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Budenz József, A. Sprogis-Kasparson és a jurákszamojéd (nyenyec) 
nyelv kanini nyelvjárása 

In memóriám A. Sprogis-Kasparson 

Miért kerülhet BUDENZ JÓZSEF és a A. SPBOGIS-KASPABSON neve egymás 
mellé? A német Budenz 1836-ban született, a lett Sprogis (később A. Kas
parson) 1887-ben, s még kis gyermek volt, amikor Budenz 1892-ben Buda
pesten váratlanul meghalt. Sajátságos véletlen folytán a fiatal BuDENzben 
és a fiatal Sprogisban az a felismerés keltett érdeklődést a magyar, illetőleg 
a szamojéd nyelv iránt, hogy ezeknek a nyelveknek a grammatikai rendszere 
teljesen más, mint az indoeurópai nyelveké. Életpályájuk merőben különbözik, 
s mégis egymáshoz kapcsolja őket az is, hogy mind a ketten kivételes szellemi 
adottságok, éleslátás és rendszerező képesség, valamint igen jó zenei hallás 
birtokában rendkívüli körülmények között tanulmányozták a kanini nyelv
járást. Budenz, aki magyarországi működésével és legfontosabb műveivel 
máig is megingathatatlan alapra helyezte a finnugor nyelvtudományt, 1882 
nyarán körülbelül tizenkét alkalommal végzett „helyszíni kuta tás t" a buda
pesti állatkertben, ahol kanini szamojédokat „etnográfiai látványosságul az ő 
rénszarvasaikkal együtt a közönségnek mutogattak". Budenz kanini anya
gának feldolgozásával, mely az ő korában elérhető szamojéd nyelvi anyag 
elmélyült, minden részletkérdésre kiterjedő bámulatos tájékozottságról és 
egyúttal egyes nyelvi jelenségek teljesen önálló magyarázatáról tanúskodik, 
a magyarországi szamojedológiát is megalapozta. (Adalék a jurák szamojéd 
nyelv ismeretéhez. Nyelvtudományi Közlemények 22 (1890—1891): 81 — 112; 
Jurák szamojéd szójegyzék (ebbe REGULYnak az Urál vidékén gyűjtött 
szavait is belefoglalta) i. m. 323—370.)x 

1 Tanulmányaim céljára majdnem egyedül az öreg ember szolgált, kinek neve 
Vaszilij Ignatievics Kanyikov, ő ugyanis oroszul tudott s e nyelvet elég helyesen s némely 
csekély ejtési sajátság mellett egészen érthetően beszélte. De néha megszólalt kérdezgeté-
sem közt az asszony is, ki szintén tudott valamit oroszul. Eleinte szókat kérdezgettem, 
végig menve a Castrén-féle jurák szógyűjtemény főbb szavain, s a fent említett Reguly 
féle szójegyzéket is felhasználva, hogy az ő nyelvüknek ejtésbeli sajátosságait tapasztal
jam. Későbben azon voltam, hogy az öregtől néhány összefüggő textusdarabot is szerezzek, 
s ennek legjobb módjául azt találtam, hogy alkalmas, könnyű nyelvezetű orosz elbeszélé
seket az öreggel fordíttattam. Mondatról mondatra fölolvastam neki az oroszt, ő meg 
rögtön mondta azt szamojédul, csakhogy sokszor vele ismételtetnem is kellett, hogy a 
hallottat biztosan leírhassam. Az ily módon nyert fordítást otthon a birtokomban levő 
segédeszközök fölhasználásával tanulmányoztam (értem: Castrén grammatikáját és 
szójegyzékét, meg a Reguly-féle szógyűjteményt, melyet már azelőtt cédulákra kiírtam és 
rendeztem volt), a szamojéd alak pontos megértésére törekedvén. Másnap ón olvastam 
föl mondatonként az öregnek a szamojéd textust s ő megtette igazításait, de sokszor 
merőben változtatott is a textuson. Följegyzéseim alaki helyességét ezen revisio lényege
sen biztosította, amivel korántsem ellenkezik, hogy megmaradtak bennük hangalaki 
egyenetlenségek ós ingadozások, a milyenek tényleg a nyelvben létezhetnek s különben is 
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A fiatal Sprogis — ezt ma már tudjuk — aktív forradalmi tevékenysége 
miatt politikai száműzöttként került tartós érintkezésbe kanini szamojédokkal 
az 1912—1914 években. Sprogisnak nem volt nyelvtudományi előképzettsége, 
de alaposan tudta lett anyanyelvének és az orosznak a grammatikáját, és 
ismert más indoeurópai nyelveket is (németet, angolt, franciát). A. Sprogis 
a lényeget felismerő, rendszerező és szervező képességével, amely későbbi élet
pályáját is determinálta, minden segítség nélkül, teljesen önmagára utalva 
foglalta logikus rendszerbe szamojéd ismereteit. 

A sokáig ismeretlen szerző kézirata a véletlenek sorozatával jutott 
Budapestre, és i t t rekedt az első világháború kitörése miatt; az én kezembe 
a negyvenes évek legvégén került. SZINNYEI JÓZSEF megkívánta tudományos 
munka iránt érdeklődő tanítványaitól, hogy ismerjék és használják BUDENZ 
alapvető műveit. így tehát én is, mielőtt hozzáfogtam volna Sprogis kéziratá
nak feldolgozásához, kicéduláztam ós feldolgoztam a magam számára Budenz 
kanini anyagát (CASTRÉN grammatikáját és szójegyzékeit finnugor tanulmá
nyaimmal kapcsolatban addig is rendszeresen használtam). Sprogis anyagának 
feldolgozásában Budenz módszerét követtem. Mivel nemcsak Sprogis szó
jegyzékének adatait, hanem grammatikai följegyzéseit is összehasonlíthattam 
Budenz megfelelő adataival, semmi okom nem volt kételkedni abban, hogy 
az ismeretlen szerző kézirata valóban kanini anyagot tartalmaz. Annál kevésbé 
kételkedhettem ebben, mivel a LEHTISALO által följegyzett és kiadott „Jurak-
samojedische Volksdichtung" (MSFOu. 90. Helsinki 1947. 615 1.) kötetben 
közölt 60. számú Nesben, tehát a Kanin félszigeten följegyzett Märchenhaftes 
(Helden)lied-ben (214—252) megtaláltam mindazokat a nyelvi sajátságokat, 
amelyeket Budenz kanini jellegzetességekként kiemelt (vö. i. m. 84 és a szö
vegek magyarázatait), és amelyeket Sprogis kéziratában is megtaláltam. 
A. Sprogis általam feldolgozott és kiadott kézirata az ALH 2. (1952) kötetének 
97—188 lapjain jelent meg.2 

