
A j e l e n t ő m ó d j e l e n idejének j e lö l é se a z osz t ják n y e l v b e n 

1. Dolgozatomban arra törekszem, hogy elsősorban az l praesensjelet 
és annak fejlődményeit bemutassam — anélkül, hogy az igeragozás kérdéseire 
is kitérnék. Szükségesnek látom hangsúlyozni, hogy i t t csupán a praesens 
j e l ö l é s é r ő l lesz szó. 

Bár e dolgozat megemlékezik az osztják nyelv olyan jelen idejű ige
alakjairól is, amelyek nem időjeles praesensek, mégis jogos marad az a kér
dés, hogy nem kellett volna-e már most tisztázni a jelen idő kifejezésének 
többféle lehetősége között az egyes kifejezési módok rendszertani értékét. 
Sajnos, ez a dolgozat erre csak itt-ott ad választ, vagyis ebből a szempontból 
hiányos. Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben szótárokra hagyatkozni, mégha 
az KARJALAINEN szótára is, elhibázott dolog volna. Szöveggyűjtés nem áll 
annyi rendelkezésünkre, hogy azokból a jelen idő kifejezésére használt esz
közök egymás közti erőviszonyait megállapíthassuk. Ugy látszik,hogy REGULY-
nak az ONGy.-ben közzétett szövegeiben gyakoribb a praesens igeneves 
kifejezése, mint PÁPAY J . EONyt. címen kiadott gyűjteményében. A mai élő 
nyelvhasználatra mindenesetre mai szövegek tudnának tájékoztatást nyúj
tani. Ebben a tekintetben némi kis tájékoztatást szereztem az OstjChrest.1-
ból, és még szerezhettem volna a mostanában megjelent ábécés könyvekből. 
Ezek közül azonban csak a Szurg.-ból kaptam adatokat, és a V. nyelvjárásét 
nézegettem, a többiét nem használtam föl. Talán nem tévedek, ha a Szurg. 
és a V. nyelvjárásra nézve vizsgálódásaimból azt szűröm le, hogy a praesens 
kifejezésében nem tapasztaltam olyan jelenséget, amely KT. szótárával 
szemben állna. 

Akárki is lesz az, aki az osztják igeragozás rendszeres feldolgozását 
célul tűzi ki maga elé, az i t t elmondottak nem lesznek számára haszontala
nok, mert az igealakok elemzésében legalábbis a praesens jelről i t t tájékozód-
hatik. Úgy látszik, hogy az osztják igealakok elemzésénél a szótő, az időjel 
és a személyrag közül a szótő a legkényesebb. Annak, aki nem vizsgálta át 
az osztják igealakok százait — vagy ezt megtéve is fönntartja magának a 
kétkedés jogát, ós igen egyszerűnek látja azt a módot, ahogy én a praesen-
jelet kikövetkeztettem —, legyen szabad azt válaszolnom, hogy K A R J A -
LAINEN adataiból a praesensjel világosan látszik. Sokszor zárójelben közli is, 
hogy praesensszel van dolgunk. Ahol ezt nem teszi, ott a szótár közlési rendje 
és az egyéb alakokkal való összehasonlítás igazít el bennünket.1 

1 Rövidítések : AHLQV. = Über die Sprache der Nord-Ostjaken. Von AUGUST 
AHLQVIST. Helsingfors, 1880. 
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2. Nyelvjárások. Ennek a dolgozatnak nem célja az osztják nyelvjárá
sok forgalomban levő felosztásáról véleményt nyilvánítani. A praesensjel 
megfigyelése során északról dél felé s onnan keleti irányban haladva l, A , t, ê, 
és ismét l nyelvjárással találkozunk. Annyit azonban nem lesz fölösleges 
megjegyezni, hogy már a régi kutatók is észrevették az átmeneti nyelv
járásokat. A mai osztják nyelvjárásokból vissza lehet következtetni arra, 
hogy az ősosztjákban két fő nyelvjárás volt: egy nyugati és egy keleti, és 
később a nyugati északira és délire tagozódott (vö. TOIVONEN: FUF. XXXII , 
157). 

3. Akik valamelyest is járatosak az osztják nyelv viszonyaiban, jól 
tudják, hogy a praesensjel mai tarkasága nem egymástól különböző nyelvi 
elemekből magyarázható, hanem eredetileg az oszt jakban csak egy praesens
jel volt (l). Ez az egy praesensjel az erős földrajzi tagolódás következménye
ként külön fejlődési u takat tört magának. Ezért megokoltnak látszik, hogy 
először figyeljük meg egy-egy változat előfordulási területét, azután pedig 
e változatok történeti múltjára vessünk néhány pillantást. 

Az osztják praesensjel viselkedéséről a legalaposabban kétségkívül 
KARJALAINEN szótárából tájékozódhatunk. Ha az ember néhány igét végig 
nyomoz, meglehetős hű képet kap az időjelek viselkedéséről. 

Ha hiteles képet akarunk kapni a praesensjel változatairól ós elő
fordulási helyéről, akkor nem elégedhetünk meg a találomra összegyűlt ada
tok vallomásával, hanem az adatok mentől nagyobb számát kell alapul 
venni a végső következtetések levonásához. Az i t t közlendő adatok csak 

CASTR. = M. ALEXANDEB CASTRÉN'S Versuch einer Ost jakischen Sprachlehre 
nebst kurzem Wörterverzeichnis von SCHIEFNER. Zweite verbesserte Auflage. St. 
Petersburg, 1858. 

ËOM. = Északi-osztják medveénekek. Saját gyűjtése és REGULY A. hagyomá
nyai alapján feldolgozta PÁPAY JÓZSEF, sajtó alá rendezte FAZEKAS J E N Ő . Budapest, 1934. 

ËONyt. = Eszaki-osztják nyelvtanulmányok I. Közli PÁPAY JÓZSEF, FF. XV. 
Budapest, 1910. (Különny. a NyK- X X X V I - X X X V I I I . évf.-ából.) 

IrtOsztjSzój. és PATKANOV, Irtisi-osztják szójegyzék, UF. XIV. (NyK. X X X — 
XXXI.) 

ÓH. I., II . ras Osztják Hősénekek. REGULY ANTAL és PAPAY JÓZSEF hagyatéka I., 
II. kötet. Közzéteszi ZSIRAI MIKLÓS. Budapest, 1944., 1951. 

OL. = Zur Ostjakischen Lautgeschichte I. Über den Vokalismus der ersten Silbe. 
Von K. F . KARJALAINEN. Helsingfors, 1905. (SUSToim. XXIII.) 

ONGy. == ZICHY JENŐ harmadik ázsiai utazása. V. kötet. Osztják Népköltési 
Gyűjtemény. REGULY ANTAL hagyatéka és a saját gyűjtése alapján közzéteszi PÁPAY 
JÓZSEF. Budapest, Leipzig, 1905. 

OstjChrest.1 == W. STEINITZ, Ostjakische Chrestomathie. Stockholm, Uppsala, 
1942. 

OVd. I. = STEINITZ, Ostj. Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. 
I. Teil. Grammatische Einleitungen und Texte mit Übersetzungen. Tartu, 1939. 

PAAS. = PAASONEN, Über die türkischen lehnwörter im ostjakischen: FUF. II, 
8 1 - 1 3 7 . 

PB. = BEKÉ ÖDÖN, Északi-osztják szójegyzék PÁPAY JÓZSEF Osztják Népköltési 
Gyűjteményéből. 

PD. = H. PAASONENS Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der 
Konda und am Jugan . . . herausgegeben von K A I DONNER. Helsingfors, 1926. 

PATK. = Die Irtisch-Ostjaken und ihre Volkspoesie I—II. St. Petersburg, 1897, 1900. 
PF. — Laut- und Formenlehre der Süd-Ostjakischen Dialekte . . . von S. PAT-

KANOW. Bearbeitet v. D. R. FUCHS 1911 (KSz. VU, X - X I I ) . 

3 Nyelvtudományi Közlemények LXI I I . 2. 
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töredékét teszik a bizonyító anyagnak. Tehát egy-egy adat mögött a hasonló 
értékű, de nem közölt adatoknak egész sorozata tanúskodhatnék még, első
sorban KAEJALAINEN gazdag szóanyaga. Viszont az anyag gyűjtése közben 
éberen kellett figyelni arra, hogy az egyes nyelvjárásokra tipikus adatok 
egyformaságát nem bontja-e meg a praesensnek egy-egy ritkább, de mégis 
meglevő jelölési módja. 

