
Morfonematikus szerkezettípusok a szölkupban 

I . Az alábbiakban a szölkup szavak, szótagok morfonematikai felépí-
sésének statisztikailag jellemezhető típusait szándékozom ismertetni. Kutatá-
taimból kiderül, hogy milyen szerkezetű a szölkup szótag és szó, és hogy milyen 
hangkapcsolatok fordulnak elő ebben a nyelvben. Ezek az eredmények a szöl
kup nyelv olyan általánosabb jellemvonásait mutathatják meg, amelyek talán 
a rokon nyelvek további összehasonlító kutatásában is hasznosíthatók lesz
nek. 

Munkám célja az volt, hogy ezzel az eljárással a szölkup bizonyos törvény
szerűségeit kibontsam, hogy ezúton egy esetleg később elkövetkező és a sza
mojéd, valamint a finnugor nyelvekre kiterjedő összegző munkához, ha szerény 
keretek közt is, de adatokat szolgáltassak, még ha ez a vizsgálat csak az egyik, 
de irodalmi nyelvként kezelt nyelvjárásra terjed is ki. 

Munkámban H A J D Ú P É T E R „Chrestomathia Samoiedicá"-ját használtam 
fel. A szövegben előforduló valamennyi szókészleti elemet feldolgoztam, s mivel 
az anyag a tazi nyelvjárást képviseli, ezért pontos képet csak erről a dialektus
ról kapunk. Folyamatos szöveget választottam, ezzel akarván biztosítani, 
hogy a való nyelvről alkossunk fogalmat. Három szempont szerint vizsgáltam 
meg a rendelkezésre álló szöveget. Ezek: a szó szerkezete a fonémamegoszlás 
alapján, a szótag szerkezete és a mássalhangzó-kapcsolatok. 

2a) Először is arra a kérdésre kerestem a választ, hogy bármelyik szót 
is vegyük alapul, milyen rendben épülnek fel ezek a magánhangzókból és a 
mássalhangzókból. A magánhangzó (V) és a mássalhangzó (C) kombinációs 
lehetőségeit matematikai úton megkaphatjuk, mindig attól függően, hogy 
hány fonémát tartalmaz a nyelv. Nyugodtan állíthatjuk azonban, hogy nincs 
nyelv, amely valamennyi lehetőséggel élne; a nyelv az elvileg rendelkezésére 
álló hangkombináció lehetőségeket csak igen korlátozott számban használja 
ki. Vannak olyan V és C kombinációk, melyek virtuálisan megvannak, és van
nak, melyek teljességgel lehetetlenek a nyelvben. Az alábbiakban bemuta
tom a lehetséges variációkat. A bontási elv a szavak fonémaszáma volt, erre 
utal a sor elején álló szám is. Azonos számú fonémával rendelkező szavaknál 
is többféle kombináció adódhat. Ezeket az alcsoportokat indexszámmal is 
jelöltem. Minden szerkezettípusra említek egy-egy példát, végül pedig szá
mokban kifejezve az egyes szerkezettípusok gyakorisága — alcsoportonként és 
összesítve egyaránt — következik, (ld. 1. táblázat). 

A folyamatos szöveg eredményezi, hogy nemcsak a főalakok, hanem a 
toldalékolt formák is számításba jönnek. A rövid és hosszú mássalhangzókra 
nem voltam tekintettel, hiszen ez csak kvantitásbeli különbség, ami a hangok 
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kapcsolódása szempontjából i t t irrelevánsnak veendő. (Kivételt képeznek azok 
az azonos mássalhangzók, melyek morfémahatáron találkoznak, azaz foneti
kailag hosszúként realizálódnak.)1 A magánhangzók mennyiségi megkülön
böztetésétől szintén eltekintettem, mivel megítélésük nem is mindig egyér
telmű. 

