
A szelkup fonémarendszer kérdéséhez 

A szelkup nyelv a legkevésbé ismert láncszem a szamojéd nyelvek rend
szerében. Különösen kevés figyelmet fordítottak a szelkup nyelv hangtanára. 
Ezen a területen a kutatók semmiféle speciális vizsgálatokat nem végeztek, 
s a szelkup fonémarendszert a mai napig sem tekinthetjük tisztázottnak. 

A szelkup fonetika terén végzett kutatásainknak a célja a következő 
volt:1 

1. Rövid leírást adni a szelkup nyelv artikulációs bázisáról. 
2. Meghatározni a magánhangzók és mássalhangzók mennyiségi állo

mányát a szelkup nyelv különböző nyelvjárásaiban. Kimutatni a szelkup be
szédben használatos valamennyi hangtípust és fonetikus jellemzést adni há
rom-négy — különböző nyelvjárásterülethez tartozó — nyelvjárás hangjairól. 
Röviden leírni a magánhangzókat és mássalhangzókat, összehasonlítva őket 
az orosz, a német és néhány más nyelv hangjaival. 

3. Megállapítani a szelkup nyelv különböző nyelvjárásainak magán
hangzó- és mássalhangzó-megfelelési rendszerét. 

4. Meghatározni a magánhangzók és mássalhangzók előfordulási hely
zeteit a szóban, valamint a magánhangzók és mássalhangzók minden típusá
nak lehetséges kapcsolatait. 

5. Kritikai áttekintést adni a szelkup fonetika terén más kutatók által 
korábban végzett munkáról. 

6. Fonematikusan jellemezni a hangokat, meghatározni a szelkup nyelv 
fonómaállományát (a fonémák mennyiségét és minőségét), megkísérelni fone-
matikus jegyek alapján osztályozni a magánhangzókat és mássalhangzókat. 
Megállapítani a fonémák oppozícióinak rendszerét. 

. 
1 A szelkup nyelv kutatásával 1960-ban kezdtünk el foglalkozni. 1961 és 1972 

között évenkénti nyelvgyűjtő útjainkon minden szelkupok lakta területen megfordul
tunk — a középső Obnál és mellékfolyóinál (Ket, Tym, Parabel stb.), az Ob alsó folyásá
nál, a Taz folyónál, a Kurejkánál, a Turuchannál, a Pakulichánál, a Jelogujnál, a Symnél 
és a Jenyiszej más mellékfolyóinál — és nagy anyagot gyűjtöttünk: 32 kötetnyi (kb. 
8300 kézírásos oldal) elsődleges terepföl jegyzést szövegekből, elbeszélésekből, mesékből, 
egyes mondatokból és példákkal illusztrált szavakból, amelyek a tazi, tymi, középső obi 
és keti nyelvjárásterület 22 különböző nyelvjárását képviselik, ezenkívül készítettünk 
kb. 15 km hosszúságú magnetofonfelvételt is. 



136 A. I. KUZMINA 

Jelen cikkünkben csupán néhány megítélésünk szerint nagyon fontos 
probléma megvilágítására teszünk kísérletet, huszonkét szelkup nyelvjárás 
tanulmányozására és különösen a középső obi nyelv járásterülethez tartozó 
toguri2 nyelvjárás gondos vizsgálatára támaszkodva. 

A szelkup nyelv artikulációs bázisának jellemzése 

Minden nyelvre jellemző egy meghatározott artikulációs bázis. Artiku
lációs bázison mi, L. R. ZINDER nyomán, a hangképző szervek szokásos moz
gásainak és helyzeteinek összességét értjük az adott nyelvben.3 

A szelkup nyelv artikulációs bázisa nagyon sajátságos. Jellemezni elég 
nehéz, mert egységes szelkup irodalmi nyelv nincs, s az egyik nyelvjárásból a 
másikba való átmenet során meghatározott eltolódások és eltérések figyelhe
tők meg más nyelvek és különféle extralingvális körülmények hatására. Mind
azonáltal van egy egész sor az összes szelkup nyelvjárásra jellemző közös vo
nás. 

1. A szelkup nyelv minden hangja kitűnik artikulációjának erős feszes
sége vei és világosságával. Ez megakadályozza a magánhangzók diftongizáló-
dását és redukálódását. A magánhangzók viszonylagos redukálódása csak 
egyes nyelvjárásokban figyelhető meg hangsúlytalan helyzetben. A beszéd
szerveknek az artikulációra való beállítása a hangképzés előtt teljesen befeje
ződik, ez különösen a magánhangzókra érvényes. Az egyes hangok képzése 
folyamán a beszédszervek helyzete változatlan marad. Az egyik hangról a 
másikra való átmenet pillanatok alatt megy végbe. 

2. A beszédszervek artikulációja a szelkup nyelvben hajlékony és moz
gékony. A mongol nyelvektől eltérőleg a szelkupban teljes mértékben meg
engedett egészen eltérő helyeken képzett hangoknak a kapcsolata. Egy pala
tális mássalhangzó után álló világosan elölképzett magánhangzó teljesen sza
bályosan kapcsolódhat össze a szóban egy uvuláris mássalhangzóval, pl. naq 
«pa^q*» 'iszap', teq «Ëe:qx» 'fehér'. 

3. Az altáji típusú nyelvektől eltérőleg a szelkupban igazi magánhangzó-
harmónia nincs, habár a nyomai egyes nyelvjárásokban megfigyelhetők. 

4. Az egész szelkup magánhangzó-fonémarendszer alapjában véve a 
palatális magánhangzókból (számuk 12 és 14 között ingadozik az egyes nyelv
járásokban) és a ,,mixed" magánhangzókból (6 — 8) áll, veláris magánhangzó 
kevés van (4 — 6), illabiális veláris pedig egyáltalán nincs. A veláris és uvuláris 
mássalhangzó-fonémák száma is aránylag kicsi (a velárisoké 2 — 4, az uvulári-
soké 2 — 4) a labiálisokhoz, alveo-palatálisokhoz és palatálisokhoz viszonyítva. 
Azt is meg lehet figyelni, hogy a szelkup nyelv palatális magánhangzói az 
oroszhoz képest előrébb képződnek. 

2 V. M. Nadeljaevvel közösen végeztük a toguri nyelvjárás hangjainak speciális 
vizuális—akusztikus tanulmányozását (az informáns F . F . Tobolzina volt a Tomszki 
terület Kolpasevói kerületének Ivankino-Togur nevű falujából), a jakutot, az altajit és 
más szibériai nyelveket hasonlítási alapként használva. A vizsgálatokat a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Szibériai Részlegének kísérleti fonetikai laboratóriumában 
folytattuk le. 

3 JI. P. 3HHAep, Oömaíí 4>0HeTHKa. Leningrád , 1960. 66, 75. 1. 
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A szelkup nyelv artikulációs bázisát jellemezve azonban nem lehet arra 
a következtetésre jutni, hogy a szelkup nyelv artikulációja egészében előre 
tolódott el, mert a nem nagyszámú veláris magánhangzó [ti:], [u], [o:], [o], 
valamint a [k], [73], [q], [y] mássalhangzó-fonémák rendkívül gyakran hasz
nálatosak a szelkupban: minden helyzetben előfordulnak (szó belsejében, szó 
végén, de szó elején is, az [rß, [y] kivételével). 

5. Jellemző a szelkup nyelvre az is, hogy nincs észrevehető különbség 
a hangsúlyos és a hangsúlytalan magánhangzók között. Hangsúlytalan hely
zetben csak némi mennyiségi redukálódást figyelhetünk meg a magánhang
zóknál, minőségit nem. A hangsúlytalan magánhangzók lehetnek rövidek is, 
hosszúak is. 

6. A szelkup nyelv magánhangzói különböznek a hosszúság szerint. 
A hosszúság és rövidség a szelkupban fonematikus érvényű. Például: ta:p 
'az alja, a töve valaminek', tap 'ő ' ; ma:t 'ház', mat 'én'; qa:t 'homlok', qat 'kö
röm'; ka:p 'tűz csiholására való tapló', kap 'vér'; qa:'ra 'daru', qa'ra 'nagy 
falu'; la'öa 'darab' , la:'ka 'mozog'; tö:t 'vidra', töt 'ürülék'; to: 'el', to ' tó ' ; 
pö:j 'kőből való', pöj 'forró'; 'pu:ti 'a belseje valaminek, 'puli 'hód'; ö:ten 
(mergi) 'tavaszi (szél)', öten (lo:s) 'vízi (szellem)'; ta:tku 'sétálni', tatku 'hozni'; 
ti:t 'vessző, fűzfaág', titt 'felhő'; qa:j 'hideg reggel, reggeli lehűlés', qaj 'mi? ' ; 
qo:r 'mukszun', qor 'csődör'; ku: 'gyeplő', ku 'hová?' ; to:p 'szél, perem', top 
' láb'; kö:w 'folyó sebes szakasza', köw 'fajdkakas, najibHHK'; tu:t 'szárnya', 
(tu:) sä:gatu:t 'réce, qepHb (yTKa)', tut 'kárász'. 

A szelkup hosszú magánhangzók hosszúsága azonban jelentősen kisebb, 
mint a megfelelő német hangoké. Ha a német hosszú magánhangzók hosszú
ságát két mórának vesszük, akkor a szelkup hosszú magánhangzók hosszúsága 
megközelítőleg másfél móra lesz. Az orosz hangsúlyos magánhangzóhoz vi
szonyítva a szelkup hosszú magánhangzó feszesebb. Meg kell jegyezni, hogy 
a zárt magánhangzók hosszúsága kevésbé kifejezett, mint a nyílt magán
hangzóké; a szelkup rövid magánhangzók rendkívül rövidek (a redukáltakhoz 
hasonlóan). 