A példák csoportosításában követett mód nemcsak arra jó, hogy szem
lélteti a hangváltozás fejlődésének útvonalát és körzetét, hanem a gyűjtő 
hangjelölésének megbízhatóságáról is megnyugtat. Nekünk ugyanis legtöbb
ször módunkban áll több gyűjtőnek egymástól eltérő, de azonos értékű hang
jelölését egymással ellenőriznünk. 

4. Az adatok közlésének sorrendje. Az adatok közlését tehát az l-en 
kezdem, majd folytatom az átmeneti fokokon (A, &), és végül eljutok a fej
lődés mai végső állomásához, a í-hez. A közlés menete a földrajzi elhelyez
kedést úgy követi, hogy az l az északi és a keleti területeken uralkodik, ezek 
között helyezkednek el az átmeneti fokok, délen pedig a t. 

5. A dolgozatot először úgy akartam elrendezni, hogy a változatok 
kialakulásának fejlődési útját szándékoztam élesen kidomborítani, viszont 
a nyelvjárási összefüggéseket csak az egyes fejezetek végén foglaltam volna 
össze. így magukból a szócikkekből a lelőhely és annak a nagy nyelvjárási 
egységekkel való összefüggése néha csak annak lett volna világos, aki az 
osztják szakirodalomban egészen otthonos. Ezért a hangbeli fokozatok 
szemléltetésére összegyűjtött példák zömét elhagyva, északról kiindulva 
sorra vettem az l praesensjelet és a belőle fejlődött változatokat, de mindig 
egyúttal mellékelem a földrajzi és egyéb szükséges tudnivalókat is, hogy a 
tájékozódást lehetőleg ne zavarja meg semmi. Talán fölösleges is külön meg
említeni, hogy a hangokra alapított rendszerezés is lényegében a mostani sor
rendet követte volna, hiszen az osztják praesensjel változásai nem szeszé
lyesen, hanem bizonyos ponton megindulva fokozatosan mentek végbe. 

A praesensjel következetesen pontos, szinte aprólékos megkülönböz
tetését azért tartjuk szükségesnek, mert éppen az ilyen, a képzés helye vagy 
más esetekben a képzés módja szerinti ingadozások, kis különbségek az elindítói 
azoknak a folyamatoknak, amelyek egy-egy egészen új hangot hoznak létre. 
Ezek az Z-ből kiinduló és tőle fokozatosan eltérő realizációk nem az adott 
szóban levő környező hangok függvényei. Bőven lesz alkalmunk látni, hogy 
az új hangrealizáció az asszimilációs eseteket kivéve független környezetétől. 
Megfigyelhetjük egy-egy egységesnek felfogható hangkép kilengesi irányát és 
távolságát; sőt arra is útmutatást kapunk, hogy az új realizációk csíráit hol 
kereshetjük (pl. FISCHER szójegyzókóből láthatjuk, hogy a déli osztjákban 
az eredeti l praesens jelből Ih, Uh, dhl, th betűkapcsolatokkal érzékeltetett 
fokozatokon á t let t a mai t). Az első gyűjtők, akik még nem voltak nagyon 
igényesek, és azért a hangok apró finomságainak rögzítésére sem terjedt ki 
a figyelmük, csak az általános hangképet jegyzik le. Persze az is figyelembe 
veendő, hogy egyik-másiknak korántsem volt olyan hangtani iskolázottsága, 
mint KARJALAiNENnak. Tehát a régi gyűjtők l jele magában foglalja a képzés 
helyének akár előre, akár hátra való eltolódásai folytán keletkezett valamennyi 
hangváltozatot. — Mivel minden hangcsoportnál ugyanilyen szellemben lehet 
nyilatkozni, az i t t elmondottak megismétlése ezután már fölösleges lesz. 
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Az l praesens jel 

(OH. I, 233) Szig. âmaslà 'bewohnen ihn; lakja', töve: âmes-, 
(OH. II, 111) Szig. yßslem 'kann ich das; tudom', töve: %âs-. 
(ONGy. 14) Szig. ëtlem 'kimegyek', töve: (vö. P B . 5) st- 'megy, kimegy'. 
(AHLQV. 11) O. llllam (ma ninën) 'ich werde euch (titeket kettőtöket) 

auffressen', töve: U-. 
(ÉONyt. 100) O. UtUn 'akarsz', töve: lit-. 
(ÉOM. 46) Kaz. uèrlâiù 'szereznek nekünk' [tkp. 'mi csináltatunk', 

pass.], töve uèr-. 
(OVd. I, 144) Szin. manldm 'ich fahre', töve: man-. 
KARJALAINEN gyűjtéséből egymagából is kiviláglik, hogy az l praesens-

jel igazi lelőhelye az osztják nyelvterület északi és legkeletibb végén van, 
mégpedig az O. nyelvjárásban az „alveolares helles" l (KT. XXVII, 1031b) 
O. tu'le'm ; a V.- és a Vj.-ban l ; a Vart.-ban L. 

Tehát KABJALAINEN finomabb jelölése szerint az l praesensjel az O.-ban 
|-ben realizálódik. Ezzel a diakritikus jellel ellátott l praesens jelet K A R J A -
LAESTEN csak az O. nyelvjárásból közli. Az l, l lelőhelye még keletebbre van, 
mert KARJALAINEN adatai szerint az előbbi adatokkal szemben az osztják 
nyelvterület keleti végeire, a V., Vj., VK. (Szurgut körzete) nyelvjárásba 
kell mennünk. 

(KT. 1031ab) O, tu^m 'herbringen' [tkp. 'hozok'], töve: ty,-. 
(KT. 1098b) V. llldm, lîlïm 'essen' [tkp. 'eszem'], töve: li-, II-. 
(KT. 1098b) Vj.*Sfomc.*Vö. az előbbivel. 
(KT. 527b) Vj. manldm' 'megyek', töve: mdn-. 
(KT. 128a) Vart. udLLêm' 'sein' [tkp. 'vagyok'], töve: U§L-. 
(KT. 993b) V. tor}drLdm 'sich füllen' [tkp. 'ich werde, voll'], töve: tôiqd'-.2 

Még az is megemlíthető, hogy a V.-ban az l praesensjel az l hang ottani 
szokásos időtartamánál hosszabban is előfordul: 

(KT. 268b) V. udli'm' 'nehmen' [tkp. 'veszek'], töve: ud-. 
A V. és a Vj. vidékéről valók PÁPAI KÁROLY Z-es adatai is: 
(NyK. XXVI, 31) joytil tamna 'odaér', töve (i. h.): joyt-. 
(NyK. XXVI, 35) me tetilim 'teszek', töve: téti-. 
(NyK. XXVI, 59) ül-vü%ellem leszállok', töve: vü%él-. 

Spirantikus A hanggal képzett praesens 

Ha szövegeket tar tunk szem előtt, a spirantikus A praesensjellel leg
gyakrabban PÁPAY JózsEFnél találkozunk. Szövegei között terjedelmes éne
kek vannak, amelyekben az A praesensjel uralkodik. Ilyenek a Kazim vidéki 
medveének (ÉOM.) és a Pelim-vidéki isten medveéneke (ONGy.). 

CASTRÉNnak a Szurgut vidékén gyűjtött példáiban a ^ , l jel spirantikus 
A , X hangot jelöl. 

(CASTR. 9) Szurg. jânïïem 'nähen' [tkp. 'varrok'], töve: jânt-. 
(CASTR. 15) Szurg. aMam 'ich werde schlafen', töve: aÈ-. 

2 PAASONENnak DONNER K A I szerkesztésében megjelent szótára Z-es adatokat 
nem tartalmaz, mert gyűjtése színhelyén spirantikus A (Jugán) vagy t (Konda) a prae
sensjel. 

3* 
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CASTRÉN a Szurg. nyj.-ból néha Szurgut alatt i vagy fölötti adatokról 
beszél. Ebből azonban csak annyi derül ki, hogy a Y, et praes. jel Szurguttól 
mindkét irányban előfordul. 

