
Megjegyzések Szabó László „Szelkup szövegek szójegyzékkel" 
című közleményéhez 

SZABÓ LÁSZLÓ 1964-ben Leningrádban szelkup szövegeket jegyzett feL 
Nyelvmestere T. D. Tagina tanítónő egyéves továbbképzésen tartózkodott ott . 
Gyűjtése értékét emeli az a tény, hogy a tymi nyelvjárásból nem állnak ren
delkezésünkre szövegek, sőt mivel Castrénnak tymi anyaga nincs, e nyelv
járásból csak néhány K A I DONNÉE, által feljegyzett szóra vagyunk utalva. 
DONNER tymi szótári feljegyzései mindez ideig kiadatlanok. 

SZABÓ szelkup kutatását két cikkben tette közzé. Az egyik, Die Laute 
des Tym-Dialekts des Selkupischen, a CoßeTCKoe (JjHHHO-yrpoBefteHHe I I (1966), 
4. kötete 295—301. lapján, a másik, a Szelkup szövegek szójegyzékkel című, 
a NyK. LXVIII , 250—277. lapján jelent meg. 

Észrevételeim elsősorban az utóbbira vonatkoznak. Ezek közzétételét 
azért is fontosnak tartom, mert SZABÓ mint írja, a gyűjtés kezdetén nem ren
delkezett a munkához szükséges szelkup nyelvismerettel. 

A hangtani megjegyzésekre (NyK. LXVIII , 250 kk.) észrevételeim a 
következők: 

1. A középső nyelvállású veláris illabiális hangra kár volt az £ betűt 
alkalmazni. Ez a jel K. DONNER és PROKOFJEV (SzelkGr.) feljegyzéseiben a és ä 
közötti hangot jelöl, míg a palatális e veláris párjának jelölésére mindkét 
szerző az e-t használja. Hosszabb tanulmányozás után bizonyára SZABÓ is 
rájött volna arra, hogy a redukált mássalhangzóknak sokkal nagyobb a 
szerepe ebben a nyelvjárásban (és általában a szelkup nyelvben), mint az ő 
lejegyzéseiből kiderül. Ha a szókat nemcsak főnévi igenévi alakokban jegyezte 
volna le, hanem igeragozási paradigmákat is gyűjtött volna, ezt bizonyára 
észrevette volna. Tagina nyilván az infinitivus morfémáját (-gu) hangsúlyozta, 
s innen ered SZABÓ szójegyzékében több ige infinitivusának két változata: 
omdgu-, omdsgw 'leülni', tärbgu-, tärbugu 'gondolni' (vö. D O N N . 1 mscr.: omdaar). 

A vokálisok hosszúsága-rövidsége terén is vannak SzABÓnak nyilvánvaló 
tévedései. Pl. (Sz.) adslggu- 'várni' — (D. mscr.) äddldza&r; (Sz.) aadelggw 
'mutatni ' — (D. mscr.) addldzaBr ; (Sz.) alc(e)gu 'esni, leesni' — (D. mscr.) 
aldaQr, äldzaor; (Sz.) paaga- '(fonott) szán, szánkó' — (D. mscr.) pad%a, päoza, 
pâdza, paDza 'Korb, Gefäss (aus Birkenrinde)'; (Sz.) go — (D. mscr.) Jçn 'Ohr'. 

A könszonánsok között a legérdekesebb az, hogy SZABÓ feljegyzéseiben 
előfordul a, x [= %] fonéma. Ez a hang DONNER szerint nem jellemző a tymi 
nyelvjárásra, PROKOFJEV szerint azonban a tymi nyelvjárásnak a Vaszjugán 
alsó folyása melletti csoportjában van A-zás (SzelkGr. 7). CASTRÉN szerint 
egyedül a narimi nyelvjárásban keletkezett más nyelvjárások szóeleji és szó-

1 K. DONNER kéziratos adatait Aulis J . Joki professzor szíves engedelmével közlöm. 
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belseji s-éből h. SZABÓ helyesen írja a Bevezetésben (NyK. LXVIII , 249), 
hogy nyelvmestere nyelvében számolhatunk bizonyos nyelvjárás-keveredés
sel. Az a tény, hogy a Középső-Tym melletti Napasz falu nyelvjárásában van 
h fonéma (DONNER TyM. nyelvmestere is ebből a helyiségből való, 1. MSFOu. 
XLIX, XII) , kétségtelenül magyarázható átköltözéssel, de esetleg hang
változással is. Donner és főleg Castrén óta könnyen fejlődhetett pl. a szóeleji 
közszamojéd s-ből h-, sőt ebből / is. CASTRÉNnál (MSFOu. 122 : 84) a 'gut' 
jelentésű szó a narimi nyelvjárásban hwa, hwá, SzABÓnál fa, faa. Az s > h 
(hw) >>/ hangfejlődésnek nyomai CASTRÉN anyagában is megtalálhatók. A N. 
logá 'Fuchs' szó instrumentálisa (i. m. 117) logahé, a N. Igőp 'Mensch' szóé 
kofe (i. m. 119). I t t kétségtelenül a -sä >• -hé > -fe hangfejlődéssel számolha
tunk. SZABÓ, DONNER és CASTRÉN alakjainak egymás mellé állítása nyilván
valóvá teszi a z « > A fejlődést. (Sz.) xaj 'szem' — (D.) Ty. sei — (C. 81) N. 
hai; (Sz.) xangsrgw, -u 'játszani' — (C. 83) N. handsernak; (Sz.) xare-lgu 
'befogni (lovat)' — (C. 83) N. harap, haarap 'ich band an' (Sz.) xyr ' tehén' — 
(DONNER., idézi J O K I : M S F O U . 103: 267) Ty. sír — (C. 86) N. hír, %ír, yiir. 

