
Osztják nyelvtanulmányok (Muzsi nyelvjárás) 
Bevezetés , 

1957 szeptemberében a Magyar Tudományos Akadémia egyhónapos 
tanulmányútra küldött a Szovjetunióba. Tanulmányutam során október 1-től 
30-ig Leningrádban tartózkodtam. Leningrádi tartózkodásom alatt az osztják 
nyelvet tanulmányoztam. N Y . I. TYEEJOSKiNnak, a leningrádi Nyelvtudomá
nyi Intézet tudományos kutatójának szíves közbenjárására K i m K o s z -
t y i n tizenkilenc éves osztják főiskolai hallgató lett a nyelvmesterem. 

K i m K o s z t y i n a tyumeni területhez tartozó suriskári kerület 
Muzsi (My>KH) nevű falujában született. Muzsi Száiehárdtól (régi neve: 
Obdorszk) délre az Ob partján van közel (körülbelül 50 kilométerre) a Szinja 
folyó torkolatához. E falu neve valószínűleg azonos a következő osztják szóval: 
(KT. 550b) Kaz. mtíizí 'von dem Frühlingshochwasser auf der Uferterrasse 
zurückgebliebene tiefe Grube, die auch im Winter Wasser enthält ' ; Aor m.; 
ppsAA m. 'putaan talvellakin vettä ja kaloja sisältävä osa, hauta (molemmista 
päistä syksyllä kuiva)'; 0 . muzix 'muzi (auch ein ostj. Dorf)'. Nyelvmesterem 
közlése szerint a faluban osztjákokon kívül oroszok és zűrjének laknak. 

K i m K o s z t y i n hét éves korától tizenegy éves korág a szomszédos, 
körülbelül 20 kilométerre fekvő Vaszahova (BacnxoBa) nevű faluban jár t 
iskolába. Tizenegytől tizennégy éves koráig szülőfalujában, Muzsiban tanult. 
Tizennégy éves korától tizennyolc éves koráig a szálehárdi Pedagógiai főiskola 
hallgatója volt. 

A muzsi nyelvjárás1 a Szin. ós a Serk. nyelvjáráshoz áll legközelebb. 
E két nyelvjárás közül a Szin. nyelvjárással mutat legtöbb egyezést. A Szin. és 
a Serk. nyelvjárással való egyezéseket a hangtan, illetőleg az alaktan megfelelő 
fejezeteibenftárgyalom. 

Nyelvmesterem anyanyelvjárását jól beszélte. Nyelvtani feljegyzések 
készítéséhez — minthogy kellő nyelvtani ismeretekkel rendelkezett — rend
kívül jó alanynak bizonyult. Naponta általában 3—4 órát dolgoztunk együtt. 
Hangtani vizsgálódásaim e nyelvjárás fonémaállományának, a fonémák egy
máshoz való viszonyának és az egyes fonémák fonetikai helyzettől függő 
variánsainak a megállapítására terjedtek ki. Alaktani tanulmányaim során 
nyelvtani paradigmákat és az egyes nyelvtani jelenségeket illusztráló példa
mondatokat gyűjtöttem. Sajnos, nyelvmesterem az osztják népköltészetet 
—- talán éppen fiatal kora miatt — nem ismerte jó], s ezért, valamint gyenge 
elbeszélő készsége miat t is le kellett mondanom arról, hogy terjedelmesebb 
szövegeket gyűjtsek. Csupán három rövid elbeszélést jegyeztem fel tőle. 

1 A továbbiakban M. megjelöléssel rövidítem. 
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Egy nappal Leningrádból való elutazásom előtt ismerkedtem meg P r o -
k o p i j S z a l t i k o v osztják származású főiskolai hallgatóval. S z a 1-
t i k o v Suriskárban (lilypbiiiiKap) született. Tőle két rövid elbeszélést jegyez
tem fel. Feljegyzéseim, valamint a suriskári irodalmi szövegek alapján úgy 
látom, hogy e nyelvjárás nagyon közel van a M. ós a Szin. nyelvjáráshoz. 

Hangtan 

Magánhangzók 

/ . Az el s 6 szótag magánhangzói 

A M. nyelvjárásban az első szótagban 8 magánhangzó-fonéma van. 
E magánhangzók kvantitatív ós kvalitatív szempontból két csoportra oszlanak : 
hosszú nyílt magánhangzókra (d, ö, ű, ë) és rövid zárt magánhangzókra 
(a, o, u, i). Ez a magánhangzófonéma-rendszer teljesen megegyezik a M. nyelv
járáshoz közel álló Szin. nyelvjárás fonémarendszerével (vö. STELTSTITZ, OVd.1,3). 

A) Az első szótagbeli magánhangzók kvalitása 

d. — Hosszú a hang. Példák: déi 'apa', kám^n 'kint', IdpU 'hét'. Néhány 
szóban — különösen palatalizált mássalhangzók mellett — kissé előbbre kép
zett Q(Q,) hangot hallottam: ämdtti 'örülni', sàéti 'hallatszani'. — Az ä hang a 
g spiráns előtt és után, valamint az -r\£ mássalhangzókapcsolat előtt nem for-
clul elő. 

a. — Rövid, a hosszú a-nál valamivel zártabb hang; Példák: arjki 
'anya', jalêp 'ú j ' , nar\ ' te ' , paldi) 'felhő', taga 'hely'. 

ö. — Hosszú, nyílt o hang; k mellett nem fordul elő. Példák: göläp' 
'háló', xnptâ 'csónakok', öl§r\ 'első', ömesti 'ülni', töwi 'tavasz'. 

oT— Rövid, az ö-nál zártabb hang. Példák: xoram 'szép', jotti 'játszani', 
nogSs 'nyuszt', pog 'fiú', éor^s 'ezer', torm 'fű, széna'. A rövid o k után egyálta
lán nem, k előtt pedig csupán a múlt idő s jele előtt fellépő ÍJ > k hang változás 
esetén fordul elő: lóksdm 'bementem' (vö. lorfom 'bemegyek').2 

ü. — Hosszú, nyílt u hang. Példák: %üldm 'három', jü^dj ' í j ' , lüntdf 
'ludak', nümvn 'fent', süsti 'lépdelni, haladni', tür§m 'ég, isten', üxß 'szán'. 

u. — Rövid, az w-nál zártabb hang. Példák: %uï 'hal', jux '$*, kunëdp" 
'fésű, gereblye', lur\ 'nyár', muja 'miért', muw 'fölcF, pun 'toll'7 sus 'ősz'. — 
Egy szóban hosszú ü hangot jelöltem: sum^f, tbsz. sümtaf 'nyírfa'. Egyébként 
hosszú ü a M. nyelvjárásban nem fordul elő. E szót az 0 . nyelvjárásban hosszú 
f-val ejtik: sümdt 'Birke' (KT. 860a). Nyelvmesterem hosszabb ideig élt 
Obdorszkban mint főiskolai hallgató, s így feltehető, hogy a sum^t, tbsz. 
sümtdt 'nyírfa' szó iZ-ját 0 . hatásra ejtette hosszan. 

é. — Hosszú e hang. Példák: éwi 'leány', jësa kevés , mënèmati meg
ragadni', sërjkds 'ütött , vágott'. Az é fonéma kombinatorikus variánsát, a nyílt 
s hangot csak két szóban hallottam: és^ti 'elsütni (fegyvert)', ëtztdti 'mutatni ' . 

2 Az orosz eredetű kolgos 'kolhoz' szóban k után is rövid o-t jelöltem. 
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i. — Rövid i hang. Példák: Un 'lent', leimet 'második', miV 'sapka', mis 
' tehén', pil' ' társ, barát ' , siski 'madár, kicsiny madár; veréb'. — A Szin. nyelv
járásban a x mediopalatális spiráns előtt és után, valamint a p előtt kissé hát
rább képzeït i-t ejtenek (STELTSTITZ, OVd. I, 5). Én p előtt hátrább képzett i-t 
nem észleltem (lipijn '-ban, -ben'), olyan példám pedig, amelyben g mellett j 
fordulna elő, nincsen. 

Egy szóban hosszú l-t jelöltem: niV 'nyolc'. KniV 'nyolc' szó hosszú % 
hangja szóbelseji -iw- (-iu-) hangkapcsolat vokalizálódásából keletkezett. Vö. 
KT. 649a: DN. ÚÍD3, Kr. nlt3, V., Vj. nildg, Trj. niA§x, Ni. niut3, Kaz. nmdA, 
O. nfádl 'acht'. 

B) Az első szótagbeli magánhangzók kvantitása 

Az első szótag magánhangzói kvantitatív szempontból hosszú és rövid 
magánhangzókra különülnek. Fonológiai szempontból valóban elegendő két 
kvantitásfokozat megkülönböztetése. Mindazonáltal a hosszú fonémák (rész
ben a rövid fonómák) időtartamának több fokozatát lehet megkülönböztetni 
az osztják nyelvben. KARJALAINEN (OL. 227 kk.) az osztják magánhangzók 
időtartamának 4 fokozatát különbözteti meg: hosszú, félhosszú, rövid, igen 
rövid; STEiNiTznél (OVd. I, 5—6; OstjVok. 11—2) a hosszú vagy teljes magán
hangzóknak három kvantitásfokozáta van: hosszú, félhosszú és negyedhosszú. 

Én az első szótagbeli hosszú fonémák időtartamának 3 fokozatát külön
böztetem meg: hosszú, félhosszú, rövid (például: à, à, a; é, e, e). Negyedhosszú 
időtartamot (a\ ey) nem észleltem. A rövid fonémáknál rövid és szórványosan 
félhosszú kvantitásfokozatot jelölök (i, l). 

1. H o s s z ú f o n é m á k : ä, ö, ü, é. 
a) Többtagú szavak nyílt első szótagjában a magánhangzó hosszú, pél

dául: öéi 'apa', kam^Vta. 'kívülről', läjdm 'fejsze', ^öldp' 'háló', öldr\ 'első', 
gűlom 'három', nűmdVta 'felülről', üsüildm 'úszom', éwi 'leány'. 

b) Egy- vagy többtagú szavak zárt első szótagjában a magánhangzó álta
lában félhosszú. Például: àpf ?eb, kutya', járj 'tíz', tàVti'húzni', ^nlp9tc 'hálók', 
jh& 'kéz', mhs 'mese', xülmet' 'harmadik', ù^ldf 'szánok', ütc 'erdő', kew 'kő', 
nem 'név', sekldm 'ütök, vágok'. 

c) Zárt szótagban, különösen ; előtt nagyon gyakran rövid magánhang
zót hallottam, például: non 'kenyér', nemi'-poràjn 'soha', snf 'száz', aj 'kis, 
kicsiny', jaj 'bátya ' . Néhány szóban j előtt félhosszú magánhangzót észleltem: 
mhjldti 'vendégeskedni', w\f 'állat, madár'. 

d) Egytagú szavak nyílt szótagjában a magánhangzó fólhosszú: ma 'én', 
ne 'nő, asszony', xfy 'férfi'. STEiNiTznél ezekben a szókban negyedhosszú vagy 
félhosszú magánhangzó van-.ma' 'ich', ne, ne' 'Frau' , ^ù, ^u 'Mann' (OVd. I, 6). 

Az első szótagbeli magánhangzók különböző kvantitásfokozatai nem 
mindig a fenti szabályoknak megfelelően jelentkeznek. így például zárt szó
tagban a várható félhosszú magánhangzó helyett hosszú magánhangzót talá
lunk a következő szókban: an ' tál ' , ár' 'ének, dal', kűrtdt' 'falvak', lüntdt 'ludak', 
möúzdt' 'mesék', pürmeti 'lépni', ün 'nagy', üsti 'úszni', wérti 'tenni, csinálni'. 
A magánhangzók időtartama néha ugyanabban a szóban is ingadozik: whj" 
'állat, madár' ^ wöjr: wnj-wëlti-xù 'vadász' (tkp.: 'állatot, madarat ölő férfi'), 
welti: whj-wèlti-jhx 'vadászok' <**> wllti: wnj-wëlti-gù 'vadász'. 
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2. R ö v i d f o n é m á k : a, o, u, i. 
a) Zárt első szótagban a magánhangzók rövidek. Például: ar\ki 'anya', 

gasti 'maradni', manti 'menni', xotéa 'honnan', sog 'ruha', pun 'toll', luw 
'ő; ők', jik 'víz', mis 'tehén', pitti 'kezdeni; esni'. 

b) Két- vagy többtagú szavak nyílt első szótagjában a magánhangzók 
általában rövidek (például: gatdmdti 'lesíklani, leereszkedni', togdV 'szárny', 
tutg 'ott ' , HmdV 'kevés'), csupán egy-két esetben jelöltem félhosszú magán
hangzót, például: iJci 'öregember', Imi 'asszony', l 'egy'. 

II. Magánhangzók az első szótagnál hátrább 

A M. nyelvjárásban az első szótagnál hátrább — függetlenül a szótagok 
számától — a következő magánhangzók fordulnak elő : a, e, i, u (csupán w 
előtt), redukált d. Ugyanezek a magánhangzók fordulhatnak elő az első szó
tagnál hátrább a Szin. nyelvjárásban is (STEINITZ, OVd. I, 7). A Szin. nyelv
járásban az első szótagnál hátrább — kivételesen — még a következő magán
hangzók vannak meg: n (STEINITZ: O), O, Ü (uo.). A M. nyelvjárásból ezek közül 
csupán az ű előfordulására van példám. 

a. — Minőségi szempontból azonos az első szótagbeli ä-val. Az a hang 
az első szótagnál hátrább általában röviden fordul elő, például: golmar\ 'har
minc', goram 'szép', zwerplam 'az én két leányom'. Néhány szóban félhosszú 
à-t hallottam, például: pitàf 'part ' , pasán 'asztal'. Nyílt szótagban — egészen 
kivételesen — hosszú â hang is előfordul: gansátn 'írjatok t i ketten!', manäti 
'menjetek!'. Néhány esetben — különösen szóvégi helyzetben — az a hang 
kvalitatív variánsának tekintendő, kissé előbbre képzett g hangot jelöltem. 
Példák: paltgm3ti 'megijedni', jèèlgmdn 'iszunk ketten', ghtg 'házba', tata. ' i tt ' , 
tutg, 'ott ' . 

e. — Az első szótagnál hátrább az e többnyire rövid; némelykor félhosszú 
változatát is jelöltem. Példák: nàwrem 'gyermek', ämpem 'kutyám', götem 
'házam', èwèm 'leányom', ëkdlajèl' 'az ő iskolájuk', mashuf 'adtuk'. 

i. — Rövid hang. Példák: éwi 'leány', ganti 'osztják', jiti 'jönni', tumpijn 
'mögött'. A g után hátrább képzett változatát (i) ejtik: jogi 'haza', togi 
'oda'. 

Gyors beszédben az i-re végződő szók szóvégi i-]e gyakran kiesik, ha az 
utána következő szó magánhangzóval kezdődik. Például: ma këë at (~ kési at) 
tajldm 'nekem nincs késem'; murj jog at (~ jogi at) manluuf 'mi nem megyünk 
haza'; nhnßVt antùm ( ~ nlmßVii antùm) tamgntn 'semmi sincs ebben a házban'. 

A szóvégi i t után abban az esetben is kiesik, ha a következő szó mással-
hangzós kezdetű. Ha a t előtt még egy mássalhangzó áll, általában a t is kiesik. 
Például: nèml'-gojat f < nèmrt'ti gojat) 'senki', nèmÇ-poràjn f <n&mßl'tiporäjn) 
'soha'. 

u. — A rövid u az első szótagnál hátrább csak -w előtt fordul elő. Az u 
hang voltaképpen csupán nénány tbsz. 1. sz. birtokos, illetőleg igei személy-
ragban van meg: -luw\ -i]dluw\ -uw\ -dluw'. Például: ghttuuf 'házaink', 
àpr/dluw' 'a mi két kutyánk', nmdsluuf 'ülünk', xül'suuf 'hallottunk', sekldlluuf 
'ütjük (őket)'. 

ü, ù. — Az első szótagnál hátrább csupán egy szóban hallottam ù han
got: antùm 'nincs'. 



OSZTJÁK NYELVTANULMÂNYOK 25 

a [i, §, § 3j. — Fonológiai szempontból az osztják nyelv M. nyelvjárá
sában — ugyanúgy mint a Szin. és a Serk. nyelvjárásban (vö. STEINITZ, OVd. 
I, 7, 184; OstjGr. 37—8) — csupán egy redukált a magánhangzó van. Ezen 
redukált a hangnak azonban — a fonetikai helyzettől függően — több kombi
natorikus változata fordul elő. 

1. A x mediopalatális spiráns mellett veláris § hang jelentkezik, például : 
jügdl' ' í j ' , noxds 'nyuszt', togël' 'szárny' . 

2. A bilabiális m és p előtt általában labiaiizált veláris a0 hangot ejtenek. 
Példák: gûlo0m 'három', tür§0m 'ég, isten', tuu>90m 'hozott' (múlt idejű mellék
névi igenév), xf&Kv' 'háló', Jcuns90p' 'fésű, gereblye'.3 

3. j után. a redukált a hang % variánsát hallottam ós jelöltem: jajim 
'bátyám', x^jü' 'férfia', tajiV 'ő bír ' . 

4. Ha az első szótagban veláris magánhangzó v^n, az első szótagnál 
hátrább sok esetben veláris a-t hallottam: öler\ 'első', ömesti 'ülni', pwrfity, 
'mellett', pïirmSti lépni ' , sűsmeti 'lépni'. 

5. Nyílt szótagban a redukált d nyílt variánsa (3) fordul elő, például: 
paltamzti 'megijedni', joxdtl3ti '(ti) érkeztek', jot'l3tan '(ti ketten) játszotok', 
manlM '(ti) mentek', x^s3tn '(ti ketten) írtatok', sèks3ti 'ütöttétek' . 