A kapott adatok segítségével megállapítható a tazi szölkup szó átlagos 
hosszúsága fonémákban mérve; ez pedig 5,5. Azaz minden száz szó 550 foné
mából épül fel átlagosan. (TARNÓCZY TAMÁS szerint a magyar szavak átlagos 
hosszúsága -— Ady költői nyelve alapján — öt hangzó, illetve két szótag.) 
További érdekességek mutatkoznak meg az adatok nyomán. A számszerű elő
fordulást tekintve a leggyakoribbak a négy, három és öt fonémából állók, ám 
eeeknél a típusoknál kisebb számú variációs lehetőség szerepel. (Relatív mér
tékkel mérve természetesen a 04 esetében az öt típus elég sok, különösen, ha 
a 07-nél is csak hét van.) Szabályosan emelkedik a típusok száma egészen a 
10—11 elemű szókig, majd hirtelen ismét visszaesik, és a 17 eleműeknél már 
csak egy van. A nagy variációs lehetőséghez azonban nem járul hasonlóan 
magas gyakoriság. A 09 eleműekig a gyakorisági érték általában öt fölött 
van, később ellenben egyre csökken, és állandósulnak az egyszeri előfordulások. 

Az öt leggyakoribb szótípus: 04.2, 05.1, 03.2, 05.3, 03.1. Ezek együttesen 
az összes szónak majdnem a felét teszik ki. Talán nem véletlen az a tény sem, 
hogy ezek közt éppen olyan szavak vannak, amelyeknek a morfonematikai 
szerkezete C -)- V torlódás nélküli variálódásából adódik (ill. egyszerű CC kap
csolat van benne). Különös módon egy (magánhangzó-) fonémából álló szóra 
példát nem találtam. 

2b) A szavak i t t megvizsgált szerkezettípusainak meghatározott szótag-
típusokból kell felépülniük. A következő probléma tehát az, hogy melyek 
ezek a szótagtípusok, és milyen elv szerint alkalmazza Őket a nyelv. 

A vizsgálat során figyelemmel kísértem, hogy valamely szótagtípus 
az illető szó hányadik szótaghelyén fordul elő. Ezzel a megosztással érdekes 
eredményre juthatunk. A táblázatban közölt számok mind adatszámok. 
A függőleges oszlopokban a szótagtípusok találhatók, a vízszintes sorok pedig 
azt mutatják, hogy a szóban első, második, stb. szótaghelyen áll-e (ld. 2. táb
lázat). 

A szölkup szótag magját mindig magánhangzó alkotja, és ezt a magot 
kíséri vagy megelőzi egy — esetleg több — mássalhangzó. A szótagok összessé
gének és a szavak számának ismeretében könnyen kiszámítható a szónak 
szótagokban mért átlagos hosszúsága, ami jelen esetben 2,45. MEÍTZERATH 
lényegesnek tartja a nyelveknél a szótagtípusok számát, mint nyelvi jellegze
tességet. A szölkupban ez a szám öt. (A magyarban 8, az angolban 16, a német
ben 19 a szótagtípusok száma.) 

A szótagtípusok előfordulási gyakoriságában lényeges különbségek fedez
hetők fel. Mindenekelőtt szembeötlő a CV szótagtípus viselkedése. Ez a típus 
önálló szókónt lényegesen ritkábban fordul elő, mint a CVC szótag. Figyelemre 
méltó, hogy a CV — mely összességében majdnem kétszerese a másik leggyako-

1 Megesik, hogy két azonos CC közé morfémahatár kerül, és így ezek voltaképpen 
nem egy hosszú C fonémának, hanem két C kapcsolatának számítanak. Előfordulásuk 
«sekély volta miatt nem tértem ki rájuk; a statisztikai átlagot nem nagyon befolyásolja 
e szempont mellőzése. 
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ribb szótagtípusnak, a CVC-nek — önálló szóként csaknem harmadrésze lesz a 
CVC-nek. Hasonlóképpen feltűnő, hogy csak V-ből (egy magánhangzóból) álló 
szó nem fordul elő, ugyanakkor két szótagosoknál nem csekély számban (182) 
mutatható ki az egyetlen V-ből álló szótagtípus. A CVCC típus előfordulása 
eléggé korlátozott. 

Az sem mellékes körülmény, hogy az egyes típusok milyen hajlandóságot 
mutatnak a szó bizonyos helyén való megjelenésre. A V és a VC szótagok főként 
első szótagi pozícióban találhatók, míg a CV valamivel gyakrabban fordul 
elő nem első szótagban. Érdekes kép rajzolódik ki a több szótagú szavak felé 
haladva. Négy, öt szótagtól felfelé a szavak szerkezete döntő többségében CV 
és CVC típusból épül fel, és egészen elenyésző számban bukkannak föl a többiek. 
A CV és a CVC szótagtípus eloszlása egyébként meglehetősen egyenletes; a 
CV talán szívesebben szerepel 2., 3., 4. szótagként. Az említett helyeken min
dig magasabb számban szerepel, mint az első szótagban. ACVC-nél ez nem rajzo
lódik ki ilyen élesen. 

