
A szúrguti osztják nyelvjárások hangjelöléséről 
és hangmegfeleléseiről 

A keleti osztják nyelvjárások közül legelőször a szurguti nyelvjárásból 
jelent meg igen csekély nyelvtani és szókészleti anyag CASTRÉN feljegyzésében 
(Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichniss. 
18491, 18582). Noha CASTRÉN hangjelölése rendkívül elnagyolt, ennek ellenére 
sem tudta Szurg. adatai t (az ő jelölésében S.) egységesen átírni, mivel a felső-
és alsószurguti adatok (a továbbiakban FSzurg., ill. ASzurg., CASTRÉN jelölése 
szerint OS., US.) gyakran olyan eltérő hangalakúak, hogy még CASTRÉN is 
szükségesnek látta ezen nyelvjárásilag különböző adatokat külön-külön meg
adni. A Szurg. nyelvjárásokra vonatkozó ismereteinket CASTRÉN említett 
műve óta csak szótárak címszavai, ill. példamondatai gazdagították. A leg
több példamondat a Trj . nyelvjárásból áll rendelkezésünkre K A R J A L A I N E N — 
TOIVONEN szótárában, ezen kívül még a Jg . nyelvjárásról szerezhetünk köze
lebbi ismereteket PAASONEN—DONNER szótára alapján. A szókészletre vonat
kozóan azonban még több Szurg. nyelvjárásból van szépszámú adat KARJALAI
NEN szótárában, ahol rendszerint a szavak likriszovszkojei (Likr.), malijjugáni 
(Mj.), vartovszkojei (Vart.) és verhnyekalimszki (VK.) alakjai, sőt helyenként 
még a Pym-melléki alakok is megtalálhatók. Szövegkiadvány azonban eddig 
egyik Szurg. nyelvjárásból sem jelent meg. Az első lépést ezen a téren is — 
a vachi nyelvjáráshoz hasonlóan — ÏYERjosKiNnak egy, azymie,nrH3 kiadásá
ban megjelent elemi iskolai tankönyve jelenti.1 

A hangjelölésre vonatkozó ismereteinket, mint a fentiekből látható, 
rendkívül különböző értékű forrásokból meríthetjük: CASTRÉN pontosságra nem 
törekvő, PAASONEN és KARJALAINEN túlságosan pontos, valamint TYERJÖSKIN 
gyakorlati célú átírásából. STEiNiTznek viszont olyan kevés a Szurg. feljegy
zése, hogy ezeket még PAASONEN és KARJALAINEN átírásának egyszerűsítése
kor sem vette figyelembe.2 Minthogy az eddigi feljegyzések a nagy kiterjedésű 
Szurg. nyelvjárásterület különböző vidékeiről származnak, már eleve nagyobb 
nyelvi eltérések várhatók, ennek ellenére hasznosnak látszik a különböző — 
s meglehetősen számottevő eltéréseket mutató — Szurg. feljegyzések egybe
vetése. Ez annál inkább tanulságosnak ígérkezik, mert az irodalomban több
nyire csak a Trj. és a Jg. adatok szoktak szerepelni. A leggazdagabb — bár 
pusztán gyakorlati célú — anyag TYERJÖSKIN tankönyvében található, s ezért 

XH. H. TepëiuKun: EyKBapb. rçatrox HanaJibHbiH iiiKOJia noÄroTOBHTeJibHbiö KJiacc 
naiaH (CypryT rçaHTax KÖJI'). Leningrád 1959. 152. 1. 

2 Geschichte des Ostjakischen Vokalismus (a továbbiakban GOstjVok.) 8, 29, vö. 
NyK. LXI , 250. 



256 VÉRTES EDIT 

CASTEÉN, PAASONEN és KAEJALAINEN feljegyzéseit, valamint STEINITZ egy
szerűsített átírását a TYEEJOSKIN alkalmazta jelöléshez fogjuk a következők
ben hasonlítani. TYEEJOSKIN ábécés könyvében ugyanis 650-nél több olyan 
szó található, melyet KAEJALAINEN vagy PAASONEN több Szurg. nyelvjárásból 
is feljegyzett. 

A Szurg. nyelvjárás hangjainak jelölésére TYEEJOSKIN a következő betű
ket alkalmazza: a, ä, 6, B, r, jx, e, ë, m, 3, H, H, K, K;, JI, JI', M, H, y, o, e, 
ö, n, p, c, T, y, y, $, x, II, q, M', LU, UI, t., S, b, 3, K», H, 9. Ez az ábécé 
szinte teljesen azonos a V. nyelvjárás ábécéjével, mindössze az ott megtalálható 
ë és 9 betű hiányzik i t t (vö. NyK. LXI, 247). 

A hasonlóság a V. és a Szurg. elemi iskolákban bevezetni kívánt ábécé 
között természetesen nemcsak a betűk alakjára szorítkozik, hanem hangértó- | 
kére is. A V. írásrendszerhez hasonlóan (vö. NyK. LXI, 248) a ií TYEEJOSKIN 
Szurg. rendszerében sem írható bármilyen magánhangzó előtt; H után nem for
dulhat élő a, o, y, 3, mert a kapcsolatokat H, ë, K>, e hangkapcsolatot jelölő 
betűk helyettesítik. 

Ennek a megfigyelésnek látszólag egy szó írásképe mond ellent: MaijKaMHH 
'nrpan' (79), de ez talán téves írásmód, vö. HHTxaJi' 'MrpaeT' (101), AHTxyB 
'Mbi HrpanH' (105,108), s a szó további H szókezdettel lejegyzett származékaival 
a 95, 96, 97, 98 ós 108. lapon. 

További hasonlóság a V. és a Szurg. írásrendszer között, hogy mindkettő
ben több olyan betű van, amely csakis orosz szavakban fordul elő. A Szurg. 
ábécés könyvben ilyen a 6, r, /i, >K, 3, (}), II, q, m, L. Ugyanezek, mint láttuk (NyK. 
LXI, 248), a V. könyvben is csak orosz szavakban találhatók. 

A V.-ban még az m is csak orosz szavakban fordul elő, a Szurg. tankönyv
ben, azonban nem napjainkban átvet t jövevényszóban is megtalálható: or. 
qaK > osztj.Szurg. man (105, eszót már KAEJALAINEN is feljegyezte: Trj. êàf 
'Tee' 896a, vö. még DN., Kr., Vj., Ni., Kaz., O.), továbbá or. KomKa > o s z t j -
Szurg. KeuiKa (71), PAASONEN feljegyzésében Jg. kèskà (708, vö. KAEJALAINEN-
nél Ni., Kaz., O., KT. 440b), s nem orosz jövevényszóban is: HSBH Tyumn HKM 
'6ejio6opoAi>iH CTapHK' (108). Van egy olyan q is, melyet jövevényszóban is 
feljegyzett már PAASONEN: orosz, ill. osztjSzurg. noqTa (85), Jg. pöMa 'Post ' 
(1880). 

A munka menete és a vizsgálódás módszere ugyanaz, mint amelyet az: 
eddigi V. feljegyzések egybevetésekor alkalmaztunk (NyK. LXI, 247—265). 
Az anyag nagy terjedelme miatt a Szurg. feljegyzések egybevetésekor csak a 
nem tipikus esetek közlésére szorítkozunk; a szóanyag elég nagy része ugyanis 
azonos a V. ábécés könyvével. 

Mássalhangzók 

A mássalhangzók jelölésének módjait táblázatban foglalhatjuk össze. 
TYEEJOSKIN — éppen úgy, mint STEINITZ ós régebben CASTEÉN — ugyanazo
kat a betűket alkalmazza szókezdő, szóközépi és szóvégi helyzetben3; PAASONEN 
és KAEJALAINEN jelölésében azonban a szóközépi és szóvégi jelölések bizonyos 
fokig bonyolultabbak, mint a szókezdő hangok jelei. Már a V. átírás tanul.-

3 CASTKÉN helyenként szóközépen a w-t M-val is, a j-t mássalhangzó előtti i-veí 
jelöli. 
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mányozásakor is láttuk, hogy csak a szókezdő jeleket lehetne TYERJOSKIN 
ós STEINITZ jelölésmódjából a finn iskola túlzottan pontos jelölésrendszerére 
átírni a szóközépi és szóvégi jeleket már nem. A Szurg. feljegyzések esetében 
is ugyanez a helyzet, ezért TYERJOSKIN, STEINITZ és CASTRÉN mássalhangzói
nak egybevetésekor külön-külön táblázatban közöljük a szókezdő, a szóközépi 
és a szóvégi mássalhangzók gyakran elég bonyolult jelölésmódjait; STEINITZ 
és CASTRÉN hangjeleit azonban csak egyszer adjuk meg. A palatizáltságot 
TYERJOSKIN jelölésében a rövidség kedvéért csak b-vel jelöljük (ji'b, Pb, Tb), 
de szükséges hangsúlyozni, hogy szókezdő és szóközépi helyzetben a mással
hangzót követő e, ë, K> vagy H, sőt olykor az H is (vö. 274), b nélkül utal a 
palatalizációra. 
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A táblázatokban közölt megfelelések az m, n, r, s, t betűjegyek alkalma
zása, valamint PAASONEisrnél a szókezdő mássalhangzók jelölése tekintetében 
kivétel nélküliek.4 

A szóközépi mássalhangzók rövid, félhosszú és hosszú időtartamát — 
olykor fakultatívnak minősítve — PAASONEN és KARJALATNEÜST jelölte, TYER-
JOSKIN viszont nem jelöli.5 Valószínűleg az anyag elégtelen volta miatt nincs 
minden nyelvjárásból minden mássalhangzónál minden hosszúsági fokra ada
tunk. KARJALAINEN jelölése szerint mássalhangzók előtti helyzetben m, r, n, 
n rendszerint zöngétlenné válik. 

KARJALAINEN több esetben, elsősorban a Trj. nyelvjárásban nem jelöli 
a többnyire elzöngétlenedő mássalhangzó elzöngétlenedését, ha utána szonan-
tikus mássalhangzó következik. A két finn kutató lejegyzéseiben a hármas 
mássalhangzótorlódás középső elemeként jelentkező explozívak kieshetnek az 
előttük álló mássalhangzó azonban zöngétlenedik.6 TYERJOSKIN viszont jelöli 
ezeket az elhagyható hangokat is. 

Néhány esetben a rendelkezésünkre álló anyagban valószínűleg sajtó
hiba okozhatja az eltéréseket: k helyett nyilván k várható a Vart. köydff 
'Spiessente' (393a), vagy Trj. nb\pei' ford. nélkül ['felfelé'] (567a) esetében; 
hasonlóképpen p a p' helyett VK. p'ovfk 'Zahn' (689b) szóban, -/- a -t-
helyett a Mj. t'utköre'k 'Huhn' (923b) írásában, ül. -f a Trj. 'd{ 'ein, einer' 
(7b) szó végződósében. 

Megjegyzendő, hogy egy alkalommal a várható \s- helyett ifi- egy Mj. 
szó kezdőhangja, mégpedig tsiuydr' 'Hase' (980a) esetében. Mivel a szó kezdő
hangjának nyelv járásközi megfelelései nem teljesen világosak (erre utal, hogy 
e szó a szótárban két kezdőbetű alat t fordul elő, í-nél a Vj., VK., Vart., Likr. 
és az idézett Mj. adat, az E., a D. és a Trj. megfelelők a $, s kezdőbetűnél, vö. 
928b), i t t nem kell feltétlenül sajtóhibával számolnunk. A szóvégi <,s-től egy 
esetben van egy kis eltérés: a Vart. àc$ 'Schaf (97a) esetében. 

Szókezdő t'esetében egyetlen kivétel akadt a vizsgált anyagban: t- helyett 
•s- van a VK. sut'kőfdk : ^ui s. 'Hahn', ni'r) s. 'Henne' (923b) szóban, noha a szó
tár e részében (895—925) a VK. szókezdetek í'-sek. 

