékosító elem kicsinyítő képzőből 
ered. Csak az 58. példa hozható fel e feltevés mellett érvül. 
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Talán hajszálnyival nagyobb annak a valószínűsége, hogy az -dki, 
-§ki szóvégződés az osztják keleti nyelvjárásaiban közhasználatú -k- hang
alakú s gyakran magánhangzóra végződő translativusszal, rokon eredetű, 
vagy legalább is a translativus analógiája segítette elő a tárgyalt szóvégző
dés kifejlődését. Erre utal egy V. példa: (30.) ultra kompBr\dkl pvnl 'IIOJIHO 
KJiaflH'. A megfelelő Vj. melléknevet a szótár csak a V.-val azonos rövidebb 
alakban közli, — ennek még nincs semmi különösebb jelentősége, — de az 
idézett példamondatot is közli a Vj.-ból, s a melléknév ott határozottan 
translativusban van: [kompdrfycd pvnl 'pane kukkuraksi ' (406a). E példák
ban a melléknevek nem nominális állítmányok, de nem is jelzői használatnak. 
Elképzelhető, hogy nem jelzői használatú, translativusban levő mellék
nevek váltak nominális állítmánnyá s így alakult ki az -aki, -§ki végződés. 
E feltevés támogatására még két példát lehet megemlíteni. Van egy több
féle változatban közölt V. példa, 29. példánk: Lehet a nominális állítmány 
a melléknév rövidebb alakjában is ögpl kohk 'ovi on selálláán', sőt a hosszabb 
is bxp\ koMdkl 'ovi on auki', de ilyen fordítással még egy másik, többnyire 
lativus-dativusi funkcióban fellelhető partikulával is feljegyezte KARJALAESTEN: 
öxpi Mld%nam . Minthogy a -nam, -nám partikula10 a keleti nyelvjárásokban, 
ha másodlagosan is, de irány jelölésére alkalmas, vagy irány jelölés nyomaté
kosítására használják, így az idézett kétféleképpen megfogalmazott példa is 
valószínűsíti a tárgyalt suffixum és a translativusi -k-~-y- esetleges rokon
ságát. Másik érvként nem melléknévi, hanem határozói példa hozható fel: 
Vj. rf Uömn3 (Uömn3) éhutdki rdkdfs\3 'aalto löi veneen yli' (812b). A Vj. 
ehutdki' 'über — hin, auf—clarauf V. megfelelője világosabban utal a trans
lativusi eredetre efoutdyi, ehwtdyi 'über, quer über; auf — darauf' (130b). 
Természetesen behatóbban kellene a keleti-osztják nyelvjárások translativusá-
nak hangalakját és funkcióját vizsgálnunk, hogy a most tárgyalt suffixum 
és a translativus-jel összefüggésének kérdésében a végső szót kimondhassuk. 

Minden bizonnyal e l v á l a s z t a n d ó , — legalábbis szinkronikus 
tárgyalásban — a tárgyalt nyomatékosító elemtől a többnyire állatnevek
ben előforduló -ki végződés, amely a keleti és ri tkábban déli nyelvjárások
ban közvetlenül a mássalhangzós tőhöz is járulhat: V. ieldrki\ Vj. iefdrki, 
VK. iét'drlci, Vart. idhrki\ Likr. iftUrki, de Trj. iáfdrtjC (vö. Mj.), DN. 
jíatidrrjai, Ni. iitdrá" 'birkhuhn' (198a); V., Vj. koforB, VK., Vart. kotdrki', 
de Trj." kötrdr''\vö. Likr., Mj.,Jg.), Ni. kpíáf (vö. Kaz., DN., Kos . /C. , Cs., 
Kr.,Kam", Ko.) 'gestreiftes eichhorn' (441ab, PD. 817); V. BtsaB, Vj. kíjsaki, 
VK. Mtstiki', Vart. kitsá'ki, Likr. BctstiKr, Mj. Btsa'W, Trj . Btsa'B 
ein wasservogel' (447b); Trj. p'dldrjB, Jg . pdlldrjTa, de DN. pdl§r]G3 (vö. Kr.) . 
Trj . 'gewöhnliche maus ' stb. (698b, P D . 1740); V.,Vj. svu§rFi, Trj . sajadrkV, 
Jg.sapp§rki,áeKo. sapra-i, DN. sáBdryjái,Ka,z.sőprae(vö.Ni.) 'frosch' (865a,PD. 
2078). Ezekkel talán egyeztethető suffixum van a következő főnevekben is: 
Jg . anúdki 'so wird die schwiegertochter vom brúder oder von der schwester 
des mannes genannt' (23; vö. 1200); Tr].eithB (kop.) "ithkV 'anrede an einen 
kleinen knaben (des gewáhrsmanns)' (vö. O. €zV 'jüngerer brúder') (94a); 
Likr. müídki', Mj. muÁki", Trj . rmilUl 'rátsel' (56Öa) stb. 

VÉRTES E D I T 

10 É partikulával ugyanezen adalékok között részletesebben is szándékozom 
foglalkozni. A közölt példákon kívül KABJALAINBN a szóbanforgó melléknév trans-
lativusát is feljegyezte mondatban: bxpi leólelcs pvnl 'avaa ovi auki (selálleen)' 




