
Az „oratio mixt a" a kólái lappban 

Más szavainak az idézése sokszor történik egyenes beszéd (oratio recta) 
vagy függő geszéd (oratio obliqua) formájában. Az idézés kezdeti fokon nyil
ván oratio recta volt, melyből a bonyolultabb gondolatközlés, az összetett 
mondat kialakulása kapcsán fejlődött az oratio obHqua. A kólai-lappnak egyik 
jellemző stílus-sajátossága a v e g y e s b e s z é d (oratio mixta), mely lénye
gét tekintve átment az oratio recta és az oratio obliqua között.1 

Bár az egyenes és a függő beszéd vizsgálatára nem kerül sor, legalább kép
letüket szerkesszük meg a kettő közötti különbség alapján felállított egyenlet 
formájában (mely nemcsak a kólai-lapp idézésre vonatkozik). A képletekben 
az egyenes beszéd jele OR, a függő beszédé 0 0 , a vegyes beszédé OM, a kötő
szót K-val, az egocentrikus szavak változását x-s2el (a nyelvtani személyeket 
a megfelelő számjegyekkel, a főmondat alanyának személyét pedig a kapcsos 
zárójel,——, fölé írt számjeggyel) jelöljük. 

OR = 0 0 - K - x 

Az egyenlet egyszerű átcsoportosításából megkapjuk a függő beszéd 
képletét : 

OR + K + x • = 0 0 

A kólai-lappban a vegyes beszéd abban különbözik a függő beszédtől, 
hogy az utóbbinak két sajátossága (K és x) közül csak az egyik van meg benne, 
így a vegyes beszédnek két alapvető típusa van: 

I. 0M a = OR + K [ = 0 0 - x] : 
I I . 0M b = OR + x [ = 0 0 - K ] 

1 A dolgozatomban idézett példaanyag egy részét saját kéziratos gyűjtésemből 
idézem (ebben az esetben nem jelölöm meg a forrást), nagyobb részét pedig a következő 
forrásokból : 

T. M. KepT, 06pa3UM caäMCKoM penii. MaTepnajibi no H3biKy H (f)OJibKJiopy caaivtoB 
KoJibCKoro nojiyocTpoBa. KmibAHHCKHH H HoKaHbrcKHH AnaíieKTbi. MocKBa— JleHHHrpaA, 
1961. Rövidítése: OSZR. 

T. I. ITKONEN: Koltan jakuolanlappalaisiasatuja. Julkaissut T. I. Itkonen. I—II. 
Kolttalaisia ja kildiniläisiä satuja. Koonnut T. I. Itkonen. I I I . Jokongalaisia satuja. 
Koonnut D. E. D. Europaeus. MSFOu. IX. Rövidítése: KKS. 

Felhasználtam még A. GENETZ szövegeinek egy részét is: A. GENETZ, Orosz —lapp 
nyelvmutatványok. Máté evangelioma és eredeti textusok. NyK. XV. /1879. Rövidítése: 
ONy. . 

A kildini nyelvjáráshoz tartozó falvak közül a következőkből idézünk (a rövidítés 
első betűje a nyelvjárást, második betűje a falut jelenti): Lovozero (KL.), Voronyje 
(KV.), Teriberka (KT.). A jokongai (— ter-lapp) nyelvjárásnak is három falujából idézünk 
Lumbovszk = Limbes (JL.), Calmne — Varre ( JC) , Jokonga falu (J.). 
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A továbbiakban részletesen vizsgáljuk a vegyes beszéd típusait. 

I . OMa = OR + K = 0 0 - x 

A nyelvtani személyt jelentő vagy más, a beszélő énjével kapcsolatos 
fogalmat jelölő szavak, pl. az első személvt jelölő szó változatlanságát itt így 

3 
fejezzük ki: <•—"—•p (harmadik személyű beszélő, az eredeti közlésnek erre a har
madik személyre vonatkozó első személye a vegyes beszédben is első személy): 
J L . Jierés nïjt cieïlc, ëto mun lam sön iorpen (ONy. 141) ' A másik leány azt 
mondta, hogy ,,én vagyok az ő húga" ' (uo. 290); JL . akt olmuj cealhka, uëte mist 
mirrlm kukkäna, veala jic i%ye vánlahtap (uo. 142) 'Egy ember [azt]mondja: már 
a mi fánk hosszabbúl (nyúlik), [csak] még mindig nyújtsuk' (uo. 292); KL. no 
JccLAsince, akne' cilken, ëto janda pueddep sierno Katrin' uitep (OSZR. 84) 
?Hy, OTuy [H] iwaTepn cKa3anH, MTO 3aBTpa [wemix] npHAeT, Bee paBHO Kare-
pHHy yBe3eT' (uo. 85, az orosz fordításból nem derül ki, hogy a mellék
mondat személymegjelölése szószerint: '. . . npHßeM, . . * yBe3eM'). 