6. Valamennyi egyéb fonetikai helyzetben előbbre képzett d hangot 
hallottam: Icuspat 'fésűk, gereblyék', ämpdn 'kutyátok', mlndV 'menye', sëwdrldm 
'vágok', sërjJcds 'ütött , vágott', másian 'adtátok', tumas 'olyan', simaV 'kevés', 
inédsti 'kérdezni'. 

Ha a zárt szótagb^n levő d előtt c»ak egy mássalhangzó van, az a-t erő
sen redukáltan ejtik: läpH 'hét', siim^t 'nyírfa', sor$s 'ezer', hwmßn 'kint ' , 
nűmrt'tg 'felülről', jogPs 'érkezett, jött ' , myrtes 'ment', taps 'bírt ' . Ebben a 
fonetikai helyzetben a"redukált a gyakran teljesen kiesik, például: InjV f (r^lhjldt) 
'állnak', wërl'iï (~wërldf) 'tesznek, csinálnak', nemi'ti (%v n&mßl'ti) 'semmi'. 

Ha a redukált a után likvida vagy nazális következik, az a-t gyakran 
egyáltalán nem ejtik; ez esetben a likvida, illetőleg a nazális válik szótag
alkotóvá. Példák: gntn 'házban', gnlp9tn 'hálókban', götL 'háza' (~ götaln 
'házában'), TCÜTL 'faluja', xötn 'házatok', őmdslstn '(ti l e t t en) ültök', tajUtrj, 
(~ tajl3tdn) '(ti ketten) bírtok', güll3tn '(ők ketten) hallják'. 

• Az utolsó zárt tőszótagban álló a (9) kiesik, ha a szóhoz magánhangzós 
kezdetű végződós járul, pldául: göl§p' 'háló',tbsz. gnlpaf; tűrem'ég, isten', tbsz. 
tùrmdf; hunsêp' 'fésű, gereblye', tbsz. kuspdt, űgdT 'szán', ùglen 'a te szánod', 
öwias- 'ülni', hpsa 'ül j ' ; jogét- 'megérkezni', jogiam 'megérkezett' (múlt idejű 
melléknévi igenév). 

A locativus -dn, -n ragja előtt azonban az utolsó zárt tőszótagbeli redu
kált a hang nem esik ki: gölapn 'hálóban', läjdm^n 'fejszével', öldrjdn 'először, 
eleinte'. 

A redukált a-t tartalmazó birtokos személyragok a-je sem esik ki, ha a 
birtokos személyraggal ellátott szóhoz lativusi -a rag járul: Jcürtdla 'falujába', 
götdla 'házába', ëwilana 'leányaitoknak'. 

"A tbsz. -aí ós a* ktsz. -r\dn jelének redukált a hangja is megmarad, ha a 
szóhoz locativus- vagy lativusrag járul, például: xpVdty 'csónakokban', x°t9ta 
'házakba', éwerpna 'a két leánynak'. 

3 Nyelvmesterem m és p előtt többnyire labiaiizált a0-t ejtett; ennélfogva feles
legesnek tartot tam feljegyzéseimben e hang labializáltságát megjelölni. 
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Magánhangzóváltakozások 

Magánhangzóváltakozás az első szótagban 

Az osztják nyelv keleti nyelvjárásaiban (V., Vj., Szurg.) a szavak első 
szótagjában mind a szóragozásban, mind a szóképzésben magánhangzóválta
kozás van (STEINITZ, OstjVok. 33kk.). A nyugati nyelvjárásokban magán
hangzóváltakozás csak a szóképzésben fordul elő, paradigmatikus magán
hangzóváltakozással pedig csupán néhány szóban (határozószók, néhány ige
alak stb.) találkozunk (STEINITZ: i. m. 33, 42 kk.). 

A M. nyelvjárás Dan paradigmatikus magánhangzó váltakozás van a 
következő magánhangzóra végződő igetövekben: ji- 'jönni', juwà 'jöjj, gyere!', 
juwêm ' jött ' ; ma- 'adni ' , mijà 'adj! ' , mijêm 'adott ' ; tù- 'hozni', tuwá 'hozz!', 
tuwdm 'hozott'. Ezeken kívül paradigmatikus magánhangzóváltakozás van az 
egysz. 1. sz. személyes névmásban (ma 'én' ~ manem 'engem, nekem'), 
továbbá néhány határozószóban is: kim 'ki, kifelé' ~ kám^n 'kint ' , kämrfta 
'kívülről'; num 'felső' ~ nümvn 'fent', nümH'ta 'felülről' ~ no% 'fel, felfelé'. 

Ugyanezekben a szavakban van magánhangzóváltakozás a Szin. és a 
Serk. nyelvjárásban is (STEINITZ, OVd. I, 14, 188). 

A nyugati nyelvjárásokban (például a Szin. és a Serk. nyelvjárásban) 
magán hangzó váltakozás a szóképzésben gyakrabban fordul elő, mint a szó
ragozásban (vö. STEINITZ, OVd. I, 14,188—9; OstjVok. 33, 42 kk.). A M. nyelv
járásból csak a következő váltakozási esetekre vannak példáim: a~i; kaf 
'két ' ~ kimet 'második'; ü ~ o: xűlam 'három' ~ colmar) 'harminc'. 

Magánhangzóváltakozás az első szótagnál hátrább 

Az i-re végződő névszókban i -^ e ~ a paradigmatikus magánhangzó
váltakozás jelentkezik, például: ëwi 'leány', ëwi-j-a 'leánynak', ëwi-lam 
' leányaim', ëwe-rjdn 'két leány', ëwe-f 'leányok', ëwe-m 'leányom', ëwa-n 1. 
'(a t i kettőtök) leánya'; 2. '(az ő kettőjük) leánya'; 3. 'leányotok'; déi 'apa', 
aéet 'apák'. Paradigmatikus i ~ e ~ a magánhangzó váltakozás van a jelen, 
illetőleg a múlt idejű melléknévi igenév birtokos személyragos alakjaiban is: 
manti 'menő', mantèm 'az én menésem', mantèn 'a te menésed', mantaV 'az ő 
menése', mantàn 'a t i menésetek'; manóm 'ment', manmèm '(el)mentem; H 
yiueji', manmèn 'mentél', manmàV 'ment' , manmán 'mentetek'. 

Mássalhangzók 

Feljegyzéseim szerint a muzsi nyelvjárásban a következő mássalhangzó
fonémák fordulnak elő: %, j , k, l, Ï, l, m, n, n, rj, p, r, s, é, s, t, t, fii, tté, w. E nyelv
járás mássalhangzórendszere lényegében azonos a Szin. nyelvjáráséval (vö. 
STEINITZ, OVd. I, 19—23). Feljegyzéseimben — nyilvánvalóan az anyag cse
kélysége miatt — a következő, a Szin ja nyelvjárásban előforduló mássalhangzó
fonémák hiányoznak: n, t. E hangok különben a Szin. nyelvjárásban is ritka 
fonémák (uo.). 

Az egyes hangokkal kapcsolatban az alábbiakat jegj zem meg. 
p, t, k. — A zárhangok szóvégi helyzetben aspiráltak (pc, f, k), szókez

deten és a szó belsejében nem. Példák: paldrj 'felhő', lopás 'éléskamra', X"P' 
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'csónak', tùp' 'csak, alig(hogy)'; tgT 'tél', gota 'hol', hürtdf 'falvak', lût 'lúd', 
ömdsldf 'ülnek'; Icárhndti 'fordulni, fölfordulni', kèuf 'kő', tefoptati 'teljesíteni', 
jhlc 'jég', jilt 'víz', wepaß 'papír'. 

Mondatbeli kapcsolatokban a p', f, Jc zárhangok többnyire nem aspirál
tak. Például: jik eV ti 'a vízből'; út tumpijn 'az erdő mögött'; rèp eV ti 'a 
dombról'. 

rj. — STETNITZ szerint (OVd. I, 20) a Szin. nyelvjárásban ö (STEINITZ: Ö), 
0, ü után, valamint az -ajix-, -éyx- hangkapcsolatban posztpalatális r] hangot 
ejtenek. Feljegyzéseimben "csupán az o, ü után és az -agg- hangkapcsolatban 
előforduló posztpalatális j] hangra van példa: lorfii 'bemenni', x^ïlg- 'mászni', 
jayxdV 'jár'. Egyéb fonetikai helyzetben mediopalatális rj hangot jelöltem: 
jà ip t iz ' , ar\hi 'ànya', wè,r\ 'vő', jirfica 'vízbe', mur\ 'mi'. — Az r\ (n) hang csak 
szóbelsejében és szóvégen fordul elő. 

;'. — KARJALAINEN a j palatális spiránst j-vel jelölte (KT. 167ab. DN. 
{dm, Kaz. iám" 'gut'; 280b: Ni. x*i' 'wer'). E jelölésmódban az a régi felfogás 
tükröződik, amely szerint a j hangot emelkedő vagy ereszkedő diftongus simuló 
elemének, azaz felhangzónak (f) tekintették (SETÄLÄ: FUF. I, 43; K A R J A -
LAINEN, OL. X—XI). STEINITZ szerint az osztják j prepalatális spiráns 
(OstjGr. 42). Én szókezdő, szóbelseji (intervokalikus és szótagzáró), valamint 
szóvégi helyzetben egyaránt palatális j spiránst hallottam és jelöltem. Példák: 
jam 'jó', jif 'bátya' , jésa 'kevés', x'Ufa 'férfiért', af 'kis, kicsiny', mhjldti 'ven
dégeskedni'. A j hang utolsó része abszolút szóvégen némelykor elzöngétlene-
dik: xof 'ki ' , whf 'állat, madár' . Utolsó részében zöngétlen f hang a Kaz. és a 
Ni. nyelvjárásban is van: Ni. %$, Kaz. ^of 'wer' (KT. 280b), Kaz. wof 'Tier; 
Elentier' (KT. 205a). 

w. — Bilabiális spiráns. KARJALAINEN e hangot — miként a palatális j 
spiránst is — félhangzónak tekintette és w-val jelölte (OL. X; KT. XXVI). 
Bilabiális w-t csak ri tkán jelölt (OL. XII , KT. XXVIII). A bilabiális zöngés 
spiránst PAASONEN (PAAS.—DONN. , OstjWb. XV) és STEINITZ (OVd. I, 22; 
OstjGr. 42) nyomán w-vel jelölöm. Abszolút szóvégi helyzetben általában 
utolsó részében elzöngétlenedő uf hangot hallottam. Példák: wàtti ' látni' , 
welpdsldti 'vadászni', whs 'város', %uwat 'hosszat, mentén', ^ntew' 'házunk', 
Ihuf 'ló', muw' 'föld', jèéluvf 'iszunk'. 

Likvidák: r, l, l, Î. 
Az r és az l utolsó része abszolút szóvégi helyzetben elzöngétlenedik: 

f, V. Például: kùf 'falu', piV ' társ, barát ' , tox§V 'szárny', IwéV 'leánya', jiV 'jön', 
mim?''megy'. Ugyanilyen, utolsó részében elzöngétlenedő f és V hangot hal
lottam zöngétlen zárhang (különösen t) és s előtt is matti 'valami', tuVta 'onnét', 
taVti 'húzni', xa&f ' írnak', lorjVt''bemennek', güV sdm'hallottam', wlfsuw 'csi
náltunk'. Zöngétlen zárhang (különösen t) után némglykor az l hang első része 
válik zöngétlenné Cl), például: ^nflam 'házaim', jo^ëflamdn '(mi ketten) érke
zünk', jot'larjdn '(ők ketten) játszanak'. Zöngétlen zárhangok (különösen két t) 
között — némelykor egyéb fonetikai helyzetben is — teljesen zöngétlen L 
hangot hallottam: joxdtLf 'érkeznek', jotLf 'játszanak', jotL 'játszik', xatL 
'nap' . — Utolsó részéBen elzöngétlenedő f és V hang más osztják nyelvjárá
sokban is előfordul, például: (KT. 70b) Ni. áf, V. ä V , Vj. ä V 'viel', (KT. 
984b) V. toy'èî, Vj. tpyêï 'Schwung-, Schwanzfeder' (vö. még STEINITZ, OVd. 
1, 194). — Mondatbeli"kapcsolatokban a szóvégi V ós r' hangot magánhangzó 
-és zöngés mássalhangzó előtt zöngésen ejtik: àl^jmanà! 'ne menj!'; hür^hVti 
'faluból', àr^jwnf 'sok állat'. 
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Minden egyéb fonetikai helyzetben zöngés r és l hangot jelöltem. Például: 
repe 'domb, lejtő', xoram 'szép', prt'jar] 'kilenc', lájam 'fejsze', 7̂# 'lent', ölerj 
'első'. 

A kakuminális l hang nagyon ritkán fordul elő; abszolút szóvégi helyzet
ben utolsó része elzöngétlenedik : V. Például: miV 'sapka'. 

A palatalizált Ï hangra csak egy példám van: %otmar) 'harminc'. 
Affrikáták. STEINITZ szerint (OVd. I, 21) a Szinja nyelvjárásban csak 

magánhangzóközi gemináta affrikáták (t't's, tts) vannak. Muzsi nyelvjárási fel
jegyzéseimben e két hang nem fordul elő. Suriskári nyelvmesteremtől egy-egy 
szóban hallottam t't's, illetőleg tts hangot: ùt't'sa 'egyedül', mèttsati 'dugni'. 

A palatalizált Ï hangra egy példám van: jdrtijar] 'kilenc'. 

Zöngétlen mássalhangzók zöngés ülése 

A muzsi nyelvjárásban fonematikai szempontból csak zöngétlen róshan-
gok (s, s, s, x.) és zöngétlen zárhangok (p, t, k) vannak. E hangok helyett 
meghatározott fonetikai helyzetben (magánhangzóközi helyzetben és homor-
gán nazális után) félzöngés reshangokat vagy leniszeket (z, z, í, y), illetőleg 
zöngétlen médiákat (pl. B) ejtenek. A réshangok, illetőleg a zárhangok zöngé-
sülóse azonban nem feltétlenül kötelező érvényű; ugyanabban a fonetikai hely
zetben nagyon gyakran zöngétlenek is maradhatnak. Példák: 

1. Magánhangzóközi helyzetben: mása <~±> máza 'adatott ' , aserpn ^ 
äzerjdn 'apák' (ktsz.), üsilildm ~ üzililsm 'úszom', klH ~ kHi 'kés'. 

2. Homorgánnazális után: jèèÇ ~ jenfol 'iszik', mnnzdt 'mesék', kunédp'~ 
kunzap' 'fésű, gereblye', ämpdt <-J ämBdf 'kutyák', ^umpaf ~ xumBdf 'hul
lámok'. 

Magánhangzóközi helyzetben zöngés y-t zöngétlen x helyett csak egy 
esetben hallottam: äl§rj saxaf ~ äldrj^zayaf 'reggel'. 

A mássalhangzók kvantitása 

A mássalhangzók — a gemináta t't'é és -tts- affrikáta kivételével — rövi
dek. Hosszú mássalhangzók akkor jönnek létre, hogyha a mássalhangzós végű 
szóhoz ugyanolyan mássalhangzóval kezdődő rag vagy képző járul. Példák: 
ól- 'fekszik': ollêm 'fekszem'; ^él- 'hall': xißluw' 'hallunk'; ne, nèrj- 'nő ' : 
riír\r\dn 'nők' (ktsz.); kit- 'küldeni': kitti 'küldeni'; nm§s- 'ülni': ömdssdm 
'ültem'. 

A tárgyas igeragozás egyes alakjaiban a hosszú -11- különösen gyakori, 
például: sekldlli 'üti (őt v. azt) '; sèkldllam 'ütöm (őket v. azokat)'; seksalldn 
'ütöttétek (őt v. azt) '; malltw' 'adjuk (őt v. azt) ' . 

• Mássalhangzókapcsolatok 

Szótagkezdeten és szótagzáró helyzetben a M. nyelvjárásban csak egy 
mássalhangzó állhat. Két mássalhangzóból álló mássalhangzókapcsolat csak 
magánhangzóközi helyzetben fordul elő. Az osztják nyelvben szilárd és alkalmi 
mássalhangzókapcsolatokat lehet megkülönböztetni. 
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A) Szilárd mássalhangzókapcsolatok 

A M. nyelvjárásban a következő szilárd mássalhangzókapcsolatok 
vannak: 

1. Nazális + homorgán zárhang vagy réshang: mp, nt, ns, né, r\k, JJX-
2. Likvida -f- homorgán zárhang: rt. 
Szótagzáró helyzetben ezen mássalhangzókapcsolatok oly módon egysze

rűsödnek, hogy vagy az első, vagy a második mássalhangzó kiesik. 
1. Nazális + homorgán zárhang vagy réshang kapcsolata esetén a nazális 

kiesik: 
mp > p: dmpdf 'kutyák', àp' 'kutya' ; ^umpdt £hullámok', gup' 'hullám'. 
nt > t: lüntdt ' ludak', lut 'lúd'; unta 'erdőbe', ^ 'erdő ' j /owtes 'játszott', 

jotsdm ' játszottam'. 
ns^> s: gansrt"ÍT', gxUdm 'írok'; kunsëp" 'fésű, gereblye', kuspdt 'fésűk, 

gereblyék'; sdnsdf 'térdek', sás ' térd'; sansdf 'hátak', sas 'hát ' . 
né > é: Innsa 'hóba', Iné 'hó'; mönzdf 'mesék', mhs 'mese'. 
r\k > k: jinka 'vízbe', jiJc 'víz'; jlr\kdf 'jegek', jèle 'jég'; slr\kdV 'üt, vág', 

sekluw 'ütünk' . 
ïl£ > %•' îaïlXds 'járt ', ja^sdm ' jártam'. 
2. Likvida + homorgán zárhang kapcsolata esetén a zárhang kiesik, 

a likvida utolsó része pedig zöngétlenné válik: 
rt > r': kürtdt 'falvak', kűrtewn 'falunkban', leur' 'falu'. 
Az It >• V mássalhangzókapcsolatra az anyag csekélysége miat t nincs 

példám. Valószínűleg ugyanezen okból nincs példám a M. nyelvjáráshoz közel 
álló Szin. nyelvjárásban meglevő mt^> p mássalhangzókapcsolatra sem (vö. 
STEINITZ, OVd. I, 27). 