Az előszóban beszámoltam mindarról, amit a kézirat sorsáról akkor 
megtudhattam. 1956-ban a kiadványról két ismertetés, illetőleg bírálat jelent 
meg. ATJLIS J . JoKinak objektív ismertetését az Orientalistische Literatur
zeitung közölte (51: 204—207). Jokinak a szójegyzékben levő, egyes, tőlem 
származó szóegyeztetésekre vonatkozó kritikai megjegyzései is azt a célt szol
gálták, hogy segítségére legyen a kutatóknak az anyag használatában. T. L E H 
TISALO bírálata ,,A. Sprogis' juraksamojedische Notizen" címen a F U F 32. 
Anz. füzetében (103—106) olvasható. Ez a bírálat, bár a szóegyeztetésekre 
te t t megjegyzései kevés kivétellel elfogadhatók, indulatos, lekicsinylő hang
nemével már megjelenése idején bizonyos feltűnést keltett. Ha Lehtisalo 

egyazon beszélőnek esetleg változó előadásmódjával vele szoktak járni. A mi különben 
ezen fordított textusok értékét illeti, megjegyzem, hogy az öreg gyakran szabadon bánt 
az orosz eredetivel, kihagyogatván és változtatván, általában a tartalmi részleteket úgy 
fogván föl, a mint neki könnyű volt szamojédul elmondani. Ezek tehát bátran eredetiek 
számába mehetnek, annyival inkább, mert itt-ott bizonyos rhythmikus ismétléseket is 
alkalmazott, a melyek eredeti népies előadásmódra mutatnak, de még a legsajátosabb 
szamojéd grammatikai alakok is fordulnak elő bennük" (83). [BUDENZ pl. a 'róka' szót 
a következő változatokban jegyezte fel Kanyikovtól: tuone, tuäne, ïane, töne (83), vö 
íuona-u 'rókáim'.] 

2 A. SPROGIS' Wörterverzeichnis und grammatikalische Aufzeichnungen aus der 
Kanin-Mundart des Juraksamojedischen. Bearbeitet und herausgegeben von IRENE N. — 
SEBESTYÉN. 
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figyelembe vette volna Budenz anyagát, a Castrén által följegyzett és általa 
kiadott kanini énekeket, valamint saját kanini anyagát,3 valószínűleg másként 
írja meg a bírálatát. 

A. Sprogis kéziratának kiadása okot adott arra, hogy meginduljon a 
kutatás az ismeretlen szerző személye után. A kutatást a lett KÄRLIS DKAVINS 
nyelvész kezdte el, s ennek eredményeiről a Virittäjä 1961. kötetében számolt 
be (81 — 84). Több mint egy évtized elteltével H A J D Ú P É T E R logikus és szeren
csés elgondolás alapján a Joki-Emlékkönyvben megjelent cikkében igen 
jelentős megállapításokkal vitte előbbre a kutatást (Who was A. Sprogis? 
JSFOu. 72: 72—76). Hajdú nyomra vezető cikkének megjelenése után végül is 
PATJL ARISTE messzemenő, fáradságos kutató munkával azonosította A. Spro-
gist a Moszkvában élő A. Kasparsonnal, és német nyelvű cikkében német 
fordításban közölte A. [Sprogis] Kasparson hozzá intézett, igen becses ada
tokat tartalmazó lett nyelven írt válaszlevelét (Wer is denn A. Sprogis? 
Sovetskoe Finno-Ugrovedenie 10 [1974]: 121 —124).4 

Mivel Lehtisalo bírálatának az a megállapítása, hogy A. Sprogis anyaga 
legnagyobbrészt a jurákszamojéd Bolsaja Zemlja nyelvjárását képviseli, az 
ismeretlen szerző kutatásával, illetőleg megállapításával kapcsolatban a leg
újabb irodalomba is belekerült, szükségesnek láttam, hogy folytassam és 
befejezzem, vagyis teljes egészében számba vegyem Lehtisalo 1956-ban, tehát 
a bírálat megírásának évében megjelent nagy jurákszamojéd szótárának összes 
kanini adatait,5 és egyúttal a megfelelő címszók BZ nyelvjárásból följegyzett 
Sj K I MB, és (részben) U jelzésű adatait is, hogy mindezeket az adatokat 
összehasonlíthassam Sprogis és Budenz anyagának adataival, Castrén jurák-
és német-szamojéd szó jegy zekének Kan. jelzésű adataival, továbbá a Castrén 
által valószínűleg 1842 decemberében és 1843 januárjában Nesben vagy 
Sjomzában, tehát a Kanin-félszigeten följegyzett és Lehtisalo által kiadott 11., 
15—18. számú énekek nyelvével. Mindezeknek az előmunkálatoknak elvég
zése után magától a kézirat szerzőjétől, A. [Sprogis-] Kasparsontói kértem és 

3 Juraksamojedische Volksdichtung. Gesammelt von M. A. CASTKTÉN. Heraus
gegeben von T. LEHTISALO. M S F O U . 83. Helsinki 1940. XXV -f 350 1. — Juraksamojedi
sche Volksdichtung. Gesammelt und herausgegeben von T. LEHTISAXO. M S F O U . 90. 
Helsinki 1947. X I I + 615 1. — Juraksamojedisches Wörterbuch von T. LEHTISALO. 
LSFOu. 13. Helsinki 1956. CIX + 601 1. 

4 P . ARISTE cikkének elolvasása után NÉMETH GYULA, aki az első világháborút 
megelőző két évben Németországban folytatott tanulmányokat, pontos adatokkal 
tisztázta, hogy miképpen került a kézirat az ő közvetítésével Budapestre. A kézirat 
kiadásának gondolata nem Sprogistól, hanem AKNOLD jACOBitól származott. Sprogis, 
aki elkísérte Jacobit a Kanin-fólsziget északi területeire és segítségére volt szamojéd 
használati objektumok vásárlásában a drezdai nagy néprajzi gyűjtemény számára, és aki 
közben meleg baráti viszonyba került Jacobival, abban a meggyőződésben fordította 
Jacobi felszólítására a kéziratát oroszból németre ós küldte el Drezdába, hogy valaki 
esetleg hasznát veheti följegyzéseinek. A. Jacobi nem beszélt fiatal barátjainak a kézirat 
kiadásának lehetőségéről. Mégis A. Jacobi azzal a határozott kéréssel küldte el a kéziratot 
Lipcsébe volt professzorának, HANS PTUMMEnak, hogy adja ki a nagymúltú Zeitschrift 
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft-ban, amelynek akkor Stumme volt a 
szerkesztője. A szamojedológia azonban nem tartozott bele a folyóirat programjába, s 
éppen ezért H. Stumme, aki jól beszélt magyarul, többször járt Magyarországon és 
személyesen ismerte a vezető magyar nyelvészeket, azt tanácsolta A. Jacobinak, hogy 
volt magyar tanítványa és fiatal barátja, Németh Gyula közvetítésével juttassa el Sprogis 
kéziratát Budapestre. A kézirat további sorsa ismeretes. 

