
Nyelvtani adalékok a keleti-chanti (osztják) nyelvjárásokhoz III.* 

4. A főnevek többesének néhány sajátságáról 

Az osztják névszók többes számának jelölését irtisi és szurguti anyag 
alapján elsőnek CASTKÉIST í r ta le: „Der Plural nimmt gewöhnlich den Charak
ter et, et' an" (VersOstjSprachl. 25). Ezt a megfigyelést északi osztják anyag 
alapján HUKFALVY már pontosabban fogalmazta meg: ,,A' többes szám képzője 
t, melly a' mássalhangzós végű névszókhoz e-vel járul, a' mássalhangzót 
lágyítván" (NyK. XI, 75). A többesképzés ebben a megfogalmazásban szinte 
az egész osztják nyelvterületre érvényesnek tekinthető (vö. P A T K . — F U C H S 52; 
STETNITZ, OVd. I, 39, 214, OstjChr. 26—7, OstjGr. 53—4), ha azonban a keleti 
osztják nyelvjárások közül a V., Vj. és a Trj. példaanyagot ós TYERJOSKEST 
tankönyveit alaposan áttanulmányozzuk,1 akkor mégis némi kiegészítést kell 
e megállapításhoz fűznünk. 

Magánhangzóra végződő szavaknál a keleti nyelvjárásokban is közvet
lenül járulhat a szó végéhez a -t többes jel: V. mùy%% : mÂiyHt, Vj. mùy$ï: 
mùytyf, miiy^i, Trj . mü"f%: mwfi'f 'Karausche' (507a).2 

A mássalhangzóra végződő szavak vége és a több esi -t közé — leíró 
szempontból — általában egy redukált magánhangzó kerül: V., Vj., Trj . 
loJf : 10f V. 'Bucht ' (473b—4a). 

A keleti nyelvjárásokban is megfigyelhetők a mássalhangzó végű tövek
nél ugyanazok a jelenségek, amelyeket a déli és az északi nyelvjárások leíró 
nyelvtanai feljegyeztek. 

A s z ó v é g i m á s s a l h a n g z ó — mint már említettük — z ö n 
g é s ü l h e t a többes számban intervokálikus helyzetben: V. mag : mäy§$, 
mägdt, Vj. m d ' i : mäydt, VK. mä'g : mäydf, Trj. màx : mâydf, mÂ^df 'Biber' 
(502b). A főnevek szóvégi mássalhangzójának zöngésülését KABJALATJSTEN 
mindig jelöli, TYERJOSKIN gyakorlati célú átírásában azonban jelöletlenül 
hagyja: V. HX 'Me^Be^b': HX3T 'Me^Be^M' (ByKBapb, 54); Szurg. apax 'necHHr 

(ByKBapb, 144): apx9T 'necHn' (146). 
T ö b b t a g ú s z ó többes számából a m á s o d i k (utolsó) s z ó t a g 

r e d u k á l t [ m a g á n h a n g z ó j a k i e s h e t , Ül. a szótagzáró mással-

* L. NyK. LX, 183—91, 321—37. 
x PAASONEN—DONNÉE szótára sehol sem közli a névszók többes ét, ezért csak 

elvétve akad a mondatokból példa arra, hogy megfigyeléseinket Jg. a d a t t a l is ki tudjuk 
egészíteni. 

2 KARJALAINEN—TOIVONEN szótára, ha megadja a névszó többes ét, vagy 'csak 
zárójelbe teszi az egyes szám alakja mögé, vagy „pl ." jelzéssel látja el. A -t végű záró
jeles alakok is csak többes számúak lehetnek, minthogy a sg. 3. szemé lyű. birtokrag 
a keleti nyelvjárásokban Z-féle hang. Rövidség kedvéért i t t és a továbbiakban is min
denütt kettőspont választja el egymástól az egyes- és a többes számú alakokat. 
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hangzó mögé kerülhet (vö. CASTE,., im. 11; H U N F . , im. 38, 75; PF . 50; STEINITZ, 
OVd. I, 16, 40, 214, OsztjChr. 26—7, OstjGr. 53) V., Vj. lcdrdme: Icdrmdf, Trj. 
Jcdrdm': Jcdrmdf 'Specht' (429a). Ha a redukált magánhangzó kiesése következ
tében hármas mássalhangzótorlódás jönne létre, akkor a keleti nyelvjárásokban 
— éppen úgy, mint az északiakban és a déliekben (CASTE., i. m. 17; PP . 42, 
52; STEINITZ, OVd. I, 40, 214, OstjChr. 26, OstjGr. 53) — az egyik mással
hangzó kiejtésével enyhíthetik a torlódást: Vj. tsonjtßx (í$?~-?) •" tsonlc33, 
tson'Mdf, Trj. tscfnjsêg : \,ëon'ydt 'Seil' (952a), de meg is maradhat a torlódás: 
V. sù-mÇnpg : sù-mi'np^ (de Vj. svmÇntdg : swmi'nlidf) 'Tuch' (860b). 