B) Alkalmi mássalhangzókapcsolatok 

Az alkalmi mássalhangzókapcsolatok általában két mássalhangzóból áll
nak, és magánhangzóközi helyzetben fordulnak elő. Három mássalhangzóból 
álló mássalhangzókapcsolatra nincs példám. Alkalmi mássalhangzókapcsolat 
akkor keletkezik, ha a két mássalhangzó közötti redukált 9 (§) kiesik, vagy ha 
a mássalhangzóra végződő szóhoz mássaihangzós kezdetű végződés járul. 
Példák: ü%pV 'szán', iixlem 'szánom'; galdm 'három , y^mèf 'harmadik'; £htí 
'ház', ghtn 'házban', ghfflam 'házaim'; àp" 'kutya', ápTplam 'kutyáim' (ktsz.); 
man- 'megy\ manmal" 'őment ' ; eüs- 'lépdelni, haladni', sűsmd- 'lépni'; si 'ez, 
az', éel'ta 'onnét'. — Alkalmi mássalhangzókapcsolat tőben is előfordul, pél
dául: iéki 'hideg'. 

Mássalhangzóváltakozások 

A M. nyelvjárásban mássalhangzóváltakozást az s hang előtt észleltem. 
Ugyanis e hang előtt nazális vagy zöngés likvida nem állhat. Megfigyelésem 
szerint a legtöbb váltakozási eset a múlt idő s jele előtt fordul elő. 

1. Nazális -f~ s. Ä nazális a megfelelő homorgán zárhanggal váltakozik: 
m + s > ps: ömdssdm 'ültem' ~ öpsas 'ült ' , hpsa 'ülj!', npsdVti 'ültet'. 
n + s > is; marildm, 'megyek' ~ matsdm 'mentem'. 
r\ -f s > ks: lorjldm 'bemegyek' -~ loksdm 'bementem'. 
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2. Likvida + s- A zöngés likvidák utolsó része az s hang előtt elzöngét-
lenedik (V, f). 

I -f- s > Vs: xülfom 'hallok' ~ xfyFmtn 'hallottam'. 
T + « > r's:~wërldm 'teszek, csinálok' o-* wëfsdm ' tettem, csináltam'. 
A Szin. nyelvjárásban előforduló n -\- s^> is, ? -f- s > £'s> ï + s > {,s 

váltakozásokra (vö. STEINITZ, OVd. I, 31) nincsenek példáim. 

Hangsúly 

Az osztják nyelvben a főhangsúly általában a szó első szótagjára esik. 
Többtagú szavak esetén a harmadik (ötödik) szótag mellékhangsúlyos. Fel
jegyzéseimben szintén az első szótagon van a hangsúly, ennélfogva nem jelö
löm. A M. nyelvmesteremtől hallott néhány orosz jövevényszóban ugyancsak 
az első szótagon van a hangsúly (go-lxos^ Ico-l^os 'kolhoz', ru-pitti 'dolgozik'). 
Olyan orosz jövevényszót, amelyben~nem az első szótagon volna a hangsúly, 
nem jegyeztem fel. 

Alaktan 

Névszóragozás 

I. Főnevek 

A) A b s z o l ú t r a g o z á s 

Xht 'ház', ëwi 'leány', taga 'hely ' . 

Egyes szám 

Nom. 
Loc. 
Lat. 

Xht 
~%ptn 
Xnta 

ëwi 
ëwify 
ëwija 

Kettős szám 

ta^a 
taxàjty 
ta^àjg. 

Nom. 
Loc. 
Lat . 

Xhtiqdn ëwerjdn 
X^trjdndn ëwer\dndn 
Xhtr\dna ëwerjdna 

taxàjrjdn 
taxàjnandn 
tagàjrjana 

Többes szám 

Nom. 
Loc. 
Lat. 

Xhtdf 
X^tdtn 
l^htatg. 

ëwef 
ëwety 
ëweta 

taxàjdt 
taxàpty 
tcfgàjdta 

>', x"W 'háló'. 
Egyes szám 

Nom. 
Loc. 
Lat. 

ùtn 
unta 

xptâp' 
Ziïldpn 
Xôlêpa 
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Kettős szám 

Nom. ùtrjdn xöldpipn 
Loc. àtrjdndn x^piqdndn 
Lat. ùtrjdna ~xöldpr\dna 

Többes szám 

Nom. üntdf x^lytä 
Loc. üntdtn ghlpdtn 
Lat. üntdta gnlpata 

1. A főneveknek egyes, kettős és többes számuk van. Az egyes számnak 
külön jele nincs. A kettős szám jele -rpn, a többes számé pedig -f, -df. 

A főnévragozásnak három esete van: nominativus vagy alapalak, loca-
tivus és lativus. Az esetragok egyes számban a nominativushoz (ez rendszerint 
azonos a tőalakkal), a kettős és a többes számban pedig a kettős, illetőleg a 
többes szám jeléhez járulnak. 

Nominativus. A nominativusnak nincs külön ragja: az egyes számban 
rendszerint a főnevek főalakjával azonos: /n t 'ház', xuV 'hal', nëpdlc 'papír'. 
A kettős és a többes számú nominativus a kettős, illetőleg a többes szám jelével 
van ellátva: x^PVdn 'két háló', x^P^f 'hálók' (egysz. xöl§pr 'háló'), \ker\dn  
'két öreg ember', ihetf'Öveg emberek' (egysz. ïhi 'öreg ember'). Az -i-re végződő 
főnevek tővégi -fjüket a kettős ós a többes szám jele előtt e-re változtatják, 
például: ëwi 'leány', ktsz. ëwerjdn, tbsz. ëwef; Imi 'asszony' ktsz. imerjdn, tbsz. 
ïmeti. Az a tövű főnevek tővégi a-ja és a kettős, illetőleg a többes szám jele 
között egy j hang jelentkezik: shöla 'iskola', ktsz. skblajrpn, tbsz. shblajif; 
taxa 'hely', kt?z. taxàjr\dn, tbsz. taxàpt'. Többtagú, az utolsó szótagban redu
k á l t 9, § hangot tartalmazó, mássalhangzóra végződő tövek redukált magán
hangzójukat a többes szám jele előtt kiejtik, például: x^pf 'háló', tbsz. 
Xnlpdf; sumßt 'nyírfa', tbsz. sümtdf; üzSt 'szán', tbsz. ù^ldf. A szilárd mással
hangzókapcsolatok viselkedése a kettős és a többes szám jele előtt: àpr 'eb, 
kutya', ktsz. àprjdn, tbsz. ämpaf (~ ämBdf); lut 'lúd', ktsz. lutr^an, tbsz. lüntdf; 
sas 'hát ' , ktsz. sasion, tbsz. sansdf; kunsêp' 'fésű, gereblye', ktsz. hunsdpr\dn, 
tbsz. huspdf; mhs 'mese', ktsz. mhsrpn, tbsz. mönzdt; jilc 'víz', ktsz. jihrpn, tbsz. 
jirjkdf; leur' 'falu', ktsz. hüfrpn, tbsz. hürtdf. 

A nominativus az alany, a tárgy, a főnévi jelző és a birtokos jelző kifeje
zésére szolgál. Példák: jogdtsH öldr\ wöj%f 'Megérkeztek az első madarak'; aj 
üxdl mënèmdSdm 'a kis szánt megragadtam'; purdé ïhi rhf 'azöreg ember háza'; 
ùTtumpijn 'az erdő mögött'. 

Locativus. A locativus ragja: -n, -dn. Az -dn hangalakú locativusrag álta
lában nazálisra végződő főnevekhez járul (läjdm 'fejsze': läjdm^n 'fejszével', 
Xhtiqan 'két ház': ^htr\9ndn 'két házban', öldtj 'első', nldrpn 'először'), egyéb ese
t-ékben többnyire az -n ragalak használatos. A magánhangzóra végződő tövek
nél a locativusrag előtt inetimológikus j van, például: ïhi 'öreg ember', loc. 
ïhijn, taxa 'hely', loc. taxàjn. 

A íocativust általáoan a hol? kérdésre felelő helyhatározó, a mikor? kér
désre felelő időhatározó, eszköz- és társhatározó stb. kifejezésére használják. 
Példák: muupn 'a földön'; ^npatn ár xpjat 'a csónakokban sok ember van'; 
aldn 'télen'; läjdwßn 'fejszével', äpsem pún 'öcsémmel'. 
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Lativus. Ragja: -a (vagy némelykor előbbre képzett a). A magánhangzóra 
végződő töveknél a tővéghangzó és a lativusi a rag között ; kötőhangzó jelent
kezik: Ihi 'öreg ember', lat. Ihijg,; taxa 'hely', lat. taxája.. A lativusrag előtt a 
szilárd mássalhangzókapcsolatok mindkét eleme megvan: üt 'erdő': unta 'az 
erdőbe'; jih 'víz': jir/hg, ' \ ízbe ' ; Iné 'hó': lönéa 'hóba'. 

A lativusrag segítségével a hová ? kérdésre felelő helyhatározót fejezik ki. 
Ezenkívül a lativusrag előfordul még mód-, cél- és részeshatározói, valamint 
translativusi funkcióban is. Példák: gntg, 'házba', tagajdtá 'helyekre'; jama 
'jol'; ma jirjha manldm 'én vízért megyek'; mogti golgosa (v. hollósa) nhtti 
pitsdm 'rögtön segíteni kezdtem a kolhoznak'; ghnq, 'királlyá'. 

2. Az osztják nyelvben valamikor l ablativusrag is volt. E rag azonban 
ma már csupán néhány határozószóban van meg, például: nümaVta 'felülről', 
TcämdV ta 'kívülről', taV ta ' innét' stb. Ezen határozószók -ta eleme mutató nóv-
mási eredetű nyomósító elem (BUDENZ: NyK. XXIII , 152; PATKANOV— 
FUCHS: 97—8; K A R A : NyK. XLI, 176—7). Az ablativusi viszony kifejezésére 
a M. nyelvjárásban az eV ti névutót használják: húr eV ti 'faluból', tut eV ti 'a tűz
ről' (1. a névutóknál). 

3. A ne 'nő, asszony' főnév ragozása rendhagyó. A kettős és a többes 
szám jele, valamint az esetragok ner\- tőhöz járulnak: loc. nèr\dn, lat. ner\a\ 
ktsz. ner\r\dn, tbsz. ner\dt. — A gü 'férfi' szóban — az -a-ra és i-re végződő főne
vekhez hasonlóan — valamennyi végződés előtt / hang jelentkezik: loc. 
gújin, lat. güjg; ktsz. gùjrjdn, tbsz. güjit. 

Példák az esetek használatára 

Nominativus. a) A 1 a n y : ëwi jam sog tajiV 'a leánynak szép ruhája van 
(tkp. a leány szép ruhát bír) ' ; ëwer\dn tajteiqdn ár sog 'a két leánynak sok ruhája 
van'; ëwerjdn as pitàra manldrftn 'a két leány a folyó partjára megy'; göldpr\dn 
gőpvn 'a két háló a csónakban van'; hämßnïmetlhjldt (v. Itfl't) 'az utcán asszo
nyok állnak' ; ghlpdt as pitàrn 'a hálók a folyó partján vannak' ; in ganti mif 
(v. muf) muw^n shblajit üttet 'most az osztják nép földjén iskolák vannak'; 
as pitàrn gnpet üttet'a folyó partján csónakok vannak', b) T á r g y : ma 
ikija so% malem 'én az öregnek ruhát adok'; ma jaldp sog tajlem 'nekem új 
ruhám van (tkp. én új ruhát bírok)' ; min tyjlamen goram mis 'nekünk (kettőnk
nek) szép tehenünk van (tkp. mi ketten szép tehenet bírunk)'; ma l-pus poshan 
ësVsdm 'én egyszer elsütöttem a puskát ' ; nl§r)dn ma hitsajdm tor^n wërti 'először 
elküldtek szénát kaszálni (tkp. először elküldettem szénát csinálni)', c) B i r 
t o k o s j e l z ő : pures ihi ght as pitàr^n amâsÇ 'az öreg ember háza a folyó 
partján van'; ma tor^n hutn fimesldm 'én a fűben (tkp. a fű között) ülök'; ma 
pum hutn olUm 'én a fűben (tkp. a fű között) fekszem'; ma úgldm Ihèguwat 
manV 'az én szánom a hóban (tkp. hó hosszat) megy' ; x^trjdn lipijn (v. libijn) 
ár gojat 'a két házban sok ember van'. 

Locativus. a) H e l y h a t á r o z ó : ma x^tn ültem 'én a házban lakom'; 
lopasn ár letdt 'az éléskamrában sok élelem vanT; ma ghp^n ömdsldm 'én csónak
ban ülök'; ma Inén Ihjldm 'én a hóban állok'; ma jih*n üéilildm (v. üzilildm) 'ón 
a vízben úszom'; ma sholajn útitildm 'ón az iskolában tanulok'; gôlSpnàrguV 
'a hálóban sok hal van'; x^tr\dndn ár gojat 'a két házban sok ember van'; murj 
hürtewn shblajr\dn^n tiàwremdt útitifaf'a, mi falunkban két iskolában tanulnak 
a gyermekek'; x^P"ndn9n jèsa xulüV 'a két hálóban kevés hal van'; götdtn 
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xojatdt ülldf 'a házakban emberek laknak' ; x^olpdtn ár %uV 'a hálókban sok hal van' ; 
üntdty ár jux az erdőkben sok fa van' ; ma muupn eüzlildm 'én a földön járok' ; 
tam ta^ajn ar jux 'ezen a helyen sok fa van' ; tam ta^ajrjdn^n ár jug 'ezen a két 
helyen"sok fa van ' ; tum tagàjdtn àr %njaf 'azokon a helyeken sok ember van'. 
b) I d ő h a t á r o z ó : ma lurjdn joten ülldm 'én nyáron otthon vagyok'; 
tnwijn éishet joxßtsdf 'tavasszal megérkeztek a madarak'; susn iski 'ősszel hideg 
van' ; ma taPn x^ty fimdsldm 'én télen a házban ülök', c) E s z k ö z - é s 
t á r s h a t á r o z ó : ma jug sëwdrldm läjdm^n 'ón fát vágok fejszével'; Ihify 
kési mása (v. kézi máza) 'az öreg által kés adatot t ' ; ëwijn n%n mása (v. máza) 
'a leány által kenyér adatot t ' ; lètdt ëwerpn^n mása 'a két leány által étel ada
to t t ' ; n-in kitsa ëwetn 'kenyér küldetett a leányok által' ; üxßV tàlla Inwdtn 'a szán 
lovak által húzatik'; ^nl§p ner\dn kitsa 'a háló az asszony által elküldetett'; 
Xüjin àr noxds tusa 'aTférfi által sok nyuszt hozatott '; ma ùtn pil-xùjem pity 
Jaxldfn 'én barátommal járok áz erdőben'. 

Lativus: a) H e l y h a t á r o z ó : ma ^ntg manldm 'ón a házba megyek'; 
ma jÍ7\ka (v. jir\aa) manldm 'én a vízbe megyek'; ma unta manldm 'én az erdőbe 
megyek'; ár xulc ^nl^pa joxßts*t 'sok hal jött a hálóba'; malönéa pürmasam 
'én hóba léptem'; ma utr\ana manldm 'én két erdőbe megyek'; ^nldprjdna ár xul 
joxdtsH 'a két hálóba sok hal jött''; xpjatdt:)^ntdta mantt 'az emberek a házakba 
mennek' ; äl§r) sggat'iv. alar\ zayat) x üjit űntdta mariÇ t 'reggel a férfiak az erdőkbe 
mennek'; tnwijn x^-P9^ ár gul jo^dts^t 'a tavasszal a hálókba sok hal jött ' ; 
manà tam taxája 'menj erre a helyre' ; manàti (v. rnanat) tum taxàjdtg 'menjetek 
azokra a helyekre', b) M ó d h a t á r o z ó : jama wërldti 'jól csináljátok'; 
nldTjdnmin kása jotsamdn 'eleinte mi (ketten) vidáman játszottunk', c) C é l -
h a t á r o z ó : ma jir\kg manldm 'én vízért megyek' ; ma £üja manldm 'én a 
férfiért megyek', d) R é s z e s h a t á r o z ó : ma Ikija sox maiam 'az öregnek 
ruhát adok'; ma mil ëwija maldm 'én a leánynak sapkát adok'; luwdti lètdt 
ëwerjdna mas^f 'ők a két leánynak ennivalót adtak' ; ma kitldm nepdk ëweta 
'én levelet (tkp. papírt) küldök a leányoknak; ma ngn nèrja maldm 'én kenyeret 
adok az asszonynak', e) T r a n s l a t i v u s : luw x^ng, jis 'ő király (tkp. 
királlyá) lett'. 