5 Lehtisalo szótára kb. 1100 szót, köztük másfél száznál is több szókapcsolatot, 
továbbá kb. szintén 1100 példamondatot tartalmaz Nés, Nes2, Me (a szótári adatok előtt 
M) és Sjo jelzéssel, vö. i. m. CD7. 1. 
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kaptam felvilágosítást anyaga gyűjtésének helyére, körülményeire és „tanítói" 
személyére vonatkozólag. 

Lehtisalo fent említett bírálatában megállapította, hogy 1912-ben, ami
kor ő Mezenyben dolgozott, a városban csak három szamojéd lakott: Mikkulai, 
aki zürjénül és oroszul beszélt, szamojédul azonban nagyon gyengén, Mikkulai 
igen értelmes felesége, aki Bolsaja Zemlja nyelvjárását beszélte, és végül M. 
öreg és már elgyengült anyja. A. Sprogis tehát valószínűleg Mikkulai felesé
gétől jegyzett fel BZ anyagot (i. m. 103). Lehtisalónak ez a föltevése teljesen 
alaptalan. A. Sprogis 1912-ben, száműzetésének első hónapjaiban egy Mezőny
től délre eső faluban élt, kb. 100—150 kilométer távolságban a várostól, s csak 
később rendelték a Mezeny folyó jobb partján elterülő Mezenybe. A várostól 
északkeletre, ott ahol a bokrokkal és korcserdőkkel benőtt, folyóvizektől 
átszelt tundra mélyen behatol Mezeny környékére, jó néhány kilométernyi 
távolságban a várostól fedezett fel Sprogis szamojéd sátrakat. A sátrak lakói, 
akik kaniniaknak vallották magukat, a nyári időszakban sem hagyták el téli 
szálláshelyüket. így került Sprogis állandó, barátságos érintkezésbe az egyik, 
a városhoz elég közel eső sátor lakóival, egy értelmes házaspárral. Mind a 
ketten, a férj és a feleség jól beszéltek oroszul, és szívesen és megértéssel 
fogadták Sprogist, aki nyelvük iránt érdeklődött, s türelmesen válaszoltak 
kérdéseire. A. Sprogis nem rendszeresen, de sokszor meglátogatta őket, nem 
ritkán, napjában kétszer is. Érdekes és tanulságos élmény volt számára, hogy 
a házastársak olykor az ő jelenlétében megtárgyalták egymás között, hogy mi 
is volna a helyes válasz a feladott kérdésre. Természetesen Sprogis időnként 
cukorral, teával, olykor pénzadománnyal is ápolta a barátságot. A szíves 
viszonyt az sem zavarta, ha a házaspár valamilyen házi elfoglaltság miatt nem 
ért rá vele beszélgetni, vagy pedig Sprogis látogatása maradt el. Ha a tanít
vány észrevette, hogy a tanítói elfáradtak, azonnal abbahagyta a kérdezgetést 
vagy pedig magra terelte a szót. Mikor Sprogis már annyira jutott, hogy 
áttekintette a nyelv rendszerét, igyekezett ellenőrzésül két-három szomszédot 
is belevonni a munkába. Ez a törekvése azonban nem járt sikerrel. Ezek a 
szamojédok, akiket olykor mezenyei lakására is meghívott, nem érezték jól 
magukat a normális hőmérsékletű szobában, a verejtéket törülgették az arcuk
ról, szék helyett a földre ültek, s nem is tudtak fölmelegedni ,,az idegen" 
iránt. Sprogis belátta, hogy semmi újat nem tanulhat tőlük, s így kitartott 
állandó „tanítói", az értelmes házaspár mellett. Sprogis kézirata tehát egy 
kanini házaspár beszélt nyelvének adatait tartalmazza. Mikor Sprogis elkísérte 
etnográfiai gyűjtőútjára A. Jacobit, csak a gyors tempóban lebonyolított 
vásárlásokban lehetett segítségére, nyelvi megfigyelésekre és föl jegyzésekre 
sem ideje, sem alkalma nem volt. Ugyanez volt a helyzet, amikor egyedül 
indult gyűjtő útra Mezenyből az Urál felé, erről az útjáról sem került be semmi
féle följegyzés a kéziratába. 

„In Kanin kommt anlautendes t] nicht vor, aber bei der Betrachtung 
des Wortschatzes [von Sprogis] bemerkt man, daß mit r\ anlautende Wörter 

6Az r)- szókezdő mediopalatalis nazális, amint azt H A J D Ú PÉTER bebizonyította 
(ALH 4: 17—67), másodlagos hang a jurákban, s eredetileg csak veláris szókezdő vokális 
előtt lépett fel. Azonban Hajdú is kimutat az Oks jelzésű dialektusból, amelynek jelleg
zetessége a vokálikus szókezdet, prózai szövegekből néhány rj- kezdetű szót. Ehhez hozzá
tehetjük, hogy az Oks-dialektusból följegyzett énekek nyelvében még kb. 17 ilyen adat 
található. Érdekes, hogy a létige sg. 3. alakjában, a närairjäe xajje 'der Spätwinter kam, 
éiâirjaè xajji 'sie blieben zu zweien' (Vd. 303) típusú összetételekben mindig fellép az r\ 
(kb. 10 adatban). 
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ganz gewöhnlich sind" — állapította meg bírálatában LEHTISALO (i. m. 
103). 

Castrén jurák-, illetőleg német—szamojéd szójegyzékében 41 „Kan." 
jelzésű adatot találunk, köztük négyben van. 77-; rjaecea 'Väterchen', rpíewea 
'Schuld', r\atewes 'schuldig sein', rjowerrjam [sg. 1] 'heulen'. Hajdú Péter fent 
említett tanulmányából idézem a következő [Castrén] »Kan mser« adatokat: 
rjäceä 'Väterchen' (30), rjatsekih, rjatseki, r\atek% 'jung, Kind' (27). A Castrén 
által följegyzett 15. számú kanini énekben négyszer fordul elő a r\ansanganah 
névutó: siu qansanganah 'nach einer Woche' (295; a következő lapon még há
rom adat); vö. még njäräm bo r\eäsonse 'nach drei Jahren' (288). Egy másik 
névutóban is fellép a szókezdő rj-: sobornoi rjellna 'vor der Hauptkirche' (299). 
— Budenz kanini anyagában néhány esetben, elsősorban szorosan összetartozó 
szókapcsolatok második tagjában jelenik meg rj-: harcinte ni-nämdi 'a farára 
ült ' (87); man éuj-rjadera 'eressz engem vissza' (94); vasakomda háce äni näde-
räde 'az öreget keresni megint küldi [az embereit]' (96); hardu-rjorda 'maguk 
táplálkoznak' (104); üdi-rjeso 'kézcsukló' (325); ja-rjila 'a föld alá' (325). A lét
ige gerundium-infinitivus alakja Budenznél aé ~ r\aè ~ rjäs, illetőleg -i: ji-
koda-aé jirime 'subagallérrá talált lenni [subagallér-lenni]' (91); paridiene pü-
roj-rjaé 'sötét (fekete) vihar volt' (96); num gorovas ( < gorova-as) sidin-gänäe 
'isten minket (kettőt) tehénné te t t ' (104), vö. Sjoäwi' Öbaé [ < Öba-aé] sëbar\yu'î 
'dann nähe Fausthandschuh daraus' (40a). Tagadó szerkezetekben a létige 
r\ä ~ rja töve jelenik meg: nim-rjä 'nem vagyok' (104); ninirja 'non est' (103). 