Az osztják nyelvtanok és nyelvtani vázlatok megjegyzik, hogy abban 
az esetben, ha ragozásban vagy szóösszetételben két magánhangzó kerülne 
egymás mellé, akkor a kettő közé bizonyos esetekben szervetlen /-, g-, w;-fóle 
hang kerülhet (CASTE., i. m. 17—8, PF . 9, 48—9); ül. az északi nyelvjárásokban 
a többes képzésben a utáni / ( H U N T . : NyK. XI, 75; STEINITZ OVd. I, 215; 
OstjChr. 26—7; OstjGr. 53). E jelenségről a többes jelölésével kapcsolatosan 
FOKOS nem tesz a PF.-ben említést, de létezése KAEJALAINEN szótára alapján 
igazolható a déli nyelvjárásokban is. Megjegyzendő azonban, hogy a -i- hiátus-
töltő hang példaanyagunkban csak jövevényszavak többesében található, 
pl. DN. ko-sla : köslä-pt 'KO3JIH | Gestell', Bock' (438a); Ts. JcgWoäpt : rixß. 
'die Spanten (des Bootes)' (432a), stb. bár egyébként nem jövevényszavak 
esetragjai előtt sem ismeretlen a i hiátustöltő elem. Feltétlenül e jelenség meg
felelőjót kell egy, a Trj.-ból ugyancsak az -a végű főneveknél megfigyelhető 
jelenségben látnunk: fvfrMà : -UaïdÇ 'Schrotflinte' (1023a) stb. TYEEJOSKIN 
Szurg. tankönyvében is található -y- hiátustöltő hang a magánhangzóra végződő 
jövevényszavakban a többes jele előtt: KHHra (80, 86 stb.), plur. KHHrax9T 
(147); ra3eTa (80), plur. raseTax3T (85) stb. 

Külön említést érdemel egy a V. és a Trj. nyelvjárásban a Vj-tól eltérően 
viselkedő magánhangzó végű szótípus: V. pvr3 : pwràt, Vj. pvra': pvra'f, 
Trj. p'är3 : p'arayf 'Schwärm, Herde' (722b), s ennek palatális párjaként, V. 
Uru3 : lèruàt 'Köder' (1090a). Ha megnézzük, hogy mit jelöl a KT.-ben az 3 
betű, akkor kiderül, hogy i t t nem szükséges részletesebb és bonyolult magyará
zatba bocsátkoznunk a magánhangzóilleszkedóst illetően: ,,3 offener laut 
(zwischen y und 9) der nur in einigen bestimmten Stellungen, gewöhnlich im 
absoluten auslaut auftritt. Streng genommen hätte man zwischen einer hin
teren und einer vorderen variante zu unterscheiden, welche beide mit 3 ge
schrieben worden sind" (XXVI). A sg. -3: pi. -àt, ill. sg. -3 : pl. -át t ípusú szavak 
is adalékok lehetnek STEnsriTznek ahhoz a megállapításához, hogy ,,hier hat 
man wirklich den Wald der Vokalharmonie vor den zahllosen Bäumen der 
diakritischen Zeichen nicht gesehen" (GOstjVok. 5), vagy pontosabban: 
ebben az esetben a változatok túlságosan pontos megkülönböztetése oda veze
te t t , hogy egy magas és egy mély hang változata azonos jelet kapott. Ennek 
következtében úgy látszott, mintha lenne egy névszótípus, amelynek más, 
sőt esetleg még hangrendi szempontból is más a szóvégi magánhangzója, a sg. 
nominativusban, mint a többesi -t előtt. 

Akad azonban egy magánhangzóra végződő Trj. főnév, melynél nem egé
szen világos a többes alkotásának a módja: ioliy 'Kriegesheld' (165a) többese 
kétféleképpen található, de mindkét esetben a szóvégi i nélkül: ióhf, ill. 
iqlf (uo.). I t t talán a szóvégi -tf-ből a ragozás során -d lett (vö. Trj. "Imi' 'Weib' 

3 A szóvégi -t hiányáról 1. alább és később e sorozat egy másik közleményében. 



NYELVTANI ADALÉKOK 103 

instr. ïmdigïf 43b), s az a az l és a t közötti helyzetben — talán az -l végű 
főnevek többesének analógiájára — kiesett (1. alább). 

CASTRÉN a rendelkezésére álló kis terjedelmű anyag alapján azt állapí
tot ta meg, hogy „sowohl in dem Irtysch-Dialekt als auch in den Surgut-Dia
lekten kann der Bindevocal nach n, s und nach Diphthongen, die auf i auslau
ten, entbehrt werden" (i. m. 26). A déli nyelvjárásokra vonatkozóan FOKOS 
idézett nyelvtanában ezt az állítást sem nem igazolja, sem nem cáfolja. A K A R -
JALATNEN—TOIVOÏTEN szótár anyaga, valamint TYERJOSKIN V. tankönyve 
alapján CASTRETS" megfigyelését a keleti nyelvjárásokra vonatkozóan igazolni 
és kiegészíteni lehet, TYERJOSKIN Szurg. tankönyvében viszont mindig van 
redukált magánhangzó a többes t jele előtt. Lássunk ezért néhány l, l\ l, n, n, 
n, r, s és i végű kettőshangzós végződésű névszót és többes számát: 

Nagyon sok szócikkben KARJALAINEN" szótára csak a V. vagy a V. és a 
Trj . nyelvjárásban adja meg az l végű szavaknál a többes számot, de elvétve 
akad olyan példa is, amelyben a V., Vj. és Trj . adat mellett is szerepel a töb
bese: V. a' r}lcdï : iï^lcdlf 'Stange, Pfahl, Pfosten; Baumstumpf; Vj. a'rßdX: 
a'riHdïf ua. és még '(hypok.) Ohr des Bären' Trj. '(^rfädA : 'a'rjIcdAt = V. (38b). 