Felszólításban: K L nu EAM oAme parëa sarrn canne, ëto tonn pefée paëk 
(OSZR. 72) 'Hy, TOT qejiOBeK-napeHb roBopHT, qTO Tti Ha^HHaíí nepBbiH' (uo. 75); 
J L . Nïjt taittle lïktij olkuzl, jiecces cealhka, ëto pli'.t mlinni nijpe (ONy. 140) 
'A leány, az kifelé jött, mondja neki az atyja, hogy ,,hozz nekem kést" ' (uo. 
288.) 

Ugyanez kérdésben: J. ggkai anm paök kaAAazas ji tëugunt usta „man 
jè^k pïdt klle 'Akka [otti ja] käski ukkoansa ja kehotti, et tä „miksi et tuo 
kalaa '" (uo. 284); JL . Kä{rebest kaict, ëto majn jälak? (ONy. 141) 'A hajón 
kérdezeik, hogy mivel élsz?' (uo. 290.) 

A beszélőn és a beszélő társán kívül álló harmadik személy nem számít 
,,én "-központú szónak az idézés szempontjából, változatlan az egyenes beszéd-

/ 3 ] 
nek függő beszéddé való átalakításakor —'—^ . Erre a képletre azért nem 

idézünk példát, mert az idézést ilyen személymegjelöléssel és kötőszóval nem 
tarthatjuk vegyes beszédnek. De találkozunk a vegyes beszédben kedveskedő 
árnyalatú harmadik személlyel (x3) mely a beszélőre vonatkozik, míg az idézés 
többi személymegjelölése (-Xj és -x2) változatlan az eredeti közlés szempontjá
ból: 

1 > 3 



; 
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J . Ajges sópini särna, ëto miinni popalik, talc toinni klórja ji piede, ajja 
tonl víkka sijti (ONy. 144) 'Nagyapja neki azt mondja: hozzám kerültél, hát 
neked nem lesz bajod; nagyapa téged faluba visz' (uo. 292). 

Az OMa
! képletében szereplő —x nemcsak változatlan személymegjelölés 

lehet, hanem más egocentrikus szó is, pl. vocativusi funkcióban használt 
nominativus (kedveskedő, kicsinyítő jelentésárnyalattal használt birtokos sze
mélyraggal): JL . Nijt särn, ëto vïljïm värrlt, a klorkl jiel (ONy. 141)' A leány 
azt mondja, hogy „bátyám, utazz [el], de ne dicsekedjél" ' (uo. 290.). 

A vegyes beszéd eddig bemutatott (OMa) típusaiból az OMb képlettel 
kifejezett vegyes beszéd az x és a K pozitív, ill. negatív előjele tekintetében tér 
el. Míg az OMa esetében a kildini és a jokongai nyelvjárás között nincs 
lényeges különbség, addig az OMb állító mondatban csak a kildini nyelvjá
rásban gyakori (csak egy jokongai példát találtam). 

I I . OMb = OR + x [ = £>0 - K ] 

A példák túlnyomó többségében az eredeti közléshez viszonyított sze-

mély változás: x = <•—'—g 

KV. âddzs ailfik Üde, ait sAm-oAms paffn pixt son âddzs — niid' 'A pók
asszony tudta, (hogy) most a fiatalember [ember-legény] elviszi az ő pók-
lányát ' ; KV. extîë ÍNce katriw mâinié naggar, son gorre vahtin'n's pusddvv 
ruhcAv 'Egyszer reggel Katalin elmesélte az álmát, (hogy hozzá hamarosan 
jönnek az idegenek'; 

KT. niit' afved' ; tedde li son kui (OSZE. 151)' fleByiiiKa ÄoraAaJiacb: 
3T0T H eerb ee My>K' (uo. Î54); 

KT. pud'eadzes sâgsn' : jome sostaKIb (uo. 141) TlpHiueji OTeu; c BecTbio, 
wro yMepjia y Hero >KeHa' (uo. 151, a szövegösszefüggésből kiderül, hogy nem 
valaki másnak, hanem az apának, azaz a beszélőnek a felesége halt meg); 

KT. jurrt, ei celk Ivvan cár aAAka i tsnna baijas (uo. 140.) 'JlyMaeT, He 
CKaweT MßaHy u,apeBH«y H OÖ STOM' (UO. # 149. ) ; 

KL. marja jurrt, kába SeljanvaAtac, son'n'e tampe lahc ëig (uo. 48.) '3a-
TeM AyMaeT: ecjin ÖH CaBejibím B3HJT ee, evi TaM xopomo cTa.no 6bi' (uo. 49.). 