A Lehtisalo által följegyzett 60. énekben összetételek, illetőleg szókap
csolatok második tagjában szintén fellép az TJ-: éidirjaè 'zu zweien' (217); 
ë0rdlr]iè %ajje 'der Herbst kam' (223); sirrièïrjiè 'der Winter' (i. m.); mdôuôo-
rjadi' 'die Zelte sind sichtbar' (i. m. 238, 241), ë0ssir\afêekkî, | t'a'unnärjäov 
'Burschen des Lagers, | stehet auf !' (230, 231); fierjennv 'mit Rentierfüßen' 
(239, 242). — A szótárban több mint húsz kanini szóban van szókezdő r\- : M 
iqabt'ënne peâ 'eine riechende Weidenart' ( I Ib ; vö. jïffe^jaBfënnd^ 'Meer [=sein 
Wasser ist riechend]' 124b); närt'so r)Ödd3 'Moosbeere' (306a); Sjo rfimtè 'sich 
zu einem vereinigen, sich zusammenmischen' (38b); ÖBtafj^jqaoarttäs tara* 
'man muß sie zusammenschnitzen' (12b); tafèm^jrjaèé tara* 'so soll es sein' 
(25b; tarèm^rjaèôakkï 'so ist es wohl' i. h.); tie jä%am^_r]ölpp% 'das Rentier 
schwimmt über den Fluss' (36b; vö. fäxam ^rfilttäm' 'ich schwimme über den 
Fluss' (i. h.); amyeßßam^rjörttakkl 'er dürfte etwas fressen' (55a), parldenne^ 
r}öder\^jyal'p,pd3 'Krähenbeerenstengel' (151a; vö. llzerma^r\öde,m^bär\y'D 
'Rauschbeerenstrauch' 341b); yah^jqcih 'Schlittenstrebe, Ständer' (155b; vö. 
N %anr\ï ua. i. h.), maraei^jum' 'das marai-Gras' (243a; vö. näru'^mâëi^um 
'ein langes Gras' 305b); xällem^jqörma^z 'Fische essen' (311b); pbl^jrpMÖ' 
'niedriger Lastschlitten' (356a) stb. Lehtisalo kanini anyagában tehát van szó
kezdő 7] és nemcsak szókapcsolatokban. 

Lehtisalo bírálata szerint: „Die Herausgeberin hat in irreführender Weise 
das Zeichen h des Manuskripts in y verwandelt, obwohl es sich um den Kon
sonanten % handelt. So muß also stat t y ein % gelesen werden z. B. in den Wör
tern rjäyä 'Götze', yähambi 'Donner' (Bedeutung falsch, muß heißen es don
nert), yeyedoi 'eigensinnig', rpptolya 'gleich, ähnlich . . . Sonst sind die auf h 
und die auf x anlautenden Wörter in verschiedene Gruppen aufgeteilt; obwohl 
sie, ebenso wie die auf y anlautenden Wörter auf % anlautende sind und also 
zur gleichen Gruppe gehören" (104). — Budenznek a kanini szövegekhez írt 
előszavából idézem a következő megállapítást: „Eredeti szókezdő k-ból a ju-
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rákban már általában csak h van, amit az átvett orosz szók is bizonyítanak . . . 
valamint a többi sz[amojed] nyelvek . . . A kanini (Kanyikov-féle) nyelvben 
a valóban külön eitett szó csakis Ä-val kezdődik, de mihelyt előző szóval szo
rosabban éritnkezik, mintegy neki támaszkodik, a h helyett van az eredeti 
explosiv hang g alakban. Csak azt kell megjegyezni, hogy a szorosb érintkezés 
föltétele nagyon is a beszellőnek önkényétől függ, úgy hogy gyakran egyazon 
esetben Ä-val is g'-vel is kellett a szót följegyeznem, pl. häjvln harua v. garua 
'menni akarnak' | puedaran-gaije (különben: haije) | pirdari-gan, de: han pir-
dari s tb ." (84). — Budenz szövegeiben és szójegyzékében h- mellett %- is elő
fordul: hasava <>*> yasava 'ember, férfi' (329); Jiajar '<~- %ajar 'nap (Sonne)' (328); 
%em 'vér' (332); hlno- ~ ylno- 'énekelni' (332). Castrén jurák—szamojéd és 
német—szám. szó jegyzékében szintén vannak %- kezdetű szavak a kanini és 
más nyelvforrásokból is: Kan. %ara 'Schuld', %âraà 'Haus' (vö. még a 'Blut', 
'blutlos', 'mit Blut beschmieren', 'singen', 'Wespe' címszavakat.) — A Castrén 
által följegyzett kanini énekekben megőrződött az eredeti k-, de mellette g-, 
h- is van: nisjan hoam'ah \ tinsikom koam'ah 'den Lasso meines Vaters | ging 
ich holen' (270) sidna käna'ah! 'führe uns !' (i. h.); mälan kädaijen 'ich tötete 
alle' (273); siuin gädangun! 'mich tötest du! ' (i. h.); manji kamjin(ah) 'wir 
ließen uns herab' (295); manj gonajin(ih) 'wir legten uns schlafen' (301); njärt-
son goim gönimgaud'ah 'den Bärenmoosrücken fanden wir' (302) stb. (Egyes 
esetekben Sprogisnál is megvan a k- ~ g- ^ h- váltakozás: hör 'Eimer', hüsin-
kör ~ husin-yor 'Knettreg, Backtrog, vm. husä 'Teig') — Budenz szövegeiben 
számos adatot találunk a szókezdő ^-hangra: pira-gan ' te eredj ! (103); pueda
ran-gaije 'elmentek az erdőbe' (1. a ) ; tasi-gämij 'leszállt' (85); hafou-gädavan 
(-hädaver) 'megölted a darumat ' (90); tu gauhana 'a tűz mellett' (103) stb. Vö. 
még %ajel, gajel 'könny'. 