B) B i r t o k o s s z e m é l y r a g o z á s 

ght' 'ház'; àpc 'eb, kutya' 

a) Egyes számú birtok 

Egyes számú birtokos 

1. sz. gfitem 'házam' ämpem 'kutyám' . . • 
2. sz. x^lßn 'házad' ämpen 'kutyád' 
3. sz. ~xnU 'háza' ämprt" 'kutyája' 

Kettős számú birtokos 

1. sz. x^e^9n 'kettőnk háza' ámpemdn 'kettőnk kutyája' 
2. sz. Icntn 'kettőtök háza' ämpdn, ämp^n 'kettőtök kutyája' 
3. sz. x^ln 'kettőjük háza' ämpdn, amp^n 'kettőjük kutyája' 

O Nyelvtudományi Közlemények 1961/1. 
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Többes számú birtokos 

1. sz. göteuf 
2. sz. xnty 
3. sz. fentei" 

'házunk' 
'házatok' 
'házuk' 

ämpevf 'kutyánk' 
ämpdn.ämpvn 'kutyátok' 
ämpel" 'kutyájuk' 

b) Kettős számú birtok 

Egyes számú birtokos 

1. sz. gntrjdlam 'két házam' 
2. sz. ghtrjdlan 'két házad' 
3. sz. ^ntr}dlar 'két háza' 

àprplam 'két kutyám' 
àprjdlan 'két kutyád' 
àprjdlaV 'két kutyája' 

1. sz. gntrjdlamvn 
2. sz. gntrjdldn, gtárjafan 
3. sz. gntrjdldn, ghtrjdfan 

1. sz. àpr)dlamdn 
2. sz. àpiqdldn 
3. sz. àpiqalan 

Kettős számú birtokos 

'kettőnk két háza' 
'kettőtök két háza' 
'kettőjük két háza' 

'kettőnk két kutyája' 
'kettőtök két kutyája' 
'kettőjük két kutyája' 

Többes számú birtokos 

1. sz. gntrjdhiuf 'két házunk' 
2. sz. ghtrjdldn 'két házatok' 
3. sz. gntrjdlaF 'két házuk' 

àprjdluuf 
àpiqdldn 
àpr\dlaV 

'két kutyánk' 
'két kutyátok' 
'két kutyájuk' 

1. sz. gnflam 
2. sz. ynflan 
3. sz XnttaV 

c) »Többes számú birtok 

Egyes számú birtokom 

'házaim' àplam 
'házaid' àplan 
'házai' àplaV 

Kettős számú birtokos 

1. sz. ghtlamdn 'kettőnk házai' àplamdn 
2. sz. gntlsn 'kettőtök házai' àplan 
3. sz. xtäldn 'kettőjük házai' àpldn 

Többes számú birtokos 

1. sz. x^tluw' 'házaink' àpluvif 
2. sz. ~xhüdn 'házaitok' àpldn 
3. sz. ~xhttaV 'házaik' àplaV 

'kutyáim' 
'kutyáid' 
'kutyái ' 

'kettőnk kutyái ' 
'kettőtök kutyái ' 
'kettőjük kutyái ' 

'kutyáink' 
'kutyáitok' 
'kutyáik' 
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ëwi 'leány'; sTcbla 'iskola' 

a) Egyes számú birtok 

Egyes számú birtokos 

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

ëwem 
ëwen 
eweV 

'leányom' slcblajem 
'leányod' sTcblajen 
'leánya' sTcblajü' 

Kettős számú birtokos 

'iskolám' 
'iskolád' 
'iskolája' 

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

ëwemen 
ëwan 
ëwan 

'kettőnk leánya' sTcolajenidn 
'kettőtök leánya' shölajin 
'kettőjük leánya' sTcblajin 

Többes számú birtokos 

'kettőnk iskolája' 
'kettőtök iskolája' 
'kettőjük iskolája' 

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

ëwevf 
ëwan 
ëweV 

' leányunk' sTcblajeuf 
'leányotok' sTcblajin 
' leányuk' shblajeV 

'iskolánk' 
'iskolátok' 
'iskolájuk' 

b) Kettős számú birtok 

Egyes számú birtokos 

1. sz. ëwerjdlam 'két leányom' 
2. sz. ëwerjdlan 'két leányod' 
3. sz. ëwerplaV 'két leánya' 

ëkblaJTjdlam 'két iskolám' 
sTcblajrjdlan 'két iskolád' 
sJcblajrjdlaV 'két iskolája' 

Kettős számú birtokos 

'kettőnk két leánya' 
'kettőtök két leánya' 
'kettőjük két leánya' 

1. sz. ëwerjdlaman 
2. sz. ëwerpldn 
3. sz. ëwerjdldn 

2. sz. slcblajrjalamdn 'kettőnk két iskolája' 
3. sz. sJcblajrjdldn 'kettőtök két iskolája' 
1. sz. sTcblajrjdlan 'kettőjük két iskolája' 

Többes számú birtokos 

1. sz. ëwerjdluuf 
2. sz. ëwerjdldn 
3. sz. ëwerjdlaV 

1. sz. ëwilam 
2. sz. ëwilan 
3. sz. ëwilaV 

'két leányunk' 
'két leányotok' 
'két leányuk' 

slcblajrjdluw' 
sTcblajrjdldn 
sTcblajrjdlaV 

c) Többes számú birtok 

Egyes számú birtokos 

'leányaim' 
'leányaid' 
'leányai' 

sTcblajlam 
ëJcblajlan 
shblajlaV 

'két iskolánk' 
'két iskolátok' 
'két iskolájuk' 

'iskoláim' 
'iskoláid' 
'iskolái' 

3* 
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Kettős számú birtokos 

1. sz. éwilamdn 
2. sz. ewildn 
3. sz. éwiUn 

1. sz. éwüuuf 
2. sz. éwildn 
3. sz. éwüaV 

'kettőnk leányai' 
'kettőtök leányai' 
'kettőjük leányai' 

ékblajlamdti 
èlcblajldn 
èlcblajldn 

Többes számú birtokos 

'leányaink' 
'leányaitok' 
'leányaik' 

slcblajluuf 
èlcblajldn 
èhblajlaV 

'kettőnk iskolái' 
'kettőtök iskolái' 
'kettőjük iskolái' 

'iskoláink' 
'iskoláitok' 
'iskoláik' 

A birtokos személyragok 

Birtokos 
B i r t o k 

Birtokos 
Egysz. Ktsz. Tbsz. 

Egysz. \l -em . 
-en 
-aV, -L, -eV 

ffi -lam 
-lan 
-laV 

Ktsz. \l -eman, -em9n 
-an, -n, -an 
-an, -n, -an 

-rjalaman, - rplarrtfn 
• ^ n ) .V9l*n 
- rjalan J ' 

-lamen, -latnon 
-hn 
-lan 

Tbsz. \i •evf 
-an, -n, -an 
-eV 

-rjaluio' 
-rjalan, -rjal9n 
-rjalaV 

-luuf 
-lan 
-laV 

1. Az osztják birtokos személyragok nem csupán a birtokos, hanem a 
birtok egyes, kettős és többes számát is kifejezik. Az egyes számú birtoknak 
külön jele nincs. A kettős számú birtok jele -r\dl-, a többes számúé -1-. 

A közölt paradigmák alapján az osztják főnevek birtokos személyragozá
sára vonatkozóan az alábbi megfigyeléseket tehetjük. 

Több birtokos L'zemélyrag hangalakilag teljesen azonos. Az egyes számú 
birtokot jelölő kettős számú 2. és 3. személyű és többes számú 2. személyű 
alakok, valamint a kettős és többes számú birtokot kifejező kettős számú 2. 
és 3. és többes számú 2. személyű alakok egybeesnek. Például: götn = ktsz. 
2. sz. 'kettőtök háza ' , 3. sz. 'kettőjük háza'; tbsz. 2. sz. 'házatok'; ewan = ktsz. 
2. sz. 'kettőtök leánya', 3. sz. 'kettőjük leánya'; tbsz. 2. sz. 'leányotok'; 
Xhtr}dldn = ktsz. 2. sz. 'kettőtök két háza', 3. sz. 'kettőjük két háza'; tbsz. 
2. sz. 'két házatok' ; %htldn = ktsz. 2. sz. 'kettőtökházai ' , 3. sz. 'kettőjükházai ' ; 
tbsz. 2. sz. 'házaitoE'. 

A kettős és többes számú birtokot jelölő egyes számú 3. és többes számú 
3. személyű alakok szintén azonosak: x^^laV = egysz. 3. sz. 'két háza', tbsz. 
3. sz. 'két házuk' ; zhflal" = egysz. 3 . Íz . 'házai', tbsz. 3. sz. 'házaik'. 

Az i-re végződő főneveknél az egyes számú birtokot jelölő egyes számú 3. 
és többes számú 3. személyű alakok is egybeesnek: ëwï 'leány': ëwef = egysz. 
3. sz. 'leánya', tbsz. 3. sz. 'leányuk'. 
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2. A mássalhangzóra végződő töveknél különös figyelmet érdemelnek 
azok, amelyek szilárd mássalhangzókapcsolatot (mp, ni, ns, né, rjk, rt) tartal
maznak. A mássalhangzós kezdetű birtokos személyragok előtt (-r\dlam, stb., 
~lam stb.) a szilárd mássalhangzókapcsolatok egyik eleme (többnyire az első) 
kiesik: àprjalam 'két kutyám', àprjdlaï 'két kutyájuk' (vö. ämpem 'kutyám'); 
kúrii 'faluja' (vö. kürtem 'falum', kürten 'falud'); út luwn 'erdeinkben' (vö. ét 
'erdő', tbsz. űntdf). 

Az utolsó zárt szótagban redukált a, § hangot tartalmazó tövek a magán-
hangzós kezdetű birtokos személy ragok, előtt redukált magánhangzójukat 
kiejtik, például: ü£dlr 'szán': iiglem 'szánom', fyglen 'szánod', ùgM' 'száüja'; 
églemdn 'kettőnk szánja', ugldn 'kettőtök szánja', ufan 'kettőjük szánja'; 
ùglew' 'szánunk', ugldn 'szánotok', ugleF 'szánjuk'; ygelrpllam 'két szánom'; 
ügdllam 'szánjaim'. 

3. A mássalhangzóra végződő rokonságnevek egyes számú birtokot kife
jező egysz. 1. és 2. szemelyű birtokos személyragja nem -em, -en, hanem 
-dm, -dn (~ -ím, -in); mén 'meny': mëndm 'menyem', mëndn 'menyed'; wër) 
'vő' : wër}dm 'vejem', wëtpn 'vejed'; jaj 'bátya ' : j%jim 'bátyám', jajin 'bátyád' . 

4. Az *-re végződő főnevek birtokos személyragozásában paradigmatikus 
i ^ e ~ a magánhangzó váltakozás van. Például: êwi ' leány': êwem 'leányom', 
ëwerjdluw' 'két leányunk'; ëwan 1. 'kettőtök leánya', 2. 'kettőjük leánya', 
3. 'leányotok'; ëwilam 'leányaim',ëwilaV 1. 'leányai', 2. 'leányaik'; arjki 'anya': 
arjkem 'anyám', arjkeí anyja ; ösi 'apa': äsem 'apám'; apéi 'öcs': äpsem 'öcsém'. 

Az a végű főnevek egyes, kettős és többes számában az a után j sarjadék-
hang jelentkezik: skblajem 'iskolám', ëkblajew" 'iskolánk', hkblajrplam 'két 
iskolám', skölajrjdluw' 'két iskolánk', skblajlam 'iskoláim', skölajluw' 'isko
láink'. 

5. Egyes birtokos személyragok (-em, -en, -ewe, -eV) e hangját nyelv
mesterem némelykor íélhosszan (è) ejtette ki. Például: ëwèm 'leányom', 
êwèn 'leányod', ëwèV 'leánya', ëivëman 'kettőnk leánya', ëwèitf 'leányunk', 
ëwèr 'leányuk', ëwèrplam 'két leányom'; ämpem 'kutyám', âmpèn 'kutyád', 
ampèmdn 'kettőnk kutyája'; skblajèmdn 'kettőnk iskolája', skblajèw' 'iskolánk', 
skblajèV 'iskolájuk'. 

A kettős szám -r\dl- jelének Z-je nagyon gyakran gemináta -U-: ewer\dllam 
'két leányom', ëwerjdllan 'két leányod'; aprjdttam 'két kutyám'; skblajrjdllam 
'két iskolám', skblajrjdllan 'két iskolád', skölajrjdllaF 'két iskolája', skblajr\dlla-
man 'kettőnk két iskolája', skblajrjdUdn 'kettőtök két iskolája', skblajndlldn 
'kettőjük két iskolája', skblajndllu 'két iskolánk', skblajrjdlUn 'két iskolátok', 
skblajrjdllar 'két iskolájuk'. 

6. A né 'nő, asszony' és a ry, 'férfi' szó ragozása szabálytalan. A birtokos 
személyragok a nèrj-, illetőleg a xfyj- tőhöz járulnak: nlr\em 'asszonyom', 
nèrjen 'asszonyod', nërfîV 'asszonya'^nèrjrjdttam 'két asszonyom', nèrjïam 'asszo
nyaim' stb.; gùjem'férfim', güjen 'férfid', xfyftP 'ferfia', gùjrjdllam. 'két férfim' 
stb., gùjlam 'férfiaim' stb. — A többes számú birtokot jelölő birtokos személy
ragok a né- tőhöz is járulhatnak: nelam 'asszonyaim' stb. 

A birtokos személyragos alakok esetragozása 

A birtokos személyragos főneveknél az e^etrag a birtokos személyrag 
után következik: Potain 'házában', kyrtdlg, 'falujába'. E szabály alól csupán 
néhány elszigetelődött névutó alkot kivételt, -pédául: luw goéarf 'őhozzá'. 
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A redukált magánhangzó + likvida, illetőleg nazális elemből álló birto
kos személyragok (-91', -dn) redukált d hangja többnyire hiányzik, s így a bir
tokos személyrag szótagalkotó -f (-L), illetőleg -n, például: gntL 'háza', %ötn 
1. 'kettőtök háza', 2. 'kettőjük háza', 3. 'házatok'. Ha a birtokos személyragos 
főnévhez locativusi -n vagy lativusi -a rag járul, akkor a birtokos személyrag 
9 magánhangzója mindig megvan: götdln 'házában', gnt9lg 'házába', kűrtdla 
'falujába'. 

Locations, nar\ götewn àr yojatí 'a te házadban sok ember van'; luw 
gőtdln sim9V nawr&m 'az ő házában kevés gyermek van' ; min £htr\9llamdn*n ár 
lètâf 'kettőnk két házában sok ennivaló van' ; murjgőpewn UrrtdV %uV 'a mi csó
nakunkban kevés hal van'; mur\ fyűuwn ár wbj(ü,l ) 'a mi eredeinkben sok vad 
vaû'; luw ^plalri ár guV 'az ő csónakjaikban sok hal van'. 

Lativus. màyntema pfyrmvfom 'ón a házamba lépek'; ma Jcêëi pogema 
maUm 'ón kést adok a fiamnak' ; ősi man9S luw xnt9lg. 'az apa bement a házába' ; 
luw eüs9s luw kürt9la. 'ő bement a falujába'; ma non maUm ëwilama 'én kenyeret 
adok a leányaimnak' ; mur] non maluw ëwiluwa 'mi kenyeret adunk a leányaink
nak'; narj úynmaVti ëwihna ' t i kenyeret adtok a leányaitoknak'; mur\ ^htluwa 
jiluw' 'mi a házainkba érkezünk'. 

II. N é v más ok 

. A ) . S z e m é 1-y e s n é v m á s o k 

1. A személyes névmásoknak — éppúgy, mint a főneveknek —- egyes, 
kettős és többes számuk van. A személyes névmások kettős és többes számá
nak a képzése azonban teljesen különbözik a főnevek kettős és többes számá
nak a képzésétől. A főnevek kettős és többes számát az egyes számú tőhöz 
járuló számjel segítségével képezzük, a személyes névmások kettős és többes 
számú alakjául pedig az egyes számútól eltérő, külön számjel nélküli tő szolgál. 

A személyes névmások ragozása is alapjában eltér a főnevek ragozásától. 
A személyes névmásoknak nincs locativusi és lativusi esetük (a lativusrag leg
feljebb dativusi szerepben járulhat egyes személyes névmásokhoz). Ezzel 
szemben a személyes névmásoknak — a nominativustól eltérő — accusativu-
suk és dativusuk van. A M. nyelvjárásban a személyes névmások accusativusi 
és dativusi alakjai azonosak. E névmások accusativusa ós dativusa úgy jön 
létre, hogy a névmás tövéhez a megfelelő birtokos személyrag járul. A szemé
lyes névmások töve magánhangzóra végződik, tehát nem azonos e névmások 
mássalhangzóra végződő nominativusi alakjával. Mivel az accusativusi és 
dativusi személyes névmásokban a birtokos személyragok előtt ugyanazok a 
váltakozó tővógi magánhangzók (i <y e ó< a) jelentkeznek, mint amelyek az 
i-re végződő főnevek paradigmáiban találhatók (például: ëwi 'leány': ëwem, 
ëwen, ëweV, ëwenwn, ëwan, ëwan, ëweuf', ëwan, ëweV), nagyon valószínűnek lát
szik, hogy e névmások eredeti tővégi magánhangzója szintén i (*mani-, 
*ng,r)i-, luwi-) (vö. STEINITZ, OstGr.2 61—2). Véleményem szerint eme tővógi 
í van meg a tbsz. 3. személyü luwilaV 'őket' alakban is (vö. ëwilaV 'leányaikat'). ' 
Vö. még: murjilu 'minket ' , nerjűan 'nektek' (ÉONyt. 86, 21). 
, Az egysz. 1. személyü személyes névmás (ma 'én') accusativusi-dativusi 
alakjának (manem) első szótagbeli magánhangzója rövid a (ä ~< a váltakozás), 
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Szám Eset 1. személy 2. személy 3. személy 

Egysz. 
Nom. 
Acc. 
Dat. 

