
Magánhangzó-váltakozás két szurguti osztják nyelvjárásban 

0. Tromagani és pimi osztják nyelvjárási anyagom gyűjtése során úgy 
tapasztaltam, hogy ezekben a szurguti nyelv járáscsoporthoz tartozó dialektu
sokban a magánhangzók váltakozásainak körében vannak olyan sajátságok is, 
amelyek megérdemlik, hogy egy önálló közleményben beszámoljak róluk. 
A gyűjtés körülményeiről szövegpublikációimban1 adtam számot. 

1. A Tra. és P nyelvjárások magánhangzó-rendszere 

első szótag nem első szótag 
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*Csak a Tra. nyelvjárásban fordul elő. 

Jövevényszavakban az első szótagnál hátrább o és u is jelentkezik, pl. P 
iskola 'iskola', P xádul'i 'gólyaláb', továbbá az e. sz. 1. ós 2. személyben a passi-
vum jele is o. 

Az első szótagnál hátrább általában elülső hangrendű magánhangzókat 
találunk, az a is palatális hangként realizálódik az első szótagi magánhangzó 
minőségétől függetlenül (e tekintetben sokban emlékeztet a déli osztják nyelv
járásokra). Az 9 hangszínét azonban megfigyeléseim szerint többé-kevésbé be
folyásolja a megelőző szótag magánhangzójának palatális vagy veláris volta. 
Mivel a nem első szótagok teljes magánhangzója mindig palatális, a Tra. és P 
nyelvjárások nem ismerik a palato-veláris magánhangzó-harmóniát. 

2. STEiNiTznek a PAASONEN és KARJALAINEN tanulmányozta szurguti 
nyelvjárások magánhangzó-váltakozásaira vonatkozó megállapításai (OstjVok. 
37) megközelítően érvényesek a Tra. és P dialektusokra is. Mivel gyűjtésem elég 
kis terjedelmű, sajnálatos módon nincs lehetőségem e nyelvjárások váltakozá-

1 HONTI L.—RTJSVAI J., Pimi osztják szövegek. NyK 79: 223—232, HONTI L., Tro
magani osztják szövegek. NyK 80: 127—139. L. még Szurguti osztják szójegyzék (NyK 
80: 327 — 345) és Beobachtungen über die Laut-und Formenlehre gegenwärtiger Surgu-
Mundarten des Ostjakischen (ALH 27: 271—286) című közleményeimet. 
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sait minden részletre kiterjedően bemutatni. Ez különösen a derivációs váltako
zásokra vonatkozik, míg a paradigmatikus váltakozásokat bemutató anyagom 
teljesebb, mivel ennek a gyűjtésére megkülönböztetett figyelmet fordítottam. 

2.1. Derivációs magánhangzó-váltakozások 
Ha felső nyelvállású, első szótagi magánhangzót tartalmazó igetőhöz dy 

képző járul, az első szótagban a megfelelő alsó nyelvállású magánhangzó lép föl: 
Tra. kit- 'küld' > kátdy- ua., Tra. kit- 'marad' > kátdy- 'egy ideig marad', Tra. 
pit- 'vhová jut, kerül' > pátdy- 'érint, hozzáér'. Hasonlóan: P nàhy- 'megse
besül', vö. Tra. nuldm 'seb'. A P kewrdy- 'beleakaszt' mellett van kiwrdy- ua. is, 
vö. Trj. key0dr- 'Fische mit dem Haken von unten aufheben (fangen)' (KT 393). 
I t t valószínűleg arról van szó, hogy a felső nyelvállású magánhangzót tartal
mazó változat a paradigmából vonódott el, ehhez még vö. P ámdt- 'állít, helyez' 
~ inidt- 'ültet', Trj. jek0- ~ jik0- 'tanzen' (KT 141), Vj. noydl- ~ nuydl-, Trj . 
noydA- ~ nuydA- 'verfolgen' (KT 612). 

Várakozásunknak megfelelően a Tra. AÍ- 'eszik' ige dt causativ képzős 
származékában à jelentkezik: Aápdt- 'etet, táplál'. 