Különös figyelmet érdemel, hogy %- ~ y- váltakozásra a Lehtisalo által 
följegyzett kanini énekben is számos adat van: műid mälrj^yajje 'die Kara
wane ging gänzlich' (219); pünnärj^yan! 'gehe zurück' ! (240, 242); jaßrj^ye-
hßm^jmae&eo* 'über das Ufer des Flusses gingen sie' (223, 231); änir\^jbiroa-
rirj^yä'mi 'wieder zurück ließ er sich herab' (246); mälrj^yäoaidi' 'alle töteten 
sie'"(252); mäbr\^y%>eßßari 'neben dem Zelt' (220; vö. 248, 251). Lehtisalo szó
tárának kanini anyagában is meglelpően szép számmal található ide tartozó 
adat: N jäßrj^yeß 'Flußufer (249a); Sjo ÖBar\^jyveß 'in einem fort' (364b) 
tür\^yveßßan 'an das Feuer' (144a); nakkärj^yÖBV 'Seehundsfell' (294b), ma-
yan^jhaiq^jyartsajjlß 'ich fiel auf den Rücken' (298b); sättv piofaßrj^yäeßßi 
'sein Gesicht ist „wie die Nacht" geworden' (317) stb. — Bizonyára célszerűbb 
lett volna Sprogis szó jegyzékében és más adataiban is a kifogásolt y- hangot 
Budenz példáját követve g-vel jelölni, én azonban éppen a Lehtisalo által föl
jegyzett kanini énekből — ez az ének már a kézirat feldolgozásának idején 
rendelkezésre állt — vettem át a *k- hangnak — bizonyos helyzetekben — 
y-vel való jelölését.7 Sprogisnak nem volt fonetikai előképzettsége, mégis na
gyon jól tudta, hogy a jahan-geu 'Flußufer' kapcsolatban a geu azonos azzal 
a heu szóval, amely megvan a hared-heu-dä 'a ház oldala', azaz a ház fala' ki-

7 Sprogisnál több adat van a -yao enklitikus partikulára: rjamyem-yao 'irgendein, 
was, etwas'; hîwi-yao 'jemand, irgend ein' sa-yao 'irgendwann, einst, einmal'; éan-yao 
'einige'. LEHTISALO kanini anyagában is előfordul néhányszor ez a partikula — és mindig 
y-szókezdő hanggal: N tamnv nöféköo | jär)yaßan^jyaß'& (Vd. 222); Sjo nâôôv laèk ján^ 
dërjyaènnv jarjyoßßän yaßdv 'einen Faulenzen als der dürfte es im ganzen Lande nicht 
geben' (88b). 
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fejezésben is. Budenznél a gan ! 'eredj !' felszólításban a szókezdő g fonema-
tikus értékű, s éppen így lehetett fonéma-értéke Sprogis „tanítói", a kanini 
házaspár nyelvében a y-vel jelölt szókezdő hangnak pl. a yanidorowo köszön
tésben vagy a yäyä 'Götze, Götzenbild' szóban, a yäyä-md' 'Kirche' összetétel 
első tagjában, a ynipé 'Lied', ynoè 'singen' és más szavakban is.* Sprogisnál 
szóbelseji helyzetben is előfordul a -y- nemcsak a rpptolya 'gleich, ähnlich' szó
ban, hanem pl. a mäyni 'recht, rechts' (B mahani id.); toyoco 'Gewohnheit, An
gewohnheit' (vö. tohodas 'lernen', C tohodä- 'sich gewöhnen, lernen') szavakban. 

Ha elolvassuk Sprogis anyaga kiadásának előszavában azokat a megfi
gyeléseket, amelyeket W. RAMSAY finn geológus írt le 1905-ben, megérthetjük, 
hogy a kis csoportokban, bizonyos elszigeteltségben élő kanini szamojéd nép
csoportok nyelve nem lehet teljesen egységes: megőrzött archaizmusok mel
lett új fejlődések is lehetségesek, és pl. az r}- térfoglalását már magában véve 
az is megmagyarázza, hogy a kaniniak a téli időszakban könnyen eljutnak 
Archangelkszbe is, az archangelszki szamojédek nyelvjárásában pedig — leg
alábbis Lehtisalo szövegeiből és szótári adataiból ítélve — nincs vokalikus 
szókezdet. Az eredeti szókezdő *k- egyébként Lehtisalo egyes adataiban is 
megvan: Sjo teßßak^ßäoarännakkl särmir)y'D^.deßßak^käoannäkki 'unser Ren
tier dürfte Zugsende gegangen sein, ein Wolf dürfte unser Rentier getötet 
haben' (55a). 

Feltehetjük a kérdést: vannak-e Budenz és Sprogis anyagában olyan 
hangtani sajátságok, amelyek más nyelvjárásokban is előfordulhatnak ugyan, 
mégis elsősorban kanini jellegzetességnek foghatók fel. Mivel a rendelkezésre 
álló anyag nem elegendő, csak említeni lehet egyes hangtani kérdéseket. Ilyen 
pl. a szóbelseji ß, k és főleg a nasalisok (n, rj) redukciója és kiesése: Sp. taoré 
'Handtuch' ~ M taßßarte id, Sjo täßßarteenyannv 'mit dem Handtuch' (468b); 
B lahana <^~> läna 'ő szól' ~ Sp. lahanas 'sprechen' ~ Sjo lanaé' id. (215a); 
B huku 'torok' ~ Sjo %ur)yö 'Luftröhre' (204a); B poga '(kerítő)háló' ~ Sp. 
pongä id.; Sjo t%nzem 'mein Lasso' 474a) ~ tizem id. (196b). — Kieshetik az 
első és a második szótag vokálisa is: B aciki, at'eki 'fiatal, gyermek' ~ Sp. 
r}OCeki 'Knabe, Kind, jung, Junge' ~ Sjo afékï 'Kind' ( I Ib) ; B hlnoc 'ének', 
hïno-, %ïno- 'énekelni' ~ Sp. ynipé 'Lied', ynoè 'singen' ~ N yinnaU 'episches 
Lied', Sjo %innoté 'singen' (187a); B tadibä 'jós, varázsló' ~ Sp. tadbä-hiberi 
'Zauberer' ~ N tädißd3 id, (477b), B yunàna 'hol' ~ Sp. %nän 'wo' stb. Meg
oldandó feladat bizonyos első szótagbeli hosszú vokálisok (diftongusok) fone-
matikus értékében megállapítása, pl. : B lâtto, luâto, Meto 'dick' ~ Sp. lëtau 
id. ~ Sjo lëttu id. (226a). Feltűnik, hogy Sprogis adataiban az első szótagbeli 
ë vokálisnak, Budenznél és Lehtisalo kanini és egyes erdei jurák adataiban ie 
diftongus felel meg (Budenznél olykor másodlagos e is): Sp. jëpi 'heiß, hitzig' ~ 
B jieppi (jepie) ua., N jïèppi (Kis jïè'ppeê 'heiß sein 113b); Sp. jëdong ' t anzen '~ 
Sjo jièdàrjvâ' '(sie) tanzen' (Nj ß'iefsrjät [ich tanze'] 120b); Sp. jërimboê, jërmbeê 
'bewachen' ~ B, nere- id., Sjo jïèrambaê 'hüten, bewachen' (Kis ß'ieräS 114a); 
Sp. nëboi 'vergangen' ~ B nieboj puone 'múlt évben' (340); N nïèpoj poxàej 
'vorjährig'; nëboj sûjjuï 'Rentier vom vorigen Jahr ' ; Sp. sënga 'Glocke, Glök-
klein' eu B siega (Nj sïèrjkvd 'Kirchenglocke' 440b). — Sprogisnál számos két
tagú szó -ä vokálisban végződik; ennek az -ä végvokálisnak Budenznél és oly
kor Lehtisalo kanini és rendszerint erdei jurák adataiban is diftongus felel meg: 