A következőkben SZABÓ szövegeihez fűzöm a megjegyzéseimet. Célom 
ezzel az, hogy egyrészt felhívjam a figyelmet a nyilvánvaló sajtóhibákra, más
részt pedig a téves lejegyzésekre, félreértésekre, hibás fordításokra. Célom az 
is, hogy rámutassak arra, mennyire azonosak ezek a tymi alakok CASTRÉN 
narimi alakjaival, s mennyire eltérnek K. DONNER tymi nyelvjárási meg
felelőitől. 

2.2:2 cuumel: a szó jegyzékben tévesen cuumel, vö. (C. 98) N. cuumel-kup 
'Samojede' | 4: ooylalgespyydet : helyesen -sp-vel, (D. mscr.) Ty. oyolaldzaBr 

'oppia', (C. 13) N. óogolak, oogoldsap. 
3.1. »tje; 1. DONNER: J S F O U . XXX/26, 1 — 13; ka§a: a szójegyzékben 

nem szerepel; (D. mscr.) Ty. ide; 2: sööt, helyesen sööt; 3. pöönege-(t)saj: 1. 
DONNER, i. m. jelentése nem 'boszorkány', hanem 'óriás és emberevő'; ebben 
a névben a saj 'szem' szó nem xaj alakban jelentkezik. Oka nyilván a név 
megőrző tendenciája | 7: nabiiUs xajd syywe: a fordítás helyesen: [belejutott 
a szembe hamu]. A cím helyesen: Mese. iige koma. 

4.1. aa§decad, kanacad: a cad gen.-szal álló névutó, 1. (C. 94) B. cad 
'npOTHß'; aagde:{0. 13) N. aadsede, (D. mscr.) Ty. äBa,äU | 2: waryla-y: (D. 
mscr.) Ty. uary, uarr, a -lay nyilván komparatívuszrag, 1. 7: keeklay: (C. 
49) N. keek, kek, kehek 'sehr', s tekintve, hogy a tazi nyelvjárásban a (PROK.) 
-lâ,-lâqi, CASTRÉNnál (i. m. 170) laka az összehasonlítás ragja, a tymi nyelv
járásban is inkább -lak vagy -lag a helyes | 3: yga-lguk 'mondja'. SZABÓ i t t 
súlyosan téved. Az általa közölt alak csak 'mondok' jelentésű lehet. Ha helye
sen az yga-lgux alakkal helyettesítjük, ennek jelentése '(azt) mondta'. A k—x 
tévesztés talán a magnetofon-felvétel rovására írandó. A -x Vx it t világosan az 
-s múlt idő megfelelője | 4: masyk: ilyen névmási accusativus nincs. Vö. (C. 
175) N. másem, -p, (177) KO. masem stb. A masyk k-]& esetleg a rákövetkező k-
hatására p-j-m-ből alakult, de a szójegyzékbe ezért mégsem vehető fel a hely
telen alak | 9: ündel'óemad alak is nehezen képzelhető el, nyilván: -cembad, 
mb (mp) képzővel, 1. (C. 23) N. undédsap stb., Ta. yndetjembam; esgyp: (C. 18) 
N. e-ds, (D. mscr.) *d%algu, ndzalaor 'puhua, sanoa', ëdz 'sana', edzaor 'sanoa'. 

5.1. kwere: (C." 43) N.'fateré, (DONN. : MSFOu. 'XLIX, 46) Ty. kuere, 
kudrä, kudrt) 'Krähe' | 2.4: cencekuk > -x, (C. 104) N. cencak, (D. mscr.) tsën-

2 Az első szám a szövegek sorszámát, a második a szöveg sorát jelenti. 
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d%aQr 'puhua' | 3: aaryo-yyt ^>aa aryo-yyt, vö. (C. 10) N. aha, ä 'nicht', ? N. 
ark 'ein anderer, fremd'. 