Arra is akad példa, hogy a többes jele csak a V. és a Trj, nyelvjárásban 
követi a szóvégi l hangot, a Vj.-ban egy redukált hang található a kettő között: 
V. sol:solf 'Darm'; Vj. soT :söl§f, sö|3;4 Trj. SOA:SOAÏ' ua. (888a). AVj. többest 
néha kétféleképpen is lehet alkotni: V. Icôudï : IcoudU, Vj. MudX: ïïôuldf, JcóudXf, 
Trj. Icöp'dA : 1cőpe9Af, -Af 'Schenkelfell' (4Í5a). Érdekes példa Vj. Jcôtll : %otlXt, 
ËgtllV 'Tag' (355a) (rendhagyó a serkáli nyelvjárásban is vö. STEINITZ, Osztj-
Chrest. 27; OstjGr. 54). 

Egy-egy esetben a szó csak látszatra -l végződésű; ilyen: V. tsöm§X: 
tsőmdltdt 'Kasten im Wald' (946b). A többesi alak i t t arra utal, hogy az egyes 
számban szóvégi -t > f változás tör tént (1. 3. jegyzet). Hasonló eset, ill. egy 
szó kétféle alakú sg.-szal a Trj.-ból is idézhető: na^dA, na^dAf pl. (aina) ná^dAÍdf 
'niedrig, kurz, niedrig von Wuchs' (611b). Olyan példánk is van, amelyikben 
a Trj.-ban a fent látott szabály megtartása hármas mássalhangzótorlódáshoz 
vezetne, nyilván ezért oldják fel: Y.pvsdl : pvèdl'f, Trj. pâsA : p'qsAdVZufluss' 
(741b). 

TYERJOSKIN tankönyveiből idevonható példák: V. rçyji 'pbiÖa* (30): 
rçyjrr 'pbiöbi' (142), Szurg. rçyn : Kyji9T uâ. (44, 135), jövevényszó esetében: V. 
wypHaji (82): wypHajiT 'wypHajibi' (95), Szurg. wypHan (72): >KypHan3T (85). 

Az igen nagyszámú -l végződésű szó mellett kb. öt olyan -l végű van a 
szótárban, amelynél a többest is megadta KARJALAINEN. Ezeknél a V.-ban -\ 
vagy -t' — a Vj.-ban -t's, a Trj.-ban -t' a többes jele: V. pordV : pör§U 'Eispicke', 
HvyfordA' : pyrdA't' ua. (730b); V. Mf :MVt', Vj. MÏ, Mlt'i, Trj. MA' 
JCI^A'} 'Geschwür' (467b). Egy V. példának van jésített és jésítetlen nominati-
vusa, ennél a többes jele mindkét esetben jésítetlen: Ml : MXt, ill. MX : B>lfft 
'kleines schachteiförmiges Gefäss aus Birkenrinde zum Beerenpflücken' (467a). 

A Vj. nyelvjárásban l után a többes jele affrikátavá válhat: V. mifjlcdl' : 
mi'fjlcêVf 'Knorren (am Baum)'; Vj.?W0pr : -Vf {-l'ts) '(Finger)knöchel'(518b). 
Vj. polcéi' : pgkdV f, -ts ' im Wasser gestorbener und durch die Wärme angeschwol
lener Körper, Tier-od. Fischleiche'; Trj . p'ojçdl' : p'o^dVVim Wasser gestorben 
(Fisch), Verstorbener' (667b). 

4 Vö. 3. jegyzet. 



104 VÉRTES EDIT 

A V. és a Trj. nyelvjárásból számos -n végű szó egyes száma mellett fel
jegyezte KARJALAINEN a többesi alakot is, mégpedig közvetlenül az n-re 
következő í-vel: V. pún : purít, Trj. p'urí, p'rírí: p'rínt 'Wolle, Haar' (707a). 
Vj. példa is akad: söydn : söydrít 'Gefass aus Birkenrinde' (848a). Gyakoribbak 
azonban a Vj.-ból a"zok a példák, amelyekben — a magánhangzóilleszkedés 
szerint — d vagy d előzi meg a t- többes jelet, vagy amelyekben mássalhangzó-
torlódásos és torlódásmentes többes számot is jelzett az adatközlő: V. pp'rí: 
pont, Vj. po'rí: pönM, Trj. p'prí : p'onf 'Reuse'J708b). V. Ián : lant 'Sehne, 
Ader'; V].ianc : iaríf v.iänat ua.; Trj. Aarí : ^áwf'Ader' (1075a). Van torlódás
mentes V. példa is: aï rí : ändt 'senkrechter Pfahl am Wehr' (51a), vö. Trj . 
uuararí : -a M 'senkrechter Pfahl am Sperrwehr' (uo.). 