* A szerk. megjegyzése: ez persze attól is függ, mit tekintünk fonémának. Vélemé
nyünk szerint ezekben a szavakban a g, y nem egyéb mint a x fonéma változata. 
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Sp. rjodä 'Beere' ~ N Ödev (Nj P rfitsdy 41a); Sp. labä 'Ruder' ~ B fa&ie (397; 
Ni. rapßdä 219a); Sp. raeVcä 'Wind' ~ B miérté (371) — N mër(éd3 ua. (Nj. 
mièrsdy 271b); Sp. m r ä 'Lanze, Pike' ~ B nareä (360); N nareÄ (Nj naffdv 
281a) stb. Sprogis a szóbelseji hangszalagzárt nem jelöli, Budenznél is csak né
hány szóban van meg: mana'ade 'látja' (95); numda tuju'am 'istenhez imádko
zom' (MOJiiocb 6ory) (110) stb., de hámi 'leszállt' (90), hämij (87) ~ gámij (85) 
id.; vö. Sjo jin yjôi'nl 'es kam mir in den Sinn' (176b). A szóbelseji hangszalag
zár elveszésére Lehtisalónál is van adat: : M síüm 'mich' (112b) ~ N èuCù, 
Sjo siu'uß id. (442b). — Sprogisnál megőrződött az eredeti -t- és az eredeti je
lentés magyar út szó megfelelőjében: ud 'Spur' ~ B « ' 'út ' (327) ~ lat. un, udn 
(85); vö. Sp. rjugumbes ')olgen, die Spur verfolgen' ( ~ Nj r\ut 'Spur, Weg' 41b). 

Ha alaktani szempontból vizsgáljuk meg Budenz és Sprogis anyagát, 
feltűnik, hogy a kanini nyelvjárásban a locativusnak nemcsak -na, hanem 
B -ne, Sp. -nä alakja is van: B puedarana 'az erdőben' (90), nieboj puone 'múlt 
évben' (365); Sp. jäna (ja 'Ende') markanä, markinä (mar 'Stadt'). Budenznél, 
valamint LEHTiSALÓnál a locativus-ragból származó -na- instramentalisra is 
vannak adatok: vuasako pögana hädabi 'az öreg hálóval halászott' (97); Sjo 
pë' läBUkönwo 'mit der flachen Hand ' (158b). BuDENznél azonban az instructi-
vust -mboi, -poi képzőjű névszó is, Sprogisnál csak -mboj és -saoi (— -sawaj) 
képzőjű névszó fejezi ki: B puijimboj 'orrával' (90); neru-poj 'vesszővel' (104) ~ 
Sp. tupkomboi 'mit dem Beile', tupkusaűi id. (154); vö. Sjo (IßmbbV 'mit Pan
seninhalt' (125a), ill. %arsaßßäeV 'mit dem Messer' (407a). 

A nie-, ?íi-tövű névutó lativusa teljes alakjában őrződött meg BUDENZ-
nél és SPBOGisnál: B pea-nen 'fára' (85, 103) ~ Sp. fq-hin 'auf den Baum', 
hard-nin 'auf das Haus ' ; mäd-nin 'auf das Zelt' (154) (vö. ni 323a). T. MIKOLA 
Die alten Postpositionen des Nenzischen (Juraksamojedischen c. művében 
(1973) foglalkozik a jir- tövű névutó alakjaival (112—114). Ez az adverbium-
ként is használt névutó Sprogisnál is megvan: jirnan 'vor, gegenüber, im Ge
genteil'; jirssu 'neben, nebenbei', jirt 'gerade, richtig, wirklich'. Egy mon
datban Budenznél is előfordul a jir-tő névszó- jelentésben : pili jirde lalianu 
'mindig igazat (egyenest) szól' (112). — Sprogisnál egyes postpositioként is 
használt adverbiumok úgyszólván igekötő-funkcióban is használatosak, pl. 
heuna 'auf die Seite, fort'; püna 'zurück', surt'o 'um, rund, herum', tasina 
'unten, nach unten, hinab, herunter' (vö. a szójegyzék adatait). Számos kife
jezésben a ni- tagadó igető a német un- jelentésbeli megfelelője: ni- r\amnili 
'unschmackhaft [nicht-süß]', ni-holkabeï' un. veif', ni-jirt 'unrichtig,unwahr'stb. 

Egyes ritka képzők is találhatók Sprogis szó jegy zekében: jënapc 'Hoff
nung' , jöninapc 'Spaß, Scherz', judipc 'Traum' (B judopc ua.) ; pisipco 'Wunder' ; 
sädkopc 'Peitsche, Knute ' . A -lö^o, lowo összetett képzőre csak SPEOGisnál 
van kanini adat: nëngilowo 'Eisbahn', pingelowo 'Schaukel', surtlowo 'Grab'. 

Mikor összehasonlítottam a Lehtisalo szótárában található kanini név
szókat a BZ megfelelőkkel, teljességre nem törekedve 20 — 25 olyan szót talál
tam, amelyek lényegtelen eltérésektől eltekintve azonosak, pl. Sj jede 'Krank
heit, Leiden', N jëde-r ['deine Krankheit ' ] , B jedie 'beteg' (337) — Sp. jede 
'krank'. Ezekhez a szókhoz még hozzászámíthatjuk azokat a szavakat is, ame
lyeket csak a szókezdő rj- különít el egymástól: Sj r\äj 'Tauwetter (im Winter), 
Sjo äj ua. 14b) stb. 

Van azonban egy olyan alaktani kritérium, amely LEHTISALO szótárában 
is határozottan elkülöníti a BZ nyelvjárást és a kamui nyelvjárást: a BZ nyelv
járásban a kéttagú gerundium-infinitivus mindig azonos a *je(i) képzőjű aoris-



BUDENZ JÓZSEF, A. SPROGIS-KASPARSOX . . . 355 

tos-igenévvel ( = Kan. sg. 3.), míg a kanini nyelvjárásban az összes ger.-inf. 
alakok é képzőt, az l, r meg t képzőt is tartalmazó kopott végű tövek pedig 
(é képzőt vesznek fel. Ennek megfelelően Sprogis igeragozási paradigmáiban 
az infinitivus kivétel nélkül é, illetőleg c, $ végzettel jelenik meg. Budenznél is 
hadáé ['ölni, halat, vadat fogni']; ladirpoé 'ütni, ütlegelni', fanubaé 'szagolni' 
stb. Lehtisalo a szótárában az obdorszki dialektus adatait vette alapul, s arány
lag kevés ger.-inf. alakot közölt más tundrái nyelvjárásokból. Mégis van lehető
ség az összehasonlításra: Sj. äeoä 'loslassen' ~ Sjo aèôaé ua.; ya'mä 'hinab, 
herablassen' %ä'mae id.; sabbä 'packen, stampfen' ~ sabbaè ua. stb. Budenznél 
és Lehtisalonál a ger.-inf. főleg a jäma- 'nicht können' és a tard 'es ist nötig' 
igével kapcsolódva rendszerint teljesebb, vokálist is tartalmazó alakban jele
nik meg: B jurkasi jdmi 'nem bírt fölkelni' (87); at'esi jdmdde 'nem bírta meg
várni ' ; Sjo man mädä&^.jä'm'mäß 'ich kann es nicht durchschneiden' (188a); 
Um %àbarUe^J>drà$ 'man muß das Rentier schinden' (158b) stb.8 