6.1. cel'erjga: < o r . (1. a szójegyzéket) | 2: moysrt: (C. 58) N. möger, 
mögor 'Ufer V, (D. mscr.) Ty. m^yor, mny*r 'Rücken'; a paarst ilyen formában 
érthetetlen; vö. (D. mscr.) Ty. par 'Kopf, Scheitel, Höhe, Spitze, Ende' , mint 
névutó lokativusban kellene állnia, 1. (PROK.) Ta. pârôqit 'Ha BepiUHHe'j 1. a 
Szó jegyzékben helyesen paaro-yet | 3: xoowanget'">• 1. 5/3: xoyynze-spa, (C. 84) 
hooyondsak stb. SZABÓ bizonyára ezt az alakot rosszul hallotta (w-t y helyett !); 
7: masy-Jc, 1. 4/4 | 9: yy ~>yk, 1. (C. 228) N. ek, (D. mscr.) Ty. ßg» (dgd, 90gd, 
öyd0) 'älä'; 12: tabyp 'azt', a fordításban az [azt]tehát nem [ ]-be; 16: nacaa-bet: 
lehetetlen, 1. (C. 187) N. na cagan stb. 'TyT'; ötcad: a cad névutó talán már 
raggá vált, 1. 4/1-et is | 24: tejka 'neked', vö. (C. 175) N". ténd(a), esetleg ennek 
és a meka 'nekem' alakvegyüléses formája | 26: maskyk, 1. 4/4 !; kadlax >> -k; 
29: iiyed >• iixed; 8: agaroo-dyd "> -t lehet csak | 9: ora-nyd >• -t, omdoligi'd > 
-t: lehetetlen még kiejteni is úgy, ahogy SZABÓ lejegyezte | 11: neetua: az -a 
suffixum az or. nyj. neetu 'nincs' igén | 21: xoyynzyguk > ~x | 24: coobarlam, 
(C. 105) N. cober, cö-ber, (D. mscr.) Ty. tsnbdr 'marja' | 29: ky, (DONN. : M S F O U . 
XLIX, 13) Ty. $!, ki, 36: kyy! \ 37: wate-p 'utat ' , de 27: watyp ua. SZABÓ 
efféle ingadozásai is mutatják, hogy i t t a második szótagban feltétlenül redu
kált, sőt hangsúlytalan lehet csak a vokális | 42 : paktyrla'X >> -k l 43 : pakter-
kuk > -x, különben az egész sorban helyesen -œ-val írandók az igék | 53: kap-
cidaadet, a szójegyzékben kaptycgu \ 55: soyo-rd >> -t \ 58: eed i awd a fordítás 
helyesen: apja és anyja; 1. (C 18) N. ed (o:ed) 'seine Mutter', (C. 17) N. au, 
éwe, äwe 'Mutter', (D. mscr.) Ty. eze 'isä', eue, eue-, auD 'äiti ' . 

8.2. warkeku-mbay, 1. 7/1: warkykumbay \ 3: jiidi > iidi: Px 3 du, 1. (C. 
20) N. i, í (ii) 'Sohn'. A j - protézis valószínűleg úgy keletkezett, hogy a 
gyűjtő leíratta a szöveget a nyelvmesterével, s az ebből az írott szövegből 
olvasta magnetofonba | 6: faalla-k: 1. 4/2 | 10: aca^>alca \ Iá: jiisplebe > 
iisplebe 1. 8/3 | 17: tabla, 1. (C. 176) N. tabat, (C. 178) KO. teblá \ 18: 
tärbeku-k > -x | 24: ära-nd > -md 1. 25: qobymd, 23: sm, 1. (C. 18) N. ép; 
üüdenan > üüdennan; jii *> ii \ 27:parcaa. ^>parcaa- \ 28: meexadi múlt idő 
lenne, helyesen: meeadi | 31: kelca >kel-, 1. (C. 49) N. keeldsak, ke-; epa- ~>eppa 
'fekszik' | S2:poxwaii-l >poxwali i ' l ; j i i lan > Ulan \ 33: pajaa-l'i > -li \ 39: tö-
xadi ^>tööadi | 40: tölca-t ^>tölcadet \ 41.: jilamdi ^>iilamdi, -la-: plur.-suff., 
-mdi: Px3duacc ; 42: qweeraq > -k \ 43: pajala-dynse lehetetlen! vö. (C. 153) 
N. loganindese, tehát a helyes alak *pajalandyse lehet csak | 47: paja-dny 
(paja-deny) > pajandy \ 51: eendene: raghalmozás | 53: cemnalaa-det 'a 
fivérei', vö. (C. 113) N. tebenja, FO. tämnja 'Bruder' | 55 : paja-ndese \. 
helyesen 53: pajaa-nandese j 63: qongardle > -rle \ 68: ooce-rjbyd, 1. (C. 15) N. 
ödjengnau, ődjengpáu, (D. mscr.) Ty. odirmaB 'sich verbergen' | 69: mega-lby 
(meza-lby), vö. (D. mscr.) Ty. missä-lbaQr 'tanssia, hyppiä' | 71: kanii'xyd 
< or. roHHTb | 77: adelggu, (D. mscr.) Ty äddldzaa; 81: nomn dat., (C. U9) N. 
nuun | 97: quttaree a tarée névutó, 1. (PROK.) Ta. cari \ 99: nap 'ezt', a fordí
tása tévesen van []-be téve | 103: epanda > eppanda ; ett oopket >> et toopket 
'a vízparton', 1. (C. 121 )N. top 'Rand'. A szó jegyzékben is téves tehát a szerző
től alkotott oopket '-nál, -nél' névutó | 106: caageguk > -x \ 119: tööw, 1. (0. 
116) N. töu; 121: quul'e > -le. 