A postalveolaris Z-hez hasonlóan a postalveolaris n után is megfigyelte 
KARJALAINEN a többes jel affrikációját a keleti n \ elvjárásterületen, de nem a 
Vj., hanem csak a VK. nyelvjárásban: V. pán : pàn$, Vj. pán' : pandt, paríf, 
VK. pa'rí : piïntS, Trj. p'arí : p'a'nf, p'gM 'Moosbeere' (705a); Vj. tsü'rí : 
tsûnef, VK. tsün' :t§üríte; Trj. tH'rí :tsinf, tëinf, tß'nf, 'Sumpfkiefer' (949b). 

Példák TYERJOSKIN anyagából -n végződésű szavak többesére: V. ëx9H 
'peiKa' (75): ëx9HT 'peKH' (114), Szurg. HB9H : HBH9T ua. (64, 107). 

A nagyszámú -n végű példa mellett mintegy öt n végződésű található. 
Ezekben a többes jel is jésül, a Vj.-ban a jósülésen kívül affrikáció is bekövet-
kezhetik vagy bekövetkezik: V. pdrí : pdnt', Vj. pdrí : pdúdt', pdnf (-$), Trj . 
p'arí : pfdnt', p'dty, p'dnt' 'Löffel' (716b), TYERJOSKIN tankönyvében pedig 
Szurg. n9Hb : ii9Hb9T 'jio>KKa, HOWKH' (70). Ha a többes jel elé a Vj.-ban redukált 
magánhangzó járul, akkor a jósülés elmaradhat: V. mhrí : mint' 'Kiste, Kas
ten' ; Vj. min' : mint'S, -fl, mlnd\, 'Lade' (530a). 

Legtöbb példát talán az r végüekhez közvetlenül járuló többes jelre 
találunk a három legjobban ismert keleti nyelvjárásból: V., Vj. nvïf : nùïfti, 
Trj. ni% : ni'rf 'Lat te ' (590b). Van olyan példa is, amelyikben a Vj. 
többest kétféleképpen közölték: V., |aV f : JbVf, Vj. AfoV ." iïa'r't', Jgärdf, Trj . 
Jçàf : Icáft', %àff, ftàr'f 'Ochs, (wilder) Renntierochs' (328b). Más példában 
csak torlódásmentes alakot közöltek a Vj.-ból: V. j£ore : Igort 'sehr nasser 
Rand eines Moores'; Vj. tipr* : ftört 'in der Richtung der Flussläufe sich 
hinziehendes weiches, ungangbares Moor', Trj. ßof : Jçoff '(offenes, baumloses) 
Moor' (330b). 

TYERJOSKIN a V. Ban' Kop 'yjiuixa.' (73) többes számát mássalhangzó-
torlódásosan és torlódásmentesen is közli: Ba^' KOpT ill.: Baq' KOp9T 'yiimxbi' 
(151, 73); vö. Szurg. BOS1 K9p : BOM' K9p9T ua. (146, 54). 

Az s szó végződóst a V. és a Vj. nyelvjárásban is egy redukált hang 
választja el a többesi -í-től, a szurguti körzetben viszont, mint számos példával 
igazolható, közvetlenül a szóvégződóst követi a többes jele: V. mes : messt 
'Kuh ' : Vj. mçs, me*s : mësdf; Trj. mis : masf = V. (544a) KARJALAINEN V. 
feljegyzését TYERJOSKIN adata is igazolja: V. Mec : MecäT 'KopOBa, KopoBbi' (68); 
megjegyezendő, hogy TYERJOSKIN megfelelő Szurg. adatai sem tartalmaznak 
mássalhangzótorlódást: Mäc : Mäc9T ua. (42). Jg . példa is hozható az s u tán 
közvetlenül található többes jelre: Jgös 'Stern; Bärenauge', s egy m ondat-
ban többes számban: kost göldypct ' tähdet tuikkavat ' (PD. 585, 963). 

A -i végű diftongusoknára V. és a Trj. nyelvjárásban a többes jel köz
vetlenül járul a szöveghez, a Vj.-ból többféle lehetőséget jegyzett fel KARJALAI
N E N : V. päf, pä'f:päft, pä'ft, Vj. päf : päptf, päff, Trj . p'çff ' jp'gft 
'Menge, Haufen' (654b—655a). Van olyan Vj. példa is, amelyikben csak a re-
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dukált hang nélküli többes szám szerepel: tsöy'd'päi : päf f 'Schneewehe' 
(937a). Más esetben csak a másik változat szerepel: V. sa'f : scCfä, Vj. saf : 
säiSf, Trj . sai : sai't, säj,,tsait 'Quakente' (817a). TYBEJosKiNtól i t t csak 
Szurg. példát tudunk hozni: Haö 'oroHb' (56): HaÖ3T 'orHH' (108). 