(AHLQV. 16) Ber. manlem 'ich gehe', töve: man-. 
PÁPAI KÁROLY osztják gyűjtésében is van spirantikus A ; de mint 

praesens]élre nem bukkantam rá. 
(ÉONyt. 255) Kaz. ypyoAAet 'odaszalad', töve: %öyoA-. 
(ÉOM. 48) Kaz. vid. AÈAÈm 'megeszem', töve: AEA-, 
REGULYnál jellemző előfordulásként nem várhatunk spirantikus A 

praesens jelet, hiszen ő ilyen területen nem járt . Hellyel-közzel azonban neki 
is kellett hallania spirantikus A hangot, mert szövegeinek ti betűkapcsolata 
nyilván erre mutat . PÁPA Y JÓZSEF a ti jeleket /i-re írta át . Tehát a tények 
tanúsága szerint REGULY előtt sem volt ismeretlen a spirantikus A praesensjel. 

Ezeknek az adatoknak tüzetesebb megvizsgálásából biztosan meg
tudjuk, hogy nem a hang helyzete miatt elváltozott variánssal van dolgunk. 
Ha néha lehetne is következetlenséggel illetni PÁPA Y J . átírását, éppúgy 
vannak következetlennek látszó lejegyzések REGULY eredeti szövegében is. 
Tehát valami más magyarázatot kell keresnünk arra, hogy a Szig. vidékén 
az l fonéma — bár ritkán — miért jelenik meg A formában is. Figyeljük csak 
meg a következő adatokat: (OH. I, 407) REGULYnál tohremptlä, PÁPA Y J.-nél 
toyrdm'Aa ; ugyanazon lap következő sorában l-es adatot találunk: R E G . puss 
mala, P . J . pusmdlà 'kinyílik; öffnet sich'; (ONGy. 230) R E G . ämestlain, P . J . 
ämvsAäjen ; (uo. 39) R E G . ämsemtlem, P . J . ämsamtlem ; (uo. 231) R E G . 
alemtlen, alemlen, P . J . äldmAen, äldmlen ; (uo.) R E G . almesslen, P . J . almdslen ; 
(uo.) R E G . ämeslaim, P . J . ämvsläjen ; (uo. 230) R E G . tlanting, P . J . Aanfor] ; 
(uo. 39) R E G . lanting, P . J . lantdn, ez utóbbi betűzés még igen sokszor (pl. 
ONGy. 87, 106, 113, 116, 117, 121). A vázolt következetlenség magyarázata 
az lehet, hogy REGULY Szig. vidéki énekmondója a hazainak számító Szig. 
vidéki kiejtés mellett egy-egy szóban, és ot t sem mindig, a Kaz. kiejtést 
követte. Ez igen könnyen megtörténhetett, hiszen REGULY Szig. vidéki 
énekmondója, a legendás hírű Nyikilov Maxim Berjozovban, ahol REGULY-
nak diktálta az osztják szövegeket, az ott megforduló Kaz. osztjákoktól 
elsajátíthatta egy-egy osztják szóban a Kaz. vidéki A-ező kiejtést. Persze 
az sem lehetetlen, hogy a két nyelvjárás valamilyen gyér érintkezése az oka 
ennek a kiejtésbeli beütésnek. Lehetséges, hogy szélesebb alapú vizsgálat 
még más jelenségekkel is tudná igazolni ezt a föltételezett érintkezést. 

(OH. I. 407) Szig. tdyrdm'Aa 'bezáródik; schliesst sich'. REGULY eredeti 
följegyzése szerint (i. m. 406): tohremptlä, töve: t5y§r- (vö. OL. 106, 237). 

(OstjChrest1. 68) Kaz. hërdtl 'fordul', töve: kërdt-. 
(OstjChrest1. 68) Kaz. pellen 'félsz', töve: peh. 
KARJALAINEN a spirantikus A hang árnyalatait is megkülönbözteti. 

A zöngés spirantikus A jele: A (Kaz.), a zöngétlen spirantikus A -é A. (Trj.), a t 
előzékű spirantikus A-G: A (Mj.). 

(KT. 269a) Kaz. uÎAem" 'nehmen' [tkp. 'veszek'], töve: uï-.3 

(KT. 1031b) Trj. fűA§m' 'herbringen' [tkp. 'idehozok'], töve: fü-. 
(KT. 197a) VK. pA 'werden (etw.)' [tkp. ' jön '] , töve: id-. 

3 Feltűnő a KT. 45b Kaz. ome:SA adata, mert a Kaz.-ban A (gyöngén zöngés, ill. 
zöngétl. spir. A ) szokott előfordulni. Az 4 a Trj.-bau járja. Úgy látszik, közlési hibával 
állunk szemben. 
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(KT. 197a) Mj. pA 'werden (etw.)' [tkp. 'jön'], töve: p-. 
Az osztják ábécés könyvek sorában legújabban a Szurg. nyelvjárásé is 

megjelent. Szerzője ennek is TYERJOSKIN. Ebből is közlünk néhány példát: 
(TEPËIIIKHH 65) Szurg. üiÁ 'hord', töve: aÁ-. 
(TEPËUIKHH 57) Szurg. maü/ídM 'habeo', töve: maii-. 
Ezekhez az adatokhoz VÉRTES E. szívességéből jutot tam hozzá. 
PAASONEN gyűjtéséből a Jg. adatok tüntetnek föl spirantikus A hanggal 

képzett praesenseket. 
A zöngétlen spirantikus A jelölésére PAASONEN L, jelet használt. 
(PD. 2839) Jg. waf^am 'sein' [tkp. 'vagyok'], töve: wal-. 
PAASONEN a zöngés spirantikus A jelölésére j jelet használt. 
(PD. 1209) Jg. mdnidm 'gehen' [tkp. 'megyek'], töve: man-. 
Behatóbb vizsgálattal talán okát lehetne találni annak, hogy miért van 

egyszer zöngés, másszor zöngétlen spirantikus A . Pl. (PD. 125) Jg. \hmdm  
(praet.), àpmldm (praes.) (uo.) Jg. àuriûdm (praet.), à^rmld-l^dm (praes.) 

PAASONEN CASTRÉN CT jelét (zöngés spirantikus A) eleinte (f-nek írta át, 
később Z-nek. Pl. (S-Laute 135) Jg. sùràctdm, (FUF. III , 116) sùràddm; (PD. 
2087) sùràldm, sùràUlUm. A négy adat közül az első három a 'sterben' jelen
tésű ige praeteritumának egyes 1. személye, a negyedik pedig a praesensnek 
ugyanazon alakja. 

A spirantikus A praesens jel az osztják nyelvterületből meglehetősen 
nagy részt foglal el: A praesensjelet spirantikus 4-ben realizáló szövegünk 
kevesebb van, mint az l-re, de azért i t t is hivatkozhatunk néhány gyűjtőre. 
PÁPAY JÓZSEF és AHLQVIST mellett STEINITZ nevét említhetjük meg. Mind 
a hárman a Kazim vidékén gyűjtöttek. Ezek mellett még REGÜLY szövegei
ben is előfordul egy-egy spirantikus 4-ben realizált praesens jel (ti). 

Ha tehát röviden meg akarjuk határozni azt a területet, amelyen a 
spirantikus A az uralkodó, akkor északról elindulva a Kazim vidékén kell 
először megállapodnunk. I t t gyűjtött AHLQVIST (l), PÁPAY J . (A), K A R 
JALAINEN (A) és STEINITZ (Í):* KARJALAINEN szógyűjteményének Pim vidéki 
adataiban a spirantikus A ugyanúgy jelenik meg, mint a Kaz.-ban. Föl lehet 
tételezni, hogy ugyanilyen a praesensjel is; de erre nem talál tam példát. 
A Szurgut vidéki zöngétlen spirantikus A jele CASTRÉNnál: f, a zöngésé: cf. 
A Trj. zöngétlen spirantikus A-nek KARJALAINEN A jelet adott, a Mj.-nak 4-t. 
A Jg. vidéki zöngétlen spirantikus A -et PAASONEN L-ben rögzítette, a zön
géset Z-ben. 