Két esetben TYERJOSKIN nem jelöli a palatalizáltságot, noha PAASONEN 
és KAKJALAINEN jelölték azt a Szurg. nyelvjárások egy részében: Ji'oHbTb (107, 
113 stb.) ~ J g . L'önk (973), Mj. /à raYTrj . Âàni, A tint' 'Schnee' (1117b), itt, 

4 Nem számíthatók a fentiektől eltérő átírási eseteknek a következők: (TYERJ. 36) 
TbixaJi' 'Ke^p' ~ (PD. 2464) Jg. LoydL, vö. Ko. t§x§t 'ketripuu, KeApt | pinus cembra" 
vagy (TYBRJ. 44) coji'an 'HOKHH ~ (PD. 2249) Jg'sattdp 'Scheide', (KT. 885b) Trj. sâ&p, 
'Messerscheide', VK., Vart. säßw', Likr. satêp', Mj. sâtêp 'Scheide'. Ha a szókezdő T, 
ill. szóközépi JI' — az ábécéskönyvben sajtóhiba íi'-, ül. -T- helyett, akkor probléma
mentesen felelnek meg az ábécéskönyvben található szavak a PAASONEN és KAKJALAINEN 
által feljegyzetteknek; ha pedig nincs sajtóhiba TYERjosKiNnál, akkor a szókezdő T-
talán déli—keleti nyelvjárási alak keveredéséből adódhatott (bár ilyen nyelvjárásról 
eddig nem volt tudomásunk) az -JI'- viszont esetleg TYERJOSKIN középobi nyelvjárásából 
egy í-nek tévesen „keletiesített" változata (*-t- és *l- összetévesztése alapján). Hasonló 
bizonytalanság a T—JI' írásával kapcsolatosan még egy esetben tapasztalható: MäßJi'ax 
(42), ill. MäßTax (135) 'neÖaK' a régebbi feljegyzések csak ez utóbbi adatot igazolják Jg. 
màwtdy '? eine Fischart' (1196), Trj. fnaUypx, Mj., Likr. maúypx, Vart. móytdlc, VK. 
mö'ytdx (516a). 

5 A mássalhangzók kvantitásáról STEiNiTznek egy ez idő szerint kéziratban levő 
dolgozata szól részletesen. 

6 Erről más alkalommal részletesebben „Nyelvtani adalékok a keleti chanti (oszt
ják) nyelvjárásokhoz" c. cikkem folytatásában. 
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Ji'oJi'bTfl (69) ~ Jg. L'oí.'Ldm (971), VK. icûït'a"', Trj. Á& Át(rf3, de palatalizálatlan 
szókezdettel Likr. êàê't'ay3, Mj. Mj-fäfa 'stehen' (1120a). Egy esetben TYERJOS-
KLTST A-et írt (s nem yz'-et) — s ez, ill. az ennek megfelelő Jg. I, í r j . , Mj., Likr.,VK., 
Vart. I nem palatalizálható, a JISK 'flopora' 9 betűje (1. 275) viszont talán arra 
vall, hogy TYERJOSKTN felfogása szerint az A is palatalizálható — KARJA-
I A I N E N adata pedig palatalizáltságra utal: jieKap[x3] (151) ~ Trj. tëkdr' 
'Arzt' (1115a). 

A Jg. thlds 'Mond; Monat' (2544) -l-]e sajtóhiba lehet -l- helyett,vö. Trj. 
fiAds (998b), TYERJOSKIN feljegyzésében TbiJi'ac (91, 103 stb.)7. 

Ugyancsak feljegyzési vagy sajtóhibát láthatunk a szókezdő Z-féle hang
ban a következő két esetben: „Vart. lœyds (?) . . .kamerád' " (1056b) esetében 
a többi nyelvjárási adat szókezdete alapján L- lenne várható (és nyilván erre 
vonatkozik a kérdőjel a szótárban). Hasonló meggondolás alapján a Mj. linti" 
'Schneeammer' (485a) esetében viszont l lenne a problémamentes szókezdet, 
hiszen l szókezdet egyik Szurg. nyelvjárásban sem fordul elő az egybevetett 
anyagban. 

Az l hangok palatalizáltságát illetően is lehet egy-két esetben sajtóhibára 
gondolni. TYERjosKiNnál : rçeji' caxHT 'oTKyAa' (121), de PAASONEN Jg. JCÖL' 
'woher' (484), Trj. UÓÁ (368a). A Jg. % , ' 'dick' (806) esetében viszont PAASONEN 
Ko., valamint KARJALAINEN megfelelő adatai (461b) és a TYERJosKiNnál 
feljegyzett K' JI' (107, 109) alak egyaránt arra vall, hogy a Jg. adat palatalizált-
sága alapul téves feljegyzésen. 

A TYERjosKoraál Á-lel jelölt szókezdő hangnak a VK. nyelvjárási meg
felelése sajátságos. Az esetek kisebb részében — a Vj.-yal egyezően — l- talál
ható, on'f 'Gans' (1077a), Wx 'Pferd' (1043b), laydlt&t 'warten' fl048a), 
te% 'Schwanz' (1052b), löyvs 'Kamerad' (1056b), \ßr\U] 'Eichhorn' (1067a), 
li't 'Atem' (1105a); a példák nagyobbik részében azonban — ugyancsak a Vj.-
hoz hasonlóan — {- a szókezdet: io\ 'Finger' (1039a), iai&rtf 'Axt ' (1042b), 
iäydr'f 'schwer' (1056a), iïyvl 'Zirbelkiefer' (1059b), iô rfidf [ ! VE.] 'Maus' 
(1068a), ivnia'$a"£ 'lieben' '(1069a), ivrja'fa'f 'hineingehen' (1069b), \änrt 
'Gerste' (1076b), "' %uw' 'Paddelruder' (1078b), iaudf 'Woche' (1082a), foV 
'See' (1085a), iärd% 'Kaulbarsch' (1087b), iltä'f"'essen' (1099a) ,iäud'tä"tc 

'ernähren' (llOOaf, %è'M 'kaufen' (1101b), iul 'Mund' (1102b), iol 'Klafter"' 
(1104a). A felsorolt példákból látható, hogy a fgr. *l- és *s-, *s- a Vj. és a VK. 
nyelvjárásban egyformán, a többi keleti nyelvjárástól eltérően folytatódott. 
E példák alapján nyilvánvaló, hogy a tankönyvet nem a VK. nyelvjárásban 
í r ta TYERJOSKTN. 

CASTRÉN, PAASONEN, KARJALAINEN és TYERJOSKIN írásmódja, valamint 
STEINITZ átírása szerint is, az / és az l (L, A stb.) két különböző fonéma a Szurg. 
nyelvjárásokban éppen úgy, mint a V.-ban (NyK. LX, 249). KARJALAINEN a 
fakultatív variánsként feljegyzett n, n hangokon kívül (pl. Trj. nllc, n- 'ans 
Ufer' 569a), valamennyi Szurg. nyelvjárásban — szókezdő, szóközépi és szóvégi 
helyzetben egyaránt — feljegyzett alveoláris ri-et is (n). PAASONEN és T Y E R -
JOSKIZST feljegyzései alapján azonban nem kell az n : n fonémapár létezésével 
számolnunk. Az n variáns az -ncos- hangkapcsolatban a -ts- hasonlító hatására 

7 PAASÖNEN az l hangok szóközépi jelölésében nem teljesen következetes. Inter-
vokalikusan többnyire l-et használ (-1-, -/-, -K-J (vö. 1508, 44, 72 stb.), mássalhangzó 
utáni, vagy előtti helyzetben L-et (152* 203 stb.), de ettől eltérő jelölés is van, pl. állp, 
ill. -àLLd- betűcsoport (132, 2493), továbbá -smh- csoport (831). 

4 Nyelvtudományi Közlemények LX1L 
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könnyen keletkezhetett: (eiw'ax) (109, 110) ~ J g . cntsdf 'Kiefer'(2815), Tr j . 
'pnjßg, VK., Vart. o'nc/sdx, Likr. onßdx, Mj-cmjéí?^ [sic!] (55a). Minthogy 
az -nc.s- hangkapcsolat elég gyakori — az ábécéskönyv mintegy ezernyi külön
böző szava közül is több, mint tízben található meg — innen más szóközépi 
helyzetbe is átkerülhetett; pl. aH9X (35) ~ Jg. ánayr 'Gefäss, Teller' (77), Trj . 
e(ina% 'Trog, Mulde; Napf, Vart. änd%, Likr., Mj. and% (51b). Ha egy hang szó
középen előfordul, akkor az osztjákban lehetséges szóvégi előfordulá a is. 
A szóvégi -n helyett KARJALAINEN egyes szavakban vagy valamennyi Szurg. 
nyelvjárásban n-et ír (VK. päxne, Vart. pà"/, Likr., Mj. pà/, Trj. p'àrf 
'Moosbeere' 705a; Trj. muy%n' 'Fluss' 148b; Trj. kdyd/ 'Knopf' 395b), vagy 
csak a Szurg. nyelvjárások egy részében, de a Mj.-ben nem (VK. aydi', Vart., 
Likr. äydri, Mj. Wdri, Trj. .*< Yd ir 'Unterkiefer' 33a; VK. iiä'n', Likr. %ài', 
Mj. uàn% Trj. ^ a y ^ ' k u r z ' 225bj. 

Az egybevetett anyagban egy n-es szókezdet fordul elő: VK. nef %ta\ 
Vart. noe^gudL, Likr. n&Qxhy3' (nä>k%e), Mj. nö(-)ljtä^3, Trj. vdk{'ä^3 'picken, 
mit dem Schnabel hacken (ein Vogel in einen Baum, Zapfen, Fisch, Fleisch)' 
(575a). E szó különben is kifejező jellegű, ezért a szokásostól elütő hangalakú 
is lehetne. 

A K, rç, x, H és B betűk hangértékének, ill. különböző átírásának egybe
vetését célszerű együtt végezni, mert az ezekhez kapcsolódó problémák eléggé 
összefüggnek egymással. A K és rç betűk alkalmazá a TYERJosKiNnál, PAASO-
NENnél és KARJALAiNENnél is, a x, íj és B-nek megfelelő betűk használata pedig 
PAASONEN és KARJALAINEN rendszerében a hangrendtől függ. STEINITZ a [k] 
különböző realizációinak tartja a K, K. betűk által jelölt hangokat (i. m. 7). 
0 viszont a k és r/ hangokon kívül ko, r}o fonémákat is számontart a Szurg. 
nyelvjárások közül a Trj.-ban (uo.), sőt a Trj. , Likr. és a Mj. nyelvjárásban 
még yo-t (*v Jg. w) is (i. m. 111). 

Vegyük először sorra a K, rç, x és íj betűjelek megfelelőinek azt a csoport
ját, amely valamennyi Szurg. nyelvjárásban labializálatlan k, k, rj, y féle hang
gal van jelölve. 

A TYERjosKiNnál K betűvel jelölt hangot PAASONEN és KARJALAINEN 
mindig csak magashangú szavakban írja (k, kJ, a rç-nak megfelelő k, | - t 
pedig csak mély hangrendű szavakban. 

Kivételek akadnak, de többnyire érthetők az eltérések. Moszkva nevét 
pl. TYERJOSKIN nem törődve a hangrenddel az orosz helyesírásnak megfelelően 
írja: MocKBa (150), KARJALAINEN pedig mélyhangúnak, méghozzá mysKoii 
alakúnak jegyezte fel (545a). — A Jg. Ijkkdm 'Kohle' (1056) KARJALAINEN 
feljegyzése szerint is palatális: Trj. , Mj. laïc'dm, Vart., Likr. laícdm" (vö. még 
VK. llpm' — ahol a -£- hangtanilag nem szabályos megfelelés, de a Vj. adat is 
lëtdm' 470a), TYERjosKiNnál viszont jiaKSM (59) található; az a azonban nála 
magas és mély hangot egyaránt jelölhet. (Van 11 Ka- kezdetű szó az ábécés
könyvben, melyek közül 9 PAASONEN és KARJALAINEN feljegyzésében ka-, 
kg,- kezdetű, vagyis magas hangrendű; TYERJOSKiNnál 5 szó található Ka-
szókezdettel, ezek közül hármat jegyeztek fel a finnek is, ka-, kra- szókezdettel, 
azaz mély hangrendűnek.) Az 9ÍÍKa (106, 132) *C Trj. 'd vtfa* 'zusammen' 
(IIb), mindkét szerzőnél — a K. <V f alapján is — mélyhangú; a PAASONEN 
feljegyezte Jg. dfèkkd (136) viszont magas hangrendű, &-val. 