7. A szelkup nyelvben világosan megmutatkozik a magánhangzók labia-
lizációja, azonban az orosztól, némettől, franciától és más európai nyelvektől 
eltérőleg a szelkupban a labializáció nem kerek réses (horizontális), hanem 
lapos réses (vertikális), mint a mongol nyelvekben, ezért a gyakorlatlan kuta
tónak nehézséget szokott okozni a „mixed" labiálisoknak a ,,mixed" illabiá
lisoktól való megkülönböztetése hallás útján. 

A lapos ajakkerekítés nemcsak az [u:], [u], [o:], [o], [ö:], [ö], [ü:], [ü], [ë:], 
[ë] magánhangzóknál figyelhető meg, hanem a [w], «ß» mássalhangzóknál is. 
A labiális— illabiális ellentét a magánhangzóknál fonematikus a szelkupban, 
vő. [e] — [ë], [i:] — [ü:], [i] — [ü], pl. i:t 'a fia', ü:t 'víz', ti:t 'vessző', tu:t 
'a szárnya'. A sorok szerinti (palatális-veláris) ellentétnek is jelentésmegkü
lönböztető szerepe van: kunt 'sokáig', kunt 'ló', mo: 'ág', mö: 'lyuk, odú'. 

8. A diftongusok a szelkupban fónikusak (fonetikusak) és nem fonemati-
kusak, ezért nem vizsgáljuk őket a fonémák rendszerében. 

9. A szelkup nyelvre, ugyanúgy mint a jakutra és a mongolra, nem jel
lemző a szóeleji mássalhangzó-kapcsolat. A két vagy több szókezdő mással
hangzót tartalmazó orosz jövevényszavak átvételük során fonetikailag adap
tálódnak: a) a mássalhangzók közé egy magánhangzót toldanak be, pl. kirak 
'rpex, bűn', kurpa 'npyna, kása', kurasik 'KpacHBO, szép', wes 'ßce, BCH, mind', 
b) a szó elejére toldanak be egy magánhangzót, pl. istfena 'cTeHa, fal', istol, 
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ostol, ustol 'CTOJI, asztal', istarij, isHaraj 'crapbiH, öreg', c) Az egyik mással
hangzó, többnyire az első, kiesik, pl. torowatcegu '3ÄOpoBaTbCfl, meggyógyulni', 
torowatca 'meggyógyul', cicka ''immKa, madárka' (a p kiesik, regresszív táv
asszimiláció megy végbe, a szóbelseji mássalhangzók közé egy magánhangzó 
toldódik be). 

10. A mássalhangzók zöngésségi korrelációja a szelkupban fonológiailag 
irreleváns (ezért a szelkup nyelv mássalhangzó-fonémáinak mennyisége jelen
tősen kisebb, mint az orosz, a német vagy az angol nyelvben); a zöngésség sze
rinti korrelációs párok p—b, k—g, t—d, s—z, v—f nem két fonémát képvisel
nek, hanem egy fonéma kombinatorikus variánsait. A szelkup nyelv ivankinói 
nyelvjárásának mássalhangzó-fonémáinál megfigyelhetünk néhány törvény
szerű összefüggést a zönge megléte és hiánya, illetőleg a feszesség foka és a 
pozíciós körülmények között. 

A fólzöngés lenis-ek legfontosabb pozíciói: VCV (kexBa 'kicsi'), VLCV 
(^meDimba 'el-, odaér'), VCLV (taB^la 'ők'). Szó elején félzöngés hangok egyál
talán nem, szó végén pedig csak ritkán fordulnak elő. 

11. A félzöngós mássalhangzók egyes nyelvjárásokra kevéssé jellemzőek, 
más nyelvjárásokra egyáltalán nem. 

12. A szelkupban az intenzitás szerinti korreláció sem releváns. 
13. A különböző nyelvekből ismert mássalhangzó-oppozíciók rendsze

réből: 
1. zöngétlenek — zöngések — szonánsok T 0 X 

(orosz, jakut, tatár) 
2. erősek — gyengék — igen gyengék T ~D X 

(kalmük) 
3. aspiráltak — nem aspiráltak — szonánsok Tf Dc X T D 
4. rövidek — hosszúak — neutrálisok T D X T : D: 

(lapp, burját) 
egyik sem illik a szelkup mássalhangzókra, legjobban mégis a második. 

Habár erős—gyönge ellentét a szelkupban nincs, mégis szembe lehet 
állítani a gyenge mássalhangzókat az igen gyengékkel. A „gyenge" —„igen 
gyenge" ellentét fonematikus érvényű, amely az egész szelkup mássalhangzó
fonémarendszert áthatja. 

A szonánsok (igen gyengék) világosan szembenállnak a zörej hangokkal 
(gyöngék).4 [A zörejhangok (myMHbie) izomfeszessége közepes, ezért mint 
gyengéket jellemezhetjük őket]. 

14. A szelkup nyelv több mássalhangzója, a palatálisok kivételével, pa-
latalizált és palatalizálatlan ejtésű lehet. A palatalizáltakra, amelyek rend
szerint csak lágyrendű (MflrKOpflAHbiíí) szavakban fordulnak elő, a nyelv hátá
nak a kemény szájpadlás felé történő pótlólagos felemelése jellemző. A mással
hangzók keménysége (TBepfl,0CTb) és lágyítottsága (cManieHHOCTb) fakultatív, 
keménysége és lágysága (MHrKOCTb) — kombinatorikus. A kemény és lágyí-

4 A mongolok Szibériába jöveteléig a (bennszülött) szibériai népek nyelvében a 
mássalhangzók ellentétének alapját nem a zöngésség—zöngétlenség képezte, mint ahogy 
most a jakutoknál, tatároknál, oroszoknál és másoknál megfigyelhetjük (a törökök, mon
golok, oroszok — új jelenség Szibériában), hanem egészen más komponensek. A szamojé
dok nézetünk szerint a pretörök állapotot tükrözik, és a szelkupban jelenleg létező 
mássalhangzó-ellentét alapján fogalmat alkothatunk magunknak a szibériai pretörök 
nyelvek mássalhangzó-ellentéteinek rendszeréről. 
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to t t mássalhangzók a szóban elfoglalt fonetikai helyzettől függően lépnek föl. 
A kemény mássalhangzók alapjában véve veláris és mixted magánhangzók 
előtt jelentkeznek, a lágyítottak — rendszerint palatális magánhangzók előtt. 

15. A szelkupban nincsenek hosszú mássalhangzó-fonémák. A mással
hangzók hosszúsága, amely a kontraszt-korreláció (KOHTpacTHan Kopp.) ered
ményeképpen keletkezik (ÖV: — igen rövid mássalhangzó -f- hosszú magán
hangzó; CV — rövid mássalhangzó + rövid magánhangzó; C:V — hosszú 
mássalhangzó + igen rövid magánhangzó), nem fonetikus. Gemináták — ket
tős mássalhangzók — gyakran előfordulnak, de rendszerint asszimiláció követ
keztében (két fonéma asszimilációs kapcsolata). Ezért a rövid és a hosszú 
mássalhangzók ellentéte a szelkupban nincs meg. Példák a kettős mással
hangzókra: xlauttigu 'bepiszkítani' aHtedigu 'elrejtőzni', xkutta 'valaki', qwaHta 
'kezdett', vaHtoyin 'az úton', gälttaw 'ütöttem', *e:jatt 'vannak', lsomma 'mo
zsár, cTynKa', sa^ppede 'kettétört ' , tä^esua 'fagy (fn.)', valssedigu 'felemel
kedni', §de]ssar) 'inni akarok', qwa^nna 'elutazott', na^delannan 'a lányoknál', 
pa^nnit 'helyezte', Hwä:dannit 'becéz, cirógat, JiacKaeï', x(abikkar\ 'könnyedén, 
jieroHbKo', xä:kkuzar\ 'szokott lenni, ŐHBaJia', lsakka 'pata' , xsa:kkegu 'megkísé
relni', pa^ssaw 'helyeztem', ma'ssä 'velem', pa:lssedä 'szét-, megrepedt', xmotía 
'sarok', e^nnä ^vat'tïgu 'fölemelni'. 

16. A mássalhangzók labialitása és illabialitása a szelkup nyelv árnya
lati jegyei közé tartozik. A labiális magánhangzók előtt labiális, az illabiálisok 
előtt illabiális mássalhangzók jelentkeznek. A mássalhangzó labialitásának 
foka és formája az utána következő magánhangzó labialitásának fokától és 
formájától függ, például pi: 'nyárfa', pü: 'bögöly', pugu 'fújni', titt 'felhő', 
tut 'kárász'. A szelkup magánhangzók labialitása lapos réses. A mássalhangzók 
labialitása — lévén a magánhangzók hatásának eredménye — fonematikus 
szerepet nem játszik. 

A szelkupban igen erősen kifejlődött a hangok asszimilációja. A szelkup 
mássalhangzókra az asszimiláció különböző formái jellemzőek: teljes és rész
leges, regresszív és progresszív, közvetett és közvetlen). 

A szelkupban csak a magánhangzók lehetnek szótagképzők, szótagképző 
mássalhangzók nincsenek, az l, r szonánsok, amelyek néhány nyelvben szótag
képzők, a szelkupban nem azok. 

A szótagok összetételét a szelkupban a következő módon mutathatjuk 
be sematikusan: V, V + C, C + V , C + V + C, V + C + C, C + V + C + C, 
ahol a V magánhangzót, a C mássalhangzót jelöl. 

17. A franciától eltérőleg a szelkupban nincs meg a la pomme, personne 
típusú szóvégi mássalhangzók világos explozív szakasza, A szóvégi [m] a 
szelkupban gyakran implozív, például: qum «qum» 'ember'. 