A spirantikus A jelölésénele áttekintése 

Mivel CASTRÉN a zöngétlen spirantikus A-et ti-, ül. thl-nek, a zöngés 
spirantikus A -et pedig dl-, ül. dhl-nek hallotta (vö. i. m. 6), nyilvánvaló, hogy 
i t t nem csupán zöngétlen vagy zöngés spirantikus A hangról van szó, hanem 
arról is, amelyet KARJALAINEN is külön jelöl ós értelmez (OL. XII: M mit 
klusilem Vorschlag; KT. XXVIII: tÄ 0d. A mit klusilem Vorschlag).5 A meg
levő adatokból látszik, hogy CASTRÉN Szurgut-körzeti gyűjtésének területén, 

4 Az i és az A rokonságát igazolja pl. a következő szó is: (AHLQV.) purjgil ^ (PÁPAY 
J.) pgrjdA 'seite' (vö. FUF. VI, Anz. 22). AHLQviSTnak a PF. által idézett (i. m. 27) pél
dáit úgy kell értelmezni, hogy az osztj. nyelvjárások mai fölosztása szerint az északi és 
a déli nyelvterület egymással érintkező pontjairól valók. AHLQVIST l > t adatai tehát 
a kondinszki vagy esetleg a serkáli nyj.-ból származnak. 

5 Érdemes idézni BTJDENZ megjegyzését (NyK. XXI, 196): A berjozovi l hang 
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mégpedig a Mj. nyelvjárásban KARJALAINEN is talált spirantikus A praesens-
jelet „mit klusilem Vorschlag", és ezeket tj., majd később A jellel közölte. 

PAASONEN hangtáblázata arról tanúskodik (PD. XIV), hogy ő is talál
kozott a Jg . osztj.-ban CASTRÉN Y és ä hangjával. Kár viszont az, hogy PAASO
NEN az £ és az j hangot bővebben nem határozza meg. 

Annyit nyugodtan meg lehet állapítani, hogy sem AHLQVIST i jele, 
sem PÁPA Y J . A és KARJALAINEN A, A, A jelei hangérték tekintetében nem 
egészen azonosak CASTRÉN Ï- és cT-jével. Ezekben a jelekben a közös sajátság 
az, hogy valamennyi a spirantikus 4-nek egy fajtája: vagy csak gyöngén 
zöngés, ül. zöngétlen spirantikus A , vagy dentalis explosiva előzékű spir. A . 
Fontos tudni, hogy REGULY, AHLQVIST és PÁPAY J . meg sem fordultak 
CASTRÉN gyűjtési területén, azaz Szurgut környékén. Hogy a jelek hang
értékének azonosításában mennyire óvatosaknak kell lennünk, figyelmez
tetőül iktassuk ide KARJALAINEN szavait (FUF. II , Anz. 31): „So ist der von 
AHLQVIST mit i wiedergegebene laut etwas anders als das T in der gegend 
von Surgut (CASTRÉN T, et)". Nemcsak a hangoknak, hanem a legkiválóbb 
szakemberek megállapításainak is megvannak a maguk finom eltérései. 
(FUF. II , 85): PAASONEN nyilatkozata a kondai f-ről: ,,In Verbindung mit 
den vorderen vokalen: à, ä, è, 9 usw. lautet der ostj. I . . . f a s t wie ein 
mouilliertes V. Ezt STEINITZ (OstjChrest1. 13) a M. . .subjektiv begründete 
Untersch iede . . . " közé sorolja. 

KARJALAINEN ismeri a spirantikus A gyöngén zöngés, ill. zöngétlen faj
táját, azaz a zöngésség mértékére is tekintettel van (vö. OL. XII). Vele szem
ben AHLQViSTnál és PÁPAY J.-nél csak egyfajta jellel találkozunk. K A R 
JALAINEN a Kazim vidéki praesensjelet A-\Q\ jelöli. Minthogy ő ezt az A jelet 
gyöngén zöngés ill. zöngétlen spirantikus 4-nek értelmezi, ebből következőleg 
AHLQViSTnál az i és PÁPAY J.-nél az A egyaránt lehet gyöngén zöngés, ill. 
zöngétlen spirantikus A . 

CASTRÉN Ï jelét PAASONEN Ï-, £-nek írta át, a ä'-t pedig â-, j-nek (PD. 
XIV).6 Lehetséges, hogy PAASONEN a Jg. nyj.-ban talált zöngétlen dentalis 
explosiva előzékű spirantikus A hangot, de CASTRÉN jelölését átírva nem tesz 
különbséget csupán spirantikus A és dentalis explosiva előzékű spirantikus 
A között. 

Mivel a magyar nyelvtudományi irodalomban a tárgyalt hangoknak 
még más jelei is vannak (vö, BALASSA, Magyar Fonetika 90), talán jó lesz 
megemlíteni BUDENZ l és l jelét ( = CASTRÉN Ï, ill. ä) ; SZINNYEI A és l jelét 
( = zöngétlen ill. zöngés spirantikus A).1 De a föntebbiekből világos, hogy 
az átértékelések nem szabatosak, mert CASTRÉN Ï és cf. jele nemcsak spiran
tikus A, hanem t ill. d előzék is van benne. Persze mi is csak KARJALAINEN 
hangleírásából (OL. XII) tudunk ilyen különbséget tenni. Csak ez bátorít 
föl bennünket arra is, hogy CASTRÉN jelölésére is tegyünk némi megjegyzést. 
0 a ï és ct jelet „aspirirte Laute" értelmezéssel látja el, s a kiejtést ti, tiil ill. 
dl, dhl betűkkel világítja meg. Ha a t betű hiányzanék, az ember hajlandó 
volna megnyugodni a csak spirantikus 4-ben, de minthogy a t ott van, és 

csak Obdorszkban hangzik tiszta Z-nek, különben vegyes hang (l, l), melynek elején 
dentalis explosiva, sőt néha spiránsféle hang is hallható. 

6 Hogy a zöngétlen spirantikus A jelölésére használt ï (CASTR.), Y (SETÄLÄ: FUF. 
I , 49), t (PAASONEN) betűk azonos értékűek, azt az „annus" (Jahr) jelentésű megfelelők 

s bizonyítják (vö. FUF. II, 99 és CASTR. i. m. 114). 
7 A 'felejtek' Szurg. alakja IrtOsztjSzój. 31: jorolem, PF . 33: joroXem. 
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KABJALAINEN is talált olyan spirantikus A hangot, amelyet ,,mit klusilem 
vorsehlag" jellemzéssel lát el, nem lehet kétséges CASTBÉN jelölésének egy 
olyan tágabb értelmezése, amely szerint a ti stb. nemcsak egyszerűen spiran
tikus ,1-nek felel meg, hanem KABJALAINEN *A-jenek is (zöngétlen spirantikus 
A t előzékkel). Egyébként még azt is meg kell jegyeznünk, hogy KABJALAINEN 
egészen zöngés spirantikus A hangról nem tud, csupán az A jelnek felel meg 
„schwach stimmhafter (bzw. stimmloser) spirantischer Maut" . Bár CASTBÉN 
jelölése szerint (i. m. 6) inkább t, ül. d előzékű zöngétlen, ül. zöngés spiran
tikus A-ve gondolhatunk, a szurguti nyelvjárásban neki is kellett találkoznia 
olyan spirantikus ^t-lel is, amelyben t, ül. d előzék nem volt. Föltehető ugyanis, 
hogy nemcsak a Mj. nyelvjárást tanulmányozta, hanem más Szurgut vidéki 
nyelvjárást is. 

Tehát CASTBÉN észlelte mind a csak spirantikus, mind a dentális explo-
siva előzékű spirantikus j.-nek zöngés és zöngétlen fajtáját. REGULY tohremtlä 
(OH. I, 407) szava PÁPAY J . átírásában igen helyesen töyrdm'Aa formát kapott. 
Az a körülmény, hogy a Kazim vidékéről KABJALAINEN A-es adatokat közöl 
(nem ismerek ugyanis innen ÍA-S adatot), arra a meggondolásra késztet, hogy 
REGULY ti jelét csak spirantikus ^i-nek értelmezzük. 

KABJALAINEN nem tud zöngés zárhang előzékű spirantikus ,i-ről, viszont 
OASTBÉN ezt ismerte, amint erre elég alapot ad a dl, dhl jel. PAASONEN L jele 
bizonyára — úgy, mint CASTBÉNÉ — t előzékű és anélküli zöngétlen spiran-
ikus A hangot jelöl, l jele pedig ennek zöngés változatát. 