Vízszintes irányú összegezésünk szerint a kétszótagos típus volt a leg
gyakoribb, több mint kétszerese a következőnek (háromszótagú), mely szin
tén csaknem kétszerese a négy szótagúaknak. I t t már erőteljesebb törés követ
kezik: az Ötszótagos típus kb. negyedrésze az előzőnek. A több szótagú rovat 
összefoglal tíz hatszótagos, három hétszótagos és egy nyolcszótagos szót. Mivel 
ezek ritkák, célszerű volt összevonni őket egy helyre. 

Az előbbiekből önként adódik egy összevetés: milyen arányban állnak 
egymással a nyílt illetve a zárt szótagok, vagyis a V - f CV és a VC -f- CVC -j-
CVCC típusok. Ezeknek aránya: 1,9 : 1. (TARNÓCZY TAMÁS statisztikája alap
ján a magyarban ez 1 : 1,45.) 

2c) Már a szótagtípusoknál szembeötlik, hogy a hangok bizonyos kap
csolódása elképzelhetetlen, vagy meglehetősen ritka a szölkupban. Elképzel
hetetlen például négy egymásután álló C egy szóban, de három C is elég 
szórványosan jelentkezik. Ez utóbbi hangkapcsolódási típus részletes vizs
gálatától ezúttal eltekintek, mert kevés példa áll rendelkezésre, és úgy tűnik, 
hogy ez a típus nem jellemző a nyelv egészére. A V W háromelemű kapcsolatra 
szintén nem találtam példát, sőt a VV-re is csak egy-két bizonytalan esetet. 
Ebből pedig bármiféle szabályszerűségre következtetni nehéz, hacsak arra 
nem, hogy a vizsgált nyelv nem szívesen állít egymás mellé két magánhangzót. 

A hangok teljes kételemű kapcsolatát nem kívánom kibontani ezen 
dolgozatban, bár feltett szándékom a szölkup kételemű kapcsolódások alapo
sabb feldolgozása. Pillanatnyilag arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a 
mássalhangzók egymással történő kételemű kapcsolatában milyen szabályszerű
ségek figyelhetők meg. Anyagomat teljes terjedelmében megvizsgáltam, és a 
CC kapcsolatokat első illetve második elemük szerint rendszereztem. Eredmé
nyeimet a 3. táblázatban mutatom be adatszámokkal és százalékarányban. 

Feltűnő, hogy e kapcsolódások mind szóbelsejében találhatók, kivéve 
a qw-t, ezt azonban — ha a g allofonjának tekintjük — kiküszöbölhetjük. 
Pusztán csak a teljesség kedvéért tar to t tam érdemesnek felvételét a hangkap
csolatok közé. 

A hangkapcsolat első elemeként a nazálisok 55,10%-ban, a likvidák 
31,74 %-ban, az explozívak 10,34 %-ban, a spiránsok 2,82%-ban fordulnak 
elő. Vagyis a leggykoribb első elemtípus a nazális. Ez azonban csak a gyakori
ság. A nazálisok 16, a likvidák 21, az explozívak 13, a spiránsok 9-féle hang-
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kapcsolatban szerepelhetnek első komponensként. Ezek tanúsága szerint 
tehát nem mindig függ össze a típusok nagy száma és a nagy gyakoriság, 
(w-előtagú 33,21%, de csak négy típusban !) 

Az előtagként meglehetősen alacsony számban képviselt explozívak 
utótagként az összes lehetőség 75,30 %-ában megtalálhatók. A többi ilyen 
megoszlást mutat : nazális: 11,19%, affrikáta: 9,72%, spiráns: 2,57%, likvida: 
1,22%. Ebben a pozícióban az explozívak érdekes módon nagy számú —30 
féle—típust mutatnak fel. (A többi: nazális: 17, spiráns: 8, likvida: 5, affrikáta: 
3.) 