18. A hangsúly a szelkupban dinamikus, a hangsúlyos magánhangzó 
némi megnyúlásával. Ellentétben az orosszal, ahol a hangsúlyos magánhang
zók hosszabbak és feszesebbek, mint a hangsúlytalanok, a feszesség a szelkup
ban a magánhangzó, és nem a hangsúlyozás tulajdonsága. A németben a hang
súly feszes, ezért könnyű megállapítani, hová esik; a hangsúly helyének hal
lással való meghatározása a szelkupban jelentős nehézségeket okoz (pa:tfcar\ 
'bemászok', pa:'rija 'keserű', qa:Ppi 'a megmaradt', a:ur'le 'ebédelve', qa:'r%-
min 'reggel'). 

A külön ejtett szónak a szelkupban egy vagy két hangsúlya van: a fő-
hangsúly és a mellókhangsúly. A hangsúly helyére vonatkozólag viszont fel-
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tétlenül kiegészítő vizsgálatokat kell végezni a szelkup nyelv minden nyelv
járásában, összehasonlító alapon. G. N. PROKOFJEV azt írja5, hogy a szelkup-
ban a hangsúly szabályszerűen az első szótagra esik, a harmadik ós ötödik 
szótag pedig rendszerint mellékhangsúlyt kap. Ez az állítása nagy mértékben 
a tazi nyelvjárásra vonatkozik. A középső obi nyelvjárásterület ivankinói 
nyelvjárásában a hangsúly igen gyakran a második szótagra esik, pl. nelva 
'nyúl', t'ar^ho 'kötél', na^grespugu 'rajzolni', pa.^rengigu 'csavarni; BHTb', képsek 
'nagyon', qawHe 'arccal lefelé', mu.^ge 'fagyai', me:Ha 'ide futott, npH6e>KaJi, 
ÄOÖewaJi, oiïqo 'jég', qom'dä 'pénz', nä.^däq 'lány', tadHel 'adj ' . 

Minden nyelvjárásra jellemző, hogy egy és ugyanaz a szó a különféle 
szóalakokban más-más hangsúlyt kaphat: [ü:DÍmin <*-> ü.^Dimijin 'este', *küriD 
'ló' <~ kün'DE^inDO 'a lovakból', *EIGU 'élni' ~ E^lenngak 'élni fogok', ë:nte^tàqij 
'hallgatnak (duális)', ^a:DÜDgeou 'várni ' -~ a:Dil{D^eÏD'ïlaj 'várunk (duális)', 
ë.-n^sel'dit 'hallgat', qoB 'bőr, i<o>Ka', qo^BoyoNDO 'bőrből', watt 'út ' , watHoonto 
'úton (prolat.)', set 'kettő' , se'DäqinDi 'kettőjükkel'. 

A szelkup mondatban a hangsúly határozza meg a ritmikai egységek 
határát . A ritmikai egységen belül a szó elveszítheti hangsúlyát. A mondaton 
belül két szünet között a hangok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, függet
lenül attól, hogy egy szóhoz tartoznak-e, vagy sem. Elterjedtebb az a (sandhi-
féle) összekapcsolódás, amikor az önálló szó utolsónak ejtett hangja kapcsoló
dik a következő szó kezdő magánhangzójához: ^omtigu 'imádkozni', nomnom-
tigu 'istenhez imádkozni'; ^kë:tcalomdakij 'egymás mellett ülnek (duális)', 
maPidew 'én veszem', mikaw ku^qadimba 'a tűm hová let t? ' , ke 'Csaja (folyó 
neve)', a:r\ 'torkolat', ke^na:r] 'a Csaja torkolata'; o:c 'taplógomba, ry6a', 
\kwe:no:c 'kinövés a nyírfán'. 

Néhány szelkup nyelvjárásban a szóhangsúly a jelentésmegkülönbözte
tés segédeszköze, pl.: me]pi 'odadott', ]me:pi 'megcsinált', me^ku 'adni', lme:ku 
'megcsinálni', Ho:qä 'darázs', lo.^qa 'róka'. 

Jelen munkánkban a szelkup nyelv középső obi nyelv járásterületéhez 
tartozó toguri nyelvjárás vokalizmusát vizsgáljuk, ugyanis a 22 általunk ta
nulmányozott szelkup nyelvjárás közül a toguri nyelvjárás magánhangzó
rendszere a leggazdagabb és legérdekesebb. 

II. 

A szelkup nyelv magánhangzó-fonémáinak kérdéséhez 

Hallással és a vizuális megfigyelés módszerével megállapítottuk, hogy 
a toguri nyelvjárásban 24 magánhangzó-fonéma van6 

5 T. H. npOKOCJDbeB, CebJlKynCKHH (OCTíIKO-CaMOeACKHH) B3bIK. «fl3bIKH H nHCbMeHHOCTb 
HapoflOB CeBepa.» I. Moszkva 1937, 15. 1. 

6 H o g y szemléletesebben m u t a s s u k be a szelkup nye lv magánhangzó-fonémái t , 
a V. M. Nade l j aev á l ta l javasol t s émát felhasználva, s ema t ikusan ábrázo l tuk őket az 
1. és 2. t áb l áza ton . Lásd m é g : B. M. Ha/jejiíieB, FIpoeKT yHHBepcanbHOH yHmJmijHpoBaH-
HOH (})0HeTHHecK0H TpaHCKpHnijHH. Moszkva — Leningrád 1960, 66, 62. 1. 
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1. a palatális illabiálisok: [i:], [i], [e:], [e], [s:], [e], [se:], [se], [a:], [a]; 
egyszerűsített átírásban: [i:], [i], [e:], [e], [e:], [e], [ä:], [ä], [a:], [a]. 

2. a palatális labiálisok: [y:], [y], [0:], [0]; 
egyszerűsített átírásban: [ü:], [ü], [ö:], [ö]. 

3. a ,,mixed" illabiálisok: [/&:], [tb], [o:], [9]; 
egyszerűsített átírásban: [i:], [i], [§:], [§]. 

4. a „mixed" labiálisok: [o:], [o]; 
egyszerűsített átírásban: [ë:], [ë]. 

5. a veláris labiálisok: [u:], [u], [0:], [0]; 
egyszerűsített átírásban: [u:], [u], [o:], [o]. 

A szelkup magánhangzók általános zonalitása (30HanbH0CTb) : a zárt 
magánhangzók nyíltsági foka 1 — 2, a nyíltaké 3 — 4 (részben 5 — 6). 

1. A palatális magánhangzók 

[i:] — hosszú, zárt, illabiális, apikális palatális magánhangzó, hátrább képzett, 
1. süllyesztett- 2. emelt nyíltságfokú. 

Az [i:~\ fonéma variánsainak képzésekor az ajkak nincsenek olyan erő
sen megfeszítve, és nincsenek olyan szűk réssé széthúzva, mint a németben, 
hanem kissé nyitottak; a nyelvhát elülső része erősen fölemelkedik, csúcsa 
középen fekszik a palatum elülső és hátsó része között (index 78), a nyelvhát 
hátsó része nem görbül meg. A beszédszervek artikulációja elég erősen hátra
felé tolódik el a kardinális [i:]-hez képest, ezért ennek a hangnak i-féle jellege 

van, pl. p*:«p-7» nyárfa'; ti:t«t — ^> 'vessző'. Attól függően, hogy milyen 

mássalhangzóval áll kapcsolatban, az [i:] lehet erősebben vagy kevésbé erősen 
, «x - i l 1 > A Í:T78 Í:T8 . , i: H i: H 
hátrább képzett ~ A H:D «k d» 'kosár, KV30B', i: « » 

I : J - 7 8 1:18 I :H « 3 I : H 
i: h 

'fiú' szavakban a magánhagnzó előrébb képzett és zártabb, mint a ti: nt~ >} 

'öl, ca>KeHb' szóban. 



2. táblázat 

A szelkup vokalizmus 

A szelkup magánhangzó-rendszereket, amelyek egy egységes vokális rendszerré szerveződnek, négy fonematikus jegy 

I. A nyelv vízszintes mozgása szerinti sorok (az orális rezonátorok beállításának típusai szerint) 

I I . Zártság (a nyelv aktív hátának felemelkedési foka a rezonátorok beállításakor) 

I I I . Időtartam (a beállított rezonátor működésének tartóssága) 

IV. Labialitás (az ajkak részvételének jellege az orális rezonátorok felépítésében) 

I I . nyílásfok zártak, felső nyelvállásúak középső nyelvállásúak 

I I I . aj akkerekítés illab. lab. illab. lab. illab. 

IV. időtartam hossz. röv. h. r. h. r. h. r. h. r. 

V. emelkedési fok 1 
2 

2 1 
2 

1 
T 3 3 3 

T 
3 
T 

3 
4 

3 
4 

palatálisok 1 : 78 
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I l . nyílásfok nyíltak, alsó nyelvállásúak 

I I I . ajakkerekítés illab. lab. illab. lab. illab. lab. 

IV. időtartam h. r. h. r. h. r. h. r. h. r. h. r. 

V. emelkedési fok 4 4 5 5 
> > 

palatálisok e: e - - se: 33 - - a: a - -

em. fok V« V. 4 4 5 5 

M o u o 
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Korábban minden valószínűség szerint két i fonéma létezett: [i:] és 

[i:], vö. ti: «ti:» ' t i ' , ti: «t ——» 'öl', ti:«t—-» 'ide'; si: «si:» 'coboly', si: «si:» 
i:.H EI: 

'kötés (sínél), KperuieHne AJIH Jibi>K', de jelenleg a szelkup nyelvet beszélők 
többségénél az [i:]—[i:] ellentét nem fonematikus. Palatalizált k mellett (Jci.'Det 
ti:r «k— :—dett ——r» 'teli kosár, nojiHbiH Ky30B') az 

I : H * i : t-
magánhangzó elő-

I :H 
rébb képzett, de ugyahhoz a fonémához tartozik. Ez angol típusú hang. 
Össze lehet hasonlítani a meat 'hús' szó hosszú [i:]-jével, amelynek nyíltsági 
foka 1, de hátrább képzett. A palatális [hs] affrikátának az [i:]-vel képzett 
kapcsolata (ci:be «hsi:be» 'légy, Myxa') előbb képzett hangot eredményez. 