Sprogis 82 konjugáció-paradigmát állított össze (nem számítva a csak 
egyes adatokat tartalmazó hiányos paradigmákat). A csekélyszámú imperati
vus alakoktól eltekintve a paradigmák indicativus-alakokat tartalmaznak. 
Néhány igének tagadó- és kérdőragozását is bemutatja (Negative-, Frage-
Form). A személyragok igenév-tövekhez járulnak, a sg. és pl. alak azonos lehet 
az igenév-tővel. Az igenév-képzők funkciójára vonatkozó felfogásomat „Zur 
juraksamojedischen Konjugationen" című dolgozatomban fejtettem ki. (FUF 
38 [1970]: 143—225). Számos adat van Sprogisnál a *js (i) képzőjű aristos-tőre. 
Ez a képző (mint több más igenév-képző is) az eredeti kéttagú igetőnek kopott 
végű egytagú alakjához, a konszonáns-tőhöz járul: jil'e- < *jil-\-je 'leben, 
wohnen'; male- 'endigen, beendigen'; närja- 'erröten, sich röten'; neue- 'sich 
heiraten, heiraten'. Más esetekben a képző *i eleme beleolvad a kéttagú tő 
végvokáhsába, s így keletkeznek másodlagos rövidüléssel a jdda- 'zu Fuß 
gehen', jüde- ' t räumen'; pina- 'fürchten'; solda- 'zahlen, bezahlen', síje- 'lügen, 
valamint a másodlagos (kopottvégű igető -f ma képző) jäma- 'nicht können' 
(Sjo ja'ma 'ist krank'), näma- 'halten, nehmen' (N nä'ma- ua.). — Számos ige
név-tőben jelenik meg -mbi- képző: jiut'embi- 'leimen, kleben'; lamdambi- 'lei
den, erdulden', säldambi- 'zahlen, bezahlen'. Hasonlóképpen Budenznél és 
Lehtisalonál 9s: B sapkambi- 'fölásni' (103), puembi-: makin puembide 'bete
szem a kebelbe' (104); Sjo ma%äß^b%ttambin 'ich wärme meinen Rücken am 
Feuer' (389a); nent'säm'man jierembiß 'ich bewache den Mann' (114b) stb. — 
Szintén számos paradigmában lép fel a -pi- igenév-képző: rjêrpi- ' trinken', 
Xëtbi 'erzählen', padbi- 'schreiben' stb. Hasonlóképpen Budenznél és Lehti
salonál is: mipim 'adok' (104); hädabi: pogana hddabi '[kerítő] hálóval [halat] 
fog' (94), majbim, majibim 'fl pa/rfe' (369) stb.; Sjo nälppiov 'er schlingt es hin
unter' (303a). — A -nya, -nye összetett képző rendszerint r(l) képzőt is tartal
mazó tőhöz járul: haudornya- 'sich schlagen, sich reißen, sich zanken'; mirnye-
' machen, tun ' stb., wahalnya 'sagen, sprechen'; jëdinya- 'tanzen', vö. B särda 
hämerga 'eső esik' (331); Sjo sindœràVya 'er duselt' (446b). 

8 Már BUDENZ felhívta rá a figyelmet, hogy az általa följegyzett szövegekben 
vannak olyan kifejezések, amelyek megfelelnek a fin akka puhua lavertelee [az asszony 
locsogva beszél], hän nauraa hohottaa [hahotázva kacag] kifejezéseknek: sarmik navtas 
haije 'a farkas elszaladt' [szaladva elment] (87); éurumbaé teue 'oda futottak' (futva 
érkeztek) (i. h.). Ilyen kifejezések Lehtisalo szótárában is találhatók: Sjo öalöé xönnaräßßeß 
'ich schlief auf den Rücken liegend ein' (40b); édrkkœôaé {öfej '(es) schrie mit gellender 
Stimme auf (428a) stb. 



356 Bf. SEBESTYÉN IRÉN 

Budenznél és Sprogisnál a praeteritum (II. Zeit) már elvesztette eredeti 
condiotionalis jelentését, amely még megvan a hagyományos szövegekben (vö. 
F U F 38: 194—200), hanem praeteritum narrativum funkcióban használatos: 
B man èidajn muenas, maseränas, peädab nänin teumbinaé, um teumbinaé 'min
ket tar tot tá l [használtál], rajtunk dolgoztál, fát hordottál magadnak, füvet 
hordottál ' (104). Azonban az é elem eredeti conditionalis-jelentése megőrződött; 
Sprogisnál is pl. a 'trinken' ige egyes kérdő-formáiban: sg. 1. r\ër-ïài- da-m-man? 
sg. 2. rjër-si-da-n pidir ? Budenznél is: to-si-n-u? 'jöttél-e?' (103); hunänamua-
si-n? 'hol voltál?' (104, vö. finn meni-si-t-kö?) 'mennél-e?'). A jurák nyelv
használatnak megfelelően a kérdésekben Sprogisnál is kételkedést, bizonyta
lanságot jelölő képzők jelennek meg, így a rjër-ige sg. 3. kérdő alakjában is: 
r\ër-ni-ne-p-ta-n-pida? (A képzőhalmozás jurák jellegzetesség.) Vö. még a 
'leben', 'sprechen', 'schneiden', 'wissen', 'verstehen' igék kérdő alakjait. — 
A jövő idő (Zukunft; C. I I I . Zeit) voltaképpen már a hagyományos szövegek
ben is elkülönül az aoristostóL A Ha, *(n)ku képzők a beszélő szempontjából 
a jövőben (esetleg) bekövetkező cselekvést, történést fejezik ki: B sau num 
a-gu, hunä man tu-da-m 'jó idő [ha] lesz, holnap eljövök (112); man teamda-gu 
'váltságul fogom adni' (95). — Sprogis paradigmáiban a Ha és az *n -f- leu 
képző használatában bizonyos szabályosságot állapíthatunk meg: a Ha képző 
általában egytagú konszonáns-tövekkel, valamint l és r képzőjű tövekkel kap
csolódik: r\ërtam, mirtam, haudortam, wahaltam stb. (kb. 20 paradigmában). 
A többi paradigmában {n)yu, {n)gu képző jelöli a futurumot. Tagadó szerke
zetekben Budenznél és Sprogisnál is a főige veszi f ö l a í , illetőleg a gu (gu) 
képzőt: Sp. nim rjërt, nim-bert, nim-nim-namgu, de niu madegu, vö. B niu tägu 
'nem adom' (112); man nim sauiligu 'nem leszek gazdag' (112, vö. 348—349). 
A tiltó ragozásban a főige fölvesz egy k képzőt, amely Budenz magyarázata 
szerint azonos a ku képzővel (vö. Gr. § 478): nun udn tänak! 'ne kelj útra !' (85). 
Érdekes sajátosságként Budenznél effektív kifejezésekben a főige veszi föl a 
személyragot és megelőzi a tagadó igét: pirardi sirgalde nie 'vissza nem tekin
te t t ' (87); meharaldi ni 'nem lélekzik' (90); pahucea silalde ni 'az asszony rá 
sem tekintett ' (96). 