V. ni* : nirßl 'Weib; Ehefrau'; Vj. ni* 'Weib; weiblich; Ehefrau'; nïrjdf 
'die verheirateten Frauen'; Trj . n£ : nïrjdfî ua. mint a V. (vö. még Ni. ne : në-
r}df) (576ab) többese a teljesebb tőből származik, vö. DN. ne*rj stb. (uo.), 
tehát i t t az egyes szám tekinthető rendhagyó alakúnak. CASTRÉN" szerint a 
nerj vagy ne közötti különbség, az t\ eufonikus járulékos elem (23, vö. STEINITZ, 

> OVd. 1, 40, 215, OstjChrest. 27; OstjGr. 54). Ugyancsak rendhagyó: V. Uu* : 
Uùi't, Vj, Jtu* : ïïuif, Trj. Uo* [többesót nem közli, de Uùtânï (sg. 1. p . ps.) 
arra enged következtetni, hogy i t t is rendhagyó az egyes számú alak] 'Mann, 
Mannsperson; Ehemann' (279a) (vö. STEINITZ OVd. I, 40, 215, OstjChrest. 
27; OstjGr. 54). A két utoljára említett szó egyesének és többesének a szokásos
tól eltérő jellege az összetételekben is megmarad, pl. V. pu-Fini' : pu : lelni-rpt 
'Hase' (670a), vagy nagyobb eltéréssel V.äijce, ä*iUü : Jàivt, iïiftt 'Kind, kleiner 
Knabe, Junge' , de Trj. 'qiUö : 'ailcuif 'Knäblein' (4b). A 'férfi' szó többese 
egyes kifejezésekben a V.—Vj. ia* x, Trj . ia x (magyarra talán 'nép' szóval 
fordítható) szó is lehet (141b), vö. OVd. I, 40, 215. 

Némely esetben úgy látszik, hogy a V. és a Vj. nyelvjárásban van a név
szónak t jel nélküli többese is, pl. a V. sï-yïudpï: sl-yïu9tït3: iug s. 'Birkenknor
ren' (836b), Vj. tőyydf : tô'yrdt, pïyr3 'Hase*(980a) (vo.*a fent (102.1.) már idé
zett másik pét példával). Ezek a t jel nélküli többesi alakok mondatfonetikai 
okokból a mondatban állhattak elő s onnan vonódtak el önálló többes szám
nak. A szóvégi t eltűnéséről — ami az utolsónak idézett V. szó egyes számában 
is látható — egy később közlendő, a szóvégi zárhangokkal foglalkozó adalék 
fog részletesebben szólni. 

CASTRÉN fent idézett (103.1.) megjegyzése nagyobb keletianyagismeretében 
a következő módon egészíthető ki: Az osztják nyelv keleti nyelvjárásaiban az 
l, í, l, n, n, n, r hangokon ós a -i utótagú kettőshangzón végződő szavakhoz 
a többes -t jele közvetlenül járul, Ï és n után a többes jel jésül, de Ï után a V.-
ban t is lehet (ha ugyan nem sajtóhibák az erre vonatkozó adatok). A Vj. 
nyelvjárásban a hangzóilleszkedésnek megfelelően § v. d is járulhat a t elé 
(csak ï után nincs erre adatunk), továbbá affricata is keletkezhet ugyancsak 
a Vj.-ban l, ï, n és n után. A Trj. és a Jg. nyelvjárásban az s végűekhez is köz
vetlenül csatlakozik a többesi t (A Jg. további vizsgálatot igényel). A V., Vj.-
ban olyan többest is feljegyeztek, amelyből a többes jel, mint szóvégi helyzetbe 
került zárhang, lekopott. 

Az előbb-, ill. hátrábbképzés, az elzöngétlenedés jelét elhagyva, továbbá 
a többes jel előtt lehetséges §, d hangok közül csak az a-t jelölve, a következő 
pontos áttekintés készíthető (tábla a következő oldalon). 

A fentiekben arra az eddigi osztják ismereteink szempontjából szokat
lan jelenségre lát tunk adalékokat, hogy mássalhangzótorlódás keletkezhet 
olyan helyzetben a V., Vj., Trj. nyelvjárásban, ahol a legtöbb nyelvjárásban 
kiküszöbölik ezt a torlódást. Figyelmet érdemel azonban ez a jelenség abból 
a szempontból is, hogy a vocalizmus szempontjából archaikusnak ta r to t t keleti 
nyelvjárások a többesben sem tartják meg a tővéghangzót, vagy annak redu
kált nyomát (hal, újj stb. finnugor eredetű szavak is idetartoznak!), holott 
kevésbé konzervatív osztják nyelvjárások és finnugor nyelvek is mássalhang
zóval kezdődő suffixumok előtt meg szokták őrizni. 
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Egyesszám Többes szám 

V. vj. Trj. V. Vj. Trj. 

-1 -i -A -lt -lt, -lat, -I3 -At, l-Aâtf 
-t •t -A' -ti, (-tt) -Üs -4'ï 
-l -l -l -lt -lt, -lt$ -lt 
~n -n -n -nt (-natj -nt, -nat -nt 
-n -n -n -nt -nf, -nat t -ht, -nt 
-h -h -h -hí -ht, -nt8, -ivat, -hal •ht, -nt, -hl 
•r -r -r -rt -rt, -rat -rt 
-s -s -8 -Sat -sat -st 
•i •Ï -% -it -%t, iát -ít 

A táblázathoz kiegészítésként hozzáteendő: 

VK. sg. -n : plur. -nts 
Jg. -5 : -sí 

5. Egy esetleges nyomatékosító -t, ti- elem 

K ATtJALAESTEN szótárában a keleti osztják anyagban többször feltűnik 
egyes szavak végén olyan -t, -ti elem (esetleg zárójelbe téve), melynek nyelvtani 
szerepe nem világos. A kérdés közelebbi vizsgálatot érdemel, noha a rendel
kezésünkre álló szerény anyag alapján valószínűleg még a kérdéses szóvégi 
elemek valamennyi előfordulási lehetősége sem állítható hiánytalanul össze. 