Ha az dmtd, dytd, dyAd, dA vagy td igeképzők valamelyike egy alsó nyelv
állású, első szótagi magánhangzót tartalmazó igetőhöz járul, akkor az első 
szótagban a megfelelő felső nyelvállású magánhangzó jelentkezik (a három 
utóbbira csak egy-egy példám van): Tra. A'àA1- 'áll' ~ P AUAdmtd- 'felkel (ülő 
helyzetből)', Tra. más- 'kell' > musdmtd- 'szükségessé válik', P sàydA- 'fut, 
vágtat, poroszkál' > suyQdmtd- 'ugrál', Tra. wán 'rövid' > windmtd- 'közeledik, 
elér vmit ' ; Tra. àAdm- '(fel)emel' ~ ÎAmdytd- 'megragad (és felemel)', Tra. 
MA- 'alszik' > kuAmdytd- 'aludni kezd', Tra. wán 'rövid' > windytd- 'közele
dik'; Tra. kari- 'megfordul, hátrafordul' ~ kirdyAd- 'fordul'; Tra. ámdt- 'állít, 
helyez' ~ imdA- 'leül'; Tra. áAdrj 'vmi vége, eleje' > UAdrjtd- 'kezd (vmit cse
lekedni)'. 

Az dp deverbalis nomenképző előtt az első szótagi alsó nyelvállású 
magánhangzót a megfelelő felső nyelvállású váltja fel: P jánt- 'varr' ~ Tra. 
P jintdp ' tű', P lerjk- 'bezár; betakarózik' ~ Tra. lir)0kdp ' takaró' . 

A Tra. P jé- 'vmivó lesz; kezd (vmit csinálni)' ~ jó- 'jön, megy' szóhasa
dás révén keletkeztek (1. MSzFE jön alatt). 

A képző nélküli Tra. kätdA 'nap' ~ kötdA- 'kivilágosodik' szópárban a 
magánhangzó-váltakozás esetleg az ősoszt jakot megelőző korig vezethető 
vissza. 

Ha sorszámnevet képezünk, csak a Tra. P kát 'két, kettő ' > P kitmdt, 
Tra. P kimdt, P kimdtmdt 'második' mutat váltakozást mindkét nyelvjárásban. 
A 'három' esetében a P-ben nincs váltakozás: Tra. P koAdm > - P koAmdt ~ 
Tra. kuAmdt, az ennél magasabb számnevekben pedig már egyáltalán nem 
találkozunk vele: Tra. P Aàpdt 'hét' ^>Aápdtmdt 'hetedik', Tra. P kos 'húsz' >> 
kosmdt 'huszadik', Tra. P sât 'száz' >> sátmdt 'századik'. 

2.2. Paradigmatikus magánhangzó-váltakozások 
A következőkben már mindkét nyelvjárásnak több olyan vonására is 

rámutathatok, amelyek megkülönböztetik őket a többi szurguti nyelvjárástól. 
2.2.1. Magánhangzó-váltakozás a birtokos személyjelezésben 
Azok a névszók vesznek részt a paradigmatikus magánhangzó-váltako

zásban, amelyekben (az első szótagban) alsó nyelvállású teljes magánhangzó 
van, esetleges második szótaguk d-t tartalmaz és egy mássalhangzóra végződik. 
Ilyenkor az alsó nyelvállású magánhangzót a megfelelő felső nyelvállású váltja 
fel, ha a birtokos személyjeles névszóalak egyes számú birtokra vonatkozik. 
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à ~ u: Tra. áA 'év' ~ UAam 'évem', Tra. lát 'mélyedés; hely' ~ ma äAta 
lutam 'fekhelyem', Tra. P úáA 'nyíl', P naúem ~ Tra. P úuAam 'nyilam', 
nuAan 'nyilad', nuAdA 'nyila', Tra. wân 'váll' •~ wundm 'vállam', wunan 'vál
lad', 

o ~ u: Tra. op 'após' ~ má upam iki 'apósom', P oy0 'fej', oy0em ^ uyQdm 
'fejem', oy0e ~ uy0dn 'fejed', uy0dA 'feje', P orjk 'gyanta', orjkem ~ urjkam 
'gyantám', orjken ~ urjkan 'gyantád', urjkaA 'gyantája', Tra. concay 'kötél' ~ 
cun'yam 'kötelem', de: Tra. P kohrjk 'varjú', Tra. P kohrjkem ~ P kuhrjkdm 
'varjúm', P kohrjken ~ kuhrjkdn 'varjúd' (ezzel kapcsolatban vö. JSFOu. 
66/2: 75). Ehhez hasonlóan még: P ko 'férfi' ~ kujem, kujdm 'férjem, emberem', 
kuje, kujan 'férjed, embered', kujdA 'férje, embere', 