Interdentális zöngétlen spiráns praesensjel: ê 

KABJALAINEN szógyűjteményéből ismerjük, a Likr. nyelvjárásban for
dul elő. Csak két faluban beszélik ezt a nyelvjárást. K A B J . nyelvmestere egy 
agg osztják férfi volt, aki az l hangot selypítve, #-nek ejtette. Mások kiejté
sében ezt K A B J . nem tapasztalta, de megengedi annak lehetőségét, hogy ez 
ősibb kiejtési sajátság. Mivel az agg nyelvmesteren kívül a faluban mindenki 
fiatal volt, KABJALAiNENnek tágabb vizsgálatokra nem nyílt módja (vö, 
KT. XV). 

Az, hogy K A B J . csupán egyetlen öreg ember kiejtésére támaszkodva is 
vállalta a d hangot, komoly megfontoltságára vall. Amikor előttünk áll az 
a.tény, hogy az osztjákban l > t hangváltozás történt, a ê átmeneti fok egé
szen természetes. Fölbukkanik ez a hang mint meglevő osztják nyelvi tény 
PÁPAI KÁEOLY föl jegyzéseiben (vö. NyK. XXVI, 11) és F ISCHEB szójegyzé
kében is (vö. F U F . I I , 101).8 Ennek a jelenségnek földrajzi helye éppen a 
spirantikus A területének a szélén helyezkedik el. 

Kár viszont, hogy K A B J . legalábbis számomra hozzáférhető helyen 
nem nyilatkozik a Likr. nyj. egyéb beszélőinek l hangjáról. Csak a nyelvmester 
kiejtését ismerjük, viszont KABJALAINEN határozottan nem tudja, vajon az 
öreg osztják kiejtése nyelvhiba-e vagy megőrzött régiség. Jó volna ugyanis 
tudni, hogy Likr. I hangjai spirantikusak-e vagy nem. Ez utóbbi lehetőség 
érdekesebb volna az elsőnél, mert az eredeti Z-hez való visszatérést jelentené. 

8 FISCHEB szógyűjteményének tJi jele a ma szokásos jelölések közül a #-szerű 
hangra mutathat, mint ezt már PAASONEN is említi {FUF. II , 101). Ennek a jelnek a 
hangértéke a tudományos leírások szerint interdentális zöngétlen réshang (vö. pl. 
LAZICZITJS, Fonetika 72). 
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Föl lehet ugyanis tételezni, hogy a Likr. nyj. I hangja beletartozik a spiran
tikus kiejtés földrajzi körzetébe. 

(KT. 197a) Likr. iaê 'werden (zu etw.)' [tkp. ' jön'], töve: ia-. 
(KT. 1069b) Likr. ftq,riti$ 'hineingehen' [tkp. 'bemegy'], töve: $$,%&-. 
(KT. 128a) Likr. űáMam 'leben' [tkp. Vagyok'], töve: uaê-. "' 

A t praesens jel 

Az átmenet fokozatait az l-bö\ a t-he már a föntebbi spirantikus A 
hangok is mutatták, főképpen a Mj. A , (t megelőzte spirantikus A ,,mit klusi-
lem Vorschlag" KT. XXVIII). A Likr. $ pedig már beszédesen utal a fejlődés 
következő fokára, a t-re. Az adatok szembetűnően mutatják, hogy az északi 
l és a déli t praesensjel egymással nem határos, hanem a kettő közé ékelődve 
a spirantikus A változatai és a $ hang helyezkednek el. És ha szemügyre 
vesszük még azt is, hogy a keleti végeken (V., Vj.) ismét az ősi Z-lel talál
kozunk, akkor kétségtelenné válik előttünk, hogy a két hang (l, t) közti 
átmenetet a spirantikus 4-ben, a földrajzi átmenetet pedig a serkáli—kon-
dinszki—szurguti vonalban találjuk meg. 

(PATK. II . 106) Irt . tait 'hat' , töve: tâi-. 
(PATK. II . 146) Ir t . jit 'kommt', töve: ji-. 
(OstjChrest1. 51) Serk. mantdn 'mész', töve: man-. 
(CASTR. 51) Irt. téptem 'irre gehen' [tkp. ' tévedek], töve: tép-. 
(PD. 1209) Ko. mantàm 'megyek', töve: man-. 
(PD. 2839) Ko. ùttàm 'vagyok', töve: út-. 
(KT. 268b) Kr. uatem 'nehmen' [tkp. 'veszem'], töve: ua-. 
(KT. 46b) Fii. ömattám 'sich setzen' [tkp. 'ich setze mich'], töve: ömat-. 
(KT. 45a) C ömastam 'setzen' [tkp. 'ich setze'], töve: ömas-. 
(KT. 527b) DN. man} 'megy', töve: man-. 
Szövegünk a t praesensjelre — tudomásom szerint — eleddig STEINITZ-

től van a Serk. nyelvjárásból (OstjChrest.) és PATKANOWÍÓI az Irt . osztják-
ból (PATK.) . 9 PAASONEN szótárának kondai adatai szintén tartalmaznak t jeles 
praesenseket. Átfogó képet, mint minden egyéb osztj. nyelvi jelenségről, 
i t t is KAEJALAINEN gyűjtéséből szerezhetünk. CASTRÉN nyelvtanában is 
(pl. 51) találunk t praes. jelet. Adatai természetszerűleg az Irt. területéről 
valók. PATKANOW Irt . adatai szintén a t területére esnek. Bár AHLQVIST adatai 
általában l, l hangról tanúskodnak, mégis — mint PAASONEN említi (SUSToim. 
XLI, 117) — ő t-s adatokat is gyűjtött. 

A t praesensjel sem mondható egyetlen nagy nyelvjárásterületre jel
lemzőnek, mert bár a délin ez uralkodik, valamelyest az északi nyelvjárás
területből is elhódított magának. Mindez megokolja azt, hogy a praesensjel 
szerint nem lehet az osztj. nyelvet nyelvjárásterületekre tagolni,hiszen nagyobb 
fontosságú nyelvi jelenségek is vannak, amelyeknek osztályozási alapul vétele 

9 Der grösste Teil meiner Sprachproben stammt aus dem Flussgebiete der Konda 
(PATK. II, X). . . .Aus der Gegend der Demjanka besitze ich ein Heldenlied und eine 
Heldensage (uo.). . . . Doch muss dabei bemerkt werden, dass deren Uebersetzung 
(ti. a demjankai gyűjtés két darabjáé) grössenteils an der Konda abgefasst wurde, wobei 
mehrere Formen und Wörter der Demjanischen Mundart, welche dort nicht verstanden 
wurden, auf Kondasche Art umgestaltet worden sind. Aus diesem Grunde können diese 
beiden poetischen Erzeugnisse als nicht ganz typische Sprachproben der Demjanischen 
Mundart betrachtet werden . . . (uo. X —XI). 
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lényegesebb pontokban világítja meg az osztj. nyelv nyelvjárási viszonyait, 
mint a praesensjel. 

Ha tehát i t t is meg akarjuk rajzolni az előfordulás területét, akkor 
kép úgy alakul, hogy az északi nyelvjárásterület legdélibb nyelvjárása, még
pedig a serkáli él a t praesens jellel, s aztán ez folytatódik a nizjamiban, majd 
áttér az Irtis és mellékfolyóinak nyelvjárásaiba. 

Fizikailag tekintve nem lehet egyetlen fonetikai meghatározásba fog
lalni a t hangot sem. STBINITZ és PAASONEN dentialveoláris t praesensjele 
mellett a Felső-Demjanka vidékéről t hangot közöl KABJALAINEN, S ezt post-
(inter)dentaler verschlusslaut-nak határozza meg (KT. XXVIII). Hogy csak
ugyan két árnyalat szerepel itt, azt mutatja KARJALAINEIST Kr. adata, ahol 
ő is t praesensjelet talált. PAASÓNEN nem is közölhetett t hangot, mert a 
Ko.-ban, ahol ő járt, ez nem dívik. 

Megemlítem a d, D praesensjelet is, bár ezekkel valójában nem is volna 
fontos foglalkozni, hiszen csupán a t praesensjel kombinatorikus változatai. 
Csak azért vonom őket ide, hogy ez a hangtani jelenség ne sikkadjon el. 
Abban nem lehet kételkedni, hogy d-, D-vel is alakult praesensjel, de óva
tosan meg kell jegyeznünk, hogy a közölt példák közé becsúszhatott parti-
cipium praesens képzős adat is. 