Néhány megjegyzés a szójegyzékhez is fűzhető, abee-dacgu < or.; adelggu 
'mutatni ' , aadelggu 'várni'; al'cegu ^>alc-; -comb, a pelgo-mb [o:pelg-] szóban 
fordul elő, s jelentése 'hosszú', 1. (C. 98) N. cumb ' lang'; cum: jelentése nem lehet 
'szelkup', az alapszó cu, 1. (Ó. 98) N. cú 'Lehm, Erde ' ; ke ~>qe, 1. (C. 39) N. 
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Ige; ked-par >qetpar, 1. (C. 39) N. kêt-par, (D. mscr.) Ty. kudt-pär '6eper'; 
kondalgu és származékai, helyesen g-val, 1. (C. 36) N. kondak, (D. mscr.) Ty. 
JçondaQr 'nukkua'; mad ^>maat, 1. (C. 58) N. maat, mät, de (C. 1.20) mat, 
dativusa mat, matt; ma%crl^>-l; nadgu ^>nädgu, 1. (c. 65) N. nadák; nuneg 
(tkp. 'isten szava'); ól, ool, 1. (C. 14) N. ol; az oopket névutó törlendő, 1. 8.103; 
ooker, ookr > (C. 170) N. óker, (D. mscr.)Ty okkur, -r; pansetgu- — (D. mscr.) 
Ty. ptnd^aQ1, 'mit dem Strom fahren'; pöö — (C. 80) N. pö, pyö, (DONN. : 
MSFOu.' X U X , 95) Ty. pu-, -ty; puugond stb., a (DONN.: M S F O U . XLIX 170) 
Ty. püd$, pÜDÉ 'das Innere, Mitte, in, innerhalb' szó dativusa, jelentése tehát 
'-ba, -be'; qeettygu- (C. 40) N. Jgê-tap, feê-êtap, kätap, (D. mscr.) Ty. kettaGr; 
qostygu- — (D. mscr.) Ty. Jçostdgu; qwadgu- és qwatgw 'megölni' — (D. mscr.) 
Ty. kuedaß, kueßku ' töten'; a ëergu 'felvenni (ruhát) és a sergw 'bemenni, 
belépni' valószínűleg ugyanannak az igének alanyi és tárgyas alakja (1. vö. 
«rre a m. bújik ^ f i . pukea 'kleiden, ankleiden' igét, 1. MSzFgrE. 111); siw — 
(C. 91) N. im; tabe-k — (C. 113) N. tabék, tabék, (D. mscr.) Ty. tebsa; tapce-l 
'ma' — (D. mscr.) Ty. tapt'el; a tengu stb. első szótagi vokálisa csak ä lehet, 
1. fent az ugyanebből a tőből képzett tärbgu 'gondolni' szót, valamint a (C. 
112) N. tän 'Verstand', tänugu 'wissen' szót; töl'cgu ^>tölcgu; töögu — (C. 115) 
N. tögu, (D. mscr.) Ty. tüaQ ' tulla'; tööw — (C. 116) N". töu; tül'de >- tülde; 
ünte-l'cgu >> ündelcgu; wag — (C. 26) N". wac, wadz, (D. mscr.) Ty. uad. 

A felsorolt helyesbítések, javítások — számukat bizonyára még szapo
rítani is lehetne — azt bizonyítják, hogy 

1. Tagina — bár lakóhelye a Tym folyó mellett van — a CASTRÉNtől 
lejegyzett nyelvjárások közül a narimit beszéli, K. D O N N É E tymi nyelvjárásá
tól nagyon is eltér a nyelve. Jó lett volna megtudakolni, hogy Tagina szülei 
nem Narim vagy a Vaszjugán vidékéről költöztek-e mostani lakóhelyükre. 
2. Ilyen kevés anyagon nem érdemes, de nem is lehet hangtani vizsgálatokat 
végezni. 3. Érdemes lett volna a szövegek mellett több nyelvtani paradigmát 
gyűjteni. 

ERDÉLYI ISTVÁN 
* 

E R D É L Y I ISTVÁN barátom a szölkup1 nyelvnek kiváló ismerője. Köszö
net illeti őt azért a fáradságos munkáért, hogy összeállította SZABÓ LÁSZLÓ 
anyagközlésének hibáit. Jól hasznosítható észrevételei után felmerül az a kér
dés, hogy a SZABÓ közölte szövegek csakugyan a narymi nyelvjárásból szár
maznak-e, és hogy voltaképpen mi a különbség a narymi és a tymi nyelvjárás 
között. E R D É L Y I I. határozottan amellett szól, hogy SZABÓ szövegei narymi 
nyelvjárást tükröznek. A sok apró korrekció és a sajtóhibák feltüntetése között 
azonban a két szóbanforgó nyelvjárás jellemző vonásai annyira elsikkadnak, 
hogy döntésének indítékai - a N J ^ T y s kivételével — nehezen fogalmaz
hatók meg. 