A K. Jg. és Mj. megfelelőiben észlelhető további eltérések viszont valószí
nűleg sajtóhibából erednek a PD.-ben, ill. a KT.-ben: Jg. m%it\k 'Seife' (1276, 
KARJALAiNENnól -ß-val 501b) ~MOHTbiK, (56); Jg. pzitik 'Schneehuhn' (1900)» 
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Mj. paijgk 'Rebhuhn' (660b), de vö. Vart., Likr. p^itVU, Trj . p'âifÇU ~ 
noHTbirç (56). Viszont talán TYEEjosKiNnál sajtóhiba a -K a TiopaK 'cocyjibKa' 
(66) szóban, vö. Jg. âùràk (981), Trj. tiircCU 'Eiszapfen' (917a). Ha a PAASONEN 
és a KAEJALAINEN feljegyezte adatok hangrendje más, akkor a szóvégi h 
—• h különbsége indokolt: coneK (90) ~ Jg. sàpèk 'Stiefel' (2231), de Trj . 
sâp'iiï (864b) — BÖKK9FJ (124, 139 stb.) ~ Trj . uaó'krtf 'stark', VK. uô'kdrf, 
Likr. uô'k'^r]' stb., Mj. uó'kyr) (212a); mélyhangrendűen Jg. wokkrj (2968, 
vö. 272), továbbá M JI'KH (104), MVJI'XM (116, 137, 138) ~ Trj. mv) ? B "'Rätsel' 
(560b), Jg. (inst.) mk^'kèmàt (1280), (de i t t még egy eltérés van: az A jésí-
tetlensége és a többi feljegyzés palataiizáítsága között). 

Mielőtt arra a problémára térnénk át, amelyre a TYEBJOSKiisrnál talál
ható kétféle alak utal (M JI'KH ~ M JI'XH), előbb célszerűnek látszik azt a kérdést 
is érinteni, hogy a K, K, olykor zöngés benyomást is t e t t a finn kutatókra: 
neq'Kahbi (abl. 131) ~ Jg. pètskàn 'Gewehr' (1729), de Trj. pce\sraxn" (759a); 
n9TKa>rJi'a (74) ~ T r j . pcdfrayAdt<$3 'eilen, sich beeilen' (765a); KaTK9H (88) «J 
Jg. kàtydn 'zwei' (673), Trj. kamrán' (455a); MaK9Ji'Tbi (108) ~ Jg. màyÎLyl 
'rings (um)' (1141), Trj. mryllfi rum' (512b). 

A K és K;, mint már eddig is láttuk, szókezdő, szóközépi és szóvégi helyzet
ben egyaránt előfordulhat. A PAASONENnél és KARJALAiNENnél a szó hang
rendjétől íüggő további mássalhangzó párok: % ~ y, % ~ 7 (TYERJOSKIN X, 
STEINITZ y), 7) ~$ (TYEEJOSKIN ÍJ, STEINITZ rj) csak szóközépi és szóvégi hely
zetben fordulnak elő (y, x inkább csak szóvégen, y, y — különösen KARJALAI-
NEN feljegyzéseiben — inkább szóközépen). E róshangokat tipológiailag 
különböző nagy ágú betűtípusokkal is írták, sőt PAASONEN az esetek egy 
részében csak a következő magánhangzó hangszínének velárisabb árnyalatával 
jelölte, hogy a hanghiányt réshang tölti ki. 

A TaxKH (abl. 121, 128) — Jg. ta fi 'Stelle, Platz' (2349), Trj. fê?i VK. 
tvfï, Vart. ta y£, Likr. $£y£, Mj. tàyï 'Ort, Stelle' (976b), vagy magas hang
rendű példát "említve: a'KÖpa.vTa f60) <-v Jg. kôrrdyhm 'fallen' (703), Trj. 
Jcóhyfg?3, VK., Vart. lcördytä\ Likr., Mj. kordytáy3f 'umfallen, niederstürzen; 
hinfallen' (431a) típushoz hasonló megfelelést a TYERJOSKIN használta x 
betűre vonatkozólag csaknem 40 szónál találunk. Kb. 20 azoknak az eseteknek 
a száma, ahol a Jg., a, Trj. és a Mj. réshang kevésbé erősen artikulált: ëv9M 
(67) ~ J g . ám 'Sandheide' (231), Trj. j f á m ' 'Heide', VK., Vart. iäfm\ Likr. 
iœydm', Mj. iä'óm' (148b), ill. ji'axgpT (140) ~ Jg. L,à3rt 'schwer; mühsam' 
(2401), Trj. AQhrf, VK. {aydr'f, Vart. myw'f, Likr. Mydr'f, Mj. #Jarrf 
(1056a). Az idézett kétféle megfelelési sor annyira nem válik el élesen egymás
tól, hogy a kérdő névmást, K9HXH (131,151) mindkét finn kutató kétféle módon 
jegyezte fel: Jg. kmàS, koïà'S és koïàyi 'wer?' (477), ill. Trj . foiaí^, Uoàyï, 
koicCY x (280b). Néhány esetben TYERJOSKIN xbetűjénekmegfelelőenKARjALAi-
NENnél a félig zöngés r található. 

Mint már említettük, a szóvég KARJALAiNENnél többnyire zöngétlen, s 
PAASONENnél is elzöngótlenedő, mint ahogy az -n- illusztrálására közölt pél
dákon látható (262). 

Az osztják nyelvjárásokban közismert a % -~ y váltakozása egy-egy szó 
különböző alakiaiban. így teljesen felesleges illusztrálni, hogy egyes nyelv
járásokban a példák egy részében %-t, a másik részében y-t lehet találni.8 Azt 

8 A többes 3. sz. személyes névmást TYERJOSKIN Ji'ax (35, 64 stb.) alakúnak 
jegyezte fel; KARJALAINEN Trj. adata: Asy (984a), a KARjALAiNEsrnél ritka szóvégi -y-vel. 

4* 



264 VÉRTES EDIT 

azonban talán nem érdektelen bemutatni, hogy y és iï, ill. k, vagy k és r, % 
interdialektális megfelelést is gyakran megfigyelhetünk: MGK;C9IJ (51, 135) ~ Jg. 
moksdr} 'Coregonus moksun' (1243), Trj., Mj. mőksdjj', de Vart., Likr. m5Xsfdrf 
(515a); yTbX3Ji' (69) ~ T r j . 'u'frdA 'weich, feucht' stb., Mj. iït'gdA, Likr. uH'ydfî, 
de VK. ust'Udt, Vart. ùt'kdL 'klebrig' (93a). Hangátvetéssel "bonyolított eset: 
KyTbxap (69. 115 stb.) ~ Trj. kot'raf, Likr. kotrar, de VK., Vart. kofárki", 
Mj. köt'kdr' (441b), Jg. kôÏÏkdr 'gestreiftes Eichhörnchen' (817). 

A szó végén is vannak hasonló megfelelések: qeimax (55, 112) ~ Jg. 
tsoptsdf 'Johannisbeere' (2787), Mj., Trj. tsopßdg (957b), de VK., Vart. 
tíou (0%, Likr. vsoßßdU, i t t a Likr. -ß- sem a szokásos -p- realizációt képviseli. 
À rçaHTex 'osztják' szó PAASONENnól kantôy ós kantdk alakú (406), de ez utóbbi 
feljegyzési módot a következő szó kezdőhangjának hasonlító hatásával magya
rázhatjuk: kantdk-kö. 

A legbonyolultabb a labiális palatoveláris spiránsok átírásának és nyelv
járásközi megfelelésének kérdése. PAASONEN a Jg. nyelvjárásban a k, k és r] 
betűjelen kívül ko, ko, r)o-t is használ s ennek megfelelője KARjALAiNENnél a 
Szurg. nyelvjárások közül a Trj., Mj. ós Likr.-ben többnyire tartalmaz vala
milyen -w-szerű elemet. TYERJOSKIN könyvében ezekben az esetekben is K, 
rç, ill. rç található (CASTEÉN jelölése w, g, x): Ji3K (59, 150) ~ Jg. leko 'Weg'. 
(1019), Trj. leyk, Mj. lèyk, Likr. ttyk, Vart. lak, VK. lö'k (472b); — eK (61) ~ 
Jg. ièko 'Tanz' (361), STEINITZ átírásában is jek0; — eKTa (61) ~ Jg. iïkokodom 
ièkoLdm, fikoà ' tanzen' (361), Trj. %$%MqZ3, Mj. ie"uktM3, Likr. ie*M%tày3e 

(ßulca'), vö. VK. iö*%tä, Vart. iokLi" (141b), CASTRÉN feljegyzésében jikum, 
STEINITZ átírásában jeko ~ jiko ; — CHKK3IJ (97) ~ Jg. s\kokou 'schön' (220Ï), 
Trj. sïu'ktjrf, (kop.) si^kr^f (835b). — fli^y, 'AOMOH' (63, 67 stb.), nrçyH, 'ÄOJva' 
(63, 65"stb.) H^yHaM 'ÄOMOH'(67, 116) —Jg . iakokodo 'nach Hause', (345), Trj. 
iäuk3, iäw'h, iauMnam', (kop.) iä^hnam', Mj. iâuk.3, Likr. iâçh, de VK. 
icfïï, Vart. iqek 'nach Hause' (143a), Jg. iakokodon 'zuhause', Trj. iäiüat/ (uo.). 

Van rá egy példánk, hogy PAASONEN nem jelölte a labializációt, de 
KARJALAINEN a Likr. nyelvjárásban igen: MSK; (47, 101 stb.) ~ Jg. mbk 'Kind' 
(1239), Trj. mo'k, Mj. mök, Likr. mœuU, Vart. möek, VK. mo'U (503a), de a szár
mazékok között Likr. mœfk}\ï) és Mj. mpiUjjn 'hoch' (503b) is yo-s\ 

Hasonló a helyzet az r/-nel kapcsolatosan. Ha a TYERJOSKXisrnál levő 
ij-nek akár szóközépi, akár szóvégi helyzetben PAASONENUÓI rj, r\ felel meg, 
akkor ugyanez a jel található KARjALAiNENnél is: MyijipJi (59) — Jg. miirjkU 
(mùjirlhn) 'Knoten' (1292), Trj., Mj. mu'npV, VK., Likr. munkdV (517b). 
Az íj "átírásával kapcsolatosan egy eltérés észlelhető, de ez nem átírási, hanem 
denazalizációs kérdés: Keji'ij9Ta (lat.) 'K npHCTaHH' (94) — Jg. kè^yat 'Hafen, 
Landungsbrücke' (629), Trj. k^ATdt (467a), de a Mj. — valamint a Vj. és a 
DN., C , Kr., Ni., Kaz., O. és PAASONEN K O . adata —r\ jellel: Mj. kçAïjdf (uo.). 

Rendszerint KARJALAINEN átírásában is jelentkezik a labializáltság, ha 
TYERJOSKIN ÍJ betűjének PAASONEN átírásában rjo felel meg: 

ey (61, 66 stb.) — Jg. ièrjo 'zehn' (365), Trj. iémf (156b, STEINITZ átírá
sában jerjo, CASTRÉNnél FSzurg. jor], ASzurg. jeurj). 

Az rjo PAASONENnél legtöbbször az rjoko kapcsolatban fordul elő. Mint 
STEINITZ hangsúlyozta (GOstjVok. 7), KARJALAINEN az [rjoko] kapcsolat 
labializáltságát csak a fj betűnél tudja jelölni. 

HäijK (57, 107 stb.) — Jg. iárjoko 'Eis' (300), Trj., Mj. igMrfP, Likr. iänrfk, 
VK., Vart. iôrfk (159b); — náíjK (51, 57 stb.) — Jg. ppjoko 'Zahn; Zacken' (1708), 
Trj. p'âuïjk', Mj. pâurfk, Likr. päyrfk (s más magánhangzó-hangszínnel is), 
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VK. p'orfk, Vart. pórj'k (689b), CASTRÉN ASzurg. parik. Szóközópi előfordu
lásban: Ji'äiJK3p (119, 134) ' ^ Jg. Lárjohodor 'Maus' (2471), Trj. AáurjJ{9f,Mj. 
AágrjUdr'', Likr. êdMrjPer', VK. iórjkdr'', Vart. LŐrfidr' (1068a); — cayKTaxa 
(108, 140) ~ Jg. sjrjokodom, spjokoiam, de Sdrjkà 'schlagen, hauen' (2147), Trj. 
sa%rftôÏ3, sï%rjl<(£mr ) , Mj. sjmjt¥3, Likr. sa^rfßy39 (852a), CASTKÉN feljegy
zésében: senkim STETNITZ átírása särjoko-. 