Az első komponensként álló mássalhangzók közül az r- kapcsolódik a 
legtöbb elemhez, számszerint kilenchez. Ugyanakkor ez a hang második elem
ként egyáltalában nem szerepel. A t- mint utótag kilenc típust alkot, előtag
ként viszont csak négyet. Vannak tehát olyan fonémák, melyek a hangkap
csolatban főleg előtagként (pl. az r), mások viszont inkább utótagként lépnek 
fel (pl. a t). Ennek a jelenségnek a mozgató rugóját érdemes lenne feltárni. 

Talán egy szót még a háromtagú mássalhangzó kapcsolatokról. Bizo
nyára nem véletlen, hogy minden egyes esetben a leggyakoribb típusok vala
melyikéhez járult egy harmadik elem: ]nt; nts; mpt; rmt; ]mp. Érthető módon 
a kételemű ,,alap-hangkapcsolat" mindig nazális + explozíva összetételű. 

3. Dolgozatom olyan statisztikai eredményeket- tartalmaz, amelyek 
lényegesen nagyobb anyag feldolgozásával bizonyára módosulhatnak. A szöl-
kup nyelv fonéma-kapcsolódásainak fő sajátosságait azonban — legalábbis a 
tazi nyelvjárásra vonatkozóan — általában — remélhetőleg — jól szemléltetik. 
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Mop4>OHeiviaTHqeCKHe CTpyKTypHbie T H Ü M B cejibKynCKOM H3bii<e 

OraTHCTHqecKHe HCCJieAOBaHHfl VKa3biBaK)T Ha HeKOTopbie oSmne CBoíícTBa Ta30BCKoro 
flHaneicra cejibKyncKoro H3biKa. TaKHM cnocoöoM MM MO>KCM nojiynHTb HH(])opMan,HH o crpyK-
Type cjiOBa Ha ocHOBe pacnpeAeJieHHH (JIOHCM, o crpyicrype cjiora H O CBH3H 3BVKOB. 

CnoBa Ta30BCKoro AHajieicra nocTpoeHbi H3 nnra (JJOHCM H STO mnnercfi pe3yjibTaT0M 
pa3H0BeCHfl THna CJIOB C pa3JlHHHbIM KOJlHqeCTBOM <J)OHeM. H30 BCeX BapHaHTOB (j)peKBeHHHH 
CJIOB THna CVCV H CVCVC caMaH öojibinan. 

MHCJIO ranoB cjioroB ceJibnynCKoro — rorrb H cpeAHHH AJiHHa cjioroB 2,45. ^lacTOTa 
OTneJibHbix TnnoB pa3JiHHHa, H Aa>Ke (JtpeKBeHHHH OAHOCJIOÄHMX CJIOB- OTJimaeTCfl OT $peK-
BeHUHH MHOrOCJIO>KHbIX. 3 l ia í l 9TH THnbl, MO>KHO B3BeCHTb, KaKOBO COOTHOUieHHe M«K/ry 
OTKpbITbIMH H 3aKpbITbIMH CJIOraMH. 

B AByxajieMeHTHOH CBH3H corjiacHbix HMeeTCH onpeßejieHHafl 3aK0H0MepH0CTb. 3Ta CBH3b 
B CejibKynCKOM H3bIKe B 0 3 M 0 > K H 0 HCKJHOqHTCJIbHO BHyTpH CJlOBa. IlepBblM HJieHOM BbICTynaiOT 
i á m é Bcero Ha3ajibHbie, a nocjieAHHM — 3Kcnjio3HBbi. B TpexqjieHHoíí CBA3H «OCHOBC» Ha3ajib-
Hbifi -f- 3Kcnjio3HBa npHMbiKaeT KaKoft-HHÖyAb Tperaft sjieMeHT. 

Taiviaui MapK 
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1. táblázat 

A SZÓ SZERKEZETE A FONÉMA MEGOSZLÁSA ALAPJÁN 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

10. 
11. 
12. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

VC 
cv 
w 
vcv 
cvc 
vcvc 
cvcv 
vccv 
cvvc 
cvco 
cvcvc 
vcvcv 
cvccv 
vccvc 
ccvcv 
cvcvcv 
vcvcvc 
cvccvc 
vcvccv 
vccvcv 
cvcccv 
cvcvcvc 
vcvcvcv 
cvccvcv 
cvcvccv 
vccvcvc 
vcvccvc 
vccvccv 
cvcvcvcv 
cvccvcvc 
cvcvccvc 
cvccvccv 
CVÇCCVCV 
cvcvcccv 
vcvcvcvc 
vccvcvcv 
vcvccvcv 
vcvcvccv 
vccvccvc 
vccvcccv 
cvcvcvcvc 
cvccvcvcv 
cvcvccvcv 
cvcvcvccv 
cvccvccvc 
vcvcvcvcv 
vccvcvcvc 
vcvccvcvc 
vccvcvccv 
VÇCVCCVCV 
vcvcccvcv 
vcvccvccv 
cvcvcvcvcv 
cvccvcvcvc 
cvcvccvcvc 
cvcvcvccvc 
cvccvccvcv 
cvcvccvccv 
cvccvcvccv 