SZABÓ LÁSZLÓ közleményének kéziratával annak idején magam is fog
lalkoztam. Az NyK számára írt lektori jelentésemből — Erdélyi I. mondani
valójának alátámasztására — szeretném ezen a helyen közölni az általános 
értékelő részt. Lektori véleményemnek ez a bevezető része így hangzik: 

1 Nem sajtóhiba. Az orosz közvetítéssel hozzánk is eljutott szelkup helyett helye
sebbnek tartanám az eredeti néphévhez közelebb álló szölkup alak meghonosodását. 
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„Szabó László «Szelkup szövegek» c. cikkét feszült érdeklődéssel vettem kézbe. 
A Tym folyó vidékéről ui. annak idején Castrén nem gyűjtött anyagot, Kai Donner 
szöveg- ós szógyűjtése pedig kiadatlan (pontosabban: szórványos adatokat közölt a tymi 
nyj-okból kisebb-nagyobb tanulmányaiban). Az e vidékről származó szöveg, miképpen 
általában bármiféle új szölkup szöveg, igen becses. 

- A szerző előzetes írásbeli konzultáció során tőlem kapta azt a tanácsot, hogy 
gyűjtését egyszerűsített, lehetőleg fonematikus írással közölje. A szerző láthatólag erre 
törekszik. A közölt szölkup anyagot átvizsgálva azonban meg kell állapítanom, hogy az 
írásmód nem fonematikus: külön jellel jelöl több olyan hangot, amely gyaníthatólag 
nem önálló fonéma. Azt is meg kellett állapítanom azonban, hogy Szabó L. szöveggyűj
tése nem olyan mennyiségű, amelyből a tymi nyelvjárás fonéma-rendszere teljes vilá
gossággal kibontakoztatható lenne. Konkrét változtatási javaslatot az átírásra vonat
kozólag nehéz tenni, hiszen a szöveget Szabó L. hallotta, s nem én. Néhány kételyemet 
és észrevételemet azonban szeretném ehelyütt kifejezni. 

Mindenekelőtt célszerű lenne, ha a szerző a 3. lap alján tett megállapítását akképp 
módosítaná, hogy fonematikus írásmódot megvalósítania — a nyelvjárás behatóbb isme
rete nélkül — nem lehetett, s ezért a szövegeket úgy közli, ahogyan hallotta, számolva 
azzal a veszéllyel, hogy esetleg több jelet alkalmaz bizonyos fonómák jelölésére. Ez az 
eljárás helyénvalóbb a jelenleginél, amely a fonémák megkülönböztetésére törekszik. 
A fonéma-rendszer azonban mégsem áll világosan előttünk. Sok a bizonytalanság a jelö
lésben, ami föltehetőleg az allofónok fel nem ismerésén alapul (pl. watep <<> watyp, cac-gu ^ 
caa^-ay, paneeÓed ~ paneefaet stb.). A 6 ós d talán már fonematizálódott ebben a nyelv
járásban, de a gr státusa tisztázatlan, nemcsak a q—g, hanem a g—y viszonylatában is. 
Külön bonyolítja a helyzetet a szövegekben levő k ~ y (szóvégi) és g r*j k (szóbelseji) vál
takozás u g y a n a z o n a m o r f é m á n b e l ü l (pl. qoëqaalyk — keeklay ; y^al-guk — 
man$ee%i-kuk stb.). Valószínű, hogy az egyetlen szóban (fa ,,jó") jelölt / hang nem fo
néma, hanem a x labializált allofónja ( = x0, vö. Castr. hwa a Narym nyj-ban — egyebütt 
sowa stb.). A x másik allofónja lehet a palatalizált x, melyet Sz. L. xj-vel ír (xjabargu, 
fonematikus átírásban valószínűleg xábargu). Persze it t az is lehetséges, hogy a xj-s 
írás- ill. ejtésmód (akárcsak a kj-s néhány szóban) Tagina cirill írásának, ül. oroszos ejtésé
nek a tükörképe. Minden bizonnyal az s sem tekinthető fonómának, és fenntartásaim 
vannak e tekintetben az íj-nel kapcsolatban is, amely jóformán kizárólag g előtti helyzetű, 
s ahol nem az, ott sem biztos önálló fonéma-volta. Talányos továbbá a k—q ellentétének 
jellege e nyj-ban (van -e egyáltalán?). Rengeteg kétely adódik a magánhangzók hosszú
ságával kapcsolatban: mivel nem elsÓ szótagban rendszerint a hangsúlyos szótag hosszú, 
az a kérdés merül fel, hogy vajon a mgh-k hosszúsága (ill. nyújthatósága) nem hang
súlyosságuk kísérőjelensége-e. 