[I] — rövid, nyílt, illabiális palatális magánhangzó, 2. nyíltsági fokú, kissé 
hátrább képzett «I78», pl. üt «titx» 'felhő'. A képzése erősebben is eltolódhat 
hátrafelé, pl. az uvuláris [q] után: I78 ~ I8 (ca:^agi «'háa:dzaqi» 'mennek 
(duális)'. De ez a hang pozicionális-kombinatorikus jellegű. Zártabb a magán
hangzó palatális és lágyított mássalhangzók után, pl. nimba «prmbA» 'apai 
nagymama, OTí̂ OBa MaTb', natVdeli «nahi'dsXi» 'oda'. 

[e:] — hosszú, illabiális palatális magánhangzó, 3. süllyesztett vagy 4 emelt 
nyíltsági fokú. Artikulációja és hangzása közel áll a német [e:]-hez a heben 

«he:b9n» 'emelni'szóban, pl. e:t « - ^ - t » 'falu' ne: in—^-i 'lány'. 
S-L: s-L: 

Lágy, lágyított és palatális mássalhangzók előtt és után ez a magán
hangzó zártabb, képzésében csaknem egybeesik a német [e:]-vel, pl. 'e:n£a 

«—^jidga» 'lesz', 'e:ja «—^ja» 'van, létezik', fe:k «he:kx» 'gyorsan', fe:q 
s-L: w s-L: 

«he:qx» 'fehér', pé.óe «'p'eike^» 'császármadár', kwe: «kßeT:>> 'erdei fenyő', gwe: 

«qßeT:» 'nyírfa'; vesd össze: 'okkir 'ne:t «'okkfór 7n—^-t» 'egy lánya', okkir'ne:t 
«okk/ör'jiet» 'egy közülük, egyikük'. 
[e] — rövid, illabiális palatális magánhangzó, 3. nyíltsági fokú, pl. jes «je±s» 
'volt', pen «pe±n» 'éjjel', pet «pe±t» '(az ő) éjszakája', pef «pe±íis» 'fejsze', xpe-
terou <<'pehe±rgu» 'bukfencezni'. w 

Az e magánhangzó valamikor minden valószínűség szerint önálló fonéma 
volt, nem pedig az [e] fonéma variánsa, aminek most tartjuk, vö. pef 'fejsze', 
pet 'éjszaka', pet 'fészek'. 

Hangsúlytalan helyzetben a rövid zárt e (mint kötőhangzó) nem stabil, 
hangzásában és artikulációjában néha az [i]-hez vagy az [9]-höz közeledik, 
pl. pa^tije 'keserű', lse:bekka 'evet, 6ypyH,nyK', totfej pí'elkant 'arra az oldalra', 
kufelne:m 'valahol', ipetergu 'puhítani, áztatni (bőrt)'. 
[s:] — hosszú, illabiális palatális magánhangzó, 4. nyíltsági fokú. Kiejtése 
során az ajkak passzívak. Közel áll a francia e-hez a mère «ms:r» 'anya' szóban. 
A szelkupban ritkán fordul elő, pl. te:pt «ts:pt» 'nedv, COK', se:m «SS:M» 'elég, 
XBaTHT'. 
[s] — rövid, illabiális palatális magánhangzó, kissé süllyesztett 4. nyíltsági 
fokú, a képzése nem tolódik el hátrafelé, nyíltabb, mint a hosszú szelkup [e:], 
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emlékeztet az orosz tjén szó £-jére, pl. tsp «te±p» 'férj, MV>K',
 ]dgu «e^lgu» 

'élni', eWe «e'lk±» 'le'. 
[se:] — hosszú, palatális illabiális 5. nyíltsági fokú magánhangzó. Artikulá
ciójára és hangzására nézve közel áll az angol sack «ssek» 'zsák' és a finn järvi 
«jservi» ' tó ' , az észt Icäre «ksere» 'éles', a karjalai «pitkse» 'hosszú' se-jéhez. Né
hány szelkup példa: tä:%ek «t98:lpe±kx» 'mókus', nä: «nse:» 'lány', Hwärgu 
«'tß33:rgTJ» 'lopni', liä:rg'tt«|t3e:rgu» 'elgennyesíteni, crHOHTb', lcwä:rgu«hsvse:rgu 

A A A 

'irigyelni', iqwä:dgu 'megharagudni'. 
[se] — rövid, palatális illabiális magánhangzó, 5. nyíltsági fokú. A rövid [se] 
minőségére nézve ugyanolyan, mint a hosszú [se:], csak kvantitásában külön
bözik tőle, pl. ces «ses» 'apa', sänt «jsent» 'új ' , mildätku 'szurokkal bekenni 
(csizmát), cMa3aTb ^erreM (canom)', sad'ku «ssed'ku» 'izzani, TJieTb', si:bo*krä 

«Ji:bo'krse» 'hab' , ^säBirgu <Os£ehrbrgu» 'kettétörni, (tr.)', täDatgigu «tsedaldgigu» 
A A A *—' A 

'háttal odasimulni, npH>KaTbCfl CÜHHOH', las^qättigu «las'qsettz&gu» 'megrázni, 
A 

BCTpflXHyTb', imädätqu «'msedsetkrj» 'bekenni, nOMa3aTb', lo^qäVgu «lo'qseX'gu 
A A 

'nyeríteni, p>KaTb\ 
Hangsúlyos szótag előtti első szótagban (ä^zel «se'ze^l» 'apád') az se 

valamivel hosszabb, mint hangsúlyos helyzetben (äs «ses» 'apa'), 
[a:] — hosszú, illabiális palatális magánhangzó, 6. nyíltsági fokú, pl. ta: «ta:» 
'hegy, ropa', sa: «sa:» 'kén', a:q «a:q» 'száj'; a:na «a:na» 'juh ismertetőjele, 
MeTKay OBU>I', [qa:da «qa:da» 'dér', a:rt «a:rt» 'keresztül', xqa:yal «'qaiyal» 'nagy
ujj ' , Ha:wa <<'ta:ßa» ~ «>ta:va» 'egér', pa:i>er «<pa:der» 'lábbeli kötőzsinórja, 

3aBH3Ka y qapKOB.' 
A kombinatorikus feltételektől függően az [a:] fonéma palatális [a:], 

hátrább képzett «a:h» és (uvuláris hangok után) veláris [a:] ejtésárnyalatok
ban jelentkezik. Például: lka:za «ka:3a» 'varjú', ma:t «ma,_:t» 'ház', qa:r «qa:r» 
'varsa, halfogó eszköz' (ez a magánhangzó nem önálló fonéma a szelkupban). 
A rákövetkező palatalizált affrikáta is befolyással lehet az [a:]-ra — a magán
hangzó zártabb lesz, pl. ^and'za «a^jjih^a» ('a:]aha) 'meny', 
[a] — rövid, illabiális palatális magánhangzó, nyelvállása a két alsó nyíltsági 
fokra esik. A kombinatorikus feltételektől függően az képzése eltolódhat hátra
felé [a ~ a h ~ *ea±]. A szelkup [a] kevésbé nyílt, mint az [a:]. Artikulációja 
során a szájüreg kevésbé nyílt, mint a hosszú a:-nál, pl. aps «aps» 'eledel', 
ant «ant» 'kivájt csónak, oÖJiacoK', ca^ra «hsa-lra» 'kiugrott', warq «ßaprq» 
'nagy', lap «lap» 'evező', pat «pœat» 'epe', kissé kerekített palatális [a] (pozi-

cionális, p után); cann «shanx» '-ig', sarkká «ja-i'kka» 'pata' , qal'l'a «qa'X'Va» 
'szürke sirály, MapTbiH' (a lágy X' miatt az a előbbre tolódik), ka-Ha «kah'la» 

'merítőkanál', qwats «qß— hhs r^ q ß — hhs» 'város'. 
a a 

Nyílt első szótagban a rövid magánhangzók kissé megnyúlnak, habár 
minőségileg ugyanolyanok maradnak, mint a rövid magánhangzók, melyektől 
artikulatórikusan és kvantitatíve különböznek. 

Lágy, palatális és palatalizált mássalhangzók előtt és után az a nyelv
állása kissé magasabb (kb. az 5. fok kétharmadát és a 6. fok egyharmadát 

10 Nyelvtudományi Közlemények 76/1—2. 



146 A. I. KUZMINA 

foglalja el; kiejtésére nézve az a fonémának ez az árnyalata az orosz tiRrtib szó 
magánhangzójára emlékeztet, közel áll a hasonló franciához, pl. úar «p.8Bar» 
'mocsár', naq «jiœaq» 'iszap', nap «ji^ap» 'kacsa', l'a*qak «X'a^'qa^k» 'szemte
lenül', Vadnak «X'a'nak» 'egészen közel, BnjioTHyio (? — Nehezen olvasható a 
kézirat. — M. T.)' tapt «'h^apt» 'harmat' . 

Létezik egy hasonló hosszú, alig valamivel zártabb, 5. nyíltsági fokú 
palatális magánhangzó is [œa:], például tâ:b «ÎPab» '(fa)levél', ifa:degw 
«hœa:degu» 'meggyújtani'. 