à ~ %: Tra. cánc ' térd' ~ cincam ' térdem', Tra. kár 'fakéreg' ~ kirdm 
'fakérgem', P Aát 'idő', Aátem ~ Aitam 'időm', P nán 'kenyér', nanem <~ ninam 
'kenyerem', náne <~ ninan 'kenyered', Tra. ándy 'edény' ~ inydm 'edényem', 
Tra. jásdrj 'beszéd, hír' ~ jisrjdm 'beszédem', 

e ~ i: P ker 'kályha' ~ kirdm 'kályhám', kiran 'kályhád', kirdA 'kály
hája', P lek 'út ' , lékem ^ likam 'utam', leké ~ likán 'utad', lekdA ~ UkdA 
'útja'. Ehhez hasonlóan még: P ne 'nő' ~ nirjem, nirjdm 'nő'. 

A P kŰAdy 'unoka' szóban, akárcsak a többi keleti osztják nyelvjárásban, 
a birtokos személyjeles paradigmában a szabálytalan i váltóhang jelentkezik: 
kiAyam 'unokám', kiAydA 'unokád', kiAydA 'unokája'. 

Ha a második szótagban teljes magánhangzó van, nincs váltakozás, pl. 
Tra. árjki 'anya', árjkem 'anyám', ârjke 'anyád', P át'i 'apa', ât'em 'apám'. 

Amint a fenti példatárból kiderül, a főnevek birtokos személyjelzésében 
bekövetkező magánhangzó-váltakozás a Tra. nyelvjárásban kötelező, míg a 
P-ben fakultatív. Ha a P főnevek első szótagi magánhangzója nem változik 
(vagyis az ún. alapvokálist nem váltja föl a váltóhang), a birtokos személyjel 
hangalakja e. sz. 1. és 2. személyben em, en/e a váltakozásos alakok am, an 
személy jelével szemben. Azon névszók birtokos személyjeles alakjaiban, ame
lyeknek első szótagában vagy felső nyelvállású teljes, vagy redukált magán
hangzó van, az említett birtokos személyjelek hangalakja: am, a ~ em, en/e ~ 
am, an pl. P pul 'darab' : pulom ~ pulem ~ pulam 'darabom', pula ~ pule ~ 
puhn 'darabod', P wäy 'vas' : wäyam ~ wäyem ~ wäyam 'vasam', wäya ~ 
wäye 'vasad', P järjk 'jég': jârjken ~ jârjke 'jeged' (a birtokos személyjelek 
magánhangzójának viselkedése hasonló, mint egyes déli osztják nyelvjárá
sokban, erről 1. H O N T I : NyK 78: 117, 118). A többi keleti osztják nyelvjárásból 
leszúrt tanulságok alapján várakozásunknak megfelelően az első szótagukban 
felső nyelvállású, teljes magánhangzót tartalmazó főnevekhez e. sz. 1. és 2. 
személyben em és e hangalakú birtokos személy jelek járulnak, míg a redukált 
magánhangzót tartalmazókhoz am és a hangalakúak, pl. put 'üst ' : putem 
'üstöm', kim 'képesség': kimé 'képességed', nöj 'posztó': nöjam 'posztóm', 
nő ja 'posztód'. 

A P nyelvjárásban az e. sz. 2. személyben fakultatíve fellépő n a CASTKÉN 
gyűjtötte szurguti osztják anyagban ugyancsak fakultatíve jelentkező w-nel 
vethető össze (erről 1. H O N T I : NyK 78: 91). 