Diftongusok e nyj-ban (legalábbis e szövegekből ítélve) nincsenek. Önmagában 
persze nem lenne képtelenség föltenni, hogy egyes hosszú mgh-k diftongizálódnak (mint 
pl. a turuchani nyj-ban a lab. á ;> pá). I t t azonban azokban az esetekben, ahol Sz. L. 
au és ou diftongussal számol, a valóságban 2 mgh két szótagú kapcsolatáról van szó, 
melyek között morféma- és szótaghatár van ! A mocaund, paarout, kucauta, moolaut(e), 
watout, oodound, xajound, mogound, %aut stb. alakokban az -ut(e), -und prosec.-rag, vagy 
pl. a qygaut-b&n az -ut a VxlPlur, a megelőző mgh pedig a szóval egybetartozik (olykor 
mint a mellék-, olykor az alapalternánshoz tartozó elemként). Az ilyen formákat éppen-
úgy nem tekinthetjük diftongust tartalmazó alaknak, mint ahogy az ii-yd, wasqwannaa-yt, 
töö-adst, nee-adet formákban levő iiy, aay, ööa, eea betűkapcsolatok sem jeleznek difton
gust. 

Az előadottakból világos, hogy Sz. L. átírása nem fonematikus. De ez az egyszerű
sített átírás, ha megmondja róla a szerző, hogy nem fonémákat jelöl, akkor nem félre
vezető, sőt hasznos. Hiszen a szövegmutatvány nyelvileg érdekes. Fő tanulságát abban 
látom, hogy a Castrén és Kai Donner idejében Narym és Vaszjugán vidékére korlátozódó 
/i-zás (más nyj-ok s hangja helyén) a Tym középső folyására is felhatolt ! Donner szórvá
nyosan közölt tymi, sőt középső-tymi (közelebbről napaszi, tehát Tagina falujából szár
mazó) feljegyzéseiben ennek még semmi nyoma. A h-zás Taginánál következetes: xyr, 
xaj, xa (itt ugyan: fa); mexyd, naagsrlaax, eexa, jiixyd, naadelaxe stb. Bizonytalanság 
(xaj mellett saj) csak a 3. szövegben, egy mitológiai alak nevének alkotó elemében mutat
kozik. 

Az elmondottakból következik, hogy az első 20 lapon közölt vizsgálati anyag nem 
a fonémákra, hanem a betűkre vonatkozik, a betűk környezeti megoszlását vizsgálja. 
Ezt a részt el kellene hagyni, s majdan nagyobb anyag alapján, hiteles eredménnyel el
végezni. Helyette e közleményben szívesebben olvasnánk a gyűjtés körülményeiről és 
módszeréről (pl.: leíratta-e a szöveget, vagy diktáltatta?; felvette-e a gyűjtést hang-



168 ERDÉLYI ISTVÁN—HAJDÚ PÉTER 

szalagra stb.; NB. ez utóbbi esetben tanulságos lenne egy alkalommal a Nyelvtud. Intő
ben a felvétel közös lehallgatását2 megrendezni)." 

Az idézet E. I. sok lényeges észrevételét alátámasztja (pl. a magánhangzó
kvantitás, A-zás, k r^x ~q) vagy más szempontból világítja meg (pl. az állító
lagos / kérdésében, mely gyaníthatólag nem is / , hanem x, s kialakulását 
tekintve polifonematikusan értékelendő: egy bilabiális mássalhangzó + h, ill. 
h + bilab. mássalhangzó egybeeséséből jöt t létre, vö. Ty t'obs „Wiege" ^ N 
Sotp = szerintem cox id. 1. DONNÉE, MSFOu LXVII: 74). 

Méltánytalan lenne elhallgatni, hogy SZABÓ L. a lektori vélemény konkrét 
javaslatait általában figyelembe vette és sokat változtatott kéziratán, ahogy 
ez lektori jelentésem és Sz. L. közleménye összehasonlításából kiderül. A hibás 
fordítások és tévedések száma így csökkent. Hangjelölését viszont lényegében 
megtartotta és ezen — a sajtóhibákat kivéve — E R D É L Y I ISTVÁN megjegyzései
nek ismeretében sem látok változtatnivalót. Ti. furcsa lenne, ha CASTRÉN és 
DONNER adataihoz igazítanánk hozzá SZABÓ szövegeit. Ezek az adatok persze 
nagyon-nagyon fontosak — mondhatni: nélkülözhetetlenek — a szöveg érté
keléséhez, elemzéséhez, de nem tekinthetők olyan normának, amelytől a mai 
gyűjtőnek nem szabad eltérnie. Két dologra kell utalnom ezzel kapcsolatban: 
a) CASTRÉN anyaga több mint 100 évvel, DONNERÉ több mint 50 évvel ezelőtti 
nyelvi állapotot tükröz (mindegyik a maga módján); b) a szóban forgó terüle
ten az utóbbi időben nagy mértékű nyelvjáráskeveredés ment végbe. Ez utób
biról SZABÓ — talán előzetes levelezésünk alapján is — így emlékezik meg 
cikkében: ,,G. M. PROKOFJEV azt írja a tymi nemzetiségi körletről. . ., hogy 
ot t csak szelkupok élnek. Számukat ebben a körletben 1930 előtt 500-ra 
becsülték, de 1930 után ez a szám körülbelül a kétszeresére nőtt, mert a 
délebbi3 szelkup területekről és a Vaszjugán környékéről a szelkup lakosság 
egy része áttelepült ide." (NyK LXVII : 249.) A PROKOFJEvre való hivatkozás 
voltaképpen magyarázatot nyújt arra a jelenségre, hogy miért jelentkezik a 
Narym környékére jellemző h a Tym menti Napasz m a i lakóinak nyelvjárá
sában. Mégis kár, hogy Szabó nem folytatta tovább a gondolatmenetet, hanem 
megelégedett azzal, hogy Tagina esetében „nyelvjáráskeveredéssel" számol
hatunk. 