(CASTR. 59—60) Irt . pandem 'ich lege', töve: pan-. 
(PATK. II , 192) Irt. mendam 'gehe ich', töve: men-. 
(PATK. I I , 8) Irt . mendan 'gehst', töve: men-. 
(PF. 178) Ir t . täidan 'du hast' , töve: täi-. 
(PF. 178) Irt. vërdan 'du machst', töve: vër-. 
(KT. 196b) Fil. pDdm 'jövök', töve: id-.10 

(KT. 1098ab—1099a) DN. tewni 'eszem', töve: té-. 
Ez a D kombinatorikus változat a t praesensjel területének jelentős részén 

előfordul, kivéve a Ko. nyelvjárást. CASTRÉN és PATKAJSTOW (i-vel jelölte, 
KARJALAINEN pedig D-vel, ill. D-vel. 

A zöngés és a zöngétlen dentális zárhangok kombinatorikus változását 
már CASTRÉN is észrevette (i. m. 51): Lautet der Stamm auf einen Vokal oder 
einen weichen und unbestimmten Consonanten aus, so ist der Futurcharakter 
(értsd: praesensjel) d (iï) oder d (&), nach einem harten Auslautconsonanten 
dagegen besteht er aus t ( Y) oder f (f). 

A D hangról PAASONEN is szól (FUF. II , 97): „Der türkische l laut 
. . . ist in den allermeisten fällen und zwar in allerlei Stellungen im südost-
jakischen durch den dentalen Verschlusslaut vertreten, im oK immer mit t, 
ifti Irtysch-dialekt zwischen stimmhaften lauten nach CASTRÉN'S (und P A T -
KANOV'S) bezeichnung d . . . (wohl D / ' . Vagyis a Ko.-ban csak t, az Irt.-ben 
t vagy D lehet a praesensjel. Tehát a D praesensjel csak a t mellett fordul
hat elő. A praesensjel i t t voltaképpen a t, mert a D csak a t lágyulásaként 
jelentkezik bizonyos hangtani helyzetekben.11 

A D praesensjel tárgyalásához ide kívánkozik CASTRÉisrnak (i. m. 14) 
egy fonológiai értékű megállapítása is: ,,Es wird . . . im Ostjakischen . . . 
die Regel beobachtet, dass die weichen Consonanten weder im An- noch im 
Auslaute eines Worts stehen dürfen".12 

10 A D hang a Oing.-ban is járatos (vö. pl. KT. 235a). 
11 A D — t viszonyra vö. (SUSA. XXX/24, 24) DN. ö»?aD% (i. h.) Ko. éyatSf. 
n A minőségi és a mennyiségi eltérés hasznosítása: (KT. 243b)"DN. ortam (praes.)^-

o-ropn (praet.), (ua.) Kr. orttàm (praes.) <-̂  ortem (praet.). 
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Az l praesensjélnek és fejleményeinek nyelvjárások szerinti táblázatos 
bemutatása 

KAEJALAINEN hatalmas szógyűjtésében találhatók olyan igék, amelyek 
a praesensjelek típusait szemléltetően bemutatják. Egy-egy közkeletű szóra 
összehordott anyagban megtaláljuk az l praesensjelet, az átmeneti hangokat 
és a t-t. Bemutatásra a létige egyes 1. sz.-ét választottam. Mivel KARJALAINEN 
az 0 . nyj.-ból aránylag kevés adatot közöl, s azok is inkább infinitivusok, 
mint praesensek, azért innen és más nem adatolt helyekről KABJALAINEN 
adatait egyéb forrásokból egészítem ki, vagy a létigét közlöm ugyan, de nem 
sing. 1. sz.-ben. 

Forrás ' Nyj- Int Praesens Tő l'raes. 
jel Személyrag 

ÉOnyt. 127 0 . — ollen ol- -l -en 
(egyes 
2. sz.) 

OVd. I , 133 Szin. 

~ 
üjd) ' lebt ' yj~ •l -0 

(egyes 
3. sz.) 

OVd. I , 144 Szin. — manhm 'ich fahre' man- -l -9m 

ONGy. 223 Szig. — jontlem ' játszom' jont-
• l 

-em 
A H L Q V . 15 Ber. ulï arten 'ők ketten 

élnek' 
ul- -l -afien 

(duál. 
3. sz.) 

KT. 128 Kaz. Up'Atl uoAAvin' UOA - -A -fm* 
OstjChrest.1 39 Serk. mata mat ' ad ' ma- -t -0 

(egyes 
3. sz.) 

PD. 2839 k Ko. — ùttà'm ùt- * •á'm 

KT. 128 Kr . ù'ttd u-ttám wt- -t -ám 

CASTR. OO I r t . 

" 
ment 'megy' men- -t -0 

(egyes 
3. sz.) 

KT. 127 DN. utta uttam ut>- -t -am 

KT. 128 Trj . vuäAtäVs uuáAArm uuaA- -A -§m 

PD. 2839 Jg- — wglhm wal- -l -dm 

KT. 128 VK. Udlta" Udllêm' u§l- -l -§m' 

KT. 128 Vart. — UdLL§mr U9L- -L -§m 

KT. 128 Likr. uà-&tœ83' uâ&ûêm UQ.&- -& -§m 

KT. 128 V. uvíga' unllômî uvl- -í -ám' 

KT. 128 Vj. uvVtà uvll§mc unl- -l -%rn 

Hogy a kép még világosabb legyen, közöljük a m. 'félni' ige osztj. 
megfelelőjének praesens egyes 1. személybeli alakjait is néhány osztj. nyelv
járásból. Forrásunk a KT. 778ab. 
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Nyi. Inf. Praesens Tő H - praes. ]el + äz.-rag 

DN. pd'ttä pettá'm pe$- -t -à-m 
Fii. pdttà pd-ttdm pat- -t -ám 
V. pdi'tà pdlforn pdl- -l -am' 

vj. ,> ,, ,, ,, ,, 
Trj. p'9At'§73 p'dAAam p'dA- -A -am 
Kaz. paAlï paAA9mr pdA- -A -dm 

A KT. adataiból kiviláglik, hogy amíg az É. és a D. osztják nyelvjárá
sokban az l vagy t praesensjel mind az egyesben, mind a duálisban, mind 
a többesben megvan, addig a V.-ban az egyes 2. és 3. sz.-ben nem l jelöli a 
praesenset, hanem -udn", ill. -udï. 

Asszimilált praesensjel 

Megemlíthetjük még, hogy az l praesensjel a megelőző hanghoz gyak
ran hasonul. 

l a . A ma már vogulok lakta Szigva vidékének hajdani osztják nyelv
járásában a praesens jele l volt. A t utáni helyzetben azonban asszimiláltan, 
l hangban jelenik meg. 

(ONGy. 15) Szig. vuantlem l á tom' , töve: vuant-.lz 

A Trj.-ból is idézhetünk példát arra, hogy a hangtani helyzet a praesens
jel megváltozását okozhatja. I t t a praes. jel A szokott lenni, de t után í-et is 
találunk. 

(KT. 963a) Trj. sötlßm' 'schreiten' [tkp. 'ich schreite'], töve: sot-, 
A Trj.-ban hasonló helyzetben i praesens jel is feltűnik. 
(KT. 353a) Trj. UőtL^m' 'stimmen (ein musikinstrument)' [tkp. 'ich 

s t i m m e . . . ' ] , töve: Uot-. 
Ugyanez a jelenség megtalálható a V.- és a Vj.-ban is. 
(KT. uo.) V., Vj. iïptûm, UOHLÍ'ITI'. VÖ. az előbbivel. 
A Kaz.-ban A a megszokott praes. jel, de megfelelő helyzetben ez is 

asszimilálódik. 
(KT. 963a) Kaz. sQlW 'schreiten' [tkp. 'er schreitet'], töve: sQt-. 

l b . Asszimilációról beszélhetünk akkor is, amikor a praesensjel a 
tő végi palatalizalt mássalhangzó után palatalizálódik. A praes. jelnek erről 
az elváltozásáról azért érdemes szólni, hogy a tővéghangzó hatását a praesens-
jelre ezzel is hangsúlyozzuk. 