Mélyhangú szóban kevesebbszer fordul elő az rjo [&]-val: flijrçTaxa' (78) ~ 
Jg. ianoko'tn 'gehen, wandern' (240), a szó megfelelőjét KARJALAINEN a Szurg. 
nyelvjárásból csak továbbképzett alakban jegyezte fel -— a labializáció minden 
nyoma nélkül: Trj. iafjH'jfä^ 'gehen, zu Fuss gehen, wandern' (156a), vö. 
még Trj. ^ar;kip'dy9Afä^3 'besuchen' (155b). 

Más esetben is van rá példa, hogy a Jg. -rjo-, -rjoko-nak KARJALAINEN fel
jegyzésében labializálatlan a megfelelője valamennyi Szurg. nyelvjárásban, 
pontosabban csak fakultatíven labializált: Ji'atjTa (51, 140) ~ Jg. LafoXoVom, 
Lakóiam, de imp. Lqftà 'hineingehen, hereinkommen, eintreten' (2370), Trj. 
]{qr\iah, de peri. AŐÍujjím', AÖMrf (a jelenben és a parancsoló módban csak -rj-), 
Mj. AäMaPs, Likr. êârltây3%V'K. vo^ataH, Vart. Lvrfaicù (1069b). Másik hasonló 
példa"—helyenkéntTrj."Mj. Likr. & > f jelöléssel: ji'ai-jrçji^B'JIIOÖI M' (106) ~ J g . 
lArjoko^om, Là"]okoLdm, de i.àj]kà 'lieben; wünschen, wollen' (2374), Trj. AqrftäH, 
ill. imperf.^Aqrika's, prêt. Aaur^dm', perf. Aà^nU, Mj. Aqrj'W3, Likr. $élf#£Y3* 
(êq/iMê), VK. ÍP*!Ía*píf, Vart, LvrjkàtcC (1069a). 

Az eddigi példák igazolták azt, hogy a ko (ko), rjo, jelnek KARJALAINEN -
nél is labializált k, k, rj (/]) felelhet meg a Szurg. nyelvjárások közül a Trj. , 
Mj. és a Likr.-ban (a VK., Vart.-ban egyetlen esetben sem). Ezután,arra a kér
désre kell válaszolnunk, hogy elfogadható-e STETNITZ megállapítása: „Labiali-
sierte Palatovelare [ko] und [rjo] a l s b e s o n d e r e P h o n e m e 1 0 

kommen nur im Surg (Trj. Jug.) vor" (GOstjVok. 7). STEINITZ másutt is említ 
még egy labializált palatoveláris Szurg. hangot — Trj., Likr., Mj. yo ^ Jg. 
w (i. m. 111, 117, kk) — melyet szintén önálló fonémának minősít (i. m. 118), 
ezért e kérdésre csak a yo-re vonatkozó megfigyeléseink rendszerezése után 
térünk ki. 

A STEINITZ jelölése szerint y0 jellel jelölt hangot KARJALAINEN — STEINITZ 
megfigyelése szerint — nyolcféle módon jelöli. Palatális szavakban szóközépen 
-uy-, szóvégen -u%, mélyhangúakban viszont -u, ill. labiális magánhangzónál 
-Û után ír szókozépen y, szóvégen % elemet, s ez utóbbinál is még külön 
jelöli a velaritást (~ux, -uy-, ill. -V-%, -u%, -vy-, ?V>J-) (i. m. 117). Ami a jelölésmódot 
illeti, a tarkaságot bonyolíthatjuk, még ha nem is vesszük tekintetbe a Likr. 
feljegyzésben használt labiálizációs jelölésmódokat (a sor. fölé í r t kis ö, o, o 
vö. KT. XXX—XXXI) : uk, %% írásmód is előfordul nemcsak a Likr. nyelv
járásban (ahonnan a KT. i. h. is említi), hanem a pl. a Mj.-ban is. Arra is akad 
példa a vizsgált szókészletben, hogy a labiális és a spiráns elemet KAEJALAINEN 
azonos nagyságúnak jelölte: Trj. Muydrtq^3 'kochen' (388b), Likr. kg,uyi' 
'Kuckuck' (387a), Mj. cíuydA 'Narte; Schlitten' (29a). Egy esetben pedig hiány
zik a spiráns elem: Trj." kiuri\ pl. kiurif, kiuyn 'Wuhne, Eisloch' (390a); 
minthogy azonban a Likr. kûuyri" és Mj. kiuyri" adatban — s az egyik Trj.-
ban alakban is — van -y- is, a csak -u-s adatok, esetleg sajtóhibák is lehetnek. 

9 A k ~ r-vel kapcsolatosan vö. 260. 1. és 6. jegyz. 
10 Én ritkítottam. 
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Számunkra azonban nem az a fő probléma, hogy KARJALAINEN hány
féleképpen jelölte a yo-t, hanem az, hogy e jeleknek, vagyis a Jg . w ~ Trj., 
Mj., Likr. yo-nek mi felel meg TYERJosKiNnál. A megfelelés szóközépen és szó
végen is B és x, a kettő között az az alapvető különbség, hogy a -B-, -B többnyire 
a SrEiNiTz-féle yo-nek felel meg, a -x-, pedig, mint már láttuk (258—9) a STEI-
NiTZ-féle y is lehet, ill. -x a Jg.-ban -w és -y betűnek is megfelelhet. 

A -B-, -B megfeleléseiben KARJALAiNENnél aszerint lehet két csoportot 
megkülönböztetni, hogy a Likr. adat y-t, vagy yo-t tartalmaz-e. Azokat az 
adatokat, melyeket csak Jg. (3 példa), vagy Jg. és Trj. (5 eset), vagy Jg., Trj. 
és Mj. adatokkal tudjuk egybevetni, ebből a csoportomítá'ból ki kell hagynunk. 

Több mint 15 példa a következő típushoz tartozik: äß (49, 96) ~ Jg. 
qw\ 'Mädchen; Tochter' (160), Trj . 'àuyi, Mj. $Wy€r, Likr. âvyi\ VK. ôyi' 
Vart. ^yi' (16b); eltérések egyes esetekben a Likr. adat átírá ában vannak 
(.^y. AJ -gy. 5 i4 a ? . y 603b). 

A szóvégi, hasonló típusú példák száma csaknem 10: Käß (60, 140) ~ Jg. 
le vf 'Stein; Ola perle' (715), Trj. Mux, pl. MuVdt, Mj. Jcä"%, Likr. kqu%, VK. 
Jci%, Vart. $i% (385b). A Likr. adatokban szó végen is olykor o jelöli ä spiráns 
eíőtt a labiahzációt (823b, 1043b). 

Az adatok másik csoportjában — 7 szóközépi ós 3 szóvégi példában — 
a Likr. nyelvjárási adat nem y0-t, hanem y-t tartalmaz: ?BM (58, 97 stb.) ~ 
Jg. nèw\ 'weiss; klar, blank' (1316), Trj. neuyi\ Mj. nèiiyi", de Likr. nàyï", 
VK. nayiyc, Vart. nàyi (563a); szóvégen: TGB (149) ~ ' J g . t vf 'See' (2649), 
Trj. t)y, pl. fopf (iö¥%), Mj. tgu%, és VK., Vart., Likr. tox (971a). Az utóbbi 
Trj. adat egyúttal a y ~ yo fakultatív jellegére is példa (vö. STEINITZ, i. m. 
119 1. 298. jegyz., ehhez PD. 334, KT. 135a). A fakultatívvá t el; ő orbari név-
má ok és adverbiumok illusztrálják: M' E(3) (127, 100) ~ Jg. mdo 9, mdoww(do) 
(1215, 2195, 1773, 1228), mùw(w}J 'was' (1300, 1191, 2297), Trj . mddy(d), 
mg'u (496a); — M BaT (101, 121 stb.) ~ T r j . maaya'f, m^gya'f 'weshalb, warum' 
(496a).11 

Van TYERJOSKIN könyvében 4—5 olyan szó, melynek írásmódja is utal 
a fent már jelzett problémára, hogy a B és a x ugyanazt a hangot, yo-t jelentheti. 
Az igekötői és adverbiumi szerepű Tex (85) ~ T 9 B 9 (95) talán még nem egészen 
meggyőző, hiszen i t t a szóvégi d hiánya és megléte is okozhatja a különbséget, 
s pontos átírásból csak a hosszabb alak megfelelőit tudjuk idézni: Jg. tcwwd 
(2570), Trj. toy>y3 'dorthin (dahin); weg' (975b). Epélda meggyőző erejét csök
kenti az a körülmény is, hogy csak yo-s átirata van. Sem CASTRÉN hosszabb 
lativu i alakja, togonam, sem a rokon alakú, s hasonló végződésű Trj. fa?3, 
f0drta'me 'dahin' (977a) határozó -y-s feljegyzési módja nem igazolhatja elég 
hitelt érdemlően, hogy a TYERJOSKIN feljegyezte két alak ugyanannak a szónak 
a képe, különböző helyesírással. A TaB3M '3y6aMH yxBaTHJiacb' (119) TaxMH 
'cxBaTHJiH.. . 3y6aMH' (129) igealakoknak a Jg. és Trj. megfelelői is y : yo kettős
ségről vallanak: Jg. tàwmdm, tàwîmldm, tàymà '(an)beissen' (2580), Trj. Myyêm-
W3, fa yme'm', fauydm xdm", tàymà '(auf)beissen (Nüsse)' (978a), ezt azonban 
lehetne mássalhangzó váltakozásnak minősíteni. 

Van olyan példa is, ahol TYERJOSKIN ós KARJALAINEN Trj . feljegyzése 
arra vall, hogy a y0 ~ y ejtése fakultatív: eBnima (91) ~ e x n n (108, 123) ~ T r j . 

1 1 A HKOB (141) név KARJALAINEN feljegyzésében Trj. iâ-Usp' (146b) itt nyilván 
nem B ~ p' megfeleléséről van szó, hanem hanghelyettesítésről ill. a név több hangalak
ban törtónt átvételéről. 
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*ouyp'i* 'Tür' a példamondatokban "oyp'i, is, és V yp'\t&*3 a loc , Mj. oyypV, 
Likr. œlfpÇ, VK. oyp\, Vart. á>yp£ "(15a). Van azonban olyan példánk is, 
ahol a fakulta tivitás'e? ak TYERJosxiNnál található meg: c BM9T (60), cyxiV9T 
(109, 111) — Jg. Sdowmdt 'Birke' (2252), Trj. Sduymaf, Mj., Likr. sd.ymeï, VK., 
Vart. sgymdf (860a). 

Utóbbi példáink után nem különösebben meglepő, hogy van az ábécés
könyvben olyan B-vel írt szó, mely a Jg.-Trj. feljegyzésekben a y típusúak közé 
tartozik, ül. csak más magánhangzóval a tőben válik yo típusúvá: HëBJi'9rçc9X 
'riajiacb' (124) ~ Jg. nöd^'^m, nùwldm, nùwlà 'nachjagen, verfolgen' (1495), 
Trj . nö^dAtä'3, nü'd.tä'3 (612a). 

TYEBJOSKXN kétféleképpen jegyezte fel a c"x9C (52, 53 stb.) >>> C"B9C 
(57) szót, a finn tudósok feljegyzésében mindig yo típusú: Jg. S90wwds 'Herbst ' 
(2184), Trj. sjuyds, Likr., Mj. SdxydS, VK., Vart. soyds (829a), CASTKÉN: sugus. 
E szó származékát a tankönyv "csak x-vel közli, pontos átírása viszont csak 
yo-s: c C9iv9C 'hacTymuia ocehb' (52) ~ Trj. sàuySdmtai3 ['őszre fordulni 
(idő)'] (829a). 