aJ 35 
na 53 
aë 1 
uca 113 
cap 155 
ätäp 69 
külä 283 
orsä 22 
qaiï 3 
qelm 1 
lakap 220 
utisä 15 
pakta 116 

amnap 19 
qwällä 1 
süriTa 74 
üköqil 9 
këisat 58 
ärjanti 24 
intiti 21 
küptna 1 
kêcoqit 55 
imakota 7 
koptati 46 
maöonti 95 
eptäqäk 8 
amirlej 4 
apsitqo 1 
qürirjiti 48 
Óontőqit 31 
kötalnit 8 
mäqtonti 20 
sumptäsä 1 
passejnti 2 
imakotap 8 
üntinniti 3 
ilimpáqi 6 
imilamti 3 
ilmatqär) 2 
omtäjnti 1 
cüläldtit 5 
lar\kaläla 5 
pikiltilä 34 
cipöqinti 16 
màtqintij 3 
ütecirjiti 1 
antöqinij 2 
iliptäqäk 3 
antöqinti 6 
orqiltiti 5 
ammäjntiti 1 
ammontijqo 1 
pacitikunä 4 
paktäldtit • 3 
tetalpisak 19 
qulalätcal 2 
sumpäptilä 12 
narältäjlä 2 
kincöqinti 4 

89 
268 

378 

371 

187 

216 

133 

82 



8. CVCVCCCVCV kïràjntiti 2 
9. CVCCCVCCCV - kontSäjnti 1 

10. VCVCVCCVCV imiïantisa 1 
11. VCVCVCVCCV imilâqinti 2 
12. VCCVCCVCVC orqilnâtit 9 
13. VCCVCCVCCV ünkltimpa 1 62 

11 1. CVCVCVCVCVC - ketikulâtit 2 
2. CVCCVCVCVCV lankalaláqi 5 

. 3. CVCVCCVCVCV kinaltimtï 7 
4. CVCVCVCCVCV qulalättäja 4 
5. CVCVCVCVCCV cesinilatqo 2 
6. CVCCVCCVCVC sànUrlimit 11 
7. CVCCVCVCCVC qontaUÏÏak 1 
8. C VCCVCCVCCV sumpäptimpa 3 
9. CVCVCCCVCVC nâqirmtalil 3 

10. CVCCCVCCVCV ma^tUUiïà 1 
11. CVCCCVCCCVC kontëàjntak 1 
12. VCVCCVCVCCV orimkilimni 1 
13. VCVCVCCVCVC imiïantinik 1 42 

12 1. CVCVCVCCVCVC katipontátü 2 
2. CVCVCCVCCVCV sôkaliâlniti 3 
3. CVCCVCVCCVCV temnÜantisä 2 
4. CVCCVCCVCVCV mitqïltir.iti 1 
5. CVCCVCVCVCCV sumpùoïamti 3 
6. CVCVCVCCCVCV säpütäjntiti" 1 
7. VCCVCVCCVCVC cmtalimpâmin 1 
8. VCCVCCVCCVCV cmtaltimpaU 1 14 

13 1. CVCVCVCVCVCVC tokkimâtalipil 1 
2. CVCVCVCVCVCCV Sütikotöqinti" 1 
3. CVCVCVCVCCVCV mitiqolammti 1 
4. CVCCVCVCCVCVC qontalaïiàtu" 4 
5. C VCCVCCVCCVCV sumpäptimpilä 2 
6. CVCCVCCVCVCCV sumpiptäqinti 1 
7. VCCVCVCVCCVCV omtafolimpisï 1 
8. VCVCCVCVCCVCV amirqolamrídqi 1 12 