2.2.2. Magánhangzó-váltakozás az igeragozásban 
A magánhangzó-váltakozásban való részvétel szempontjából az igéket 

három csoportra oszthatjuk. 
1. A váltakozás múlt időben (a Tra. és P nyelvjárásokban csak egy, 

időjel nélküli múlt idő van) és felszólító módban lép fel, ha az első szótagban 



122 HONTI LÁSZLÓ 

alsó vagy középső nyelvállású, teljes magánhangzót találunk, ós ha az esetleges 
második szótag a-t tartalmaz és egy mássalhangzóra végződik : 

à /-w u ~ i: Tra. P pát- 'fagy' ~ P put 'fagyott', Tra. puti ua. (pass.) ^ 
P pite 'fagyj meg', 

o ~ u: Tra. P 710794- 'nyomon követ, üldöz' ~ P úuwdA 'üldözött', Tra. 
nuydAtdy 'üldözte', Tra. nuyQAe, P nuwAe 'üldözd', 

à ~ i: Tra. Aápdt- 'táplál' ~ Aiptdm ' tápláltam', 4ipfe 'tápláld', Tra. 
P táA- 'húz' ~ P ÍÍA 'húzott', Tra. P ÜAe 'húzd', 

e ~ i: Tra. jekQ-, F jek- ' t áncol '~Tra . jik0, P jik 'táncolt', Tra. jik0a, P 
jika 'táncolj'. 

Az dy képzős igék némelyikében elmarad a magánhangzó-váltakozás : 
Tra. Aàjdy- 'függ' ~ Aujdy 'függött' ~ 4yya 'függj', Tra. pátdy- 'érint' ~ 
piíya 'érints', de: Tra. káhy- 'egy ideig marad', Míay 'maradt' , kàtya 'maradj', 
P nâhy- 'megsebesül', tíáhy 'megsebesült', vö. Trj. kahy 'bleiben', pira kái'ydm 
'ich blieb zurück' (KT 347), Trj. keAdy- 'aufstehen', keAdy ['er stand auf]' , 
keAya ['stehe a u f ] (KT 465). — Az alábbi igékben is elmarad a magánhangzó
váltakozás: Tra. P AejdA- 'néz', P AejdA 'nézett', Tra. P AeJAa (vö. Trj. AeydAa 
[KT 1057]) 'nézz', P jàst- 'mond', jástdm 'mondtam', jástdy (vö. Trj. jástdy 
[MSFOu. 128: 290]) 'mondott', jáste 'mondd', P wáttdy- 'sít felcsatol', wàttdy 
'sít csatolt fel', iváttya 'sít csatolj fel'. — Nem váltakozik az első szótagi alsó 
vagy középső nyelvállású, teljes magánhangzó, ha a második szótag i ~ aj/ij-re 
vagy mássalhangzó-kapcsolatra végződik, pl. Tra. ári- 'eltörik', arája 'törj el', 
Tra. kari- 'megfordul', ÚA karija 'ne fordulj meg', P cewdks- 'elrejt', cewdksdy 
'elrejtett', cewdksa 'rejts el', P wájdyt- 'megsért', wâjdyte 'sértsd meg'. 

Néhány igében múlt időben és felszólító módban előfordulhatnak akár 
a váltakozásos, akár a váltakozás nélküli formák is. Ha az első szótagban à 
van, a felszólító módú igealakoknak lehet a-t, i-t és u-t tartalmazó alakválto
zatuk is. Nyelvmestereim szerint az ilyen alakváltozatoknak eltérő jelentésük 
van. Pl. Tra. kát- 'megragad': Aay0 AëydAi-pd fë hát A* 'a lovat farkánál 
majdnem megfogta (pass.)' ~ tőm imiAfid pëyi kotAi kitAÍ 'a felesége bal 
kezénél fogva megragadta (pass.)', P ler\k- 'bezár': lerjki 'régen bezárták (pass.)' 
~ Urjk 'nemrégen bezárt ' ; P âmds- 'ül ' : umsa 'ülj egy rövid ideig' ~ imsa, 
ámsa 'ülj egy hosszú ideig', P áAt- 'hozzátold': UAte 'toldd hozzá rögtön' ~ 
iAta 'majd toldj hozzá'. 