-ma 'ón' 
manem 
manem 

nar] ' te ' 
narjen 
nqr]en 

luw' 'Ő' 
luwel' 
luwel' ~ luwela 

Ktsz. 
Nom. 
Ace. 
Dat. 

min 'mi ketten' 
minèmen 
minèmen 

nin 'ti ketten' 
ninan 
ninan • 

lin 'ők ketten' 
lingn 
linan 

Tbsz. 
Nom. 
Aec. 
Dat. 

mur] 'mi' 
murjew' 
murjew' 

nq T] 'ti ' 
nqrjan 
nq/qan 

luw' ~ luwêt' 'ők' 
luwilal' 
luweta, ~ luwêtà 

A M. nyelvjárásban néhány személyes névmás hangalakjára nézve telje
sen azonos. Az egysz. 2. és a tbsz, 2. személyű, valamint az egysz. 3. és a tbsz. 
3. személyű alak egybeesik: narj = egysz. 2. sz. 'te', tbsz. 2. sz. 'ti '; luw' = 
egysz. 3. sz. 'ő', tbsz. 3. sz. 'ők'. A zavaró homonímia elkerülésére többes számú 
'ők' értelemben némelykor az egyes számú luw' 'ő' névmás -t többes jellel 
alakult alakját használják: luvfit 'ők'.4 

2. LAKÓ GYÖRGY (NyK. LXI, 91 kk). kimutatta, hogy a vogul személyes 
névmásoknak a főnévragozás hatására új esetei fejlődtek. Bár az osztjákban 
az esetragok száma jóval kevesebb mint a vogulban, a főnévragozás mégis 
hatott a személyes névmások ragozására. Nyilvánvalóan a főnévragozás hatá
sára keletkezett az előbb említett luvßt 'ők' alak. A -t többes jel a főnevek 
többes számának à képzésére szolgál, a luvßt 'ők' névmásba tehát a főnévrago
zásból került be. A m. ők, a votj. sojos, soos 'ők', a zürj. Lu. styajas, KP. méjez 
'mi', téjez 'ti' személyes névmások szintén a főnévragozásban használatos -1c, 
-jos, -jas, ~jez többes jelekkel vannak képezve (vö. GENETZ: SUSAik. XVX 52; 
ZsntAi: Melich-emlékkönyv 488, 490; LAKÓ: NyK. LXI, 93). 

A M. nyelvjárásban a főnévragozás esetei közül a lativusi -a rag hatolt 
be a személyes névmások ragozásába dativusi funkcióban: luwela 'neki', 
luwdta 'nekik'. A luweta 'nekik' alak második szótagbeli vokalizmusára feltehe
tőleg az egysz. 3. sz. luwel' <•*> luwela 'neki' névmás e magánhangzója hatott. 

Különösen érdekel bennünket a luwilal' 'őket' alakulat. Ennek -laV eleme 
véleményem szerint a több birtokot jelölő tbsz. 3. személyű birtokos személy-
raggal azonos (vö. ewüaV 'leányaik'), s így ezen személyes névmási alak is a 
főnévragozás hatásának köszöni létét. A M. nyelvjárásból csak ezen luwilal" 
alakot ismerjük, de az északi nyelvjárásterületen ismeretesek a többes számú 
személyes névmásoknak a több birtokot jelölő -lu (-luw'), -lan, -lal birtokos 
személyragokkal alakult többi alakjai is: mwqilu 'minket', ndr\ïlàn 'nektek' 
(ÉONyt. 86, 21) (másképp, véleményem szerint tévesen: VERTES EDIT, AZ oszt
ják személy névmások. Fgr. ért. 8. sz. 33). 

4 Suriskári nyelvmesterem, P. S z a l t i k o v közlése szerint nyelvjárásában 
— ahol az egysz. 2. sz. és a tbsz. 2, sz. személyes névmás (nqt]) szintén egybeesett — 
többes számú ' t i ' értelemben ma már a ktsz. 2. sz. nin ' t i ketten' névmás -t többes jellel 
alakult niwt 'ti* alakja használatos. 
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3. A személyes névmások helyhatározói és egyéb határozói vonatkozásait 
személyes névmás -f- névutó vagy csupán névutó segítségével fejezik ki. A név
utók a megfelelő birtokos személyraggal vannak ellátva. Példák: luw ma 
gosaèm jiV 'ő énhozzám jön'; gojatdt matsH ma értem 'az emberek elmentek 
tőlem'; nàwrèmdt luw jèlpèln gügdlfat 'a gyermekek ő előtte szaladnak'; mur) 
jupè.wn àr £0jat üV 'mögöttünk sok ember van'. 

4. Példamondatok a személyes névmások használatára. — N o m i n a -
t i v u s : ma ghtn yllom 'én a házban lakom'; mut] ghtluwa jiluw' 'mi a háza
inkba jövünk'; luw$t lètdtëwerjdngmaszt'ok a két leánynak ennivalót adtak ' ; 
öld7]dn min kdSa jotsamdn 'eleinte vidáman játszottunk (mi ketten)'. — A c c u -
s a t i v u s : nar) manem wattén ' te látsz engem'; luw minimen wátL 'ő lát 
minket (kettőnket)'; ma nar)an wàtlem 'én látlak ti teket ' ; ma luwilal wátlem 
'én látom őket'. — D a t i v u s : ma narjen nan maldm 'én kenyeret adok 
neked'; ma luwel nan maUm 'én kenyeret adok neki'; ma linan na.n malom 
'én kenyeret adok nekik (kettőjüknek)'; luw murjèw non mal' 'ő kenyeret ad 
nekünk'; ma luwdtg rïan maldm 'én kenyeret adok nekik'. 

B) M u t a t ó n é v m á s o k 

Főnévi mutatónévmások 

A főnévi mutató névmásoknak önálló (főnévi) és jelzői (melléknévi) alak
juk van. Természetesen csak az önálló (főnévi) mutató névmásokat lehet 
ragozni. Ezeknek szabályos kettős és többes számú alakjuk is van. 

Önálló (főnévi) alak Jelzői (melléknévi) alak 

tami tam 'ez' 

m sí 'ez, az' 
tumi tum 'az, amaz' 

Kettős szám: iaméi^«., sitrjon, tumèrjon. 
Többes szám tarnet, sitôt, tűmet. 

Melléknévi mutató névmások 

tamoé 'ilyen', simáé 'ilyen, olyan', tumdé 'olyan, amolyan'. 
P é l d a m o n d a t o k : tami mur) ëkolajew" 'ez a mi iskolánk'; ma tam 

gntn ylldm 'én ebben a házban lakom'; éit jam wer' 'ez jó dolog'; si poràjn 
'akkor (tkp. abban az időben)'; tum as guw$n y,V 'az a folyó messze van' ; 
tum tagàptn àr %ojat 'azokon a helyeken sok ember van' . 

C)l K é r d ő n é v m á s o k 

%of 'ki', tbsz. gojtat 'kik' %ota 'hol' 
muf 'mi' £öVéa 'honnan' 
mola 'mi' goVta 'hová' 
muja 'miért ' gotas, goti 'hogyan' 

gùn 'mikor' 
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P é l d a m o n d a t o k : xfij tam %ojat? 'ki ez az ember?'; gojtat tara 
%ojatdt? 'kik ezek az emberek?'; gojn tü,sa tarn sog? 'ki által hozatott ez a ruha? ' ; 
nar) nemen muf? 'mi a neved?'; mőla wbidn? 'mit csinálsz?'; mujanarj tam-
gatL unta manldn? 'miért mész ma az erdőbe?'; gotaűV nar) löwen? 'hol van a 
lovad?'; goVéa narj jildn? 'honnan jössz?'; %oV tanin manldtn? 'hovámentek (ti 
ketten)?'; gotaé (v. %oti) w&rlen tam göpen? 'hogyan csinálod ezt a csónakot?'; 
gfyn nar) wêlpdslds^n ùtn? 'mikor vadásztál az erdőben?'. 

D) H a t á r o z a t l a n é s á l t a l á n o s n é v m á s o k 

goj-ki, £0jat-lci, rojat' 'valaki' goVta-ki 'valahová' 
moVti " 'valami' goVsa-hi 'valahonnan' 
nèmÇ-gojati 'senki' gfyn-ki 'valamikor' 
nbmßVti 'semmi' moVti éirn 'valahogyan' 
gota-ki 'valahol' 

P é l d a m o n d a t o k : ma nűmasldm, tam %dtn ghj-ki üV '(úgy) gon
dolom, ebben a házban van valaki'; in nbm\-gojat antiim tam kùr'n 'most senki 
sincs ebben a faluban' ; nèmH'ti antfym (v. nèmH't^antûm) tam gntn 'semmi 
sincs ebben a házban'. 

Számnevek 

Tőszámnevek 

1 it (főnévi), i (melléknévi) 18 nil-gùs 
2 katn (főnévi), Tcaf (melléknévi) 19 jar-güs 
3 %%lam 20 %us~ 

4 naV 21 %$s-if ~ ^às-î, 
5 wèti %iis-pa-if 
6 X$£ 22 gfys-katn ~ ghs-hat:, 
7 läpH %iis-pa-kaf " 
8 nlV 25 %hs-wef 
9 jaríjar) 30 goUmar) 

10 jár) 40 naljar) 
11 i-£oé-jar) 50 wètjar) ~ wèt'jar) 
12 hat-^oé-jar) 60 gfytjar) ~ gùtjar) 
13 ôfidm-^oè-jar) 70 läpHjar) ~ läpHjar) 
14 nalc-goe-jar) 80 nîljar) 
15 wèt-£oè-jar) 90 jarsnf 
16 gùt-gos-jar) 100 sot' 
17 läpH-gos-jar) 1000 èor^s 

Az ai 'egy' és a &aí# 'kettő' számnév önállóan, alanyként vagy tárgyként, 
az * 'egy' és a Tcaf 'két' számnév pedig jelzőként használatos. Például: Igojaf 
'egy ember'; ma i %nt tájiam 'nekem van egy házam (tkp. én bírok egy házat) ' ; 
ma i lopás tájiam 'nekem van egy éléskamrám (tkp. ón bírok egy éléskamrát)'. 

11-től 17-ig a számneveket a %oé (vö. goéa '-hoz, -hez, -höz') szócskával 
alakult összetételek fejezik ki, például: gülam-%os-jar) = 1 3 (szószerint: 
'háromhoz tíz'). 
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A húszon felüli számneveket úgy fejezik ki, hogy a tízes számnévhez 
teszik az egyes számnevet, tehát 25 = gùs-wèt. Néha a két számnév között 
a pa 'és' szócska áll.5 

Sorszámnevek 

9. jártjaimét 
10. jàrjmèt 

i-goé-jarjmèf 
gùsmèt 
^olmarjmèt 
sntmèt 
sor^smèt 

1. nl'dT] 

2. kimet 
3. gùlmèt 11 
4. nalmèt 20 
5. wètmèt 30 
6. %ùtmèt 100 
7. lapHmèt 1000 
8. nïlmèt 

A sorszámnevek képzője: -mèf. Az 'első' és a 'második' jelentésű sorszám
név rendhagyó (ölerj 'első', leimet 'második'), a többi szabályos. 

S z o r z ó s z á m n e v e k képzésére a tő- és sorszámnevekhez járuló 
pus szócska szolgál. Például; i-puë 'egyszer', kat-puë 'kétszer', gylem-pus 
'háromszor', nal-puë 'négyszer', wèt-puë 'ötször', jàrj-puë 'tízszer', snt-puë 
'százszor'; nldiq-puë 'először', kimet-puë 'másodszor', •gklmU-pul 'harmadszor', 
gfysmèt-puë 'huszadszor'. 

Igeragozás 

Az osztják igéknek cselekvő és szenvedő ragozásuk van. A cselekvő ige
ragozáson belül megkülönböztetünk alanyi és tárgyas (határozott tárgyra 
utaló) ragozást. A M. nyelvjárásban voltaképpen csak két igemód van: jelentő 
és felszólító mód. A feltételes módot csak körülírással tudják kifejezni, és 
egyébként is ritkán használják. Az igéknek mind a cselekvő (alanyi és tárgyas), 
mind a szenvedő ragozásban két idejük van: jelen és múlt idő. A jelen idő 
egyszersmind jövő idejű cselekvések kifejezésére is szolgál. Újabban a jövő 
időt összetett igealakkal is (a pit- 'kezdeni' ige jelen idejű alakjainak ós a főige 
főnévi igenevének a segítségével) ki tudják fejezni. 

Mind a cselekvő (alanyi és tárgyas), mind a szenvedő igék egyes, kettős 
és többes számban ragozódnak. 

Mielőtt az igeragozás tulajdonképpeni tárgyalására rátérek, feljegyzéseim 
alapján röviden ismertetem az i g e t ö v e k e t . 

1. Mássalhangzóra végződő igetövek: 

a) Egy mássalhangzóra végződök: man- 'menni', wër- 'tenni, csinálni', 
ämdt- 'örülni', inéds- 'kérdezni', jogét- 'érkezni', öm§s- 'ülni' . 

b) Szilárd mássalhangzókapcsolatra végződök: jont- 'játszani', sèrjk-
'ütni', jag%- 'járni', jedé- ' inni' , %anë- ' írni ' . 

5 Érdekesek a suriskári nyelvmesteremtől, P. S z a 11 i k o v-tól feljegyzett követ
kező számnevek: votmarj-pèla-if •* 21, yotmarj-pèla-wèf = 25, toèfjarj-pèla-'hïV = 48. E 
nyelvjárásban tehát a következő tízeshez teszik a pela 'felé' szócskát és az egyes szám
nevet (jfotmaiï-pèla-itf = 21, szőszerint: 'harminc felé egy'). 
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2. Magánhangzóra végződő igetövek: 

a) Egy szótagúak: ji- 'jönni', lé- 'enni', ma- 'adni', tù- 'hozni', wu-
'venni, kapni ' . 

b) Több szótagúak: ári- 'énekelni, dalolni', gatêma- 'lesiklani, leeresz
kedni', ^hVp- 'sírni', jàstd- 'mondani', kärema- 'fordulni, felfordulni', pürmd-
'lépni', sùêli- ' járni', süsmd- 'lépni, egyet lépni'. 

A) Cselekvő ragozás 

Igei személyragok (cselekvő alanyi és szenvedő ragozás) 

A személyrag Egysz. Ktsz . Tbsz. 

e lőt t 1. 2. 3. l . 2. 3. 1. 2. 3 . 

egy mással
hangzó 

• a m , -an -171971 -t97l, -ton ~ 
-7)971 

-WU) , -ti, -9f, 3Í 

több mással
hangzó 

-am, -a« — -amdTi, -3t97l, -3td7l ~ 
-arpn 

-uw% -3ti, 
-9t 

I. A l a n y i r a g o z á s 

Jelentő mód 
jiti 'jönni' 

Jelen idő Múlt idő 
Egysz. 1. fiiam 'jövök' jisdm 'jöttem' 

2. jildn jisan 
3. jiV ps 

Ktsz. 1. jilmdn jisman 
2. jiltdn jistdn 
3. jiltan <^-> jilrjdn jisldn ~ jisrjdn 

Tbsz. 1. jiluw" jisuw" 
2. jilti jisti 
3. jilH jisvf 

joxßtti 'érkezni « 

Jelen idő 
Egysz. 1. jopflam 'érkezem' 

2. jo%dttdn 
3. jogát L 

Ktsz. 1. jogát "laman 
2. joxpt el3tn 
3. joxpt'tetn 

Tbsz. 1. joxptluw' 
2. joptt3ti 
3. jo%dtLt 

Múlt idő 
joxßtsdm 'érkeztem' 
joxptsdn 
joxp*s 
joxßtsamdn 
jo%dts3tn 
joydts3tn 
jo^dtsuuf 
jo~%dts3ti 
joydtsfit 
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tajti 'bírni ' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz. 1. tajldm 'bírok' tajsdm 'bírtam' 
2. tajldn tajsdn 
3. tajiV tajis 

Ktsz. 1. tajlamdn tajsamdn 
2. tajhtdn tajs3tdn 
3. tajlstdn ~ tajlarjan tajsstdn ~ tajsarjdn 

Tbsz. 1. tajluvf tajsuuf 
2. tajlsti tajs3ti 
3. tajldt tajs*f 

1. A jelen idő jele -l, a múlt idő jele -s. Az idő jelek az ige tövéhez járul
nak. Az igei személyragok a jelen, illetőleg a múlt idő jele után következnek. 

Az egysz. 3. személyben nincs igei személyrag; a 3. személy kifejezésére 
a jelen, illetőleg a múlt idő jelével ellátott igealak szolgál, például: tajiV 'ő bír ' , 
maws 'ő ment' , jo^Ps 'ő érkezett'. Voltaképpen a tbsz. 3. személyben jelent
kező -£, -a£, -df elem sem személyrag, hanem a főnévragozásból ismert -£, -df 
többes jel (%hf 'ház', götdt 'házak'). Például: manff 'mennek', ömdsUt 'ülnek', 
jo^dtLt 'érkeznek', nmêssdt 'ültek', jo%dts*t 'érkeztek'. 

A ktsz. 1. személyének a ragja (egynél több mássalhangzó után) -am&n 
ugyanúgy, mint a Serk. nyelvjárásban: M. tajlamdn 'bírunk (mi ketten)' ~ 
Serk. tajtamdn ua. (vö. STEINITZ, OstjGr. 71). A Szin. nyelvjárásban a ktsz. 1. 
személyének a ragja: -dmdn. Például: tajlamdn 'bírunk (mi ketten)' (STETNITZ, 
OVd. I, 44). 

A ktsz. 2. és 3. személyének a ragja azonos: jo^dttstn = ktsz. 2. sz. 
'érkeztek (ti ketten)', ktsz. 3. sz. 'érkeznek (ők ketten)'. A ktsz. 3. személyének 
a ragja némelykor -arjdn. Például: tajl3tdn ~ tajlar\9n 'bírnak (ők ketten)' . 
Ugyanígy van a Szin. nyelvjárásban is: tajldrjdn, tájidon ~ tajldtn ua. (STEINETZ, 
OVd. I, 44). 