2. A palatális labiális magánhangzók 

[y:] — hosszú, lapos réssel kerekített palatális magánhangzó, 1 — 2 nyíltsági 
fokú, hátrább képzett. Mind zártsági, mind labialitási fokára nézve elmarad 
a német Übung 'gyakorlat' szó [y:]-je és a jakut Ty: «ty:» 'szőrzet' [y:]-je 
mögött. Képzésekor az ajkak laposan közelednek egymáshoz és nem húzód
nak előre cső formájában, amint ez például a németben történik. Példák: tü: 

y* y* 'v- 9 
«tyT:>> ~ «t — » 'tűz', ü:t<< — t» víz', pü: «py.» bögöly', ü:den«-^~ d — n» ~ 

Y : Y : Y : * 3 
Q 

«'y:d —n» 'este, BenepoM', ^ü:gu «'y:gu>> 'húzni'. 
* 3 * 

Palatális mássalhangzóval alkotott kapcsolatokban a szelkup [y:] fo
néma zártabb változatokban jelentkezik, nyelvállásában a kardinális [y:]-höz 
közelít, pl. fü: «hy»: 'föld', 6ü:r «fiéy:r» 'bot, nocox'. 
[y] — rövid, lapos réssel kerekített palatális magánhangzó, 1 — 2 nyíltsági 
fokú. Kiejtésekor az alsó ajak fölemelkedik a felsőhöz és nem nagy, viszonylag 
lapos rést alkot vele, az ajkak nem húzódnak előre, például: kunt «kynt» 'ló', 
Sünd «JYnd» 'belső rész'. 
[0:] — hosszú, lapos réssel kerekített palatális magánhangzó, 3—4 nyíltsági 
fokú. A szelkup [0:] nem olyan zárt, mint a német [0:], de nem hátrább kép
zett, hanem inkább egy [0:78] és [03:78] közötti hang. Csak az első szótagban 
használatos, pl. mö: «m0T:>> ~ «mce±:» 'odú, barlang, lyuk, Hopa', pö: «p0T:>> 
~ « p—1-» kő', tö:]nak «t0T:'nak» 'korsó, KpHHKa', kö:gu «k0T:gtr» 'felolvadni', 

œ ± : , 
sö:t «s0T:t» 'varrat, IIIOB', kö: «k0:>> 'öv', sö:ma «J0:ma» 'süketfajd nősténye, 
Konanyxa', nö:goda 'kinyílott', kö:t «k0:t» 'tíz', mö:lgegu «'m0:ld39gu» 'kimosni'. 
[0] — rövid, lapos réssel kerekített palatális magánhangzó, 3—4. nyíltsági 
fokú. Minőségileg általában egybeesik a hosszú [0:]-val, csupán kvantitásában 
különbözik tőle. Csak az első szótagban használatos, például: ör «0Tr» 'zsír', 
fkötpi «'k0tpi>> 'olvadó', pörirj «'p0r/&7)» 'körben', lpöcku «'p0Íisku» 'borotválni', 
kö*%a «k0"3a» 'fáj', ör^suj«0r'suj» 'zsíros', íöí«tot» 'ürülék' (vö. íő:í«t0:t» 'vidra'). 

3. A ,,mixed" illabiális magánhangzók. 

[H:] — hosszú, illabiális „mixed" magánhangzó, 1 — 2. nyíltsági fokú. Az 

«H:T» ~ «—— » ^ <</&:±» variánsokban fordul elő. Az [H:] fonéma variánsai
u l 

nak ejtésekor a nyelv háta teljes egészében fölemelkedik a szájpadláshoz, és a 
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begörbített nyelvhát folyamatos igazodással viszonylag egyenletesen fedi be 
a szájpadlást. A szelkup [EI:] fonéma nyelvállására nézve közel áll a SCEBBA 

akadémikus osztályozása szerinti kardinális ,,mixed" bi-hez, például: ti: 

« t H : T » ~ « t — - » 'ide', si:r «s/5T:r» 'tehén', mi:t, ^mi.da «mra:da» 'testvérke', 
1b: 

barátocskám!, 6paTHiiiKa', mi:l «mra:l» 'hullám', i:l «H:1» 'alj, fenék', mi:t 
«mia:t» 'máj ' , qi: «qra:» 'a közepe valaminek', li: «la:» 'csont', Hispegu «'tH:S-
pegu» 'hangosan szidalmazni, pyraTb MaTOM', kùrimba 'bevérződött'. 
[EI] — rövid ,,mixed" magánhangzó, az 1 — 2. nyíltsági fok 1 —22 zónájában, 
hasonló a hosszú [H:] magánhangzóhoz. A Z « B I T » ~ «—^-» ~ «tb±» variánsok

i g 
ban fordul elő. Nyelvállására nézve, mint a megfelelő hosszú magánhangzó is, 
a rövid [H] a ,,mixed"-sor alap-magánhangzója, például: pirfgir «p/67]'g/5r» 
'hangszer'. 
[a:] — hosszú, illabiális „mixed" magánhangzó, 4—5. nyíltsági fokú. Vilá
gosabb, mint az angol „mixed" [e:] a girl 'leány' szóban, és képzési helye 

3" 
kevésbé tolódik el. Csak az első szótagban használatos, például: q§: «q—->>~ 

9 : 
3: 

«qa:» part ' , *qç:la «q3:lA» 'partok', kwç.r) fqa:la «kß—-7] 'qa:1a» 'megmaradt, 
e: 

3: B ocTaTKe ocTajiocb', qwç:mr) «qß—--:tav]» 'megharagudtam'. 
9: 

Néhány mássalhangzó mellett kissé diftongizálódik, például: se:q 
3: 

<(s,63:qx» ~ «s —- qx» 'fekete'. 
9: 

Abszolút szókezdő helyzetben, nyílt szótagban az [Q:] fonéma rendsze
rint nyílt ejtésárnyalatban realizálódik — 5. nyíltsági fokú (vagy 4. süllyesz
te t t nyíltsági fokú). 

Az orosz nyelv erős hatásával összefüggésben — az oroszban a „mixted" 
magánhangzók rendszere nincs ennyire kifejlődve — a szelkup „mixted" [a:J 
fonémát kiszorítja a palatális illabiális [se:] fonéma, ez különösen fiatal és 
középkorú emberek beszédében figyelhető meg, például: ]o:§att «'9:dza-0> ~ 
«'89:o^a-0> 'énekelnek (madarak)', sç:q, 5ä:g«s/63:qx» <~«s8e:qx» 'fekete', xqwe:dgu, 

3: 
iqwä:dgu 'megharagudni' «'qß — d g u » ~ «'qß8e:dgF». 
[Q] — illabiális, rövid „mixed" alapmagánhangzó (azaz sem előre, sem 
hátra nem tolódik el a képzése), 3. és 5. nyíltsági fokú, nagyon gyakori a szel-
kupban, például: ser «s9Tr» ~ «S3±r» 'hó', kel «k9Tl» ~ k9±l» 'gödör', tent 
«t9±nt» ~ «tßnd» 'itt ' . Néha ez a hang a második nyíltsági fokú [/z»]-höz köze-
ledik: qom]de «qxo*md/&» ~ «qxo-m'd9» 'pénz'. 

Hangsúlytalan helyzetben a második és további szótagokban az [9] 
fonéma 3—4. nyíltsági fokú redukált, ernyedt képzésű és nagyon rövid „mix
ed" ejtésárnyalatokban jelentkezik, például: sa:bel, i]zabel«sa:b9l»~«i'za:b9*l» 

7Ç 7^ 7\ 

'valóban, B3anpaBfly', *kundek «kund — k» 'sokáig'. 
77 3 

10* 
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Abszolút szókezdeten az [a] fonéma nyíltabb ejtésű, például: 5. nyílt-
'3T 3T 3 

sági fokú: lelgirm—-ldzin» ' talp ' , |& «—k» 'nem, He', çnt «-^-nt» ' í j ' , dphvatku 
9 £L. 9 9 

iop'ßatku» '(füsttel) beborítani', dn^watpugu «9n'ßatpugu» 'bőgni (tehén)', 
^dtku «^tku» 'felakasztani'. A 

Szó belsejében [r] előtt az [e] fonéma variánsa diftongizálódik, az 5. 
nyíltsági foktól csaknem a 2.-ig süllyedő nyelvállással, ami a rákövetkező [r] 
mássalhangzó hatásával magyarázható. 

4. A ,,mixed" labiális magánhangzók 

o:] — hosszú, lapos réssel kerekített „mixed" magánhangzó, 4. nyíltsági fokú, 
például: që:n «qo:n» 'oldalra', ë:ga «o:dza» 'hátrafelé evez, TaÖaHMT (rpeöeT 
oöpaTHO AO noBOpoTa)'. A 

[o] — rövid, lapos réssel kerekített „mixted" magánhangzó, 4. nyíltsági fokú; 
artikulációjára nézve kevéssé különbözik a megfelelő [o:] fonémától, például: 
et «ot» 'víz', en «on» 'víz', ër}k «oigk» 'lOHra, halfogórekesz a folyóban, pbiÖ03ar-
paHHTebHoe coopyweHHe H3 nepenjieTeHHbix ApaHOK', vépqilgu «opq/&lgu» 'le
nyomni, npHflaBHTb'. 

Az [o:] és [o] gyakorisági indexe magas, de rendszerint csak az 1. szótag
ban fordulnak elő. 

5. A veláris magánhangzók 

[u:] — hosszú, lapos réssel kerekített veláris magánhangzó, 1 — 2. nyíltsági 
fokú. A szelkup [u:] fonéma hosszúsága a viszonylagos hosszúság—félhosszú
ság keretei között ingadozik: «u_[» ~ «u:x» ~ «u:T89» ~ «u:T», például: u: 
«u:T» 'fogoly (madár)', tu: «tu:T» 'szárny', u:k, UGICL «u±k», «'uT:glv» 'orr, va
laminek a vége', tu:ku «tuT:kV» 'evezni', u:rku «'uz-j-rkV» 'fürödni', Su: «tsV±:>> 
'föld', nu: «jiu±:» 'menyhal', pu:dal «lpuT:dAl» 'arc', sajnu: «sai'nu±:» 'szem

éi' 
pilla', su: «su:» 'csendesen', su^del «su-|Ë —1» 'csendes nap', ku:nku «ku:ngu» 

e * 
'elszaladni'. 
[tr] — veláris, rövid, lapos réssel kerekített magánhangzó, 2. nyíltsági fokú. 
A hosszú [u:] fonémához viszonyítva a lapos réses kerekítés kevésbé határozott. 