TYERJosKiNnál kb. tíz -x-val feljegyzett, PAASONEN és KAEJALAINEN 
átírása alapján is yo-snak minő ítendő szó található, pl. exgp (54, 132) ~ Jg. 
owr" 'hoch' (1523), Trj. eóy>ydf (de a loc. '<Jd%n3, transi. W â r ^ s t b . , vagyis y 
típusú), Mj. uy§rc (o_ yâr^rLikr. gyér', VK. öyír', Vart. œyvr^(25&). Van Trj.-
ban és Mj.-ban is fakultatívnak feljegyzett példánk: ëX9TTa (67) >o Jg. irw-
wU.am 'kommen ankommen' (350), Trj. ioydlä'3, iouy^lä^3, Mj. ioy9'tâY3, 
iöyy"ftäl3, Likr. io^d'iäys, VK. öydta", YSbTt7ipyd idï (152b), CÀSTRÉN jugocem. 
Valószínűleg a példák kis számával magyarázható, hogy egyetlen Likr. pél
dában sem találunk e csoportban yo-t, csak szóvégi helyzetben. További ide
tartozó példáinkban a yo (^y)-nak megfelelő x-t ë (4 esetben), 0 (2 esetben) 
vagy y előzi meg. 

A rçe v9Ji' 'ÓOKHT' (123), rçyxji'yB 'MM. . .6e>KajiH' (129) ige Trj. megfelelőit 
a y típusba kellene sorolnunk: f ö ^ i ä ^ 'laufen', kö^dAAdin, kuypm', kuy_dà 
(294a); a Jg. alakok a tőhangzó szerint váltakoznak: ködLLdm, Imiwldm, kuwlà 
(483). , 

Valamennyi eddig felsorolt, vagy csak szám szerint érintett -x- ?& -yo-
(~ -y - ) típusú példánál a vizsgált mássalhangzót a, ë, e vagy y előzte meg, y 
csak ez utóbbi esetben. Van további 6 példánk, melyben ez utóbbi hangkapcso
lat szerepel; ezeknek érdekessége az, hogy PAASONEN mindegyik esetben -w-t, 
KABJALAINEN y-t jegyzett fel, 70-t egyszer sem, pl. ny>9Ji' (36, 146) ~ Jg. 
pàwfr 'Dorf (1923), Trj. P'ÜHA, Mj. p&dA, Likr. püydd; VK. püydt, Vart. 
püydL (675a); sőt i t t még Jug. jelzetű adat is található püJdA alakban. (A Jg. 
~uw-,-uw ~ T r j . -uy-, -uy megfelelésről vö. STEINITZ i. m. 129). 

TYERJOSKIN szóvégi -x betűinek kb. 20 esetben -y típusú hang felel meg, 
de a -yo típusúak száma is eléri a 15-öt. Csak egy esetben előzi meg u a szóvégi 
hangot, ekkor — éppen úgy, mint szóközépen — PAASONEIÍ -w-t, KAEJALAIKEN 
-%-t jegyzett fel: K)X (65, 66 stb.) ~ Jg. -ùw' 'Baum, Brennholz' (366), Trj., 
Mj., Likr., Vart. iiïg, VK. iux (143b). A példáknak kb. háromnegyed részében 
a -yo típus három nyelvjárásra (Trj., Mj., Likr.), egynegyed részében csak a 
Trj., és a Mj. nyelvjárásra terjed ki, de mindhárom nyelvjárásban van -yo~ 
-y, ill. -yo- <>s -y- váltakozás is. 

Mivel a feltételezett ko, ko, fjo, yo fonéma az esetek nagy részében kimutat
hatóan variánsa a k, k, r], y hangnak, vagy a ragozás folyamán váltakozik 
vele, s mivel bizonyos mértékig függ is az előző magánhangzótól (Jg. -uw ~ 
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Trj., Mj., Likr. -uy), ezért — a KT.-nek TYERJOSKIN könyvében is adatolt 
szókincse alapján e labializált és a megfelelő labializálatlan hangok kölcsönös 
viszonya olyannak látszik, mint pl. a % *-v y-é. A yo variáns voltát igazolja 
tkp. még STEINITZ érvelése is a yo-nél, bár érvei a KT. anyagának ismeretében 
nem mindig helytállóak, hiszen a y : yo előfordulási helyzeteit az előző hang és 
a szótaghatár függvényekónt igyekszik — sikertelenül — megállapítani. 

„Nach o erscheint in intervokalischer Stellung Trj. Jug. y, z. B. Trj.Jug. 
oydt 'Landenge'295 [295 Ebenso Trj. Jug. hoydA-, 'laufen', tsoydt 'Schnee', 
Trj. Aoyds 'Freund' u. a., vgl. Karj. 9 6 f . ] ; i m S i l b e n s c h l u ß aber, wo 
der Einfluß des Vokals auf den folgenden Konsonanten unmittelbarer ist, 
wird *y (gewöhnlich) labialisiert: Trj. yo, Jug. w, z. B. Trj. soyo, Jug. sow, 
'Stör'296 [296 Ebenso Karj . 96—7 Trj. loyo 'steiles Ufer', tsoyo- 'pfeifen', Aoy0 
'Schleife', aber 150 oy 'Kopf; Jug. low, t§ow-, AOW, OW. Die Labialisierung ist 
in Trj. , z. Teil wohl auch fakultativ,. . .] — Dieselbe Verteilung finden wir 
gewöhnlich in Trj. nach ö, z. B. intervokalisch noyas, 'Zobel'297 [297 Ebenso 
Trj. jöydt- 'kommen', töydA 'Feder', Auyat- 'schleifen' (Karj. 109 f.)], aber im 
Silbenschluß nöyo 'Ast'. . ." (GOstjVok. 119). STEINITZ Trj. átírását csak az 
OL. adataira alapozhatta, KARJALAINEN szótárát még korrektúrázáskor sem 
ismerte (i. m. Vorwort, 2. jegyz.). STEINITZ átírási rendszere az OL. adatait 
híven tükrözi. Még az a kifogás sem emelhető csoportosítása ellen, hogy a Trj . 
Uoyo- 'pfeifen'-fóle igető esetén a yo csak akkor szótagzáró, ha a következő 
suffixum mássalhangzóval kezdődik, t. i. ez a kettősség a 296. jegyzetben 
említett fakultatív labializációk közé sorolható {„Aoyo ^Auyi"). A rendszere
zés helyessége iránt viszont kétséget ébreszt az a körülmény, hogy a K T . 
átírása nem mindig azonos az OL.-ével. Az átírás helyességét, hitelességét 
viszont nem lehet azon az alapon eldönteni, hogy az OL.-t KARJALAINEN maga 
rendezte sajtó alá, a szótár pedig posthumus mű, tehát a szedés pontosságáért 
nem KARJALAINEN, hanem TOIVONEN felel. Mivel a Trj. nyelvjáráson kívül — 
mint láttuk — a Mj. sőt többnyire még a Likr. nyelvjárásban is megtalálható 
a y féle hangok labializációja, ezért a kérdéses szavakban e nyelvjárások ada
tait kell egybevetnünk ahhoz, hogy az OL. y-s vagy a KT. yo-s feljegyzése 
javára dönthessünk. Az egybevetés eredményekónt az említett 4 ö-t követő 
intervokális y-t tartalmazó szó közül csak egy (Trj. jöydt 'kommen') marad 
a STEINITZ feltételezte rendszert támogató példa; két esetben STEINITZ javas
lata szerint yo-t kellene írni (Trj. nő/?s 'Zobel' OL. 110 ^ T r j . , Mj. nöuyds 
KT. 607a; Trj. tofdA 'Feder' OL. I l i ~ Trj. flfcffy, Mj. mpA KT. 984b)*; a 4. 
példa feljegyzési" módja pedig fakultatív: AÖy^íd^s AÖV>y- 'schleifen' (KT. 
1058b). Ezek szerint a 4 példából három nem a STEINITZ feltételezte inter
vokális -oyd- ** szótagzáró -oyo megoszlást igazolja, hanem a 298. jegyzetben 
felsorolt kivételek számát növeli. Pontos átírásban viszont a Trj. 'oV>x 'Kopf 
'uJîm', továbbá a megfelelő Mj. és Likr. adatok (21a) nem kivételek a STEINITZ 
alkotta szótagzáró -oyo sorozatból, hanem éppen zárt szótagban yo-t, intervoká
lis helyzetben y-t tartalmaznak: Mj. o^x ~ y?dm", Likr. ce?g ^ üydotn (uo.) 
Könnyű viszont a most megvizsgált anyagból olyan példát is idézni, ahol a 
zárt szótagban van y ós a ragozás folyamán intervokálikussá vált helyzetben 
a yo'. Trj . nox 'Elentier', de nőwydf, nlWya'm' (603a). 

STEINITZ e g y olyan szópart talált az OL.-ben, amely &y: yo fonémapárt 
igazolni látszott: sőyo 'engmaschig': söy 'Feli' (i. m. 119); hiszen az OL.-ben 
ezek írásmódja: Trj. $$%>%, vö. még C , V., Vj. 'dicht, engmaschig (Netz)' (206) 
ill. Trj . spx vö. még DN., V., Vj., Ni., Kaz., O. 'Feli, Haut ' (110). A szótár 
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azonban egyik adatot sem igazolja. Trj. s?yo adat a KT.-ben nincs, csak Mj. 
söM'i 'dichtmaschig' s ennek C , V., Vj., VK., Vart megfelelője (826b). Ha fel
tesszük, hogy i t t a Mj. jelzés egy, a hibajegyzékben nem helyesbített adat, 
Trj . helyett, akkor a STEINITZ által styo-nak átírható szó igazolható. A sőy 
'Feli' adat létezésének azonban a szótári adatok ellene mondanak, mert a DN., 
Fii., Szogom., C , Kr., V., Vj., VK., Vart., Likr., Ni., Kaz., O. adatok mellett 
Mj. SJV-X 'Fell; Schale der Ahlkirschbeere', Trj . SOWJC (sőuya'm", so^-gcum* ) 
'Fell' (832a) azaz határozottan yo-s alak található, s az összetételekben és 
frazeológiában is többnyire ez szerepel: Trj. mp'i'kstV'g 'Papierstreifen' (832b), 
p'ikem sç>¥% 'Epidermis (?)' (833a), 'ökso^y, abl. 'öksöuyi, — d e van 'öksog 
is — 'Kopfhaut mit den Haaren' (832b). A szótár adatait"is figyelembe véve a 
'Fell ': 'engmaschig' szópár semmiképpen sem igazolhatja a y : yo fonémapár 
létezését, legföljebb azt, hogy van egy söy0 : söyo ( ~ sőy) alakú homonim 
szópár. 

Közelebbi vizsgálatot — lehetőleg újabb helyszíni gyűjtést — igényelne 
a k, k, rj, y és ko, ko, rjo, yo viszonyának megállapítása. A KT. anyaga alapján 
e hangok fakultatív variánsoknak látszanak. E nézet mellett felhozható az az 
érv is, hogy TYEEJOSKEN valószínűleg olyan Szurg. nyelvjárásban írta könyvét, 
amely változatként ismeri az említett hangok labializált változatát. Ezt nem
csak a fent idézett (266 kk.) néhány B ~ X váltakozású példa, hanem a konszo-
nantizmus egésze alapján állíthatjuk. T. i. 

1. A szókezdő n'-lel kapcsolatosan láttuk, hogy a tankönyv VK. nyelv-
járású nem lehet. 

2. A n a. tankönyvben szóközépen és szóvégen is előfordul, a VK. és 
Vart. nyelvjárásban viszont ebben a helyzetben mindig u található (kivéve 
szó végen m után, -mp végződésre ugyanis több adatunk is van e két nyelv
járásból), ezen megfigyelés alapján sem a VK., sem a Vart. nyelvjárás nem 
jöhet szóba a tankönyv nyelvjárásaként. 

3. A szóközépi és szóvégi B miatt sem lehet a könyv VK., vagy Vart 
nyelvjárású, mer t ezekben a B csak szókezdő helyzetben fordul elő, egyébként 
x jelentkezik, a kettősség érthetetlen lenne szóközépen és szó végen. 

4. Jg. nyelvjárású sem lehet TYERJOSKIN munkája, mert a Jg. w-nek — 
szóközépen és szó végen is, hol B, hol x felel meg, hasonló módon a Jg. % <*v y-nak 
TYEEJOSKiNnál B vagy x az írásmódja. 