1. Leggyakrabban az osztjKel. főnévi igenevek végén bukkan fel vala
milyen -t, -ti elem. Cs. FALUDI ÁGOTA „A chanti infinitívusz hangtanához" c. 
cikkében (NyK. LVII, 134—45) az infinitivusi végződések hangtani helyzettől 
függő nyelvjárási változatait jól áttekinthető táblázatba foglalta (136). Már 
e táblázat gondos átvizsgálásakor is feltűnik, hogy a VK. nyelvjárásban a többi 
nyelvjárásból is jól ismert -£ÍT ~ -ta infiniti vus végződésen kívül van egy 
annál nyilván gyakoribb (első helyen említett) -t végződésű infinitivusképző 
is: -täf~$a?t. 

KABJALAIKEN anyagának gondos átvizsgálása során azonban nemcsak 
a VK. nyelvjárásban található -t, sőt -ti-vel bővítet t infinitivusvégződés, hanem 
van -t, -ti toldalék a V. infinitivus példaanyagában, sőt a -ti végződésű infini
t i vus még a Vj. anyagból is adatolható. 

A VK. nyelvjárásban a minden osztják nyelvjárásban ismert t ípusú 
infinitivusi végződés is jól ismert, pl. ëmdrÇa' 'schöpfen. (44a), ftdsta' '(gemäch
lich) laufen' (438b). Akad azonban arra is példa, hogy KAJUALAINEN 4 végű
nek jegyezte fel az infinitívust, zárójelben jelezve, hogy a szóvégi -t el is marad
hat: iö'faf iiola') 'kaufen' (1101b); uhrta1 'machen' (235b), de vö.pmcserix 

ue'r^ät 'prahlen (172b). A legtöbb VK. feljegyzésben azonban csak -í-vel bőví
te t t infinitivusi alak szerepel: öyerta'f ' [steuern]' (25b), iàrtiït 'binden' 
(188b), ioUpùt 'flicken' (199b), ioldïfa'Ç 'wahrsagen od. zaubern lassen' (uo.), 
iuyltayt 'zwischen den Händen, reiben, aufweichen (Fell)' (202b), nvsdmcta"t 
'ausgleiten, ausrutschen' (640a), nvlaHavf 'lecken' (650b), sa'ßH (satä'f) 

5 Csak abban az esetben fordul elő, ha az A előtt is mássalhangzó van. 
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'flicken (das Netz)' (886b), ÇviaHa'f 'besitzen, haben' (969b), läydltä'f 'warten' 
(1048a), Wyle%sdtä't ua. (1048b),ifirßti&f 'lieben' (1069a), ipritifaff 'hinein
gehen' (1069b), ütä'f 'essen; trinken' (1099a), iäud'ß'f 'ernähren'" (1100a). 
Van rá példa, hogy az infiniti vus végi -t <v -ti, a feljegyzés szerint, vagylagos 
lehet: äydta'p, -tat^' 'erbrechen' (27a), Jcàstàf, -táti 'finden' (438a). Arra is van 
példa, hogy KABJALAINEN csak a leghosszabb alakjában jegyezte fel az infini-
t ivust: endm'ßfö' 'aufziehen' (53a); i t t ugyan a nyelv járásközi összehasonlítás 
alapján esetleg a -$à- képzőelem is lehetne (vö. C. bnmdttdDà, Likr. àndmpp,y3, 
Mj. $,ndmptä:V3, Trj. randmfdfäY3, Ni. e-nmdßdta, ahol t és redukált magán
hangzó van az infinitivusvégződés előtt, az E. adatokban azonban -l a képző
elem: Kaz. e^nmdAtï, O. ènmdîtti), de egyrészt -ti" infiniti vus végződést a VK. 
nyelvjárásból eddig nem mutat tak ki (vö. F A L U M , i. h.), másrészt a -jati" 
t ípusú végződésre már lát tunk példákat, s ezeknek száma még egy példamon
datbeli előfordulással is megszerezhető: ïïoimà1 mdnfâHi ' [íváshos menni] ' 
(285a, vö. mdntä" 'gehen' 527b). 

A V. nyelvjárásból csak példamondatokat tudunk idézni, amelyekben az 
infinitivus a szótári alaknál hosszabb. A szótározott V. u£rt$ 'machen' 
(235aj helyett két mondatban is teljesebb alakú a főnévi igenév: Igjça'ldu 
ü-ldtjtds uè-rtàtï 'alkoi tehdä (kutoa) verkkoa' (119a); uèr$àti ftotlcdmdlpsim 
['csinálni kezdtem'] (456a, vö. 457b). Ez a kétszer is közölt példamondat az 
egyetlen példa arra, hogy a -ti toldalék másutt, mint szólam végén is hozzá
járulhat az infinitivushoz. V. ftya" 'befördern, führen' példái közt található: 
mànà màsudl $ùf,àt\ ['nekem vinnem kell'] (1031a). A V. màn'yalÇa" 'sich wär
men' címszó példamondatánál a feljegyzési mód arra vall, hogy a -ti végződés 
oda is tehető és el is hagyható : t'oyàl s\ln3 màriydïtà'($) 'y qyßajia rp'fceMCH, 
CHAHMt»' [pontosabban: a tűzhely"szélén melegedni] (526a, vö. 900a). 