Függő kérdésben a kérdőszó betöltheti ugyan a kötőszó funkcióját is, 
de ez a kötőszó nem úgy jelentkezik, mint többlet a szószerinti idézethez 
viszonyítva. Tehát logikailag a következő példák függő kérdését éppen olyan 
vegyes beszédnek kell tartanunk, mint az OMb fent idézett példáinak vegyes 
beszédét. A képlet i t t is: OMb = 0 0 — K = OR + x 

3 

KV. no peëe mâinié oAmst', mend'D'e beda esőddé éins gV'sim 'De mégis 
elmesélte az embereknek, (hogy) milyen baj törtónt velük'; KV. a iza síkin' 
juffDs, msnn si je Aihks 'És (ők) maguk elkezdtek (azon) gondokozni, (hogy) mi 
törtónt velük'; JÖ. meficsm — oAAmsi jurrtsgsd'i, mum son'n'e tagos 'A vadász 
elkezdett (azon) gondolkozni, (hogy) mit csináljon [mit neki csinálni]'. 

3 
Az eddigiekben az OMb képletben az x mindig <-——-̂  volt, vagyis a főmön-

dat harmadik személyű alanya esetén az idézetet kifejező mellékmondatban az 
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eredeti közlés első személyének megfelelő harmadik személy volt. Érdekes, 
hogy a talált példák alapján ez szabálynak látszik, amelytől eltérést csak a 
kapcsos zárójel fölé írt 1, illetőleg 2 esetében, tehát a főmondat első vagy második 
személyű alanya esetén találunk. 

KL. . . . tolke munn cárrét' keza ann annt (OSZR. 64) ' . . . TOJibKO H y 
Uapfl cnpoiuy, nycTb ßacT [ßOHb]' (uo. 69). 

2 
X = 2 > 3 

J . . . . ,,mannqd säfnad jèânnandt, niessidt jggfee ii kïnDdt'&aûtëè" '. . • 
,,menkää, sanokaa äidillenne, (että hän) ei kantaisi rikkoja jokeen" ' (KKS. 
304). 

2 

KV. cei/k son'n'e, tonn kâuvnix idsent kabsez 'Mondd meg neki, (hogy) 
te találtál magadnak menyasszonyt'. 

A személyváltozás képletében a kapcsos zárójel alatt az első szám mindig 
kisebb, mint a második (1 > 3, 1 > 2, 2—3). 

Amint a fent idézett példák mutatják, a vegyes beszéd a kólai-lappban 
— néhány kivételes esetet nem számítva — nem stílushiba. Befejezésül idé
zünk még két példát, melyekben a stílus pontatlansága teszi az idézést vegyes 
beszéddé: 

KL. tel min akes mat'at'ikueés munn kued' AuvAasta, — idz vuance 
niip, enti ahkas, — tonn udAa velle ja uks kahtel, a niip en' jaddeA puaggan 
ja Asmak Tnugge saija". (sonn vuzet', man'tem saija) (OSZR. 45.)' 'TyT JIHHH 
y w r weHy: „Korfla H Be>Ky 3aTpnc^, —caM BbiHyji HO>K H OT^aji >KeHe, — T M 
ÖbicTpo Bbi6ern H npHKpoM ÄBepb, a HO>KOM 0Tpe>Kb noHC H cnpfl^bcn B TaKoe 
MecTO." (OH yKa3aji, B KaKoe MecTO)' (uo. 47. a beszélő is érzi a helymegjelölés 
pontatlanságát, ezért fűz hozzá magyarázatot); KT. . . . adza aAAk sarrne 
naredd: ,,Jce kavn müns niid', tez annt sön kuije" (uo. 163) ' . . . OTeu, 6yAGT 
roBopHTb Hapofly: „KTO HaifaeT MOK) j\0Hh, 3a Toro BbiAacT ee 3aMyn<" ' (uo. 
165, i t t az idézés első fele a személymegjelölés szempontjából egyenes 
beszéd, második fele pedig függő beszéd). 

Végül nézzük meg, hogy milyen mértékben használják ki a kólai-lapp 
nyelvjárások az idézés típusainak logikai lehetőségeit. A vizsgálatunk során 
kiindulópontul vett OR = 0 0 — K + x egyenlet egyes tagjainak az egyenlet 
másik oldalára való átvitele útján elérhető logikai lehetőségek közül csak négy
gyei számolhatunk, mivel sem a ,,K", sem az ,,x" nem állhat önmagában az 
egyenlet egyik oldalán, mert önmagában egyik sem idézés. Ez a négy logikai 
lehetőség azonos a kólai-lapp idézésnek a valóságban meglevő négy típusával, 
melyeket az „OR", , , 0 0 " , , ,0M a" és „ 0 M b " képletével fejeztünk ki. 
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