A kombinatorikus feltételektől függően 2. emelt és 2. süllyesztett nyílt
sági fokú árnyalatokban jelentkezik, palatális mássalhangzók szomszédságá
ban pedig előrefelé eltolódott ejtésárnyalatokban «uH» ~ «u» ~ «uT» ~ «u±», 
például: 'kundek «kund — k» 'sokáig', ung «unhz» ' tetű' , qum «qum^» 'ember', 

* 3f- T 
nuk «nuTk» 'nyak, a nyak hát fölötti része', lump «huHmp» 'hosszú', 
[o:] — hosszú, lapos réses kerekítésű veláris magánhangzó, 4. nyíltsági fokú. 
A pozicionális—kombinatorikus feltételektől függően a következő árnyalatok
ban fordul elő: «o:» ~ «o:T» ~ «o:±», például: qo: «qo:» 'fül', o:k «o:k» 'gallér'» 
lo:s «lo:s» 'ördög', qo:c «qo:hs» 'fülbevaló, cepe>KKa', ma^do'qaj «ma'^o-qAJ» 
'tagjai', nanfolgu «pap'ho±:lkü» 'széttaposni', no:gu «jio:Tgu» 'űzni, hajtani'. 

A hosszú, zárt variáns «o:» korábban minden valószínűség szerint önálló 
fonéma volt. Az idősebb nemzedékhez tartozó személyek szájában a po: «po:» 
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'fa' és a po: «po:» 'év' szavak «o:» hangjai lényegesen különböznek egymástól 
az emelkedési fok tekintetében: tau \po:qon «tau 'po:Tqon» 'ebben a fában', 
tau poiqint 'ebben az évben'. 

A szelkup nyelvjárások egységesülési folyamatának és az orosz nyelv 
erős hatásának következtében a fiatal és középkorú nemzedék nyelvében ez a 
különbség ma már elmosódott. 
[o] — rövid, lapos réssel kerekített veláris magánhangzó, 3 — 4. nyíltsági fokú. 
Tipikus ejtésárnyalatai: «o» ~ «o» például: opt «opt» 'haj ' , qopt «kopt» 'ágy', 
toVd«toVhs» 'sí', okker{Oók*AÏ» 'egy', to «to» ' tó ' , ö f go«0X'qo» 'nyál', cong«tsonts» 
'jégtorlasz', corgu tsorku» 'fellángolni'. 

III. 

A szelkup mássalhangzó-fonémák kérdéséhez 

A fő aktív hangképzőszerv alapján a középső obi nyelvjárásterület toguri 
nyelvjárásának mássalhangzóit a következőképpen osztályozhatjuk: 

1. labiálisok: [p (b)], [m], [ß], [v], 
egyszerűsített átírásban: [p (b)], [m], [w], [v]. 

2. alveo-palatálisok: [t (d)], [s (z).], [1 (1', 1)], [r], [n], [/ (3)], [tftdg)], (te), 
egyszerűsített átírásban [t (d)], [s (z)], [1 (1', })], [r], [n], [s (z)],*[ts (3)], (c). 

3. palatálisok: [j], [p], [V], [h (%)], [U], 
egyszerűsített átírásban: [j], [n], [P], [t (d)], [c]. 

4. velárisok: [k (g)], [73], 
egyszerűsített átírásban: [k (g)], [TJ]. 

5. uvulárisok: [q (g)], [y], [X], [(R), &)], 
egyszerűsített átírásban: [q (g)], [y], [x], [(R), (?))]. 

< < 
Az aktív hangképzőszerv izomfeszültségének erejétől függően a mással

hangzókat feloszthatjuk gyengékre és nagyon gyengékre. 
A zörejhangok (zár-, rés- és zár-réshangok) lehetnek periférikusak és 

centrálisak. A perifórikusokhoz tartoznak a labiálisok, a velárisok és az uvu
lárisok. A centrálisokhoz az alveo-palatálisok és a palatálisok. A centrálisok 
csoportja zárhangokra, réshangokra és zár-réshangokra oszlik. A zár és a rés 
(a centrálisoknál) fonematikus. A periférikusoknál ez a képzésmód nem lénye
ges, alapjában véve a zár uralkodik (p, k, q), s a réshangok csak mint ejtés
árnyalatok jelentkeznek (y, •/)• A zörejhangok rendszerint rövidek, előfordul
nak hosszú és félhosszú mássalhangzók is, de hosszúságuk feltételekhez kötött 
(oöycJiOBJieHa), a leggyakrabban asszimilációs jellegű. A zörejhangoknál nincs 
meg a zöngés-zöngétlen ellentét. 

A szonáns-hangok mind rövidek, nagyon gyengék, erősek nincsenek. 
A szonánsokat feloszthatjuk labiálisokra (nazálisok és orálisok), alveo-palatá-
lisokra, palatálisokra és velaro-uvulárisokra (3aflHeíi3biqH0-yByJiflpHbie). 

A szelkup nyelv toguri nyelvjárásában fonémaként szerepelnek a kö
vetkező mássalhangzó-kapcsolatok: qß (qv), kß (kv), sß (sv), tß (tv), hsß (BJv, 
nv), amelyek második elemét a bilabiális, lapos réses ß (néhány nyelvjárásban 
a bilabiális közel áll egy ultrarövid magánhangzóhoz) vagy a labiodentális v 
képezi. 



A toguri nyelvjárás mássalhangzó-fonémáinak táblázata 

az aktív hangképző szerv szerint labiálisok central isok 
velárisok uvulárisok 

bilab. lab.-
dent. alveopalatálisok palatálisok 

velárisok 

bilab. lab.-
dent. alveopalatálisok palatálisok 

az akadály képzésének módja szerint perif. 

alveopalatálisok palatálisok 

periferikus 

orálisok 

zárhangok P 
(b) t (d) fi (W k ( g ) q (?) 

orálisok 

réshangok egyfókuszú-
a k 

s (z) (x) (v) 

zörejhangok 
(gyengék) orálisok 

réshangok 

kétfókuszú 
ak f (3) orálisok 

zár-
róshangok 

egyfókuszú 
második 
elem 

(te) 

orálisok 

zár-
róshangok kétfókuszú 

második 
elem 

t( (d3) fié (hí) 

nazálisok zárhangok m n n n (h) 

szonánsok 
(igen 

orálisok 
réshangok 

közép réses ß V j 

gyengék) orálisok 
réshangok 

oldal réses 1(1, D A orálisok 

tvemu 
lánsok r (R) 

szonáns-zör 
(igen gye 

sjhangok 
ngék-gye sngék) 

tß (tv) 
sß (sv) 

fioß (Rév) 
(fiß) (fcv) 

kß (kv) qß(qv) 
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(air) (Kir) (S 17) (tu-) (fisir) 
(hu) 
(ftß) 

s(z) t ; 
Sil) &D 

te) 
te 

Ezeket a kapcsolatokat feltételesen szonáns-zörejhangoknak (nagyon 
gyenge hangoknak) nevezzük. 

Föl lehet tételezni, hogy a q$ kételemű, kétfókuszú hang. A zár két fó
kuszban képződik: az egyik akadály uvuláris, az elülső fókusz pedig labiális. 
Az alsó ajak a felsőhöz közeledik és lapos rést alkot vele. A második elem egy 
keveset késik. A gß időtartama azonban jelentősen felülmúlja egy mássalhangzó 
hosszúságát. A föltételezésünk ellen szól a következő öt hangkapcsolat jelen
léte is: qß (qv), kß (kv), sß (sv), tß (tv), shß (hsv), ellenkező esetben mindeze
ket a kapcsolatokat kétfókuszú fonémának kellene tartani. 

Idézünk példákat: qwe: 'nyírfa', qwäyer 'tokhal', qwat pa:r 'váll', kwe: 
'erdei fenyő', swä:ra 'esik (eső)', svaira 'szeret', cwe:zar) 'tisztán, onpflTHo', 
cve:ígaj pet 'sötét éjszaka', twä:dalgu 'becézni, jiacKaTb', tvetarcimba 'elrejtő
zött ' , tve:k 'liba', tvega 'szűk', (ve:r 'qßop', twä:rgu 'lopni', swäcq 'dió, opex', 
sve:j íu 'agyagos föld', kac^vatku 'csörömpöl (vassal)', qwä:j 'BOflyx', kväj 'folyó
szakasz', me:kwatt 'csinálnak'. 

Azt, hogy ezek a kapcsolatok fonémák funkcióját töltik be a nyelvjárás
ban, minimális párok megléte is igazolja: qwatku 'megszerezni, megölni' — 
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qatku 'valahová kerülni, .neBaTbCfl'; qwat pa.r 'váll' — qat 'homlok'; swa: 'jó' 
— sa: 'kén'; twäsrgu 'lopni' — tä.rgu 'elgennyesíteni'; svä.ri 'szeretett' — vä.ri 
'ravasz, alattomos'; tveg, ivega 'szűk' — tek 'gyorsan, hamar' stb. 

A / fonéma csak orosz jövevényszavakban fordul elő. A ts rendkívül 
ritkán használatos, csak néhány cotfom 'szervusz'-típusú jövevényszóban ta
lálkoztunk vele: orosz jövevényszavakban «-vei helyettesítik, például: u:lisa 
'utca, yjiHija', sa:r 'cár, íjapb'. 

így a szelkup nyelv toguri nyelvjárásában 24 (az idősebb nemzedék be
szédében 29) mássalhangzó-fonémát lehet kimutatni. 

A szemléletesség kedvéért a következő oldalakon sémák és táblázatok 
formájában is bemutatjuk őket. 

Példákat idézünk. 