(KT. 1120) V. IdÏÏdm 'stehen' [tkp. 'állok'], töve: lat-. 
(KT. 285b) V. ueWúm 'annähen, z. b. die spitze des schuhs an den schaft 

nähen' [tkp. 'ich a n n ä h e . . . ' ] , töve: ue't'-. 

13 V É R T E S E . szíves közléséből ér tesülök, hogy S T E I N I T Z a Szin. ny j . -ban is (OVd. 
I.) t a l á l t l p raes . jelet . 
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2a. A spirantikus A asszimilációi: A . A Trj.-ban a megszokott A praes. 
jel t után A-\é is változhatik: 

(KT. 262a) Trj. uuáUam 'mit dem .,,angelnetz" fischen' [tkp. ' . . . ich 
fische'], töve: uuát-. 

2b. Á : i - re végződő tő után a praes. jel is Á : 
(KT. 1120b) Kaz. AnÁÁdnf 'stehen' [tkp. 'állok'], töve: AO-Á-. 

» (KT. 1120a) Trj. ÁaÁÁam". Az előbbivel teljesen egyező etimológia. 
Az rC után is bekövetkezik a palatalizáció: 
(KT. 232a) Trj. uuanÁam' 'essen (beim Bärenschmaus)' [tkp. 'ich esse 

. . . ' ] , töve: miarC-. 
(PD. 97Î) Jg. vuXpm 'stehen' [tkp. 'állok'], töve: avl-. 
A tővégi ti után is palatalizálódik a praesens jel: 
(P.D. 974) Jg . EÙnJcpm 'aufstellen' [tkp. 'felállítom'], töve: viinti-. 

3. A t praesensjel asszimilációi: (KT. 96a) Kr. ut't'àm 'schwimmen' 
[tkp. 'úszom'], töve: ut'-. 

(KT. 232a) Kr. uont't'àm 'pflücken' [tkp. 'letépek'], töve: utfnt'-. 
(OstjChrest1. 22) Serk. töt't'am 'ich stehe', töve: töt'-. 
ÜASTRÉNtól is ide iktatok egy példát, bár a palatalizált praesensjel 

előtti mássalhangzó (t) nem palatalizált. Lehetséges, hogy CASTRÉN lejegy
zése nem pontos: 

(CASTE,. 62) Szurg. jêntëem 'trinken' [tkp. 'iszom'], töve: jent-. Úgy 
látszik, hogy a tőbeli n-nek nagy része van a praesensjel (t) palatalizációjá-
ban (vö. följebb KT. uuan'Ádm' példáját). 

4. ti : A Ko. nyj.-ban megtörténik, hogy a megszokott t praes. jel 
helyett az igető végén levő ti hanghoz hasonult ß praes. jelet találunk. I t t 
voltaképpen annak vagyunk tanúi, hogy a tővégi mássalhangzóban is meg 
a praes. jelben is az l főném #-ban realizálódik: 

(PD. 971) Ko. ßlißm 'stehen' [tkp. 'állok'], töve: ßf. 
(PD. 2798) Ko. ùMàm 'schwimmen' [tkp. 'úszom'], töve: úti-. 
Ezt a két példát természetesen azzal az alapföltétellel hoztuk ide, 

hogy a praes. jel a Ko.-ban általában t. 

Serk. -(t) l 

Mint ismeretes, a Serk.-ban a praes. jel t. A Serk. nyj. fonológiai rend
szere azonban úgy kívánja, hogy amikor az igető t vagy t' végű, nem a szo
kásos t praes. jel jelenik meg, hanem az eredeti hang, valaha a Serk.-ban is 
meglevő l. Mint majd a példákból kitűnik, ez a jelenség csak az egyes 3. sz.-
ben fordul elő, mert a praes. jel csak ott kerül szótagvégi helyzetbe (vö. Ostj
Chrest1. 21). 

1. (OstjChrest1. 21) Serk. hiti 'er steht auf, töve: Mt-. A praes. egyes 
1. sz.-ben a praes. jel nem kerül szótagvégre, azért a szokásos t jelenik meg: 
Jcittam. 

A szonantikus l STEiNiTznél többször is előfordul: (OstjChrest1. 46) 
Serk. rüpijtl 'dolgozik'; üti 'él'; (OVd. I, 133) Szin. utll 'lebt'. 

2. (OstjChrest1. 21) S°erk. tötf 'er steht', töve: töt'-. 
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A praesens jel hiányzik 

Arra is lehet példát találni, hogy a t praesens jel külön nem mutat
ható ki. 

(KT. 127b) DN. uHtam, u^tan, u't, uttdu, u$dD3, utpl 'sein', töve: uH-. 
Az egyes és a többes szám három-három személyében az egyes harmadikat 
kivéve a tőbeli t mellett mindig külön-külön megvan a praes. jelként szereplő 
második t is. Nyilvánvaló, hogy az egyes 3. sz.-ben a rövid $ vette magára 
a tővégi /-nek ós a praes. jel /-jenek együttes szerepét.14 

(KT. 45a) DN. őmds 'sitzen' [tkp. 'ül ' ] . Ez az igének a töve, tehát a 
praes. jel hiányzik. Vö. (uo.) Kr. ömest praes. 3. sz.-lyel, ahol a t praes. jel 
jelentkezik. 

(OH. I, 341) Szig. bstdn, uöstan 'ihr seid', töve: os-, uös-, a -tdn többes 
2. sz. személyr., tehát ennek a t-je magába szívta a praes. jel í-jót is. 

(ÉONyt. 142) O. ősti 'vagytok'. Az ige alaki összetétele ugyanaz, mint 
az előbbié. 

(ÉONyt. 8) O. ösdn. Az előbbivel szemben i t t az a különbség, hogy az 
ige egyes 2. sz.-ben van.15 

A KT.-t forgatva bőven találunk ilyen példákat. 

A participium praesens birtokos személyragos alakjainak alkalmazása 
verbum fini rumként 

Tárgyalásunk eddigi folyamán megismerkedtünk az l fonémára alapuló 
osztják praesens-jelöléssel. Hogy az osztj. praesens jelölésének rendszere 
lehetőleg a maga teljességében álljon előttünk, ki kell térnünk az igenévi 
eredetű jelen idejű alakokra is. A praesens kifejezésének ez a módja az egész 
osztj. nyelvterületre kiterjedtnek látszik. A Iqjíven rendelkezésre álló példák
ból hadd mutassunk be néhányat. 

(ONGy. 228) Szig. toltál 'fölvonja', töve: tat-, a -tal egyes 3. sz. birt. 
személyraggal ellátott part . praes. képző; vö. talti part. praes.-szel. 

(ONGy. 13) Szig. oltal 'van', töve: ol~. A part . praes.:ott%. 
Ilyen adatok még bőven vannak az OH. I—II. kötetében. 
(OVd. I, 112) Szin. ültei yöltel 'leben und wohnen'. Vö. az ulti %ölti part. 

praes.-szel. 
(KT. 1120a) V. làl't'àm 'stehen' [tkp. 'állok']. I t t a làï- igető mellett 

még számba kell vennünk a laft'S part. praesenset. Ez utóbbihoz járult a 
birt. személyr. 

(KT. 970a) V. tviaïtàm 'ertragen' [tkp. 'elviselek'], part . praesense: tviayUd. 
(OstChrest1. 52) Serk. ottat 'alszik', part. praes.-e: ottd-. 
(KT. 778a) V. Egyes 1. sz.-ű praes.: pdlldm" 'félek', 2. sz.: pdluan, 3. sz.: 

paludV. Ebből a sorból az látszik, hogy a V.-ban az egyes 1. sz. I praes. jellel 
képződik, a 2., 3. viszont igenévképzővel -f- birt. személyraggal. 

14 (CASTB. 65) Irt . ûttam, ûttan, ûtt. Ezek a létige praesensének egyesszámú alakjai.' 
A létige imént idézett DN. megfelelőjétől abban különbözik, hogy az egyes 3. sz.-ben is 
ott van a praes. jel. I t t mégis jó volna tudni, hogy CASTRÉN a fülére hallgatott-e vagy 
a logikájára. 