Ha a A-zást mint legszembeötlőbb hangtani vonást tekintjük Tagina 
nyelvében, akkor első gondolatunk az lehet, hogy vajon ez a sajátság általá
nosan elterjedt-e Napasz környékén, vagy pedig pusztán a délről jött betele
pültek közösségére jellemző. Erre a kérdésre csak helyszíni tapasztalatok alap
ján lehetne válaszolni. Emlékezetünkbe idézve PROKOFJEvnek a szölkup 
méretekben nagyarányú áttelepülésre vonatkozó információját, amely szerint a 
tymi nemzetiségi körzet szölkupjainak száma megduplázódott, arra kell gon
dolnunk, hogy a mai tymi h-zás nem Tagina családjára korlátozódik, hanem 
legalábbis egy aránylag nagy közösségnek sajátja. Más szóval: a h-zás ma már 
nem csak az ún. narymi nyelvjárásban van meg, hanem a Vaszjugán és a 
Parabel menti nyelvjárásokon kívül a Tym folyó idékére is felhatolt. 

Ide kívánkozik még egy észrevétel. CASTRÉN és DONNER nyelvjárási 
megnevezései nem feltétlenül egy-egy nyelvileg jellegzetesen elkülöníthető 

2 Erre — tudomásom szerint — a mai napig nem került sor. 
3 Pontosabban a Parabel, Ob, Csaja vidékéről. — H. P . 
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nyelv járásterület egyenlő értékű fedőnevei. Az ő nyelvjárási rövidítéseik 
mögött dialektológiai szempontból különböző jellegű és értékű nyelvi egysé
geket kell látnunk: néha egy kisebb közösség, olykor csupán egyetlen infor
mátor nyelvét tükrözik. Igaz, mindkét kutató kísérletet t e t t a szölkup nyelv
járások szisztéma tizálására : északi, középső és déli nyelvjárásokról írtak, s 
noha osztályozásukban vannak eltérések, a tymi és narymi idiómát mind
ketten az északi nyelvjárásba sorolják. Ez a felosztás ma már tar ta lmát tekintve 
túlhaladott. Helyette PROKÓFJEV (szintén földrajzi alapú, de következéskép
pen nyelvi szempontból is indokolt) nyelvjárási felosztását használjuk, amely 
elkülöníti egymástól a tazi (v. északi), a tymi (v. középső) és a keti (v. déli) 
nyelvjárásokat. Számukra az a lényeges, hogy a középső (azaz tymi) nyelv
járáscsoport tagja pl. az alsó-tymi, középső-tymi, felső-tymi, vaszjugáni és 
narymi nyelvjárás. A középső nyelvjáráson belüli kisebb nyelvjárások rend
szerezése egyelőre alig lehetséges, legfeljebb egy-két kirívó (rendszerint hang
tani) sajátság alapján. Ilyen a középső nyelv járásterületen jelentkező h-zás, 
amely CASTRÉNnál a narymi nyelvjárásra jellemző, mai ismereteink szerint 
azonban a Vaszjugán, Parabel és a Középső-Tym folyása mentén is megvan. 
SZABÓ L. szövegének nyelvjárását érintő konklúziónk: a közölt anyag a tymi 
(középső) nyelvjárásból való, s ezen belül h-zó (ún. narymi) típusú. Egyéb 
nyelvjárási paramétereket azért nem vehetünk figyelembe, mert — nagyon 
igaza van ERDÉLYinek — ilyen kis terjedelmű vizsgálati egységen, mint ami
lyen DONNER és SZABÓ tymi anyaga, nem lehet minuciózus pontosságú hang
tani és morfológiai vizsgálatokat végezni. 