A tbsz. 2. személyének a ragja (-3ti, -ti: ömdsl3ti 'ültök', lokssti 'bemen
tetek', jisti 'jöttetek') a Szin. és az O. nyelvjárással muta t egyezést: Szin. 
tajldti 'bírtok', Szin. masti 'adtatok' (STEINITZ, OVd. I, 44—5), O. uantsadi 
' láttatok', tusti 'hoztatok' (ÉONyt. 47, 150). A Serk. nyelvjárásban a tbsz. 2. 
személyének a ragja egybeesett a ktsz. 2. személyének a ragjával: ^ästdtdn — 
ktsz. 2. sz. ' írtok (ti ketten)', tbsz. 2. sz. ' írtok' (vö. STETNITZ, OstjGr. 71). 

Az utolsó zárt szótagban redukált 9, § hangot tartalmazó igetövek ezen 
redukált magánhangzója a múlt idő -(&)s jele előtt hiányzik: jo^dt: jogtas 
'érkezett', ömds-: öpsds 'ült ' . 

2. Az ulti 'lenni, élni, lakni' ige ragozása rendhagyó, mivel múlt idejű 
töve nem ül-, hanem ü-. 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz. 1. ulldm 'vagyok, élek, üsdm 'voltam, éltem, 
lakom' laktam' 

2. ülldn üsdn 
3. ül üs 
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Ktsz. 

Tbsz. 

1. ullamdn 
2. üll3tn 

v o 

3. ull3tn 
v o 

1. ülluvf 
2. ülteti 
3. ulM~ 

ül\ t 

üsmdn 
üstdn 
üstén 
üsuwe 

v 

üsti 
ÜS*tc 

3. A szilárd mássalhangzókapcsolatokra végződő igetövek mássalhangzó
kapcsolatának egyik eleme (rendszerint az első, de: ns > s, úé^> è) a jelen idő 
l és a múlt idő s jele előtt az egysz. 3. személy kivételével minden számban és 
személyben hiányzik. Néhány esetben a jelen idő egysz. 3. személyében is 
egyszerű mássalhangzó van a mássalhangzókapcsolat helyén: jotti, jont-: 
jotz 'játszik'; )C%Hi, %%ns-: %asV ~ ^çinfrF ' ír ' . Példák: 

jotti, jont- 'játszani' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz 1. jotldm 'játszom' jotsdm ' játszottam' 
2. joUdn jotsdîl 
3. joth jontds 

Ktsz. 1. joUamdn jotsamdn 
2. jottstdn jots3tdn 
3. joflstdn ~ joüandn jots3tdn ~ jotsarjdn 

Tbsz. 1. jotluw' jotsuuf 
2. jofl3ti jots3ti 
3. jotht jotsvf 

sèkti, sèr}Jc- 'ütni, vágni' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz 1. sèlcldm 'ütök, vágok' sèksdm 'ütöttem, vágtam 
2. sekldn seksdn 
3. serßcdV sërjkds 

Ktsz. 1. sèklamm sèksamdn 
2. sèkl3tn sèks3tn 
3. sekl3tn sèks3tn 

Tbsz. 1. sèkluvf sèksuw" 
2. sèkl3ti sèks3ti 
3. Ä c f sèksvf 

ja^ti, jagg- ' járni' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz .. 1. jagldm 'járok' jagsdm ' jártam' 
2. ja^ldn jagsdn 
3. jgj]^r járj ^ s 

Ktsz. 1. jaglanwn jagsaman 
2. ja%l3tn jg,gs3tn 
3. ja^tetn ja£S3tn 
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Tbsz. 1. jg,%luwe ;a^swtt>' 
2. ja%l3ti jaxs3ti 
3. f#£$f ja^svf 

%qMi, %ans- ' írni ' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz. 1. %%sldm 'írok' Xassdtn ' ír tam' 
2. gaëlan fására 
3. {akr ~ zynty' X_an&s ~ gcinÈ^s 

Ktsz. 1. %a§laman gçLësaman 
2. %g,ël3ty X<XS83trQ, 

3. %çtSl3ti[i %çf>$s3ty ~ gaësarjdn 
Tbsz. 1. %aUuwf gaèsuuf 

2. xa$l3ti ^g,ës3ti 

3. ^asrr %qsszt 

/esfá, ^eriá- ' inni' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz. 1. jeèldm 'iszom' jèésam ' i t tam' 
2. /eáfew jèssdn 
3. jèsl' ~ /è?ii»ZP jènÉ^s 

Ktsz. 1. jhèlqmdn jkésq/mdn 
2. jèél3tn jèés3ty 
3. jèél3tn ~ jeelg,r)dn jèés3tiri ~ jèésgrjdn 

Tbsz. 1. 7 » ^ jèssuuf 
2. /è#3« jèés3ti 
3. /è^'f jèés^t' 

4. Ha az igetőben nazális -f- s (m + s) kerül egymás mellé, vagy ha az 
igető nazálisra (n, rj) végződik, és utána a múlt idő s jele következik, a nazális 
helyett homorgán orális zárhangot ejtenek (m^> p, n > t, rj > k). Az s múlt 
időjel előtt zöngés likvida (l, r) sem állhat. A zöngés likvidák utolsó része az 
s előtt elzöngétlenedik (-Vs-, -rs-). Példák: 

ömdsti, ömds- 'ülni' 
Jelen idő 

Egysz. 1. ömdsldm 'ülök' 
2. ömdsldn 
3. ömdsl' 

Ktsz. 1. ömdslamdn 
2. nmdslst'Q, 
3. nmdsl3tri 

Tbsz. 1. öm§sluuf 
2. nmdsl3ti 
3. nmesfaf 

Múlt idő 

ömdssdm 'ültem' 
ömdssdn 
npsds 
ömdssaman 
ömdss3tdn 
ömdss3tan 
ömdssuvf 
nmdSS3tÍ 
nmdssdf 
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manti, man- 'menni' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz . manldm 'megyek' matsdm 'mentem' 
2. manldn raaísaw 
3. manV man3s 

Ktsz. 1. manlamdn raaísamém 
2. maril3tn maís3í# 
3. manl3tn ma£s3í?i 

Tbsz. 1. manluw' matsuuf 
2. manl3ti mats3ti 
3. manVt matsdf 

lojjti, lorj- 'bemenni' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz . 1. lorjlam 'bemegyek' loksdm 'bementem' 
2. lorfldn Zo&S37Í 
3. lovpr ZöJ^S 

Ktsz. 1. lorjlamdn lohsamdn 
2. lo/}l3tn loks3tn 
3. lorjl3tn lohs3tn 

Tbsz. 1. lorjluvf loksuuf 
2. lojjl3ti lohs3ti 
3. foj0f f loksdt ~ lóks^t 

gűlti, xül- 'hallani' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz . 1. gűttam 'hallok' X/üVsdm 'hallottam' 
2. ~xülldn JwZfs9W 
3. Jéter ^wfas 

Ktsz. 1. xullamdn ^ röamaw 
2. "gyllstn X$F83$Q 

3. ^űll3tn £wZrs3i# 
Tbsz. 1. ^ülluuf güVsuw' 

2. x%fi&i> XŰ>Vs3ti 
3. Jl/teí' x$v&t 

wérti, wër- 'tenni, csinálni' 

Jelen idő 

Egysz. 1. wërldm 'teszek, csinálok' 
2. wërldn 
3. wërf 

Ktsz. 1. wërlaman 
2. wërl3tn 
3. wërl3tn 

Múlt idő 

wëfsdm ' tettem, csináltam' 

ltfërrSC£?7i07i 

wërrs3t^, 
wëfs3tn 
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Tbsz. 1. wërluuf wër'suw 
2. wërl3ti wërrs3ti 
3. wërldf r*-' wërVt wëfsvt 

5. Az osztjákban a j ö v ő i d ő kifejezésére a jelen idő szolgál. Újabban 
a pitti, pit- 'kezdeni' igével és a főige főnévi igenevével alkotott szerkezetet is 
használják jövő idejű cselekvések kifejezésére: ma manti pittdm 'én menni 
fogok'; luuf tuti piti ár nox§s 'ő sok nyusztot fog hozni'. 

Felszólító mód 

Személyragok 

Egysz. 
Ktsz. 
Tbsz. 

-ätdn, -ätn 
-àtc, -äti 

man- 'menni 
Egysz. 2. manà 'menj!' 
Ktsz. 2. manätan, manätn 
Tbsz. 2. manäf, manäti 
gané- ' írni ' 
Egysz. 2. ganèà, ganzà ' írj! ' 
Ktsz. 2. "^ansäten, %ansätn 
Tbsz. 2. ganëàï, ganzät(i) 
âmes- 'ülni' 
Egysz. 2. hpsh 'ülj!' 
Ktsz. 2. hpsätn 
Tbsz. 2. npsàf, npsäti 

?aD%~ 'jarni' 
fyJl%à 'járj!' 
fyflgätdn, jaygätn 
jarßcät, jar\xpti 
jèris- ' inni' 
jensà 'igyál!' 
jèiisatn 
jènèg,f, j&nsgti 

A felszólító módnak mind a három számban csak második személyű 
alakjai vannak. A többi személyt az át 'hadd'szócska és a jelen idő megfelelő 
alakjainak a kapcsolatával fejezik ki. Például: luw át manV 'ő (hadd) menjen!'; 
luw àt manÇf 'ők (hadd) menjenek!'; luw át VeVt 'ők (hadd) egyenek!'. 

A felszólító mód magánhangzós kezdetű személy ragjai előtt a szilárd 
mássalhangzókapcsolatok mindkét mássalhangzója megvan: gansa ~ %anèà 
' írj! ' , jan^ätn 'járjatok (ti ketten)!', jènsàt : /v jhisäti 'igyatok!'. 

Az utolsó szótagbeli redukált d a személyragok előtt kiesik: npsà 'ülj'!, 
npsäti 'üljetek!'. 

Az egytagú, magánhangzóra végződő igetövekhez a felszólító mód sze
mélyragjai előtt j vagy w mássalhangzó járul. Ugyanezekben az igékben 
— a Uti, U- 'enni' és a wuti, wu- 'venni' kivételével — paradigmatikus magán
hangzóváltakozás van (ma- ~ mi-, ji- r^ ju-, tu- *y tu-). Példák: 
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ma- 'adni' 
Egysz. 2. mijà 'adj!' 
Ktsz. 2. mijátn 
Tbsz. 2. mijàf, mijäti 
tù- 'hozni' 
Egysz. 2. tuwà 'hozz!' 
Ktsz. 2. tuwätn 
Tbsz. 2. tuwat, tuwäti 
wu- 'venni' • 
Egysz. 2. wujçt 'vegyél!' 
Ktsz. 2. wujätn 
Tbsz. 2. wujàf, wujäti 

fi- jönni 
jutva 'jöjj!' 
juwätan, juwätn 
juwài, juwäti 
le- 'enni' 
Zèwà 'egyél!' 
lèwçitn 
lèwat', Ihväti 

Feltételes mód 

A feltételes módnak külön módjellel alakult alakjai nincsenek. A felté
teles mód j e l e n i d e j é t a jelentő mód jelen idejű alakjainak és a hozzájuk 
függesztett ki szócskának a segítségével fejezik ki. Például: ma porà tajldm-ki, 
ma unta manldm 'ha volna időm (ha időt bírnék), elmennék az erdőbe' (szó-
szerint: 'ha időt bírok, elmegyek az erdőbe'). A ki szócska olykor nem az 
állítmányhoz (a ragozott igéhez) kapcsolódik, hanem valamelyik másik mon
datrészhez: kum-ki sitldm, unta ja^Um 'ha volna időm, elmennék az erdőbe'. 

A feltételes mód m ú l t i d e j é n e k a kifejezésére a jelentő mód múlt 
ideje, valamint a ki és a lüfan szócska használatos, például: gáti, lüfen jam-ki 
üs, ma unta mqt&m 'ha jó (v. szép) nap lett volna, elmentem volna az erdőbe'. 

II . T á r g y a s r a g o z á s 

Jelentő mód 

Személy ragok 

Egyes számú tárgy Kettős és többes számú tárgy 

Az ige tővégi hangja: Az ige tővégi hangja: 

magánhangzó mássalhangzó magánhangzó mássalhangzó 

Egysz. 1. 
2. 
3. 

-èm 
-en 
-li 

-èm 
-en 
-dili 

-lam 
-lan 
•li 

-dllam 
•dllan 
-dili 

Ktsz. 1. 
2. 
3. 

-èmdn 
-hn 
-hn 

-èmdn 
-dlhn 
-dlhn 

III -dllamdn 
-dlhn 
-dlhn 

Tbsz. 1. 
2. 
3. 

-èw', 4èw' 
-hn 
-èV, -lel' 

-èw' 
-dlhn 
-èl' 

-luw' 
-hn 
-lal' 

-dlluw' 
•dlhn 
•dllal' 

4 Nyelvtudományi Közlemények 1961/1. 
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mati, ma- 'adni' . 

Egyes számú tárgy 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz. 1. malim 'adom 
2. maién 

(azt)' mgsem 'adtam(azt)' 
masen 

Ktsz. 
3. malii 
1. malhndn 

masli 
masèmdn 

Tbsz. 

2. malldn 
3. malldn 
1. mallhv 
2. malldn 
3. mallèV 

ftïll 

Kettős és többes számú tárgy 

Egysz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

Jelen idő Múlt idő 

1. mallam 'adom azt a maslam 'adtam (azt a kettőt 
kettőt v. azokat)' v. azokat) 

2. mattan másian 
3. malii masli '"....' -
1. mallamdn maslamdn 
2. malldn masldn 
3. malldn masldn 
1. malluuf masluuf 
2. malldn masldn 
3. mallaV maslaV 

sekti, serjk- 'ütni, vágni' 

Egyes számú tárgy 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz. 1. sèkl&m 'ütöm (őt)' sèksèm 'ütöttem (őt)' 
2. sèJclèn sè&sèw 
3. sekldlli sèksdlli 

Ktsz. 1. seklbmdn seksèmdn 
2. sekldlUn seksdlldn 
3. sekldlUn seksdlldn 

Tbsz. 1. seklhvf sèksèuf 
2. shkldlldn seksdlldn 
3. «èiWèr sekseT 
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Kettős és többes számú tárgy 

Jelen idő Múlt idő 

1. sèkMlam 'ütöm [kette- sèksdllam 'ütöttem (kettejü 
jüket v. őket) > ket v. őket)' 

2. sekldllan shksdllan 
3. sekMli seksdlli 
1. sekldllg/mdn seksdllamdn 
2. sekldlldn shksdlldn 
3. sèMdlldn sèksdlUn 
1. sekldlluvf seksdlluw" 
2. sèMdlldn sèksdlldn 
3. sekldllaV seksdllaV 

Egysz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

1. A tárgyas igeragozást akkor használják, amikor a cselekvés határo
zott tárgyra irányul. A tárgyas ragozás alakjai tehát a cselekvő alany szemé
lyén és számán kívül a tárgy meghatározottságát és számát is kifejezik. A tár
gyas ragozás személyragjai mások, ha a tárgy egyes számú, és ismét mások, 
ha a tárgy kettős vagy többes számú: ma luweV sèklèm 'én ütöm őt '; ma Unan 
(v. luwilaV) sekldllam 'én ütöm őket kettejüket (v. őket)'. 

A tárgyas ragozás személyragjai — az egyes, kettős és többes számú 
tárgyat jelölő egysz. 3. személyének, valamint az egyes számú tárgyat jelölő 
ktsz. 2. és 3. és tbsz. 2. személyének a kivételével — a birtokos személyragokkal 
azonosak. Az egyes számú tárgyra utaló igei személyragok az egyes számú 
birtokot jelölő birtokos személyragokkal, a kettős és többes számú tárgyra 
utaló igei személyragok pedig a többes számú birtokot jelölő birtokos személy
ragokkal azonosak. 

Az egyes, valamint a kettős és többes számú tárgyat kifejező ktsz. 2. és 
3. és tbsz. 2. személyű alakok egybeesnek. Például: sekldlldn = egyes számú 
tárgy: ktsz. 2. sz. '(ti ketten) ütitek (őt)', 3. sz. '(ők ketten) ütik (őt)'; tbsz. 2. 
sz. 'ütitek (őt)'; kettős és többes számú tárgy: ktsz. 2. sz. '(ti ketten) ütitek 
(őket kettejüket v. őket)', 3. sz. '(ők ketten) ütik (őket kettejüket v. őket)'; 
tbsz. 2. sz. 'ütitek (őket kettejüket v. őket)'. 

Az egyes szám harmadik személyében is egy alakot használnak az egyes, 
kettős és többes számú tárgy jelölésére: sekldlli = egyes számú tárgy: egysz. 
3. sz. 'ü t i (őt)'; kettős és többes számú tárgy: egysz. 3. sz. 'üti (őket kettejüket 
v. őket) ' . 

2. Mint. már említettem, a tárgyas igeragozást akkor használják, ha a 
cselekvés határozott tárgyra irányul. A tárgy a következő fontosabb esetekben 
tekintendő határozottnak: 

1. Ha a tárgy személyes névmás: ma luweV seksem 'én őt ütöt tem'; 
molxatL narjen ma wàtsem as pitàrn ' tegnap láttalak téged a folyó partján' . 
O l \ to r a személyes névmás mellett alanyi ragozásúige áll: ma luwel Inè èl'ti 
nox-tàVsdm, afrikéi gosytüsdm'ériőt a hóból felemeltem, az anyjához vittem'. 

2. Ha a tárgy mutató névmás, vagy ha a tárgy előtt mutató névmás 
áll jelzői szerepben: ma weTsem tam no^ds 'én fogtam ezt a nyusztot '; mgllam 
tam milH 'odaadom ezeket a sapkákat' . 