16 Perfectumként is előfordul a csupasz igető: (KT. 1110) Trj. AaA „perf." 'feucht 
werden' [sing. 3. sz.], töve: AäA-. 
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Hasonló praesens-képzés a déli nyelvterületen is ismeretes, mint erről 
P F . 213 példákkal és bővebb irodalommal tájékoztat:16 

Példa a praesens jeles és az igeneves alakok megkülönböztetésére 

Néha egy-egy kétes nyelvtani alak megfejtésében a praesensjelek 
területi megoszlásának ismerete és az igei személyrag vocálisának minősége 
igazít el bennünket. Ha az OH. I, 337 naptén 'du schwimmst' szavát nézzük, 
szélesebb tájékozottság nélkül nehéz volna eldönteni, hogy t jeles praesens 
egyes 2. sz.-ről vagy part. praes.-ből egyes 2. sz. birtokos személyraggal 
alakult jelen idő értékű egyes 2. személlyel van-e dolgunk. Ez az alak lehet 
a nap- igető + -t praes. jel -f -én egyes 2. sz. igei személyr. összege. De lehet 
ugyanazon igető part . praes. képzős származéka -n egyes 2. sz. birtokos 
személyraggal ellátva. A kettő közül az utóbbi lesz a helyes, mert REGULY 
gyűjtési területén t jeles praesens nem fordul elő. Persze az idézett helyen 
(OH. I, 337) sem nâptèn az egyeduralkodó, hiszen a másik sorban már napién 
olvasható, és láthatók más l jeles praesensek is. KARjALAiNENnél és STEINITZ-
nél a személyrag előtti magánhangzó is segít annak eldöntésében, hogy part . 
praesens eredetű vagy praesensjeles praesensszel van-e dolgunk. 

Az osztják praesensjelek együttes áttekintése 

Északról elindulva Berjozov vidékéig l praesensjelet találunk. I t t 
(Kazim) megjelenik a spirantikus A , azután az Obon fölfelé haladva a t praesens-
jel tűnik fel, és ez folytatódik déli irányban az Irtis és mellékfolyói mentén 
az osztj. nyelvterület déli határáig. Az Ob-kanyarulattól kelet felé a Berjo
zov vidékén járatos spirantikus ^i-lel találkozunk, mégpedig a Pim folyó 
vidékén ugyanazzal, mint a Kazim mentén, keletebbre föllép a határozottan 
zöngétlen spirantikus A (A, A), majd az interdentális zöngétlen spiráns #. 
Az osztj. nyelvterület keleti natárán (V., Vj.) ismét, akárcsak Obdorszk 
vidékén az l hanggal találkozunk. 

Kiegészítő megjegyzések 

1. Az osztják praesens jelének történeti fejlődését világosan elénk tárja 
a rokon nyelvekkel való összehasonlítás, maga az osztják nyelv, FISCHER 
szójegyzéke és a jövevényszavak. FISCHER szójegyzéke arról tanúskodik, 
hogy az l > A hangváltozás és ezzel együtt az l praesensjelnek spirantizáló-
dása is a XVIII. sz. közepe táján már nyelvi tény. Mindezek kétségtelenné 
teszik, hogy a mai osztják nyelv l, A, iï, t praesensjele végeredményben Z-ből 
fejlődött. 

A hangváltozás menetét az osztjákba átkerült török jövevényszavak 
tárgyalásakor jól összeállította PAASONEN (FUF. II , 101). 

2. TOIVONEN alapos vizsgálata annak az l fonémának az eredetét, amely
ből a praesensjel származik, a KARJALAINEN jelölése szerinti |-ben állapítja 
meg (FUF. XX, 80). Ugyanebből az |-ből származik a praesensjelnek az a 
fajtája is, amelyet mi az asszimilált praesensjel csoportjában tárgyaltunk. 

16 Elég bőven lehetne adatolni azt is, hogy a part. perfectnm birtokos személy -
ragos alakja jelen idejű állítmány értékű: 

(ÉONyt. 146) olmdn 'vagy', a man egyes 2. sz. birt. személyraggal ellátott part . 
perf. képző. 
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I t t ugyanis nem önálló hangváltozás történt, hanem az igető végének mással
hangzója asszimilációt okozott. 

Az osztják l praesens jelet és a belőle fejlődött hangokat nézve három 
minőségcsoportot találunk: laterálisok (l, \, l, L és ezek alkalmi változatai), 
spirantikusok (A, A, A , $ és ezek alkalmi változatai) és zárhangok (t, $, t és 
ezek alkalmi változatai). Ezeknek a földrajzi elhelyezkedése is különválik, 
ami beszédesen igazolja, hogy a változás (spirantizálódás) egy ponton indult 
meg, és aztán terjedt északnak, keletnek, nyugatnak, úgyhogy az ősi hang, 
az l ma már csak az északi és a keleti végeken él (O. I, Vart. L, VK., V., Vj. I) 

3. A lényeges az, hogy a déli osztják az l hangot spirantikusan kezdte 
ejteni, s ez egyre északabbra terjedt, sőt terjed ma is. A fejlődés végső állo
mása a t. 

Hogy ennek a hangváltozásnak más kimenetele is lehetséges, arra a § 
jogosít föl bennünket. Ha a Likr. nyj. ê praesensjelét nézzük, megvan a 
jogunk arra gondolni, hogy a t mellett másik végső fokként az sz is szere
pelhetne. Tudjuk, hogy a $ hangértéke interdentális zöngétlen spiráns, kiej
tése 52-szerű hangra emlékeztet (vö. KT. X X X I és XV). MUNKÁCSI PÁPAI 
KÁBOLY gyűjtésével foglalkozva szintén utal az sz-es kiejtésre (NyK. XXVI, 
10—11): ,,. . .AHLQVIST úgy határozván meg az l „vegyes hangot", hogy 
benne néha egy kevés az s hangból is hallható, amiért az oroszok ilyennel 
való szót átvévén, azt egyenesen 5-vel ejtik. . . Magam ezt a hangot az angol 
th ($) és l összetételének hallottam, így fflor, melyből természetesen igen 
könnyen válhatnak vidékenként a tor, lor (lar) és sor (sar) ejtések.17 

4. Mikor CASTRÉN 1845-ben az osztjákoknál járt, az l > t hangváltozás 
az Irt is mentén n a g y j á b ó l már a mai fokon volt. 

5. Az osztják nyelv fonológiai képe hiányos volna annak megemlítése 
nélkül, hogy a déli nyelvterületen az annyira hatékony l > t hangváltozás 
ellenére sem szorult ki az l. A különféle l változatok szerte az egész osztják-
ban bőven megvannak. Elég a KT. 469—95. l.-jait böngészni, és tapasztalni 
fogjuk, hogy hol ebből, hol amabból a nyj.-ból találunk az l, l, l hang meg
létéről tanúskodó szavakat. Csak találomra: \ DN., Kr.; I Kr., DN., DT.; 
I Trj., Kaz., V., Vj., Ni., DN., Vart., Likr., Mj., C. Igaz, hogy a nyelvterület 
déli és középső részein jól megritkult az l, de ott sem pusztult ki teljesen. 
A nyelvterület többi részén pedig jóval kevesebbszer találkozunk a t-vel, 
mint a délin; a spirantikus A hangokkal pedig a középső területet kivéve 
egyáltalán nem. A DN. alveoláris l ß : pl. OL. 217) ugyanazon a fokon van, 
mint az O. I. 

6. Erre az l > t hangváltozásra, mely — mint lát tuk — az osztjákra 
annyira jellemző, más nyelvekből még analógiát is alig találunk. Ilyen volna 
a szicíliai cavaddu a cavallo-Yal szemben. A norvégban és a svédben a celebrális 
Z-nek van d-szerű árnyalata (SIEVERS, Grundzüge der Phon5. 135, 125). — 
A fordított jelenségre, vagyis arra, hogy dentális explosivából l lett, még 
könnyebb példát találni. így a lat . lacrima ólat. dacrima-bó\; továbbá a 
lingua ólat. dingucPoól, vö. ószász tunga, alném. tunge, ang. tongue ( K L U G E , 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache8, 1915 és A. PINLOOHE 
ugyanolyan c. művét, Paris, 1930). 

SÁMSON EDGÁR 
17 PÁPAI K. a spirantikus A területéről az északi osztj. I hang megfeleléseként 

közöl is (vö. NyK. XXVI, 10—11) s, sl, st tükröződést, de adatai nem praesens jelesek. 