Eddig idézett példáinktól eltérő módon a V. Çvia'fa* 'besitzen; anhaben, 
tragen (ein Kleidungsstück); gebären (Mensch, Renntier) ' példái között olyant 
találunk, amelyben az infinitivust -í-vel nyomatékosítják, de esetleg -tarvei 
(legalább is a zárójel elhelyezése erre vall): ngr\à màsuêl lôyê $vià'tat(\) 'TU 
ÄOJDKeH'b HMeTb JI0luaAeíí, (969b) . 

A Vj. nyelvjárásból csak három idesorolható példát találtam a szótárban: 
Vj.ËvnJsà 'auftrennen (ein Kleid usw.) mellett fakultatív variánsként szerepel 
a rövidebb és a hosszabb infinitivus : ioyd" uèrmdTtà màsuêl ^oyi Uvnctsà (Jfvnjsàtï) 
'pitää hänet panna purkamaan' (314a). iuy tuntà màsuêl nvrlêy u^rtàfi 'pitää 
tuoda puuta sillaksi' (596a) [. . .hidat csinálni, vö. Vj. uexrtà 'machen' (235a)]. 
A legtanulságosabbnak a következő feljegyzés látszik: ,,Vj. iïèjsà, Icèjëàtï 
i n f. a b s o l.6 vuorittaa. . . | füttern (indem die Pelzstücke oben mit altem 
Tuch unter dem neuen "Überzug belegt werden; man füttert Pelzstücke aus 
Pfotenfell)' (444b). KAEJALAUSTEN megjegyzése alapján (inf. absol.) ugyanis 
arra lehet gondolni, hogy a -ti, -t — többnyire szólamvégi helyzetben — talán 
kiemelő, nyomatékosító, esetleg deiktikus eredetű elem lehet. 

2. A V. és a Vj. nyelvjárásból idézhető még egy-két példamondat, mely 
a szólam végén ragozott igealakot és talán -ti nyomatékosító elemet tartalmaz. 

Vj* PtJßp Içvïllcoip lätn3 mànà igyà, Jgul JgôiêltnnÇà mvnàtï (t. mvnà) 
' tule sitten kutuaikaan luokseni, «ôyfleiwb BMecTe pbiuy npoMHiiiJiHTb»' (381a, 
vö. 285a). A finn ,,t." ( = ta i 'vagy') rövidítés világosan utal arra, hogy a két 
alaknak vagylagos a használata. Minthogy azonban teljes Vj. igeragozási 

Én ritkítottam. 
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paradigma jelenleg sehonnét sem ismeretes, így a félig finn, félig orosz fordítás, 
valamint a többi nyelvjárás alapján csak bizonyos óvatossággal következtet
hetünk arra, hogy a mvnà ~ mvnàfi alak talán a felszólító mód sg. 2. sz.-e. 
Az osztják mondat pontosabb fordítása tehát ilyesféle lehetne: 'később, hal-
ívás idején hozzám jöjj, halíváskor zsákmányolj'. Ez a fordítás eléggé eltér az 
orosz fordítástól; továbbá növeli még a vele kapcsolatos bizonytalanságot, 
hogy a Vj. mvnà(tï) igének megfelelő infinitivus szótári címszóként nem fordul 
elő (vö. 523b—529b). 

A Vj. példáknál is nehezebben értékelhetők a V. példák, ezeknél uL 
az sem biztos, hogy a -ti elem nem tartozik-e szervesen a szenvedő igeragozási 
igealakokhoz: tördmnd norjat Icrlkà pvnà-fi 'Jumala rangaiskoon sinua' (469a) 
(a finn fordítás azonban semmiképpen sem szószerinti, az osztják alakok szó
szerinti fordítása talán: 'Isten által téged [az az te] bűnbe helyeztess'). Másik 
idézhető példánk fordítása pontosnak látszik: §\tóbi\ ngrjat mdtà Jcvsïnâpd àl 
uiiiùsàtï, t'ùfi lwrfn3 $ù-yàti ^ToÖ'b TeÖfl HHKTO He BHÄajTfc, TaKb Te5n qoprb 
yBeJTb' (966b); természetesen jelenleg it t sem dönthető el, hogy a -ti elem fel
tétlenül szükséges-e, vagy elhagyható-e. 