2. A váltóhang csak a felszólító módban jelentkezik olyankor, ha az 
első szótagban â és az esetleges második szótagban a van, és ha az esetleges 
második szótag egy mássalhangzóra végződik, pl. P sarjk- 'schlagen' <->- sërjka, 
sërjke, P WÚA- 'Öl' ~ wëAa, wëAe. A váltakozás ebben a csoportban sem köte
lező, pl. Tra. át- 'megjelenik', âta, Tra. tâhy- 'fáj (a seb)', tàlya. A P-ben itt 
is előfordulnak váltakozásos és váltakozás nélküli alakváltozatok, de feljegy
zéseimben annak nincs nyoma, vajon eltérő jelentésűek-e vagy sem, pl. nàmt-
'nevez', nâmta ~ nëmta. Ha az â ősosztj. *ö ( + *k, *y vagy *rj) hangból 
származik, a szurguti âyjaw ~ ë magánhangzó- és mássalhangzó-váltakozás 
az ősosztj. *öy ~ *ëy váltakozás folytatója (1. STBINITZ, OstjVok. 101, 119). 
Az én anyagomban, mint már említettem, az â ~ ë fakultatív; a yjw ~ y 
mássalhangzó-váltakozás kiszorulóban van, vö. P áwdt- 'vág': âwta^ëwte, 
P sây0dr-, sâwdr- 'vág': sáwre ~ sëyre. Hasonló a helyzet az ősosztj. *o ~ *a 
folytatójával az ősosztj. *oy ~ *ay Tra. és P. képviselőjében, mindössze az a 
különbség, hogy it t az ősosztják magánhangzó-váltakozás helyén fakultatív 
yjw ~ y (âyjâw ~ áy) mássalhangzó-váltakozás szerepel (vö. STEINITZ: i. m. 

/ 
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119, 127): Tra. jayQdr- 'körülteker': jäy0dre, P täy0dr-, täwar- 'bezár': tay0ra, 
täwra, de vö. Tra. mayQ9A- 'forog, kering': mäyAa. — Csak egy olyan ige sze
repel feljegyzéseimben, amelynek első szótagában 6 « *ö) van: Tra. kordy-
'elesik', imperativusát a hangtörténetileg szabályos *kërya helyett körya alak
ban jegyeztem fel. — Ha az igető mássalhangzó-kapcsolatra végződik, a 
magánhangzó-váltakozás elmarad: Tra. árf jdmt-, P árfrdmt- 'rátekint (Tra.), 
körülnéz (P)': Tra. árf0rdmta, árfrdmta, P ârfrdmte. 

3. Az 6 váltóhang múlt időben lép fel, míg az összes többi igealakban à 
található: P ad- 'alszik' ~ ŐA 'aludt', P MA- 'meghal' ~ köA 'meghalt', Tra. 
Aärj- 'bemegy' ~ Aar\Q 'bement', P waA- 'van, él' ~ WŐA 'volt, élt '. 

3. Végezetül megállapíthatjuk, hogy a tromagani és pimi nyelvjárások
ban előforduló magánhangzó-váltakozások nagy vonalakban megegyeznek a 
többi szurguti nyelvjárásban találhatókkal, az illető szóalakokban való jelent
kezésük azonban nem ugyanolyan mértékben kötelező. 

H O N T I LÁSZLÓ 

Vokalwechsel in gegenwärtigen Surgut-ostjakischen Mundarten 

von LÁSZLÓ HoNTi 

Der Verfasser stellt die Lage des Vokalwechsels an seiner eigenen Surgut-ostjaki-
schen Sammlung dar. Die in der Derivation vorhandenen Wechsel stimmen im wesentli
chen mit dem System überein, das im von KARJALAINEN und PAASONEN gesammelten 
Material zu finden ist. Die paradigmatischen Wechsel betrachtet ist die Lage im Tra. 
Dialekt die selbe, wobei im P Dialekt der Wechsel optionell ist. Für beide Dialekte ist es 
charakteristisch, daß die Konsonantenwechsel, die als eventuelle Begleiter der Vokal
wechsel auftreten, z. B. urostj. *oy «~ *äy > Trj. äy0 ~ äy, im Gegensatz zu den übrigen 
Surgut-Dialekten ausgeglichen werden, z. B. Tra. P äyjäw/äy ~ äyjäwjäy. 