Mivel a sg. és pl. 1. és 2. személyragokat részletesen tárgyalom egy dol
gozatban (ALH 26: 307 kk.) és az imperativus sg. és pl. 2., valamint 3. személy
ragjáról is írtam (ALH 24: 337 — 340; Raun-Emlékkönyv) e helyen csak meg
említem, hogy a sg. 2. személyrag Sprogisnál elég ritkán, Budenznél főleg név
szókhoz járulva determináló funkcióban fordul e]ő. A sg. 2. -I, -1°- változatra 
Lehtisalónál van adat : Sjo jïmbittal 'dein Hemd' (353b), sä'l 'das [dein] Ge
sicht' (468b). — Sprogis paradigmáiban a IL idő (praet.) sg. 1. alakjaiban 
feltűnik a -mong és az -os végze.t A -mong végzet azonos a -mané végű gerun
diummal (vö. F U F 38: 205, jegyzet 208, jegyzet), tehát nincs benne személyre 
utaló elem. Lehtisalónál is van adat: Sjo pujjuittä-m- manze 'ich war im Begriff 
[es] einzuholen)' (365a) ; tïkkœn maàtlmma^z 'ich habe (sie) hierher gelegt' (446a). 
Az -oè végzet visszavezethető a -ßans gerundiumra (a ß és az n elem kiesett, 
az a labializálódott, mint a -mong alakban); vö. Sjo pôfskœm yanda^JvC jillä-
ßos 'ich hob die Tonne in seinen Schlitten' (126b). 

Budenz szövegeiben feltűnik a sg. 3. *je(i) képzőjű állítmányok nagy 
száma: häuidem manà'aj, naju pea-nen tanaj, tanán ligaraj, naj jän mânaj 
'a medvét látván, az egyik a fára mászott, ot tan elrejtőzött, a másik a földre 
borult le' (85). Sprogis paradigmáiban csak egy ilyen adat van: sg. 3. wirnai ~ 
pl. 3. wirnaiä ('sich rühren'); egy példamondatban is van egy adat: r\aceki 
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'pänin tanei 'der Knabe kletterte auf den Baum'. Lehtisalonál Sjo adatokat ta
lálunk: mannattœj 'er fiel' (247b); jaßtöß fij 'meine Gans flog' (515); vö. pl. 3. 
fiëà' ßuebv' pudaräljed' 'die Blätter der Bäume begannen abzufallen' (370a); 
plde päeßeemtaljed" idie Nächte fingen an dunkel zu werden' (353a). 

Budenz megjegyezte, hogy »a C(astrén)-féle egy. 3. -da Kanyikov nyel
vében már többnyire -de» (102): äjede 'a teste' (91); siecete ' tűzütő acélja' (103); 
hambäde 'hulláma, hullámai' (95) ~ saneta 'farka' (87), häleda 'a hal' (94); 
(uonemda 'a rókát ' (87); pogomda 'a hálóját' (94) stb. A tranzitív-értelmű állít-
mányok sg. 3. alakja Budenznél -de személyraggal van ellátva: manaäde 'látja' 
(87); tondäde 'befedte' (90), häläde 'hívja' (96) stb. Sprogisnál a névszók és a 
tranzitív-értelmű állítmányok kivétel nélkül -da személyragot vesznek föl: 
nädä 'sein Bruder', sujudä 'sein Rentierkalb', jejdä 'sein Teil' (156); — %etbidä 
('erzählen'); säldambidä ('zahlen, bezahlen'). A -de ~ -da sg. 3. birt. sz. rag 
az uráli *se (osszam. *te) személyrag folytatója. Sprogisnál a pl. 3. -do birt. sz. 
rag nemcsak tranzitív-, hanem intranzitív igenév-tövekkel is kapcsolódik, 
bizonyítékául annak, hogy az igenév-tő nomen actionis (acti) funkcióban veszi 
föl a birt. személyragokat. 

Igen érdekesek és tanulságosak Sprogisnál az igeként ragozott névszók 
futurumi (III. Zeit) alakjai: sg. 1. r)acekiyënyum; 2. r)acekiyënyun; 3. rjac^ki-
yënyu stb. (rpc^ki 'jung, Kind'). Ezek az alakok a névszó és a létige megfelelő 
futurumi alakjának kapcsolatából keletkeztek: yënyum < r\e~nyum stb. Bu
denznél a létige ger.-inf. r\as alakjának geé változata is van: nënce-gés haijä 
'emberré [ember lenni, ember-levő] lettek [mentek]' (104), jasnoj-geé hänagu 
'derűre viszem' (103). Sprogisnak a paradigmái alapján (158 — 159) arra követ
keztethetünk, hogy a jurákban az igeként ragozott névszók a névszó és a létige 
megfelelő alakjainak kapcsolatából származó elhomályosult összetételek. így 
értelmezte a névszók igeként ragozott alakjait BUDENZ is: »hdrdaé = harda 
['ház'] és -aé, mely az 'esse' igének -é ger. (-inf.) alakja, h. adimi tkp. 'ház levén 
látszik' = ház látható; így kapcsolva az ai translativus értéket is fejez ki: pl. 
horovaé haije 'tehénné vált (tkp. vacca-esse abiit ( = in vaccam abiit)« (101); 
vö. »jeru-gabednes: -s = as [jeru 'úr'; gabedne, habedne 'asszony'] (i. h.). 

Az etimológiai és a jelentéstani kutatások szempontjából figyelmet ér
demel, hogy A. Sprogis aránylag kisterjedelmű szójegyzékében kétszáznál is 
több olyan szó (származékszó, összetétel) van, amely hiányzik Lehtisalo nagy 
szótárának anyagából, és hogy Budenz szójegyzékében is találunk ilyen ada
tokat. 

BUDENZ JÓZSEF és A. SPROGIS neve beletartozik a szamojedológia törté
netébe. Munkásságuknak nemcsak tudománytörténeti jelentősége van. Mara
dandó értékű följegyzéseikkel megalapozták a nyelvtörténeti szempontból is 
fontos kanini dialektuskutatást. 
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7 Nyelvtudományi Közlemények 80/2. 