Bizonyos eltérések még a palatalizációk körül voltak tapasztalhatók, de 
egyrészt a példák kis száma, másrészt az egy-egy példánál esetleg lehetséges 
sajtóhiba miatt sem lehet a Trj. nyelvjárást is kizárni s a Likr. êàê'iay3, Mj. 
AaA'i'ä^3 'stehen' (1120a) szókezdő palatalizálatlansága alapján vagy az amúgy 
sem lefordított KHTX9 (146) palatalizálatlansága és a Jg. nàkye 'leise' (1433),. 
Trj . nat'rd, Mj. nàt'%3 'langsam' (640a) alapján a tankönyv nyelvét a nagyon 
kevéssé dokumentált Likr. nyelvjárással azonosítani. Természetesen az^zal is 
kell számolnunk, hogy TYEKJOSEIN a hat, ül. a Pym vidékivel együtt hét 
eddig számontartott nyelvjárás mellett egy nyolcadikat vagy a jóformán 
ismeretlen Pymit vette alapul, vagy — de ez kevésbé valószínű — kompilált. 
Szükséges i t t megjegyeznünk, hogy a VK. és a Vart. nyelvjárás csak föld
rajzi szempontból tartozik a Szurg. körzetbe; a fent elmondottak (ld. i t t 
1.—3.) és a vokalizmus alapján egyaránt közelebb állnak a V.—Vj. nyelv
járásokhoz, mint a Szurg. terület többi nyelvjárásához. 

Elsősorban KARJALAINEN átírásának rendkívüli bonyolultsága miatt,, 
feltétlenül ajánlatos a hangjelölés egyszerűsítése. Lényegileg, némi módosítás-
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sal, STEINITZ mássalhangzó jeleit lehet — véleményünk szerint — elfogadni; 
hiszen annak közlése, hogy az explozívak pl. a Trj.-ban hehezetesek, hogy a 
szóvégek elzöngótlenednek, vagy, hogy egy hang előbb vagy hátrább is képez
hető stb., egy-egy nyelvjárás monografikus leírásában szükséges, de az esetek 
legnagyobb részében felesleges ennek állandó jelölése. Megtartandónak gon
dolom azonban a k—k kettősség jelölését hiszen TYERJOSKIN írásmódja sze-. 
rint K-t és rç-t is nemcsak idegen szavakban követhet, ill. előzhet meg a. A %, y, r) 
stb. mellett felelesleges a g, y, rj írása, mert elvben a magánhangzók elárulják, 
hogy milyen hangrendű a "szó. Minthogy azonban KAEJALAINEN bonyolult 
hangjelölésében — ahogy erre STEINITZ is utalt (i. m. 4—5) —, nem igen lát
szik meg egy magánhangzón, hogy palatális-e vagy veláris, így a KT-.ben 
feltétlenül hasznos, ha van a szóban olyan mássalhangzó, melynek alapján 
közvetlenül látható a szó palatalitása vagy velaritása. A ko, ko, rjo, yo jelölés 
lényegesen rövidebb, mint a KT.-béli jelek, s ha ezek gyaníthatólag nem is 
fonémák, a kiejtés módját mégis közelebbről megadhatjuk, ezért követendő
nek gondolom STEINITZ eljárását. Különben is az lenne célszerű, hogy mellék
jelek alkalmazásával ne alkossunk új fonémát (NyK. L, 225). 

Magánhangzók 

A magánhangzók nyelvjárásközi megfeleléseit a Szurg. nyelvjárásokban 
eddig még nem tisztázták. A kérdés, egyrészt KAEJALAINEN rendkívül bonyo
lult jelölésmódja, másrészt a mellékjeleknek KARjALAiNENnél és PAASONENnál 
egymással meg nem egyező használata miatt, elég nehéz. Továbbá a magán
hangzók egybevetésekor nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy egymásnak 
megfelelő alakokat hasonlítsunk össze. A Szurg. nyelvjárásokban — az ige-
és a főnévragozásban is — 2, sőt 3 váltakozási fok található, esetenként gon
dosan kell tehát mérlelgelni, átírásban eltérő-e két magánhangzó, vagy 
váltakozás forog-e fenn. 

Az amúgy is igen tarka jelrendszerben az áttekinthetőség kedvéért már 
eleve némi egyszerűsítést vezethetünk be; elhagyjuk a teljes hangoknál a 
hosszúság jelölését, tehát pl. a-t írunk az e g y b e v e t é s k o r , ha a pontos 
feljegyzésben ä, à, à vagy a található. Ezzel az egyszerűsítéssel az áttekint
hetőség csak nyer, a pontosság viszont nem veszít, hiszen a magánhangzók 
hosszúságának feltóteleit STEINITZ jól leírta és rendszerezte (i. m. 11—2). 
TYERJOSKIN V. ábécéskönyvének és KAEJALAINEN feljegyzéseinek egybevetése 
is arra az eredményre vezetett (NyK. LIX, 252—62), hogy a hosszúsági fok 
nem befolyásolja a hangszínt, s a Szurg. mássalhangzóknál is hasonlók az 
eredmények. 

Valamennyi magánhangzót legtöbbször a Jg. ós à Trj. adattal tudjuk 
egybe vetni, minthogy azonban az ábécéskönyvnek nincs pontos nyelvjárási 
lokalizációja valamennyi nyelvjárásra egyforma figyelmet kell fordítanunk — 
noha eddigi eredményeink szerint a tankönyv nem lehet VK., Vart. és Jg. 
Az egybevetések megbízhatóságának megítélésére minden magánhangzónál 
megadjuk a TYERJOSKIN szövegéből a finn szerzők adataival egybevetett 
magánhangzók számát; ez alig több a Jg. ill. Trj. nyelvjárásból vele egybe
vethető hangjelek számánál. Megadjuk továbbá a valamennyi szurguti nyelv
járási megfeleléssel egybevetett adatok számát is ; ez a szám viszont többnyire 
kisebb az egy-egy nyelvjárásból vizsgált adatok számánál, hiszen az 5, 4 és 3 
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nyelvjárásból feljegyzett adatok között felváltva találhatók különböző nyelv-
járásbeliek. 

Felesleges a szókezdő, szóközépi és szóvégi magánhangzójelölést külön-
külön vizsgálni, mert ebben a tekintetben nincs lényeges különbség. Megjegy
zendő, hogy a Trj. szókezdő magánhangzót KARJALAINEN minden esetben 
hehezetesnek jegyezte fel: 'a, 'à stb. (vö. KT. XXIX). 

Második szótagban, vagy hátrább a, e, H, U, 3, n és 9 fordult elő, ezek 
közül az e kivételével mindegyiknek szóvégi előfordulására is van példa. 
A többi magánhangzó nem első szótagban csak összetett szóban, ül. az össze
tétel második tagjának első szótagjában szerepelhet. Az egybevetést az egy
szerűbbekkel kezdjük, majd fokról fokra haladva tekintjük át a problemati
kusabb magánhangzójelek egybevetését. 

TYERJOSKIN 9 '<<* PAASONEN, KARJALAINEN 9, d. 

Az 9 jelet 200-nál is jóval több esetben van módunkban PAASONEN és 
KABJALAINEN átíráf ával egybevetni. Magashangú szavakban mindkét szerző
nél mindig 9, mélyhangúakban KABJALAiNENnél â, PAASONENnél d és 9 is 
található. PAASONEN a veláris szavak d, 9 hangjainak az írásában semmiféle 
elvet nem követ: ha a többi szótagban a, a, 0, 0, u vagy 6> áll, akkor a» és § 
egyaránt előfordulhat, sőt egy szón belül együtt is előfordulhat 9 és », pl. tàrdy-
Idtàyô 'zittern' (2612). A megelőző mássalhangzók sem befolyásolják az írás
módot; kivéve az alig artikulált réshangot, melyet KARJALAINEN sorfölötti 
7-val jelöl; PAASONEN ugyanis ilyenkor a réshangot nem mindig jelöli, s 9 (?) 
helyett I, 3 jelet használ: i-o>9p (37, 38 stb.) ~ Jg. ná.r 'Zedernuss' (1309), 
Ji'a. gpT (140) ~ Jg. L.à3rt (2401); néha ilyen helyzetben is előfordul §; TaxüMT9x 
'oöopBaJiacb' (136) ~ Jg. tbmúdm 'plötzlich reissen' (2359). 

A TYEEJOSKiNnál csak a-t tartalmazó, egytagú, ül. 9—9 magánhangzójú 
kéttagú szavak mind magas hangrendűek. 

Nem első szótagban, ha az 9 u tán \ (L, A stb.), n, r) vagy r következik, 
PAASONEN és KARJALAINEN olykor egyik nyelvjárásban sem írja az 9-t, a 
következő mássalhangzónak viszont szonáns változatát jelölik, pl. HTT9H 
(48, 104 stb.) ~ Jg. íttii 'am Abend' (214), Trj. eiUn% VK. Itan", Vart. ftnn% 
Likr. lnn\ Mj. Itnn (104a). 

Ha TYEEJOSKiNnál szóvégi helyzetben van 9, a megfelelő jelölés PAASO-
NENnél 9, KAUJALAiNENnél 3, mely mondatban, a hangrendtől függően, -9 
vagy -9 is lehet. 

Az 9 említett átírási megfelelései alól legfeljebb egy kivételt lehet emlí
teni: HapK9C K)X (95) ~ Jg. nàrlc9S-ww' 'ein Musikinstrument' (1330) esetében 
a Trj. szóban nem redukált, hanem teljes hang található: narH*s„u% (594a). 
Jelentéktelen eltérés egy Likr. szóban van még: pyér' 'hoch' (25a). 

ä 
(52 adat, 6 nyelvjárásból 18, 5-ből 8) 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. 

g, a à g, (ào, (v, œ, œ, 9)) ä, 6 (ô) e, ô (ô, ç, d)12 

' 12 Zárójelbe a ritkán, két zárójelbe az egy- vagy kétszer előforduló adatokat 
tesszük, a felsorolás a gyakorisági sorrendet követi. 
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STEINITZ a megfelelő Jg.-Trj. hangra az a jelölést alkalmazza. CASTRÉN-
nál a, e, ê, FSzurg. a, e, o ASzurg. a található. 

E megfelelés alól jóformán nincs említésre méltó kivétel, legfeljebb az r 

hogy a Jg. iáyfi 'kalt; Kälte ' egy összetételben jdyli alakú (262), továbbá a Mj. 
iäux 'Barsch' (134a) szóban nem a a tőhangzó. 

Érdekesek a VK. nem redukált hangú megfelelések. Megjegyzendő, hogy 
az egybevetett szavak V. e, ô és ritkán 9 tövű szavaknak felelnek meg. 

y és H) 

(y 53, K) 12 előfordulással, 6 nyelvjárásból 9, ill. 2) 

E két betű ugyanazt a magánhangzót jelöli, a K> azonos hangszínű az 
y-val |- előtéttel, tehát a K)-t TYERJOSKIN My-nak is írhatta volna. K> csak szó
kezdeten fordul elő elvben magánhangzó után is (erre azonban nincs adatunk), 
továbbá jésíthető mássalhangzó után, vagyis a Szurg. osztjákban l, n és f 
után. Az y, K) hangórtéke következetesen u : 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. 

U U U U U II 

STEINITZ jelölése u, CASTRÉNÓ u, u. Az u váltakozhat o-val, vö. Jg. Içùmp 
* 'Welle' (565), Trj., Mj. tfùmrpe, Likr., Vart., VK. Uonïp' (306a). Más magán

hangzó, jelentkezik egyes nyelvjárásokban a többi nyelvjárás tőbeli w-ja 
helyett: Vart. uint'dw' 'Gefäss' (232b) és VK. %äjfö$a\ Vart. Jeä/jdLi 'klet
tern' (296b). 

Szó végen csak egytagú szóban fordul elő u : TK) (108, 120 stb.) ~ Jg . 
icü 'jener, der' (953), Trj. t'ù (896b). 

ö 

(10 adat, 6 nyelvjárásból 6) 

Nyolcszor K, kétszer B után fordul elő. 
Jg. Tri. Mj. Likr. Vart. VK. 