4* 
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3. Ha a tárgy birtokos személyraggal van ellátva: ne pox^l luw ypsaH 
whgjdlli 'az asszony magához hívja a fiát'. 

sekti, sárik 

Felszólító mód 

Személy ragok 

Egyes számú 
tárgy 

Kettős és többes 
számú tárgy 

Egysz. 2. 
Ktsz. 2. 
Tbsz. 2. 

-i 
-ahn 
-ahn 

-ähn 
-ahn 
-ahn 

- 'ütni, vágni' 

Egyes számú tárgy 

Egysz. 
Ktsz. 
Tbsz. 

2. 
2. 
2. 

sèrjki 'üsd 
sèr\kdldn 
sèr\kâldn 

(őt)!' 

Kettős és többes számú tárgy 

Egysz. 2. sèiqkaldn 'üsd (őket kettejüket v. őket)!' 
Ktsz. 2. serjJcáldn 
Tbsz. 2. ser\kaldn 

Az egyes számú tárgyat jelölő egysz. 2. személyű alak (sèrjki) kivételével 
valamennyi alak azonos (sè,r\kâldn). Ugyanez a helyzet a M. nyelvjáráshoz 
közel álló Szin. nyelvjárásban is (vö. STEINITZ, OVd. I, 48). A Serk. nyelv
járásban az egyes számú tárgyra utaló egysz. 2. személyének a ragja -e (pőne 
'helyezd (őt)!'), a kettős és többes számú tárgyra utaló egysz. 2. személyének 
a ragja ata (pönata 'helyezd (őket kettejüket v. őket)!)', a ktsz. 2. és a tbsz. 
2. személyének a ragja pedig -atdn (ponatan '(ti v. t i ketten) helyezzétek (őket 
kettejüket v. őket)!' (STEINTTZ, OVd. I, 224 és OstjGr.2 78). 

B) Szenvedő ragozás 

Jelentő mód 

kitti, kit- 'küldeni' 
Jelen idő Múlt idő 

Egysz. 1. kitïàpm 'küldetem' kitsàpm 'küldettem' 
2. kiflàpn kitsàpn 
3. kit'la kitsg. 

Ktsz. 1. kiUàjmdn kitsàjmdn 
2. kiUàjtn kitsàjtn 
3. kiUàjtn ~ kittàjir]dn kitsàjtn ^ kitsàJ7]9n 

Tbsz. 1. kiïïàjuuf kitsàjuvf 
2. kitlàjti kitsàjti 
3. kiflàjif kitsàji f 
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tuti, tù- 'hozni' 

Jelen idő Múlt idő 

Egysz. 1. tùlàjdm 'hozatom' 
2. tulaján 
3. tùla 

tùsàjam 'hozattam' 
tùsàjdn 
tusa 

Ktsz. 

Tbsz. 

1. tùlàjmdn 
2. tùlàjtn 
3. tùlàjtn, ~ tùlàJ7]dn 
1. tùlàjuw' 
2. tùlàjti 

tùsàjman 
tùsàjtn 
tùsàjtn <ys tùsàjr\dn 
tùsajuuf 
tùsàjU 

3. tulàjiî tùsàjif 

A szenvedő ige képzője mind a magánhangzóra, mind a mássalhangzóra 
végződő igetöveknél egyaránt -à/, az egysz. 3. személyben -a. Ugyanígy van 
a Szin. nyelvjárásban is. Például: malajdm 'ich werde beschenkt', Jcitsajdm 'ich 
wurde geschickt' (vö. STELNITZ, OVd. I, 46). A Serk. nyelvjárásban a magán-
hangzós tövek után a képző nem -aj, hanem -ij hangalakban fordul elő (pél
dául: kittajdm, de: matijom) (vö. STEIISTITZ, OVd. I, 222 és OstjGr.2 73). 

A szenvedő ige képzője a jelen, illetőleg a múlt idő jele után áll. A szen
vedő ragozás személyragjai az alanyi személyragokkal azonosak. A személy
ragok a szenvedő képző után következnek. Tehát: igető -{- időjel + szenvedő 
képző 4" személyragok. 

P é l d a m o n d a t o k : ma %hpn tùlàjdm 'én csónakon vitetem v. hoza
tom' ; ma kitsàjdm äseman ű,nta 'én apám által az erdőbe küldettem'; tam %hp 
pil-yűjemn wer"sa 'ez a csónak a barátomtól készíttetett ' ; Ikijn kési (v. kézi) 
mása (v. máza) 'az öreg ember által kés adatot t ' ; ü)cal tálig, lőwatn 'a szán 
lovaktól húzatik' ; %nl§p nèr\an kitsg 'a háló az asszony által elküldetett' ; sèTta 
%ul wëlti kitsajdm 'aztán halászni (tkp. halat ölni, fogni) küldettem'. — Külö
nösen érdekes ez a mondat: ma műn masàjam 'nekem sapkát adtak (tkp. én 
sapkával adat tam v. ajándékoztattam meg)' (E szerkezetre vonatkozólag vö. 
K A R A : NyK. XLI, 39—41). 

Igenevek 

I. Főnévi igenév. Képzője: -ti. Például: mwiti 'menni', wërti ' tenni, csi
nálni', wëlti 'ölni', pilti 'hallani', insasti 'kérdezni', jo^atti 'érkezni', ömesti 
'ülni', űjitti ' tudni' , jiti 'jönni', Veti 'enni', mati 'adni' , tuti 'hozni', wuti 'venni'. 

Ä -ti képző előtt a szilárd mássalhangzókapcsolatok egyik mássalhangzó
eleme hiányzik: jont-: jotti 'játszani', sèTjk-: sekti 'ütni, vágni', jar\^-: jagti 
' járni', %ür}%-: %ù%ti 'mászni', %ans-: gqsti ' írni' , jené-: jeéti: ' írni ' . 

IL Folyamatos melléknévi igenév'Képzője: -ti. Ez a képző tehát a főnévi 
igenév képzőjével azonos. A Szin. nyelvjárásban e két képző szintén egybe
esik (vö. STEINITZ, OVd. I, 49), a Serk. nyelvjárásban viszont a főnévi igenév
képző -ta (pl. ponta 'legen'), a melléknévi igenévképző -ta (pl. pontd) (vö. 
STEINITZ, OVd. I, 224—5 és OstjGr.* 78—9). 

A folyamatos melléknévi igenévnek cselekvő és szenvedő értelmű funk
ciója van. C s e l e k v ő : ja^ti ëwi 'járó leány', mati %ojaf 'az adó ember', 
wnj-wëlti-£Ù 'vadász (tkp. vad-ölő-férfi)'. S z e n v e d ő : jeéti jik 'ivó víz'. 
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III. Befejezett melléknévi igenév. Képzője: -am. Például: mandm 'ment'. 
E képző előtt a szilárd mássalhangzókapcsolatok mindkét eleme megvan: 
ja/jxdm 'járt'. Az utolsó zárt szótagbeli redukált 9, § a befejezett melléknévi 
igenév képzője előtt kiesik: jogét-: jogiam 'érkezett, megérkezett'. 

A magánhangzóra végződő igetövekben az -dm képző előtt -/- vagy -w-
mássalhangzó van. Ugyanezekben az igékben — a lèti, le- 'enni' és a wuti, wu-
'venni' kivételével — paradigmatikus magánhangzóváltakozás is van: ji-; 
juwdm 'jött', le-: 'lëwdm 'evett, megevett', ma-: mipm 'adott'; ty,-: tuwêm 
'hozott', wu-: wujëm 'vett; B3HTMÍÍ'. 

A befejezett melléknévi igenévnek c s e l e k v ő értelme van a követ
kező példákban: ti jogtdm gojat 'az ide érkezett ember'; in ti juwêm gojat 
potdrL 'most az ide jött ember beszél'. 

Ezen igenév azonban leggyakrabban s z e n v e d ő értelemben haszná
latos: wëldm wnf 'a megölt vad'; nar\ wérdm göpen 'a te általad készített csóna
kod (tkp. a te készített csónakod)'; gojat jungem muuf 'ember járta föld'; 
lëwêm letdf 'a megevett étel' ; mipm letêtlan mur] lèsluuf 'az adott ételeidet mi 
megettük'; narj tuwdm sogen tata. antum 'a te általad hozott ruhád (tkp. a te 
hozott ruhád) nincs itt'. 

A folyamatos és a befejezett melléknévi igenévhez birtokos szemelyragok 
is járulhatnak. A befejezett melléknévi igenóvkópző (-dm) redukált d hangja 
a birtokos személyragok előtt kiesik (pl. mandm: manmèm). A birtokos sze-
mélyragos alakokban magánhangzó váltakozás van (manti: mantèm ~ mantaV\ 
mandm: manmèm ~ manmal'). Ezeknek az igeneveknek a személyragozott 
alakjait, a ielen, illetőleg a múlt idő kifejezésére is használják. 

manti 'menő' mandm 'ment' 

Egysz. 1. mantèm 'az én mené- manmèm 'az én mentem; 
sem; megyek' mentem' 

2. mentén manmèn 
3. mantaV manmal" 

Ktsz. 1. mantèmdn manmèmdn 
2. mantàn manmàn 
3. mantàn manmàn 

Tbsz. 1. mantèuf manmèvf 
2. mantàn manmàn 
3. mantèV manmèV 

P é l d a m o n d a t o k : narj whsa mantèn 'te a városba mész'; ma 
manmèn 'én elmentem'. 

IV. Határozói igenév. Képzője: -mán.Példák: luw jotmàn ömesV 'ő játszva 
(miközben játszik)ül'; gojat hämdn ârimàn manÇ 'az ember énekelve megy kint 
(az utcán)'. 

Tagadás és tiltás 

A tagadást a tagadó at, a tiltást pedig a tiltó ál' szócska segítségével feje
zik ki. Példák: ma kès^at (kési at) tajldm 'nekem nincs késem (tkp. én nem 
bírók kést)'; mur] jog at (jogi at) manluuf 'mi nem megyünk haza'; tam-gati 
pil-güjem at watsern 'ma nem láttam a barátomat' ; tam ghta àl manà 'ne menj 
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éhbe a házbaa'; al wèràt jàlêp %öp tarn x°pdn /am 'ne csináljatok új csónakot; 
ez a csónakotok jó'. 

Az antum szó jelentése: 'nincs, sincs'. Például: tata nèmV-xpjat antum 
' itt senki sincs'; ma jhsem^n németi antùm 'semmi sincs a kezemben'. 

Névutók 

eVti, eV ta '-hói, -hol; -ról, -ről; -tói, -tol': ma joxßtUm ^ötem eVti 'én a 
házamból jövök'; ma jo^Stldm Icfyr ètVi 'én a falubóf jövök'l ma joxdfldm jih 
(v. jak) eV ti 'én a vízből jövök' ; ogem eV ti miiem pits 'a fejemről leesett a 
sapkám'; ma wulem put tut eV ti 'leveszem a fazekat a tűzről'; ma joxßtldm 
hpem eV U 'a nővéremtől jövök' ; ma wusem tam mii jg>jim eV ti 'én ezt a sapkát 
a bátyámtól kaptam (tkp. vettem)'; màùglernlhé eV ti manf 'az én szánom a 
havon megy'; ma palldm mhjp^r eV ti 'én félek a medvétől'; whj-welti-jh^ út eVti 
(v. iit eV ta, ùthta) jo^dtsH 'a vadászok megjöttek az erdőből'; ^ojatdt matsrt ma 
hVtem 'az emberek elmentek tőlem'. 

Mpify '-ban, -ben'; lipi eV ti '-ból, -hői': X"tr]dn lipijn ár ^ojat 'a két ház
ban sok ember van' ; ma jo^dts^m ght lipi eV ti 'In a házból (tkp."a ház belsejéből) 

jêlpijn 'előtt'; jelpija 'elé'; ^ht jelpijn fyn ju% V*f$ 'a ház előtt nagy fa 
áll'; ma ^ü^Slldm wuli-porti-wöj jelpijn 'én a farkas előtt szaladok'; ma gót 
jelpija manldm 'én a ház elé megyek'. 

, lumpija 'mögött': $í lumpija Ihr" ûfî 'az erdő mögött tó van'.. 
jupevon ['mögött']: mur\ jupèum àr ̂ ojat y,V 'mi mögöttünk sok ember van'. 
ilpijn'zX&tV ,ilp^_eVti 'alól': pasán ilpijn put nmesV 'az asztal alatt fazék 

van (tkp. ül)'; ma jik (v. jak) ilp^el'ti jo^dtldm 'én a víz alól jövök'. 
purjdln 'mellett': äp punéin an nmêsÇ 'a kutya mellett tál van (tkp.ül)'. 
xpèa '-hoz, -hez, -höz': luw ma goèaèm jiV 'ő énhozzám jön'; né poxß 

luw xpèart wn^ldlli 'az asszony magához hívja a fiát'. 
^^uwat 'hosszat, mentén' : ma ùxlemlhê xuwatmanV 'az én szánom a hóban 

(tkp. a hó hosszában) megy'. 
kutn 'között': ma kaslem jùxjem juxßt kutn 'én az íjamat a fák között 

keresem'; ma tonn kutn nmêslêm 'én a fűben (tkp. a fű között) ülök'. 
piln '-val, -vei': ma ùtn pil-pijem piln jaxjdm 'én barátommal járok az 

erdőben'; ma ^assdm apéem piln 'én az öcsémmel maradtam'. 
iirdrjan '-ért, miatt': ^olxps-kúza-xu jama rkpitmem urerpn pomasipo 

jásPs 'a kolhozelnök azért "hogy jól dolgoztam (tkp. a jól dolgozásomért) 
köszönetet mondott'. 

Határozószók 

1. H e l y h a t á r o z ó k : 

tata, ' i t t ' éita. 'ott' tuta 'ott, amott ' 
taVta ' innen' sel'ta 'onnan' tuVta 'onnan, amonnan' 
ti 'ide' si 'oda' toxi 'oda, amoda' 
kwrrwn 'kinn, kint ' kwmßVta 'kívülről' kim 'ki(felé)' 
nüm^n 'fenn, fent' nümrt'ta 'felülről' nox 'fel(felé)' 
Un ' lent' ?o%i 'haza' 
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P é l d a m o n d a t o k : tat% ëwef,tuta poxat ' i t t leányok, ot t fiúk (van
nak) ' ; M manà 'menj oda!'; nàwrèmif]dn kám^n joUstn 'a két gyermek kint 
játszik'; kám*n xojcdatmanV Î 'kint emberek mennek'; nüpmßn paterpt üllaf 'fent 
(ti. az égen) felhők vannak'; nümßVta kèw pits 'felülről kő esett le'; nàwrèmat Un 
jotif 'a gyermekek lent (ti. a földön) játszanak'. 

2. I d ő h a t á r o z ó k : 
tam-gatL 'ma', mol-gatL ' tegnap', ^alëw^f holnap', in 'most', sa%a 'azu

tán ' , tüxdl isn 'néha', isa 'mindig', neml'-porájn 'soha'. 
3. M ó d h a t á r o z ó k : 
tam-iti 'így', siti 'úgy', tam-iti 'úgy, amúgy', wolli 'egészen, teljesen', 

jamas, jama 'jól'. 
P é l d a m o n d a t o k : ma wolli mèts^m 'én egészen elfáradtam'; 

jamvs (v. jama) wèrldti 'jól csináljátok'. 
4. O k - é s c é l h a t á r o z ó : 
sisn (<Csi i§n) 'ezért, azért ' . 

Szövegek 

A) M uz si nyelvjárás 

1. 

töwija jis. jogdtsrt ölarj wöjit. ma pa dsem mogti wöj wëlti matsaman. 
ma i-pus poskan ësi'sam pa ölar\ wnj wël'som. ma sek g/matsam. 

Tavasz (tkp. tavasszá) lett. Megérkeztek az első madarak. Én ós apám 
rögtön elmentünk vadászni (tkp. vadat ölni). Én elsütöttem egyszer a puskát, 
és az első vadat megöltem. Én nagyon örültem. 

2. 

arjkem pa dsem mnjlati mats3tn. ma gassam dpsem piln. öl'arján min kása 
jotsaman. seVto. xpt-sur\dn xpjki sàèti pits. ma paltgm3sam. sora aj ü%al mënèmasam 
pa dpéem öpsaVsam. rèp érti gatamasman. iixleman jirg, kdrèmas, min lönsg, pit-
saman. dpsem x"Flati pits. ma luwel l^é el'ti no^-tàVsam, ar\kel gosg tüsam. 

Anyám és apám vendégségbe (tkp. vendégeskedni) mentek. Én az öcsém
mel maradtam. Eleinte mi (ketten) vidáman játszottunk. Aztán a ház sarká
ban valami (tkp. valaki) hallatszani kezdett. Én megijedtem. Gyorsan meg
ragadtam a kis szánt, és az öcsémet ráültettem. A dombról leereszkedtünk 
(ktsz.) A szánunk (ktsz.) felborult ^(tkp. oldalra fordul), mi a hóba estünk 
(ktsz.). Az öcsém elkezdett sírni. Én őt a hóból felemeltem, az anyjához 
vittem. 

3. 

lur\an tùp joxi'joxâtsam, moxti golgosa (v. kolgosa) nMti pitsam. ölarpn 
ma kitsajam tor^n ~wërtf. ^atit' sek'jamrt üs3tcmur] snra plàni tek^ptasuw . selrta 
xul wëlti kitsajam. jësa (v. jëza) wêlpâslasam, ùtititi porajo. jis. mantem 
Jëlpijn xolxos-kùza-Xy jama rùpitmem ûrarpn pomasipo jàsPs. 



OSZTJÁK NYELVTANULMÁNYOK 57 

Nyáron alighogy hazaérkeztem, rögtön segíteni kezdtem a kolhoznak. 
Először szénát kaszálni (tkp. szénát, füvet csinálni) küldtek (tkp. küldettem). 
A napok nagyon jók voltak. Mi hamarosan teljesítettük a tervet. Aztán halászni 
(tkp. halat ölni, fogni) küldtek (tkp. küldettem).-Egy ideig halásztam, [aztán] 
eljött a tanulás ideje (tkp. tanuló idővé lett, jött). Elmenetelem előtt a kolhoz
elnök azért, hogy jól dolgoztam (tkp. a jól dolgozásomért) köszönetet mondott. 