14 1. CVCCVCVCCVCVCV kôptiraltirjiti 1 
2. CVCVCVCCVCCVCV küóinollálniti 1 
3. CVCCVCVCCCVCVC nüqilläjntitvj 1 3 

15 1. CVCCVCVCCVCVCVC kontaliäjkulimit 1 
2. VCCVCCVCCVCVCCV amnäntiptäqinti 1 2 

16 1. CVCCVCVCVCCVCVCV surnpikolimpiläsä 2 
2. CVCCVCCVCCVCVCVC qontaltäntäldtit 1 3 

17 1. CVCVCVCCVCCVCCVCV teliqantaltimpdti 1 1 
18 1. CVCCVCVCCVCVCCVCVC nüqilläjkolimpisam 1 

2. CVCVCVCCVCCVCVCVCV tattïëoUimpilatissa 1 2 
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2. táblázat 

A SZÓTAGTÍPUSOK 

V VO ov OVO ovoo összesen 

Egyszótagú 
szavakban . 35 53 155 1 244 

Kétszótagú 
szavakban 

1. szótag 
2. szótag 

182 41 
3 

507 
536 

174 
366 

1 905 
905 

Háromszótagú 
szavakban 

1. szótag 
2. szótag 
3. szótag 

52 33 234 
261 
301 

101 
157 
122 

3 
5 

423 
423 
423 

Négyszótagú 
szavakban 

1. szótag 
2. szótag 
3. szótag 
4. szótag 

26 33 131 
114 
188 
173 

35 
106 
38 
53 

1 
6 

226 
226 
226 
226 

ötszótagú 
szavakban 

1. szótag 
2. szótag 
3. szótag 
4. szótag 
5. szótag 

6 1 25 
35 
29 
42 
41 

19 
16 
20 

9 
10 

2 

51 
51 
51 
51 
51 

Ennél több szótagú szavak
ban 

1 2 55 31 — 89 

összesen 267 148 2725 1412 19 4571 
» y 

3. táblázat 

A KÉTELEMŰ MÁSSALHANGZÓ-KAPCSOLATOK 

1. Az első élem szerint 

nt 265 mt 71 It 65 U 72 rq 24 tq 27 kt 21 
nm 2 mp 65 In 43 lm 3 rs 9 ts 4 ks 1 
np 2 mn 15 lp 13 Is 2 m 7 tp 2 ke 1 
nq 1 mú 1 Ik 1 lp 2 rm 5 tk 1 

rrfk 1 Is 
lm 
Iq 

1 
1 
1 

In 1 rp 
rl 
rk 
rë 
rt 

3 
2 
1 
1 
1 

270 153 125 80 53 34 23 
(33,21%) (18,82%) (15,38%) (9 ,84%) (6,52%) (4 18%) (2 ,83%) 

pt 19 in 10 r)k 11 úe 6 qt 2 ëp 1 sq 1 
ps 2 n 3 rfi 3 ql 2 et 1 
pl 1 

jk 
jm 

3 
2 
1 

Vl 
•qn 
rjm 
VP 

2 
1 
1 
1 

qw 1 ëq 1 

22 19 19 6 5 3 1 
(2,71%) (2 ,33%) (2,33%) (0,74%) (0 62%) (0,37 (0, 12%) 
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2. A második elem szerint 

nt 265 mp 65 U
v 

72 In 43 ig 27 rs 9 nk 11 
It 65 Ip 13 ne 6 mn 15 /•g 24 ts 4 # 2 
mt 71 rp 3 ke 1 rn 7 i? 3 ps 2 mk 1 
kt 21 tp 2 In 1 nq 1 Ts 2 «& 1 
pt 19 Ip 2 rjn 1 lq 1 ks 1 Zifc 1 
T)t 3 np 2 sq 1 Is 1 rk 1 
qt 2 rjp 1 ëq 1 
r-í 1 ëp 1 
í í 1 

448 89 79 67 58 19 17 
(55,11%) (10,95%) (9,72%) (8 ,25%) (7,14%) (2,33%) (2,10%) 

rm 5 fl 3 in 10 pl 1 quo 1 rë 1 mn 1 
Tm 3 ri 2 
»ím 2 ql 2 
,/m 1 vi 2 
lm 1 
77m 1 

13 9 10 - 4 1 1 1 
(1,59%) (1 10%) ( 1,23%) (0, 12%) (0, 12%) (0,12%) (0,12%) 

/ 