ö (ói) ö 6 6 ő13 ô (ô) m 

STEINITZ rendszerében ez a Szurg. 6 hangnak felel meg. (ÜASTRÉNnál 
többnyire o található az idetartozó szavakban, de előfordul o, sőt a és a is.) 

A Jg. ói STEINITZ megfigyelése szerint az ö variánsa le- és s között (i. m. 
32), egyetlen idesorolható példánk is ilyen: KÖCTa (60) ~ Jg. Jcóissdm 'abbre
chen' (805). 

A B-t követő ö esetén a VK., Vart. és Trj. magánhangzókép viselet a fenti. 
A többi nyelvjárásban, úgy látszik, módosult a hangszín, s i t t nyilván a voká
list követően kifejlődött yo hatása okozza az eltérést. A Jg-ban velárissá vált: 
wçw' 'Kraft, Stärke', wofckjj 'stark' (2968), a jelenség lehetséges magyarázatát 
adja STEINITZ (i. m. 74 1. 171. jegyz.). ABÖB (60, 118 stb.), BÖKK3ij (139, 140 
stb.) átírása KARJALAINENUÓI két Szurg. nyelvjárásban mutat a várhatótól 
eltérő vokálist: Mj. uőu%, uő^kpr], Likr. UQOUX, V&Vlffl** W^&fflft uàœ'lcqrt 
'Kraft ' (211b) 'stark' (212a)"" 

© 
13 Egy példa kétféleképpen van feljegyezve: Vart. MÓL, ML 'Wort' (462a). 
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y 

(32 adat, 6 nyelvjárásból 11) 

Az y megfelelői a két szótárban nemcsak a STEINITZ által o-riak í r t redu
kál t hang változatait mutatják (melyek egy részét már ö alatt is láttuk), hanem 
«nnél még többet is: 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. 

o, ü, do (ai) o, o, d, ê o,o,d,d o, o (d) q, 6 (d) ö, o (d) 

Az y nemcsak yo, w előtti ,,archifonéma"-ként fordul elő d át írással: 
cyH9ijK9 (translat. 146) ~ Jg. sd{idr\ ['zajos'] (2160), Trj . soïdrf, Likr. soidrf 
' laut ' (818b); így vagy ez az adat, vagy a kérdés igényel további vizsgálatot. 
Mint már fentebb említettük — a Jg. ó* jelet STEINITZ fakultatív változatnak 
tart ja k és s között. TYEEJOSKIN ebben a helyzetben ennek megfelelően — 
mint láttuk — ö-t és mint most láthatjuk v-t is í r t : Kyc9 (53, 98 stb.) ~ Jg. 
Jcóissd, Jcössd 'Reifen' (804), Trj. Jcös3 (436b). A tankönyv nyelvjárásának és 
esetleg eszközfonetikai felvételeknek ismerete nélkül, e kettősségre csak a 
figyelmet hívhatjuk fel, magyarázatot egyelőre nem adhatunk rá. 

A kérdőnévmás és származákainak feljegyzésmódja utal az ejtési inga
dozásokra: MVB(Q) VÖ. 266, Trj. maw/a, mojo (496a); — MVKHM (104) ~ Trj. 
md&Mm\ mo'Mm' 'wievieP (496a); -—MyBaT (101, 121 stb.) ~ Trj. msuy^f, 
m^óyg^t 'warum' (496a). 

Egy másik ejtési ingadozásra utal Hyy (84, 139 stb.) ~ Jg. nör\ 'du' 
(1380), Trj. nörj (195b), ül. nur] (110a). 

bi 

(29 első, 15 második szótagbeli előfordulás, ez utóbbiaknak fele szóvégi helyzetű; 
első szótagi előfordulásra 6 nyelvjárásból 6 példa van) 

A finn kutatóknál ennek a betűnek más az első és nem első szótagbeli 
megfelelője ( ~ STEiNiTznél i, CASTEÉNnál i, Î, e): 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. . 

1. szótagban o i i (i) i i i (v) 

2. szótagban l, i i i i i i (i) 

Palatális szóban bi csak jésíthető mássalhangzó után, de i hangértékkel 
fordul elő: THH9ÍJ9T (plur. 126) rv Jg. tindi] ' teuer' (2548), Trj. tindrf, Mj. 
tlndrf, Likr., VK. tinarf (1003b); — HHK (140) ~ Jg. riűc 'ans Ufer7 (1357), 
Trj. nitt (569a); — de Hbip (116) ~ Jg. nur' 'Zaunstange' (1397), Trj. ni'f 
(590b). 

Második, ill. harmadik szótagban: KHJi'TbiHH 'noxBajiHna' ( 1 0 0 ) ^ Trj . 
Jci*Afi£ä73 'rühmen, loben' (466b); — KHT9HTbi (73) ~ Trj. Mtnntl 'beide 
(455a); — T e n u (106) ~ J g . Jcèttï 'hier' (938); eltérés egy van: KejibiKK9 (106) ~ 
Trj. mUMs (398a). 'offen'. 
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H 
. ' • • • ' . . ' • ' • 

(50 első és kb. ugyanennyi nem első szótagbeli adat, ezek nagyobbik fele 
szóvégen, 6 nyelvjárásból 9) 

Az H szókezdő helyzetben nem jelöl ji- kapcsolatot, vö. HHM9rj (106, 
108 stb.) — Jg. Hmdrj 'heilig' (294), Trj. irmdrj (170b); nem is jósíti mindig az 
előtte álló hangot, pl. HHH (128, 129) —Trj . %înr 'ihr (dual.)'(OL. 211); —JI 'HH 
(61, 65 stb.) —Trj . 41 rí 'sie (dual)' (OL. 211),_Jg. Ç\n (1390); — Ji'nTax9 (56) — 
Jg. ijiwdm 'essen' (2498), Trj. AitgJ3, Mj. 41^3, Likr. Mta^3r, Vart. ULI VK 
ntäyAf{ 1099a) stb. 

Kérdés azonban, honnan tudja az olvasó, palatalizálja-e az H az előtte 
álló palatalizálható mássalhangzót, s hogyan kell aTHMMHT (83, 104 stb.) szót 
olvasni; vajon a Trj. p/min' '[ilyen]' (870b) vagy a Trj. t'vmin" 'sellainen 
(107a), Jg. Bmïnt 'solcher' (955) megfelelőjének-e. Ebben az esetben a szöveg
összefüggés sem dönti el a kérdést. 

A nem palatalizáló hatású H hang értéke első szótagban 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. ' 

i i *> 2 i i (i) i 

STEINITZnél i, ÜASTRÉNnál i, Î, ü. 
Eltérő hangórtékkel: Likr. müV, Vart., VK. múl" 'Mütze' (520a), Jg. 

kûlam 'aufstehen' (771), Mj. ÏCUA^3, Likr. 1cuMâ:y3, Vart. 1cuLtá\ VK. 
fflfc'jjft", de Trj. UAMH (465b). 

A palatalizáló hatású H a TH (49, 88 stb.) — Jg. B 'dieser' (955), Trj. 
t% 'jener' (895a) kivételével, veláris hangértékû: HHHbTTflX9 (106) — Jg. nonttdm 
'(aus)ruhen' (1480), Trj. ninrW3, Mj. n$iírffl3, Likr. nirítay3e, Vart. niúeLÍ\ 
VK. nin'M (625b). 

Két esetben áll a második szótagbeli H jésíthető mássalhangzó után. 
Az egyiket, amely palatalizált hangot követ — úgy látszik — palatalizálja, 
de ugyancsak nem i hangértékkel, hanem redukált hangként, a másikat nem, 
s h a n g é r t é k é t ; rçaHbTHrçbiHT 'Hcnyrajicn' (116) — Jg. kankdkfntdm 'erschrekt 
werden' (611), Trj. kantdUin'03 (322b); —ül. TaJi'HJi'Taxg (123)—Jg. tàViUm 
'ziehen' (2448), Trj. ^UAÍJMŰ (1038b). 

A második, sőt 3. szótagbeli H hangértéke egybevetve KAEJALAINEN 
feljegyzéseivel, más a palatális és a veláris szavakban: 

Jg. Trj. VK. Vart. Likr. Mj. 

Ö'-H: i (i) i î i, i i i 

Ö-H: i i i, I, i i, | i i 

KABJALAINEN a szóvégen gyakran az elzöngétlenedést is jelölte. 
Harmadik szótagban redukált hang is lehet az H megfelelője: rçepacnri 

(100, 108 stb.) — Jg. kofàs-p 'ähnlich' (515), Trj. koràsdp' (337b). Egyébként 
csak a VK. nyelvjárásban található két kisebb eltérés: uokê£ 'Fuchs' (212b), 
ill. pQJfê 'Puppe' (665b). 
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3 

(9 adat első, 5 második szótagban, 6 nyelvjárásból 4, ill. 1) 

Az 3 csak Ji, JI', H, c és T után fordul elő (az c nyilván osztjÉ. hatásra állhat 
3 előtt, ugyanez a kérdés a V. átírással kapcsolatban is felmerült, vö. NyK. 
LXI, 261). 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. 
e ç e, (e) e, e, à à, ô, ô ô, ä 

Az s- u t án i előfordulásban más a hangórtóke: C3H (58) ~ Jg. sdi' 'Sand
bank' (2161), Trj. se \ Mj. sdï (818a). 

A többi nem jésíthető mássalhangzó után e található. 
Úgy látszik, nem első szótagban is 3 kerül a jésíthető mássalhangzók 

mögé: K)CT3M 'npeM' H' (65) ~ Jg. iùstèm-wày' 'Gehalt' (374), Trj . iusßm,. 
Mj. iustem, Likr. iùstg'm, VK. iu'stVm' (19l£>). 

Szóvégen csak egy 3 található H3 (58, 99 stb.) ~ Jg. ne 'Frau' (1343), 
Trj. ne\ Mj. ne" (576b, a többi Szurg. nyelvjárásban z'-vel). 

e 

(28 adat első, 5 második szótagban, 6 nyelvjárásból 14) 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. 
e (§ (§)) $ {$> d) î(§>e(4)) e (£(&>$)) 9(i?>à>à) ô (ö,ä,ü) 

Nem jésíthető mássalhangzó után csaknem mindig Jg. e, Trj. e, Mj. e> 
Likr. e, Vart. ö, VK. ô található, más helyzetben eléggé tarka a nyelvjárásköz1 

megfelelések sora. 
Második szótagban a TYERJosKiisrnál feljegyzett e betűknek KARJALAI-

HENnél i, PAASONENnál e a megfelelője: KHpen (141, 142) ~ T r j . Iciri'p', VK. 
Mriw", Vart. B,rVwr, de Likr. Tclrep" 'Boot'_ (428b). A kettősségre példa: 
coneK (90) ~ Jg . sàpèk 'Stiefel' (2231), Trj. sâpHk (864b). Van azonban egy
formán átír t szó is: HeBpeM (62, 95 s t b . ) ~ J g . newrhn 'Kind' (1451), Trj. 
neuyre'm' (601b). A exJi'eij (113) esetében talán sajtóhiba az e 9 helyett, a 
pontos átírás ugyanis a Jg. iàyldr\ 'kühl' (262), mert az e-nek a jésíthető hangot 
jésítenie kellene (vö. B9HeK 141) ««-< Jg. wdmk 'Besen' (2995), Trj. uuiúfk' 
(230a). 

o 

(48 adat, 6 nyelvjárásból 17) 

A megfelelések csak a Likr., bizonyos fokig még a Mj. nyelvjárásban nem 
egységesek : 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. 

á (a, o, a, à) a (o) a (a, á) a, a, a (a, à) a a 

STEINITZ szerint a, ÜASTRÉNnál a, a, (o, ô), ASzurg. a. 
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A Jg. eltérések az a-tól palatalizált szókezdet után (tönk 'Schnee' 973-
pötpm 'stehen' 971), ill. jövevényszóban {posta 'Post' 1880, ropdtwm 'arbei
ten' 2022, Trj. rop*CAfôW3 808b), vagy szó kezdetén (a/, 'nicht' 1558) for
dulnak elő. Komolyabb eltérés egy esetben észlelhető: COB9T (plur. 117) ~ Jg . 
sàwr 'Blattwurm', (2134), Trj. say>y,M.]. sqV'X, Likr. sq?x stb., Vart. sőeg, VK. 
30% (823b). 