I. illabiális palatális magánhangzók 

pi: 'nyárfa', ti: 'öl (fn.)', H:D '(vessző)kosár, Ky30ß', ti:t 'vessző', ci.q 'ki-
_i;J 
készített bőr', i: 'a fia valakinek', 'ki:detti:r 'teli kosár', pa:ícri: ' tarka, necTpan', 
nak'ri: 'mintával, rajzzal, c pHcyHKOM', ci.be 'légy (fn.)', ëi: 'coboly', ti:s 'nyír-
fahéj (a csum készítéséhez)', i.vaqij 'vettek (duális)', m'íder) 'egészen közel', 
si:ja 'MajibKH', si: 'kötés (sínél)'. 
[i] tit 'felhő', 'ca:^aqi 'mennek (duális), ap'tigu 'szaglani', pa:'rija 'keserű', 
nimdigu 'nevezni', nim'ba 'nagymama, 6a6yiiiKa'. 
[i:] i:\el 'vedd', i:ku 'venni', 'i:waqij 'vettek (duális)', 
[i] naíi'DeTe 'oda', limBi pa'ja 'nősténysas'. 
[e:] te:k 'gyorsan', kwe: 'erdei fenyő', qwe: 'nyírfa', (e:q 'fehér', peáe 'császár
madár', ce:nca 'beszél', 'sidim'gedi 'második', pe:ngit 'keresni fog', tve:ga 'vé
kony', e:nga 'lesz', e:ja 'van', ne.vi 'egymást, duális 1.', o'kir ne:t 'egy közülük', 
ne:u, úe:w 'féreg', '§e:bekka 'evet', tap'te:l 'ma', ce:lm 'kötél'. 
[e] pet' 'fejsze', om'be 'az imént, TOJibKO MTO', jes 'volt', pet 'éjszaka', pen 'éjjel', 
ne'va 'nyúl, fn.', few, feu 'fagyai, qepeiviyxa', mu-Jge 'fagyai', úe'vralgigu 'szop
tatni ' , 'peCergu 'bukfencezni', úeps 'mell'. 

— e:t 'falu', ne: 'lány', ce: 'tuskó, KOJio/i,a', kve:nt 'hajnal', me.ia 'odafutott', 
Le±;J 
se: 'nyelv', le:wi 'deszkából való', sve:digu 'köpni'. 
[e:] te:pt 'nedv, lé, COK', se:m 'elég, xBaTHT', ks:(i koringe ' tűtartó ' , se:rgu 'fel
venni (ruhát)', ke:l§eépugu 'féltékenykedni', qwe:deígegu 'találkozni', se:rcigu 
'felöltöztetni valakit', qwe:qer ' tokhal', kve:zi 'vasból való'. 
[e] tep 'férj, My>K', e'lle 'le', el'gu 'élni', e'tterbar) 'főzök', nemgidi 'névtelen', 
nept '(az ő) neve', 'setku 'felébreszteni', a'ttedigu 'elrejtőzni' petqelgu 'össze
gyúrni', sendigu 'a hüvelyébe betenni', pet 'fészek'. 
[se:] tä:'bek 'mókus', sä: 'koporsó', va:ri 'ravasz', qä:detcigu 'sámánkodni', 
lä:r 'dal', qä:d 'ráolvasás, bűvölés', nä:gu 'cTaBHTb njieHKH' tä.n 'ész', tä:gu 
' rothadni', sä:tgu 'kiélesíteni', swä:ra 'esik (eső)', twä:dalgu 'becézni, jiacKaTb', 
svä:rgu 'szeretni', tä.lgegu 'megrakni', megterhelni'. 
[aa] äs 'apa', sänt 'ú j ' , mfdätku 'szurokkal bekenni (csizmát)', pö:j sälg 'fenőkő', 
si:bo'krä 'hab', 'tabit ta'rä 'hozzá hasonlóan', sväck 'fenyőtoboz', sädku 'izzani, 
TJieTb', 'sabirgu 'kettétörni', 'tädal$igu 'háttal hozzásimulni', las'qättigu 'rázni', 
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'qwädimbigu 'veszekedni, szidni', U'qäVgu 'nyeríteni', li'lättigu 'szőnyeget ki
rázni', 'mädätku 'bekenni'. 
[œa:] tab '(fa)levéT, tä:gigu 'dobni', 'fä:degu 'meggyújtani', tä.ra 'a fele valami
nek', nä:p 'kacsa', (ä:raj 'szétágazó', iä:r\gugu 'nem lenni', tä.xlaj 'dobunk 
(ige)', nä:betcigu 'kacsákat fogni', täbista:ye sedequn 'ők ketten' . 
[œa] nak 'iszap', nar 'mocsár', nap 'kacsa', t'apt 'harmat' , Itat 'belek', parg 
'has', a.nda 'meny', pa:Vda 'anyós'; CBeKpoBb', efda 'após, CBeKOp', narjt 'vas
tag', 'Ikäzir 'hurokcsapda kacsákra, neTJifl Ha yTOK', näqqilgu 'visszahúzni, 
OTTHHyTb', l'ändigu 'elszegődni', känditparj 'átáztam', lían'di ser 'nedves hó', 
näqqilgu 'dohányozni', lía'du 'kosár bogyók számára, HaÖHpKa', ía:r 'lett, cTaü'. 
[a:] a:q, á:r\ 'száj, torkolat', ta: 'hegy, ropa', sa: 'kén , qa:r 'varsa', sa:r 'sirály', 
'a:bik 'fedél, tető ' , a:rt 'keresztül', 'a:na 'juhok ismertetőjele', qa:da 'dér', 
sa'qqa:qi 'éjszakáztak (duális)', qa:dar] 'dér, dérrel borított? (A kézirat nem 
világos. — M. T.), qa:j 'erős', qa:dar\ 'világosan, cBeTJio', qwa'nna:q 'elmentek 
(duális)', qa:bku 'kijavítani, megfoltozni', ca:qqägu 'kiteríteni, paccTeüHTb', 
sa:tc 'csalán', qa:gal 'nagyujj', 'ta:wa 'egér', pa:roqij 'felső', (porq 'ruha'), pa.der 
'lábbeli kötőzsinórja', qa:birgu 'hájasodni, hízni', 'ta:rku 'felosztani', qa:s 'fa 
kérge', a:mbigu 'ásítani', a:tcegu 'őrizni'. 
[a] aps 'eledel', anD 'kivájt csónak', ka'la 'merítőkanál', qwatc 'város', warq 
'nagy', laB 'evező', pat 'epe', 'lakitku 'csuklani', tat ' te ' , sar\k 'süketfajd', sas 
'szemét', paq 'fogantyú', qand 'jégkéreg, Hacr', ka'nak 'kutya' , cann '-ig', 
i'ä.-'par) 'egészen közel', qwarju 'menni', icagirgu 'kiszárítani', 'larimbigu 'félni', 
kod'za pa'ja 'pók', watt 'út ' , satcim 'nehezen, Tflwejio'. 
[a] tüvejamge 'jöjjenek (duális), nycTb OHH BflBoeM npHAyr', tü:ee'jatte 'mind 
jöjjenek', pus iFe'jamge 'hadd éljenek (duális)', sojetdi'jamge 'hadd éljenek 
ketten'. 

I I . labiális palatális magánhangzók 

y: tü: 'tűz', ü:t 'víz', ü:den 'este', Ü:GU 'húzni', ü:golgu 'húzni', ü:te 'gyalog', 
Y; 

pü: 'bögöly, nayT', sü: 'kígyó', 'pü:wa 'fülesbagoly', cü:r 'bot', pü:tku 'követni, 
szimatolni', pü:rgu 'megtapogatni'. 

y kunt 'ló', üldugu 'átázni', ü'dudigu 'átázni', sünd 'valaminek a belseje', 
Y 

küja 'egy folyó neve Ivankino környékén', sündegu 'véget érni (út)', sü'derna 
'ablak', pürjelgegu 'HanaTaTb (xjieÖbi)' 
[0:] tö:'nak 'korsó, KpHHKa', ö:rgugu 'eltévedni', mö: 'odú, barlang, lyuk', 
kö:gu 'felolvadni', sö:t 'varrat, HIOB', tö:gu 'megjönni', tö:t 'vidra', kö: 'öv', 
nö:goda 'kinyílott', 'sö:dergu 'varrni', sö:tku 'varrni', sö:ma 'süketfajd nősténye', 
mö:l§egu 'kimosni', kö:t 'tíz', kö:rel§egu 'lerázni, eldobni, MaxHyTb, OTÖpocHTb', 
sö:skuj qum 'osztják ember'. 

köpi 'olvadó', töt 'ürülék', pörirj 'körben', ör 'zsír', örcigu 'zsírt leszedni 
ce 

CHaTb)', pöcku 'borotválni', köw, köu 'fajdkakas', pöw, pöu 'lábbeli, qapKH', 
ködergu 'sámánkodni', kötpi ser 'olvadt hó', kö'za 'fáj', ör'suj 'zsíros', öci'def 
qum 'fiatal ember', tölgre 'fűz(fa), BeTJia', 'cör^olgimbl'e ca:§a 'botra támasz
kodva megy'. 



154 A. I. KUZMINA 

I I I . illabiális mixed magánhangzók 

EI: mi.da, mi:t 'testvérke, barátocskám, 6paTHUiKa\ si:r 'tehén', mi:l 'hul-
/&: J 

iám', i:l 'alj, fenék', mi:t 'máj ' , qi: 'a közepe valaminek', li 'csont', pi:dar\ 
'egyenesen', ki:wi 'véres, be vérzett', mi:ga'tű', ki:lin ol 'mell', ti:ëpegu 'han
gosan szidalmazni', ki:rimba 'bevérződött', ti: 'ide'. 

demba 'kiszakadt (köröm)', pir\gir 'hangszer', ti'dik 'cédrus', 'siyelgu —- nic'qil' 
rb:\ 

'bemászni, 3a6HpaTbcn\ okkirmi'yin 'együtt ' , var'qin 'nagyon', tittim'baq 'vere
kednek (duális)', ti'diéaqqin 'cédrusligetben', ti'tirj 'cédrus', nir\igu 'állni', 
ki'gat] 'akarok'. 
{9] ser 'hó', keba me 'fiú', kel 'gödör', ke'6a 'hangya', se'ba 'apró légyfajta, 
MOUiKa', ker 'lyukacska, flbipoHKa', ker'suj 'lyukas', ëu:m§e 'harkály', nent 'itt, 
TyT', tent 'itt, 3Äecb', qeéka saj 'csillag', 'tudirgu 'rágni', pe'gaj 'lágy, puha', 
ter 'ikra', kundek 'sokáig'. 