Végezetül még szóba hozom, hogy E R D É L Y I ISTVÁNnak a tanulmány 
egy-két részletére vonatkozó ítélete — benyomásom szerint — túl szigorú. 
Megjegyzéseiből ugyanis azt a tendenciát vélem kiolvasni, hogy helytelennek 
minősít minden olyan SZABÓ által lejegyzett formát, amit CASTRÉN vagy 
DONNER adataival igazolni nem lehet. Az óvatosság érthető és helyénvaló, 
de azért a való helyzet az, hogy a szölkupot aránylag kevéssé ismerjük, és ennek 
következtében szövegekben nem egyszer olyan alakulatokba ütközünk, ame
lyeket a tankönyvek nem tanítanak, s amelyek a krónikus szövegínség köze
pette nem mindig hitelesíthetők. Az ilyen formációk persze nem feltétlenül hely
telenek. Példaképpen említem, hogy E. I. tévedésnek könyveli el a SzABÓnál 
gyakran előforduló -k Sg3 végződésű igealakokat (pl. yga-lguk 'mondja'). Nos, 
ugyanilyen egyes szám 3. személyű igealakok vannak abban a középső nyelv
járásterületről (közelebbről Parabelből) származó mesében, amelyet DULZON 
te t t közzé 1966-ban: waryuku-k 'ő él', qwajaquq 'megy' (H3biKH H TOIIOHHMHH 
CnÖHpH I. TOMCK 1966: 97). Érdekes egyébként, hogy az 1. és 3. személy egye
zésére a déli nyelvjárásterületről is van példa: man türaiq, tab nej türar\ 'én 
sírok, (és) és az a nő (is) sír' (Bonpocbi JIHHTBHCTHKH. TOMCK 1966: 16); illikhurj 
wöskekur] 'él-éldegél' (A. U. flyjib30H, KeTCKne CKa3KH. TOMCK 1966 : 118). 
Bizonyos nyomai ennek CASTRÉN feljegyzéseiben is megtalálhatók. — Hasonló
képpen nem feltétlenül szükséges az i kezdetű szavakban mutatkozó j - pro
tézist a cirill írás felolvasása közben keletkezett hangnak tar tani , noha ennek a 
felfogásnak van bizonyos valószínűsége. Ilyen helyzetű protetikus j-t én is 
hallottam és le is jegyeztem a turuchani (északi) nyelvjárásból. Fontosabb 
azonban, hogy ilyen alakok PÁPAI KÁROLY szölkup szójegyzékében is feltűn
nek (jet, ji, jüdi stb., 1. NyK. LIV : 153), noha ő valószínűleg írástudatlan 
nyelvmesterekkel dolgozott. A protézist tehát spontán fejleménynek is t a r t 
hatjuk. 
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Hogy mi ebből a „tanulság" ? Talán semmi. Legfeljebb az, hogy gondo
sabb korrigálás (és kéziratelőkészítés) hasznára lett volna SZABÓ LÁSZLÓ 
közleményének*. 

H A J D Ú P É T E R 

Bemerkungen zur Veröffentlichung „Szelkup szövegek szójegyzékkel" 
[„Selkupische Texte mit Wörterverzeichnis"] von László Szabó 

Der Verfasser fügt zur NyK. LXVIII, S. 249 — 77 erschienenen Veröffentlichung 
„Selkupische Texte mit Wörterverzeichnis" von L. Szabó kritische Bemerkungen hinzu. 
Die Sprachmeisterin von Szabó wohne zwar am mittleren Lauf des Flusses Tym, doch 
stimmt ihre Mundart mit dem Tym-Wortmaterial von K. Donner nicht überein, und 
scheint eher mit dem Narym-Dialekt von Castrén verwandt zu sein. Der Rezensent 
korrigiert einige offenbare Irrtümer, unrichtige Bedeutungsangaben des Verfassers, wie 
auch manche Druckfehler. 

ISTVÁN ERDÉLYI 

Sich den Vorhergehenden anschließend teilt P . Hajdú den allgemeinen bewerten
den Teil seiner Expertise mit, welche er seinerzeit auf die Aufforderung der Redaktion 
der Zeitschrift „Nyelvtudományi Közlemények" hin über das sölkupische Material von 
László Szabó schrieb, und welche mit manchen wesentlichen Feststellungenvon I. Erdélyi 
übereinstimmt. Unter Berücksichtigung der Texte von Szabó und gewisser siedlungs
geschichtlicher Fakten stellt er fest, daß der sich im vergangenen Jahrhundert auf die 
Gegend von Narym beschränkende Gebrauch des h anstatt s taucht heute auch in der 
Gegend der Flüsse Vasjugan, Parabel, sogar in der des Tyms auf. Die veröffentlichten 
Texte vertreten — nach der Ansicht von P . H. — den in der Klassifizierung von Prokof-
jew als mittleren genannten Tym-Dialekt, genauer dessen Typ mit /j-Lautung. 

PÉTEB H A J D Ú 

* [Korrekturajegyzet:] Közvetlenül e szám imprimálása előtt kaptuk meg SZABÓ 
LÁSZLÓ munkájának angol nyelvű változatát (Selkup Texts with Phonetic Introduction 
and Vocabulary. Bloomington 1967, 62 1. — UAS 75. sz.). Az. amerikai kiadás — ta
pasztalataim szerint — az NyK-hoz benyújtott kézirat lektorálás előtti formáját tük
rözi, annak számos tévedésével, hibájával együtt. Az érdekeltek figyelmét ezért fel
hívjuk arra, hogy SZABÓ szölkup anyagának lehetőleg az NyK-ban publikált változa
tá t használják (ERDÉLYI ISTVÁN megjegyzéseinek a figyelembevételével), mert az an
gol nyelvű változat sok lényeges ponton félrevezeti a kutatót. — H. P . 