6 

(95 adat, 6 nyelvjárásból 23) 

Az adatoknak kb. fele teljes, fele redukált hangra utal (a V. megfelelők
ben szintén): 

Jg. Trj. Mj. Likr. 

o,o(a(a,á)) Ö,o (â,q (q,q)) ő,o (o,ö,a,g) p,o (o,o,œ(œ,œ,à,a,q,,q,g,,o)) 

Vart . VK. 

o, o, œ (œ, à, v, a, n, to) o, g (a, v) 

Szó végén egyszer fordul elő: rçe (85, 95 stb.) ~ Jg. ko 'Mann' (548), Trj . 
Igó1 Mj. Jcö (279a, a többi Szurg. nyelvjárásban w-val). 

a 

(Palatális szó első szótagjában 76, 6 nyelvjárásból 23, második szótagjában 16 
adat ; veláris szó első szótagjában 47, 6 nyelvjárásból 15, második szótagjában 
7 adat).' 

A Szurg. nyelvjárásokban, mint ismeretes, van magánhangzóilleszkedéss. 
Az infinitivust azonban TYERJOSKIN -Ta(xg) végződésűnek írja, s már ez is 
mutatja, hogy a-t palatális és veláris szóban egyaránt használ. A palatális 
szóban levő a csaknem mindenütt a STEINITZ jelölte á-nak, egyes esetekben á-
nak felel meg (CASTRÉNnál â, a). 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. 

à ((a ,á)) Q (à) à à (ä) à ä ((à)) 

A Jg. eltérés, esetleg sajtóhibás alak lehet: Jg. wàt 'Schneeschuh
riemen' (2965). A Trj. rânprï (61a) ~ AHT9pM (102) .4-ja, úgy látszik redukált 
h a l l g - . i , T V 

Redukált hang a JTai-jaJi' (144) folyónóvben van még, vö. Jg. i,dr]áL Tr tys 
(2369), Trj. Ad-rjaU, Mj. 49^4 Likr. êdr)aïï (1063b). 

A veláris elsőszótagbeli a megfelelései tarkább képet nyújtanak: teljes 
és redukált hangok egyaránt lehetnek: 

Jg . Trj. Mj .• Likr. 

a, a, à a, a, a q, a, â q, a, (a, ós, %, œ), 

Vart . VK. 

r>, § (a, Q, a, d, <y) v, (g, a). 

TYERJOSKIN második szótagban feljegyzett 23 a betűjének, valamint 
12 szóvégi a-jának hangértéke: 
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Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. 

ó'-a à (á) a (à) à à à ci 
s-a a (à) a (à) a œ a — 

A jövevényszavakban azonban a második szótag a-jának más a hang
értéke, vö. caxap (141) ~ J g . sà$r 'Zucker' (2106), Trj . sgtsr (839a); —jieKapxs 
(translat, 151) —Tr j . leBre 'Arzt' (1115a). 

A szóvégi a helyén redukált hang van: näcTa (146) — Jg. pästd 'scharf 
(1689), Trj. pfásf3, Jg. pjst3c, Mj., Likr., Vart. päst3, VK. peys$3 (744b). Az 
AHHa (31, 36 stb.) — Trj. 'á'nne (54a) tulajdonnév esetleg nem ugyanazt az 
alakot tükrözi. 

ë 

(29 adat, 6 nyelvjárásból 9) 

A ë nemcsak az e-nál látott tarkaságot mutatja, hanem még az a veláris 
használatánál tapasztalt sokféleséget is. Az ingadozást jellemzi, hogy több szót 
ë-vel, vagy H-val is leírt TYERJOSKIN: Tëp9C (142) ~Tflp9C (149) '[tenger]', ëx 
(67, 68, 146 s t b . ~ HX (146) '[nép]', HëB9M (84, 139, vö. HëBMa 84, még HëBM9Ji' 
128) ~ HHB9M (124, 132 stb.) ' L mondta] \ 

Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. 

o, o, à, a p, o, à, a ő, o, a, a, o ő, o, a, a, (œ, çt) p, o, a 

(Veláris szóban: 14 első szótagbeli, 6 nyelvjárásból 1 ; 5 második szótagbeli adat; 
palatális szóban: 15 első szótagbeli ós 2 második szótagbeli példa). 

A H nemcsak a H + a kapcsolatot jelöli, hanem H + e-t is. 
A H hangértéke veláris, ill. palatális szó első szótagjában: 

m 
Jg. Trj. Mj. Likr. Vart. VK. 

(s) a, â, g, q, ci à °> v o, » 
(§) à a (a) à à à ä 

A H nemcsak ë-vel váltakozva fordul elő (vö. fent e-nól). Az ejtési és 
átírási bizonytalanságra vö. HflrjHn' (birt. 3. sz. személyraggal 73) — Hb9rjH 
(70, ill. 3. sz. birt. személyraggal loc. Pb9rjHJi'H9, 70)—> Jg. ndrfv 'jüngere Schwe
ster' (1465), Trj . ndr]i\ Mj. ndi]" (613b). 

A második szótagban feljegyzett H-t 5 veláris és két palatális szóban vet
hetjük egybe: 

Jg. Trj. VK. Vart. Likr. Mj. 

S-H à % — — % à ä 
S-H §, a ' a, ê a a g,, a, § a 

Hangértéke ; + vokális az eflXT9x 'HauiJia' (68,131) esetében, ill. jésítés + 
magánhangzó, pl. a -TA infinitivusi jelben. A H anyagunkban T és H után fordul 
elő. 

VK. 

p,o, a 

5 Nyelvtudományi Közlemények LXII. 
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A e, ë, K>, H, sőt H írásával kapcsolatos több problémára fent rámutat
tunk. Ezeket a nehézségeket úgy lehetne elkerülni, ha e betűket elhagyva a 
szókezdeten fte-, Ke-, fíy-, ya- állana (a HH- eddig is szerepelt). Szóközépi hely
zetben — amikor a jésítés jelölése is szükséges be-, -b0-, -by-, -ba-, -bH-
kapcsolatokat lehetne alkalmazni helyettük (ezzel az 3 betű fölöslegessé is 
válna). Másik egyszerűsítési mód pedig az lenne, ha betűket a Szurg. 
ábécében meg akarják tartani, hogy szóközépen eléjük és az H elé jésíthető, de 
nem jósítendő mássalhangzók után T> kerülne: -"be, -i>ë, -T>IO, -I>H, -T>H. 

A jelenlegi írásmód szerint azokban a paradigmákban, melyekben váltakozó 
magánhangzó után van #', az íráskép az összetartozást nem szemlélteti pl. a 'habeo' 
esetében: Taííji'aM 'HMeio' (57), T9HJI'3JVI ua. (102), T9ÍIJI'3T 'wvieiOT' l l l) stb. ésTeaji' 
'y Hero ecTb' (79, 97 stb.). vö. OTb: 0TeBh3 'oropo/j: ua HauieM oropo/je' (118) nyn: 
jíyeM 'HanëpcTOK' (134). 

* 
A magánhangzók átírására vonatkozó eredményeinket táblázatosan fog

lalhatjuk össze. Az egyszerűség és áttekinthetőség kedvéért csak a több példá
val igazolható megfeleléseket tüntetjük fel ebben az összefoglalásban, a csak 
egy-egy példával igazolhatókat csak abban az esetben vesszük fel, ha a többi 
nyelvjárásban tapasztaltak alapján feltehetően csak a példaanyag kis terje
delme miatt nem fordulnak többször elő. A sok különböző, de csak egyszer-
kétszer feljegyzett átírásra stb. utal. A ë, io, H megfelelőinél a i előtétet, ill. 
az előtte álló mássalhangzó jésítettsógét nem jelöltük, az egész sor viszont 
azért került zárójelbe, mert a megfelelő átírási módok az e, y, a sorában is meg
találhatók. Az H és bi sorában szögletes zárójelbe a veláris, ill. palatális szavak
ban jésíthető mássalhangzó utáni átírás szerepel. 

TYBRJOSKIN J?. Tri. Mi. Likr. Vart. VK. 

)8 g, a, â g, à, g a, g, â a, a s tb . v s t b . v s t b . ) 
a i.. * ( (8 à g â à à ä ) 
ä " à g g à, à0 s t b . g, ô e, ô s t b . 
e e, g è>4 Ç> e> g e, g s t b . g s t b . ô s t b . 

ë (ç, o, a, a o, o, a, â §, g, g s t b . § s t b . ô, a, o a, o, o) 

H i, ü [o, %] i íi, Ü », | [i, il i, ù [i, il **> ű [i, i] i, ù [ j , i] 

0 à, a, g, o à o g, a, â g, a, a s t b . a a 

e ç, o s t b . ç, o s t b . o, o s t b . o, o s t b . o, o s t b . o, ç 

ö 9 ô 6 ô 6 à 9 

' y 
1 u u u u u u 

y 9> V", 9o g, Ç, 9, 9 Q, Ô, 9, 9 §> ?» » g, ô, 9 Ö, Ô, 9 

tí o [ j , M] i [*] i ï [*'] i i [*'] î i [*] i i [*"] i 

3 e e e e, e, à à, à a, ô 

K) (u u u u u u) 

1* (a, a, â à à g 0, V o, v) | 
H { v > (8 (à g à à à a) s 
3 a, § 9, ê 9, 3 9, 9 9, S 9, 9 
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Ha TYERJOSKIN jelölésmódjával akarnók a Szurg. magánhangzóknak a 
STEINITZ megállapította rendszerét (i. m. 32) vázolni, akkor egy-egy betűjelet 
több helyre kellene beírnunk: 

o, a (n, ë) 
9, (ë) 

y 0°) bi [H] bl [H] 

a (H) 

e, 3 
M [bl] 

9 (ë) a, o (H) y, ö 
ä(e) 
e> y 

Két szembetűnő eltérés van TYERJOSKrNnál az eddigi hangjelölésektől 
1. A palatális és veláris hangoknak közös jelük van az a, n betű, sőt bizo 

nyos fokig még az bi és H esetében. 
2. A teljes és a redukált hangok közti különbség az e, o, a, H, ë és e 

betűk esetében elmosódik; csak az y, K>, bl, H, 3 jelöl mindig teljes, az ä, 9, y, ö 
mindig' redukált hangot.14 

Több probléma maradt eldöntetlenül; elsősorban az, hogy a magán
hangzóilleszkedés megszűnésének a folyamatát és a teljes és redukált hang 
minőségi különbsége megszűntét kell-e TYERJOSKTNnak a finn kutatók fel
jegyzésénél fél évszázaddal későbbi írásmódjában látnunk, vagy pedig egy az 
eddig feljegyzettektől meglehetősen eltérő helyi nyelvjárás hangtani sajátsá
gait. 

A sok megoldatlan kérdés miatt a magánhangzók átírásának egyszerű
sítése ma még nem látszik célszerűnek. Az időtartamok jelölésének elhagyásán 
kívül legföljebb olyan egyszerűsítésre lehet gondolni, hogy a különböző nyelv-
járásbeli à, ä, a jelölések helyett nem célszerűbb-e csak egyet megtartani, 
vagy pl. a Trj. e helyett e-t használni. Ennél nagyobb változtatás esetén eset
leg téves alakokat állítunk elő. 
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14 Ta l án h a r m a d i k e l té résként kellene i t t megeml í t enünk , hogy TYERJOSKUST 
Szurg. magánhangzóje lölése a l ap j án m é g a j é s í t e t t más sa lhangzók o lvasa t a is b i zony
t a l a n n á vá l ik . A mássa lhangzócsopor tokná l t ö b b n y i r e m i n d e g y i k t a g o n jelöli a pa l a -
ta i izációt : p l . az összehasonlí tásnál KHHbTH, Ma KHHI>THX8M (139) MHH KHHbTHXMaH (132), 
vagy i^yHbTHXTaji'yB'npoBHÄHM'(106), ezzel szemben eHTiOB 'HanmiHCt.' (105) ese tében a z t , 
hogy az -HT- be tűcsopor to t -tótf'-nek kell o lvasn i , csak a M a . . . eHbJi'b9M ' a . . . nbio' (121) 
a l a k a l a p j á n t u d j u k megá l l ap í t an i . 

5* 