—- \kwe 'maradék', qwe:dar\ 'megharagudtam'. 
a: J * * 

— lent, endla ' í j ' , elHn ' talp', qecirba 'megromlott (hús), noflnopTHJiocb', lemb 
9 J< < r * 

'sas', ker'gu 'lenyúzni (bőrt)', kem 'a k betű (tárgyeset)', éet 'kettő', ke 'a Csaja 
folyó', ek 'nem, He', e'talgu 'felakasztani', etiku 'akasztani'. 
(©:] e:tca 'héja, KOpiuyH', d:qindigu 'dadogni', d:qindl'e 6e:nca 'dadogva beszélni', 
d:§aigu 'mondani', d:§igu 'énekelni (madár)', d:§att 'mondják'. 
[a] dpwatku 'beborítani, 3acJiOHHTb', dp'wann, ep'watpa 'elborított', dn'watpugu 
'bőgni (tehén)', si:r dn'watpa 'a tehén bőg', dtku 'akasztani, függeszteni', dtit 
'fölakasztotta', ko'ner 'juh'. 

IV. labiális mixed magánhangzók 

tg:] kë:n 'oldalra', 'ë:tca, ë:§a 'hátrafelé evez', 'që:cel 'egy sorban, pa/mivi', 
ö.terme: 'hajóvontató út, BOJTOK', ë:t 'tavasz', ë:ten 'tavaszi', 
[o] sët, ëëtqin 'az erdőben', ën'goi^zembegu 'hallgatni', ëtergu 'inni', et 'víz', 
'öten los 'vízi szellem', ërjk 'halfogórekesz a folyóban, lOHra', 'enta 'hallható', 
'entefisaw 'hallottam'. 

V. labiális veláris magánhangzók 

[u:T] U: 'fogoly (madár)', u:k 'a vége valaminek', tu.ku 'evezni', u.rku 'fü
rödni', pu.del 'arc', tu: 'szárny', su: 'csendesen', 'sajnu 'szempilla', eu: 'föld', 
pu: 'sörény', nu: sünd 'ég (fn.)', sw.gu 'elcsendesedni', cu:be 'szoknya, ruha 
alja, noflOJi', pw.gu 'folyón átkelni, mu:'da 'ugat', pu:r 'csörgő ruca, rorojib', 
su.yitä 'halhólyag', 'cu:beraw 'bepiszkítottam (a szemet), 3acopHJi (rjia3)', 
mu:gireku 'hívni, szólítani'. 
[u] qum 'ember', kur 'hermelin', kundek 'sokáig', un§ ' tetű', umd 'szakáll', 
'sumba ' tarkó', 'udergu 'megállni', nuq 'nyak (hátul)', tut 'kárász', puruV$a 
'kis öböl', a'dua ' látható', ta'éudi 'fagy, hideg', qubi 'halott', am'gu 'enni', 
sumba 'fejsze foka', kup'tägu 'úszni (kacsákról)', cu'ba 'szárny', qajnun 'ho-
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gyan? ' , tu'la 'réz', sugul'ge 'visszafelé, fordítva', qaj'duj 'milyen?', ku'ralgegu 
'megígérni'. 
[u:] nú: 'menyhal, HaJiHM', fú: 'agyag', nú:§ 'fű', nú:klaj 'sima deszka', fu:ku 
'(halfogó) rekesszel elkeríteni', tu:rgu 'sírni', tu:r 'homok', nu:idi 'édes', nu:-
gegigu 'szénát kaszálni'. 
[u] tumb (cumb) 'moha', adukká 'nagymama, 6a6yiiiKa\ nuik 'fenyő, nwxTa', 
nuiksar] 'fenyves', fumb 'hosszú'. 
[o:] qo: 'fül', o:k 'gallér', ko:'lal 'kéz', los 'ördög', o:c, qwe:no:c 'taplógomba', 
to:p 'a széle valaminek', qo:c 'fülbevaló', qo:m (farbo) 'erős (kötél)', qo.mik 
'erősen', po:'qä 'seregély', so:rom'$o 'esik (eső)', mo:q, qo:qu 'találni', o:rimgu 
'nőni', co:'qij 'szerény'. 
[o] okker 'egy', opt 'haj ' , kopt 'ágy', qorq 'medve', pos 'limlom, Tpyxa', top 'láb', 
qor 'csődör', to ' tó ' , orumgu 'nőni', qot 'köhögés', Ól'qo 'nyál', kot 'kék áfonya, 
rojiŐHKa', kotoltu 'denevér', sa:qo 'cinege', qapko 'miért? ' , qop 'bőr, KO)Ka', 
kóboyondo 'bőrből', told 'sí', ollqo 'jég', porq '(felső) ruha, naJibTo', 'omtigu 
'imádkozni', karamo '(földbe vájt) kunyhó', COTG 'palack', sa^ozni, sa^oznila 
'csónak'. 
[o:] to:ps 'bölcső', maldo-qin 'a tajgán', no:Deou 'vadat üldözni', no:gu 'űzni, 
kergetni', nan'dodgu 'széttaposni', to:gu 'bekenni, 3aMa3aTb'. 
[o] fopsa 'havazott ' , fo'olga 'havazik', pa'dot] 'oldalra', pe'folgu 'bukfencezni', 
fonóikat) 'csendesen', nor'balgu 'tisztítani (csészét), ô HCTHTb (^auiKy)', fo'kolgu 
'beleszúrni'. 
[o:] to: 'el, félre', so:'va 'jó', o:t 'kéz', 'o:tontse 'kézzel', o.'tomt 'kezet', o:n§ 
'maga, caM (OH)', o:nen 'én magam', o:*lom 'fejet', po.nâ 'az utcára' , mo:]la 
'ág', ko:r*gu 'felbontani (halat)', ko:zilgu 'bepiszkítani', mo:qir 'sörény', 'po:-
Igajkum '? ferde, ? bandzsal ember, KOCOH MeJiOBeK', co:c 'akasztó, BeiiiaJiKa', 
'po:§igu 'felhevülni (ember)', po:lgu 'elnyelni, rJiOTHyTb', 'to:yolJ>igu 'elolvasni', 
mo:tku 'hangszeren játszani'. 
[o] nom 'isten', nop 'kétujjas kesztyű', mogona 'visszafelé, fordítva'. 

KTTZMINA, A. I . 

A fordító megjegyzése 

A dolgozat cirill betűs szelkup nyelvi példáit transzlitteráltam. A transzlitterálás ; 
a szokásos módon végeztem el, csupán néhány megfelelésre szükséges külön rámutatni: 
H\ r' = n, í stb.; K = k; k = q; 6, % f = B, D, G; T = g; HT = 7j; f) — #; x — x; R = R t 
Ji = l; fl>K = g; (de ,a>K = D2, Ä>K = d'z); Y, y = y; B = v; w = w; j = j ; ä = ä; ö = ö; 
a = a; a = s; y = ü; bl = i; T> = e; T>° = ë. 

MiKOLA TIBOR 

К вопросу о фонемном составе селькупского языка 

Задачей статьи является: 

1. Дать краткие сведения об артикуляционной базе селькупского языка. 
2. Определить количественный состав гласных и согласных звуков в тогурском 

говоре, относящемся к среднеобскому диалекту селькупского языка. 
3. Дать краткое описание гласных и согласных в сопоставлении со звуками русского, 

немецкого и некоторых других языков. 
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4. Охарактеризовать звуки в фонематическом плане, установить фонемный состав 
селькупского языка (количество и качество фонем); сделать попытку классификации 
гласных и согласных по фонематическом признакам. 

Артикуляционная база селькупского языка очень своеобразна. 
1. Все звуки селькупского языка отличаются сильной напряжённостью и чёткостью 

артикуляции. 
2. Артикуляция органов речи в селькупском языке гибка и подвижна. 
3. В селькупском языке нет ярко выраженной гармонии гласных, хотя её остатки 

наблюдаются в отдельных говорах. 
4. Вся система гласных фонем селькупского языка состоит в основном из гласных 

переднего ряда (их число колеблется от 12 до 14 в различных говорах) и смешаннорядных 
гласных (от 6 до 8); гласных заднего ряда мало (4—6), а нелабилизованных гласных 
заднего ряда вообще нет. Количество заднеязычных и увулярных согласных фонем тоже 
сравнительно невелико (заднеязычных 2—4, увулярных 2—4) по сравнению с губными, 
передне- и среднеязычными. 

5. Характерным для селькупского языка является также отсутствие заметного 
различия между ударными и неударными гласными. 

6. Гласные селькупского языка различаются по долготе. 
7. В селькупском языке ярко выражена лабиализация гласных. Огубление не 

круглощелевое, а плоскощелевое, как в монгольских языках. 
8. Для селькупского языка, также как и для якутского и монгольского, нехарак

терно стечение согласных в начале слова. 
9. Корреляция согласных по звонкости-глухости в селькупском языке является 

фонологически несущественной. 
10. Селькупский язык не имеет долгих согласных как фонем. 
11. Ударение в селькупском языке динамическое, с небольшим удлинением удар

ного гласного. 
Изолированное слово в селькупском языке имеет одно ударение или два —основное 

и побочное. Относительно же места ударения необходимо произвести дополнительные ис
следования. 

В иванкинском говоре среднеобского диалекта очень часто ударение падает и на 
второй слог. 

А. И. КУЗЬМИНА 