B) Suriskári nyelvjárás 

1. 
joxi-ioxdtsdmlurjdn. jofanläwdVsàjdm an^emdn.tùp joxdtsdm, uza wëfsdm. 

anxem pasán (v. pazan) öpsds, sg.j jèéti pitsamdn. saíta Tnsdsti pitsdlli: „xpti 
jaxs^n, xoti iitLtisdn, goti üsdn." ma jàstdsdm: „jagsem jama, űtitisdm jama, 
üsdm pá jama". 

Nváron érkeztem haza. Otthon a néném várt (tkp. a nénémtől várat tam). 
Ahogy megérkeztem, köszöntem. A néném asztalt ter í tet t (tkp. ült), teát kezd
tünk inni. Aztán kérdezni kezdte: ,,Hogyan jártál, hogyan tanultál, hogyan 
éltél?" Én [azt] mondtam: „Jól jártam, jó l tanul tam, jól is éltem." 

2. 

XÙn ma üsdm, üs simdè wèrf. tùp nùmlem, goti i-pus dsem-anïcem piln 
Xnpdnmatsuuf.si maùuw , si matsuw"', joptsuw ï-moVti talaja: at ujiîUm, muj 
taxa ûs.riumlem: Iffjsdt ^asdf (v. £arM), ärijsdt siehe f. wès^pèldh-sa^at üs tuuf. 
ma ankern piln gassamdnùt't'sa, dlem (v. âzem) £ol-pèla mands. jarjgds, jayxds, 
jogûs. „wànta, pogije, muj tûsdmV — na^man jàstss manem. „muj tüsan? ' — 
ismasdm ma luweV. jnsal sèBa mèttsesli, masdlcdn moVti nogsi tàlds. ,,3titi, äzif" 
„jàhdmta, zthtdlem"—nagman nùgmas luw'. ma UjeV-toxeV Jcdrèmdsdm . . .6 

Amikor kicsiny voltam, ilyen dolog volt. Csak [arra] emlékszem, amint 
egyszer apámmal és anyámmal csónakon mentünk. így mentünk, így men
tünk, egy helyre érkeztünk. Nem tudom, milyen hely volt. Emlékszem: fűzfák 
voltak (tkp. álltak), a madarak énekeltek. Jobbra tó volt. Anyámmal egyedül 
maradtunk (ktsz.), apám elment valahová. Jár t , járt, megérkezett. ,,Nézd, 
fiam, mit hoztam!" — mondta nekem nevetve. ,,Mit hoztál?" — kérdeztem 
én őt. A kezét a zsebébe dugta, az öklével valamit előhúzott. ,,Mutasd meg, 
apám!" ,,Táncolj, [akkor] megmutatom" — felelte ő nevetve. En ide-oda 
fordultam . . . 

Szójegyzék 

A szójegyzék egyrészt az olvasmányok szavait tartalmazza, másrészt 
azokat a szavakat, amelyek egyes nyelvtani kérdésekkel kapcsolatban fordul
nak elő. Szóanyagom többsége a M, nyelvjárásból való; mellettük nincs nyelv
járásmegjelölés. A suriskári szavak mellett Sur. rövidítés áll. 

6 Nyelvmesterem it t elnevette magát, és nem volt hajlandó tovább folytatni az 
elbeszélést. 
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Az igéket általában infinitivusban (némelykor tőalakban) közlöm. Ha 
szükséges, a szavaknak több tőalakját is megadom. 

A betűrend a következő: a, a, ë, (s, d, §), g'(.%)•> •'» h Q (&)> l> l> h m> n> 
n, r\, o, ö, p, r, s (z), s (z), § (z), t, (D), tt's, tU, u~ ü,, w. 

af kis, kicsiny 
ál' ne 
äldY] sagat, äldr\^zayaf reggel 
ámdtti örülni 
ün tál 
ap', tbsz. ämpdt, äniBdt kutya, eb 
äpsi öcs; vkinek a húga 
ár' sok 
ár' ének, dal 
ári-, Sur. àrijti énekelni, dalolni 
ás 1. Ob 2. folyó 
äsi, tbsz. äset, Sur. äsi, űzi apa 
af hadd (a felszólító mód összetett 

alakjainak a segédszava); luw at 
manÇ! ő (hadd) menjen/ 

antkm nincs, sincs 
angi Sur. ángy, sógornő; CHOxa, >KeHa 

6paTa 
arjlci, tbsz. arjhet, Sur. anki anya 
af nem 

érti, eV ta -ból, -bői; -ról, -ről; -tói, -tol 
éwdl" Sur. -ból, -bői 
ëwi, tbsz. ëwef leány 
esi'ti elsütni (fegyvert) 
ëtitdti Sur. mutatni 

galevßf holnap 
ganti, tbsz. gantet osztják 
"gaéti maradni 
gas Sur. fűzfa 
gasti, gané- írni 
gatdmati lesiklani, leereszkedni; CKa-

THTbCH 
gáti nap 
gof, tbsz. gojtaf ki? ' 
gojat 1. ember 2. valaki 
gojat-ki valaki 
goj-ki valaki 
golgos, kolgos kolhoz 
gotgos-kùza-gù kolhozelnök 
gol-pela Sur. valahová 
gol'sa honnan ? 
~gol'ta hová ? 
gol'ta-ki valahová 

goïmar\ harminc 
~gol'mar}mèf harmincadik 
goîmarj-pèla-if Sur. huszonegy 
gol'marj-pèla-wèf Sur. huszonöt 
goram szép 
goéa -hoz, -hez, -höz 
gota hol? 
gota-ki valahol 
gotaé, goti, Sur. goti hogyan? 
gUêp, tbsz. gölpdt háló 
gH'' Jtdti sírni 
•̂nw király, cár 

ghp', tbsz. göpdf, Sur. ^ ty / csónak 
£Ä#, tbsz. ^ötef ház 
gul' hal 
^2> f , tbsz. gumpdf, guniBdf hullám 
guwat hosszat, menten 
guußn messze 
gù, tbsz. gfyjit férfi < 
gù-apéi öcs 
gügdl- szaladni 
gùgti, gürjg- mászni 
güldm három 
güldm-gos-jar] tizenhárom 
~gül§m-pus' háromszor 
gulmht harmadik 
gylmèt-puê harmadszor 
gulti hallani 
gùn mikor?; Sur. gùn amikor 
gùn-M valamikor 
gùs húsz 
gùs-it, gùs-i, gùs-pa-if huszonegy 
gùs-kat, gùs-pa-kaf huszonkettő 
gùsmet huszadik 
gùsmèt-pus huszadszor 
gùs-wèf huszonöt 
gùt hat 
gùt-gos-jari tizenhat 
~gùtjarj, gùfjar) hatvan 
gùtmèf Hatodik 

i (jelzőként), íf (önállóan) egy 
í-gos-jarj tizenegy 
i-'gos-jarfmht tizenegyedik 
líd,, tbsz. ilcef öreg ember 
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Un lent 
ilp^eVti alól 
ilpijn alatt 
Imi, tbsz. \met nő, asszony 
i-mol'ti Sur. valamely 
in most 
inédsti, Sur. ièmati kérdezni 
l-puë, Sur. i-pws egyszer 
ósa mindig 
*#fct hideg 

jaj' bátya 
jàkdmt- Sur. táncolni 
jár] tíz 
jàiqmèf tizedik 
jàr\-pus tízszer 
jàstd-, Sur. /aste- mondani 
jaxti, j$ï}X-; Sur. ^yr-, jagg- járni 
7'al, tbsz. jgrjkdf víz 
?a£%? új 
/am jó 
jama, jamßs: Sur. j'^ma jól 
jgr-xùs tizenkilenc 
jar-snf kilencven 
jèlc, tbsz. jêr]kdf jég 
jelpija elé 
jelpijn előtt 
?eáí«, /èns-, /èfii-; Sur. /é&é inni 
7'ëla, jféia kevés; kissé, rövid ideig 
jdrÜjarj kilenc 
jártjaimét kilencedik 
jik, tbsz. jir]kdt víz 
?«ra oldalra 
;#i , juw- 1. jönni, 2. lenni, válni 

vmivé 
joxdtti érkezni 
?*oJj haza 
i°ZÍ~ joxdtti, Sur. /o^-j- joxßt- haza

érkezni 
/oZaw, Sur. joPn otthon 
jotti, jont- játszani 
/«/férf iak, emberek; Myw^HHbi; nép 
jhs, Sur. jhs kéz 
jux fa 
jupèwn: mur] jupèwn mi mögöttünk 
JÙ§ï íj 
kümrt'ta, kívülről 
Teamen kint 
kârèmdti, Sur. kârèmdti fordul, felfor

dul; noBepHyTbCH 

kása vidáman 
kg,s- keresni 
kat (jelzőként), Icatn (önállóan) két, 

kettő 
kot-goé-jarj tizenkettő 
kat-pus kétszer 
këëi, këii kés 
kèw' kő 
ki 1. ha, 2. nyomósító szócska; segéd

szó a feltételes mód képzéséhez; ma 
porà tajldm-ki ha volna időm (tkp. 
ha bírnék időt) 

kim ki, kifelé 
kimet második 
kimet-pus másodszor 
kitti küldeni 
kunëëp', kunzêp", tbsz. kuspdt 1. fésű, 

2. gereblye 
kutn között 
kùm idő 
kiír', tbsz. kurta t falu 

läjdm fejsze 
läpH hét 
lâpH-xpé-jar) tizenhét 
läpHjar), läpH'jarj hetven 
lâpHmèt hetedik 
làpka bolt 
läwdlti Sur. várni 
lètdt élelem, ennivaló 
lèti, lèw- enni 
Un ők (ketten) 
lingn 1. őket (kettőjüket), 2. nekik 

(kettőjüknek) 
Zî ?i eV ti -ból, -bői; vminek a belsejéből 
lipijn, lißijn, -ban, -ben; vminek a bel

sejében 
lo/jti, lók- bemenni 
lopás éléskamra 
Inj-, Sur. Inj- állni 
Inf tó 
Ins, Inné- hó 
Zo«/ ló 
lui], Sur. Zw?? nyár 
Zw«/ 1. o, 2. ők 
luwel', Sur. luweV 1. őt, 2. neki 
luwela neki 
luwët, luvßt, luwt ők ' 
luw'èta, luweta nekik 
luwilaV őket 
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lüfan segédszó a feltételes mód képzé
séhez: gáti lüJßn jam-lci y,s ha szép 
(tkp. jó) nap lett volna 

IM, tbsz. lüntdt lúd, liba 

ma, Sur. ma én 
manem, manem, Sur. manem 1. engem, 

2. nekem 
manti, mat-, Sur. man- menni 
masdlc Sur. ököl 
maii, mij- adni 
mënemdti megragadni; cxBaraTb 
mcn meny 
met- elfáradni 
mUUdti Sur. dugni 
miÇ sapka 
min mi (ketten) 
mineman, minemßn 1. minket (kettőn

ket), 2. nekünk (kettőnknek) 
mir', mur' nép 
mis tehén 
mogti rögtön, hirtelen 
mola mi? 
molgatL tegnap 
mol'ti, Sur. moVti valami 
moVti sirn valahogy(an) 
mnjldti vendégségbe menni, vendé

geskedni 
mnjpdf medve 
mné, tbsz. mönédf, mönzet' mese 
muf mi?, Sur. muf mi?, milyen? 
muja miért? 
mur) mi 
mur/ew, murjèw 1. minket, 2. nekünk 
muw föld 

m î ] 1. te, 2. t i 
narjan 1. titeket, 2. nektek 
nar\en 1. téged, 2. neked 
«è, tbsz. nzrftt nő, asszony 
ne-äpsi vkinek a húga 
nem név 
nemßVti, németi semmi 
nemV-£OJaf senki 
nèmf-poràjn soha 
nëpdfë papír 
TOK, Sur. îim t i (ketten); Sur. mw^f ti 
ninan 1. titeket (kettőtöket), 2. nek

tek (kettőtöknek) 
nox fel, felfelé 

noxsi-tàl-Sur. előhúzni,-venni (a zseb
ből) 

nox-taíti felemelni 
nu~m felső 
nümßVta felülről 
nümzn fent 
nüm§s- gondolni 
nùmti Sur. emlékezni 

»law kenyér 
nàwrem, nàwrem gyermek 
naxti Sur. nevetni 
naT négy 
nql-xps-jar) tizennégy 
naljarj negyven 
nal-pus .négyszer 
%ï/f nyolc 
nïl-gùs tizennyolc 
niljarj nyolcvan 
rïïlmèt nyolcadik 
no^ds nyúszt 
nHti segíteni 
nüx^mti Sur. felel, szól 

o^fej 
oVti feküdni 

nldf] első 
nldrjdn eleinte, először 
nldTj-pus először 
ömasti, nps- ülni 
api, tbsz. npef (idősebb) nővér 
öpsdVti ültet 

pa, Sur. pà és 
pal- félni 
paldrj, tbsz. paPrpt felhő 
paltamiti megijedni 
pasán, Sur. pasán, pazan asztal 
pif, pil-xù társ, barát 
/nZ#, Sur! £n7# -val, -vei 
pitti, SUT. pit- 1. esik, leesik, 2. kezd, 

3. fog (a jövő idő segédideje) 
piláf part 
plàni terv(ek) 
po£ fiú 
poxije Sur. fiúcska ; fiacskám 
pomasipo köszönet 
porà idő; s'é poràjn akkor (tkp. abban 

az időben) 
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porti harapni 
poskan puska, fegyver 
potar- beszélni 
puni fű 
pun toll (madáré) 
purjdln mellett 
puras öreg 
put fazék 
pyrnidti lépni 

rèp" domb, lejtő; ropKa 
rüpitti dolgozni 

sèkti, sërjk- ütni, vágni 
sëwar- vágni 
sox ruha 
snra hamarosan 
sn t száz 
sntmèf századik 
snt-pus százszor 
sùm*t, tbsz. sümtat nyírfa 
sur) sarok, zug 
sus ősz 

égeti hallatszani 
saga aztán 

sel'ta, 1. onnan, 2. aztán; Sur. sal'ta 
aztán 

éèpc Sur. zseb 
si1 (jelzőként),sit, tbsz. siíaf (önállóan) 

ez, az 
si2 oda 
simáé, Sur. éimaé ilyen, olyan 
éirn -ként, módon 
éiéki, tbsz. éiéket 1. madár, 2. kicsiny 

madár, veréb; Sur. siski madár 
sisn ezért 
sita ot t 
áií£ úgy 
-sorâs ezer 
sor^smèt ezredik 

sq,f Sur. tea 
sás, tbsz. sänsat térd 
las, tbsz. S ans a t hát 
se# nagyon 
simaV kevés 
sïi- bírni 
skbla iskola 

süÉli- járni 
süsmati lépni, egyet lépni; marayTb 
süsti lépked, halad; maraTb 
tár ti húzni; TaiUHTb 

taxa, Sur. ta/a hely 
tajti bírni 
taV tél 
ía/'to innen 
tam (jelzőként), tami, tbsz. tarnet (ön

állóan) ez 
tamás ilyen 
tam-xatL ma 
tam-Tti így 
íaíg it t 
iek^ptdti teljesít; BbinojiHflTb 
fo' ide 
tijeV-to%eV Sur. ide-oda 
ío^9Zf szárny 
ío^« oda 
to%lar\ whf madár 
tor^n 1. fű, 2. széna; íoraw wërfa" szénát 

kaszálni; ceHO KOCHTb 
töwi tavasz 
túrta onnan, amonnan 
tum (jelzőként), tumi, tbsz. tűmet (ön

állóan) az, amaz 
tumaé olyan, amolyan 
tum-iti úgy, amúgy 
tumpijn mögött 
tut tűz 
tuta ott, amott 
tuw Sur. tó 
tűxdl-isn néha 
í$J r csak, alig(hogy); Sur. tùp' alig 
" (hogy) 

tűrém, tbsz. túrámat, tùrmaf 1. ég, 2. 
isten 

tuti, tuw-, tu- Sur. hozni 

uza Sur. szervusz; 3/ípaBCTByH, -Te 
uza wërti Sur. üdvözölni 
f£§r , tbsz. u^lat szán 
üjitti, Sur. €$£- tudni 
wZí* lenni, élni, lakni 
fra nagy^ 
urarpn -ért, miatt 
üéiliti, üzili- úszni 
ws'íé úszni 
wf, tbsz. wwí9Í erdő 
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fatititi, Sur. ùtiti- tanulni 
MUa Sur. egyedül 

ward-, ivàt-, Sur. wànt- látni 
wëlpdsldti vadászni 
wëlti 1. ölni, 2. fogni (halat, vadat) 
wèrç vő 
wer", Sur. wer' ügy, dolog 
wërti tenni, csinálni 
wèë-pèfak-sagat Sur. jobbra 
wèf öt 
wèt-goê-jarj tizenöt 
wètjar), wètjar} ötven 
wUjar\-pUa.-'aiV Sur. negyvennyolc 

wètmèff ötödik 
wèt-pu§ ötször 
wőlli teljesen, egészen 
wngti hívni 
uiïf, wnf 1. állat, 2. madár 
wöj-welti-gfy vadász (tkp. vadölő férfi) 
whj-wélti-jh£ vadászok (tkp. vadölő 

nép) 
W"S város 
widi rénszarvas 
wuli-porti-wöf farkas (tkp. rén-

szarvast-harapó-állat) 
wuti, wuj- venni; ÖpaTb, B3HTb 

RADANOVICS KAROLY 