3. A V. nyelvjárásban a személyes névmások dativusi-lativusi alakja 
a többi névszóéhoz hasonlóan -a, -a-re végződik. Néhány esetben — szólam 
befejezéseképpen — a dat.-lat. végén -t is található. m[djfim] àl ngrjàt 'CKOJibKO 
Te6rt J i i rb ' (498b). A névmás dativusvógi -í-je kétségtelenül el is maradhat. 
Erről nemcsak egy máshol található, az idézettel teljesen azonos példamondat 
tanúskodhat: mdtsim ayl nor\à? 'vanhako ölet, CKOJibKO Teöt JT-ferb' (110a), 
hanem még egy hasonló szerkezetű mondat, melyben az első szemólyű névmás 
dativusa fordul elő: mànà igùtior] TcàtaHydn 'ölen 62:nnella vuodella; MHÍJ 62: ö 
roAî>' (110a). Hasonló -t végződésű sg. 1. sz. névmási dat.-lat. még több is 
található: sdrjkï mànàt 'survo minulle' (852a); litü mànàt Kynn M H Í ' (1101b, 
a többi példamondatban ugyanitt — nem szólam végén — a szokásos dat. 
alakban találhatók a személyes névmások: litû lőyac sùmïntdg ' [vegyél neki 
kendőt], norjtïnà' liifi 'Kynn ceÔf). Van még egy 2. sz. példa — talán sajtó
hibával: ma layl9%sd:sdirí, Wyldxsdsam t'i £oyay nfrr\(Ct (o: ngr^cùt VE.) 'jí 
ÄOWHflajicfl, ßo>KHßajTCfl TeôV (1048b). 

Külön kell megemlítenünk a következő V. példát: így pïsliutdylds mànà$ 
['ő engem sajnál'] (746a). Van ugyanis még egy példa, ahol a személyre, aki 
„felé" a sajnálat irányul, nem a szokásos dativusszal utal a névmás, hanem 
még egy — talán nyomatékosító ti elemmel: oHyês nqrjàfi '^aJiiJTb' (12a). 

4. Utolsó példánk két szempontból is rendkívül érdekes. Egyrészt azo
nos alakú a Szurg. névmások paradigmatikus dativuszával (kivéve az egyes 
szám első személyét), másrészt a V. névszóragozás egy érdekes és v i ta to t t 
kérdését is érinti. 

A Szurg. névmási dativusokat PAASONEN és KAUJALAINEN feljegyzéséből 
ismerjük: Jg . sg. 2. nôrjàtï (PD. 2311, 2399); sg. 3. p0wàtï (163, 284), ^ôwàti 
(864, 881, 1114, 1237)f pl. 2. ndrjàtl (2399); pl. 3. Ldyati (135); Trj. sg. 2. nörjaU 
(336a, 616b, 773b, 1062b, 1077a); sg. 3. Aduyáfi (437b, 499b, 594a, 715b, 
748b). " , . 

Ezek a névmások alakilag a V. norfifi ['neked'] (12a) névmással azonos 
tagolódásúnak látszanak. Minthogy azonban a Szurg. személyes névmásoknak 
a ragozása több szempontból eltér a V.—Vj. személyes névmásokétól, s más 
a viszonyuk is az accusativusi alakokhoz ós a főnévragozáshoz, ezért a Szurg. 
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névmási dativust i t t csak megemlítjük — azzal a megjegyzéssel, hogy kelet
kezésük nem feltótlenül azonos az említett egyetlen V. példáéval.7 

A V. nqrjàtï alakú névmással kapcsolatban felmerülő másik kérdés az, 
vajon ismer-e a V. névszóragozás egy BALANGYiNtól Ha3Ha<iHTeJibH0 ijeJieBoií 
na,n,e>K néven számontartott -ati, -äti végződésű esetet. TYERJOSKEN V. ábécés
könyvének ismertetésével kapcsolatosan erre vonatkozó véleményemet részle
tesen kifejtettem (NyK. LXI, 432), s azt most is fenntartom: az idézhető pél
dákban -ti elemmel nyomatékosított lativusokat kell látnunk. 

5. Talán -t, -ti nyomatékosító elem van az okhatározói kérdőnévmás 
végén is V. mdyàf, mdyàfi 'weshalb, warum'vö. Vj. mdyà (496a), V. mqyqïiyaH', 
möydliya' Í, -yàû 'warum, weswegen' Vj. moydlà, -ïayf (496b). Szóvégi -t, -ti 
nyomatékosító elemre vall, hogy a többi nyelvjárásban — a Szurg. kivételé
vel — az okhatározói kérdőnóvmás lativusi alakú (erről részletesebben az 
ALH. egyik következő számában). 

I t t említendő egy V.—Vj. adverbium is: V. uiina'f, Vj. uinà de ,,eras 
vanhempi sanoi uinàt^' 'vergebens, umsonst' (208b). 

* 

A fentiek alapján valószínűnek látszik, hogy a bemutatott -t, -ti végző
désekben nyomatékosító deiktikus elemet kell látnunk. A deiktikus -t, -ti 
ilyen irányú elterjedését — különösen szólam végén — az a jelenség is előmoz
díthatja, hogy sok esetben a szóvégi etimológikus -t mondatfonetikai okokból 
lekopik,8 de szólam végén megmarad s így ez az ellenkező irányú fejlődéshez 
alapul szolgálhat. 

VÉRTES E D I T 

7 Erről részletesebben A keleti osztják névmásragozás c. kandidátusi értekezésem 
gépiratában 338—393. 

8 Erről más alkalommal részletesebben. 




