
A FINNUGORzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*-j (-í) MÚLTIDÓ-JEL OSZTJÁK NYOMAINAK
'" KÉRDÉSÉRŐL

VÉRTES EDIT

1. STEINITZ tanítványai mesterük hagyatékában maradt osztják szövegeinek a
megjelenése előtt (OA III. 14+642 1.Budapest 1989) közzétettek 7 rövid. töredékes
följegyzést. melyet különböző okokból nem szántak az OA ill-ba (Berlíner Beítrage
zur Hungarologie 2: 53-104. Berlin - Budapest 1987). Ezek kőzül az első (54-61) a
Keusi nyelvjárást képviseli. ahonnan csak STEINITZnak vannak följegyzéseizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. OA
III. 221-314). Valamennyi Keu. szövegben van a múlt sg. 3. személyének olyan
alakja. mely különbözik az északi. déli és keleti nyelvjárások sg. 3. sz. alanyi és tár-
gyas ragozású igealakjaitóI. A rövid berlini közzététel alapján RÉDEI KÁROLY
megállapította. hogya Keu. nyelvjárás "ismer egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ti (-i. -a) múltidő-jelet" (MNy.
LXXXVI. 76). mely "a finnugor *-j (-;tJ múltidő-jelnek a Keu.-nyelvjárásban való ...
meglétére" (uo. 77) utal. s annak alapján a déli nyelvjárások ,,-a elemű múlt idejű"
(uo.) alakjában HONTJ föltevésévei (NyK. 87: 71) egyezően kimutathatónak véli a
*j múlt jelet.

A Keu. nyelvjárás hovatartozásának. az onnan származó följegyzések hangtani
megbízhatóságának. a RÉDEI vizsgálta rövid szöveg fordítási pontosságának. vala-
mint a finnugor *j osztják fejleményeinek a vizsgálata után térhetünk vissza az idé-
zett új megállapítás valószínűségének a mérlegelésére.

Z. STEINITZ és követői szerint a serkáli nyelvjárás az északiak kőzűl a legdé-
libb. a Ni., továbbá az AtI. és a Keu. pedig a legészakibb déli nyelvjárás. Szerintem
a hangtanilag délies, morfológiailag északi Serk. és a többi. hangtanilag ugyancsak
délies, a névszóragozásban északías, az igeragozásban pedig az északitói eltérő. a
délivel csak különböző mértékben egyező Ni., Keu. és az alig ismert. a Keu.-hoz
igen közeli AtI. nyelvjárás együtt olyan nyelvjárási terület. melyen szókészleti,
hangtani. morfológiai izoglosszák keresztezik egymást; ezek a Szal. nyelvjárással
együtt átmeneti nyelvjárások É és D. sőt Ny és K között (1.OstjChr2 8-12. HONTJ.
NyK. LXXXIV. 91-119)1.

1Az északi és a déli osztják nyelvjárások annyira kOlönböznek egymástól, hogy beszélöik meg
sem értik egymást. Tudományos szempontból az érthetőség természetesen nem megfelelő szempont az
elhatároláshoz. erre szökészleti, hangtani és morfológiai jelenségek együttesen alkalmasak. STEINITZ
ilyen vizsgálatok alapján a Serk. és a Ni. nyelvjárás közé helyezi az északi és a déli nyelvjárások elvá-
lasztását. E két nyelvjárás között pedig olyan kicsiny a különbség, hogy egy jelen időben elmondott rövi-
debb szövegben nem feltétlenül kell kritériumnak adódnia. Példával igazolható, mennyire könnyü tévedni
a nyelvjárási hovatartozásuk észleléseben. STEINITZ hagyatékából a tanítványok kérésére az általuk dé-
lieknek nevezett följegyzések sajtó alá rendezését vállaltam. A xeroxban elkUldött anyagból először a
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3. Az OA ill szövegeinek átírása a kiadáshoz teljesen másként történt mint
KARJALAINEN és PAASONEN hagyatékáoál. A finn kutatók osztják szővegfől-

jegyzései kiadásakor csak a grafémák modemizálására kerűlt sor, pl. a hosszúságjel-
zések a betűk alól föléjük helyeződtek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB> ~ helyett ({,k van a kiadott szövegekben;
a javítások pedig mindig szögletes zárójelben történtek, indoklásukat a kommentárok
kötete összefoglalva is megadja (1.KV 1, 012-014, PV 1, 09-013, KV n, 3. fejezet).
A kiadott szövegek előszava és a jegyzetek alapján rekonstruálható a ránk maradt
kézirat (kívéve a főként eleinte tulajdonnevek és mondatok kezdőbetűjeként használt
nagybetűk). STEINITZ és munkatársai a DEWO számára, s így természetesen az OA
ill számára is, jelölés nélkül rendszeresen javítottak STEINITZ helyszíni följegyzé-
sein, pl. a szavak első szótagjának vokalizmusát STEINITZ elméleti meggondolásai-
nak megfelelően írták át, a helyszínen használt a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo, u, e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, azaz öt betű alapján nyolc
fonéma, [a], [lí'], [o], [6), [ul, [Ul, [it [el jele található az általuk délinek rangsorolt
nyelvjárások szavainak első szótagjában. Ragaszkodtam az általam földolgozott át-
meneti nyelvjárások átírása közben végzett változtatások kőzléséhez, kompromisz-
szum eredményeként ezt összefoglalva tehettem meg a jegyzetanyagban (OA ill,
270-77,290,296-99, 304-05, 310, 321-22, 327-43). A Keu. följegyzések közül a
leghosszabbat utólag sorolták a kiadandók közé s küldték meg nekem. CHAMZA-
ROV latin betűs osztják följegyzését is csak némi erőszakkal lehetett az első szőtag-
ban a STEINITZ engedélyezte 8 fonémával visszaadni, mert a betűk 5 %-a nem illett
bele a szokott képbe (1. í.m. 251, 271-76). A nem első szótag vokalizmusán a DEWO
és az OA ill számára is csak alkalmi javításokra került sor; ezeket az általam feldol-

legrövidebb szöveget dolgoztam föl, mert GERT SAUERral együtt akartuk összeállítani - felhasználva
több éves tapasztalataimat KARJAlAINEN szövegeinek földolgozásában - az utasításokat az OA ill
munkatársai számára. A legfontosabb, a kommentárokba kívánkozó megfigyelésem az volt, hogy a Ni.
nyelvjárás nem egységes, mert KARJAlAINEN nyelvtani följegyzései szerint nincs benne ~-es múlt (KV
304-07), a feldolgozott rövid szövegben csakis ilyen volt. Készítettem még munka közben emlékeztető
cédulát a DEWO leendő korrigendái jegyzékéhez is. SlENITZ ui. szövegföljegyzéseiben a szavak mellett
fönt egy nagy (piros) ponttal utalt arra, ha munkatársainak a szót vagy a kifejezést, melyben előfordult,
a DEWO számára ki kellett cédulázniok. Kicédulázatlan megjelölt szö is akadt. A munkát a leghosszabb
nekem jutott szöveggel folytattam, az ~-es múltat az előző szöveg alapján már SlENITZ Ni. adatközlője
sajátságának tartottam. A DEWO számára ki nem írt szavak száma azonban aggasztóan nőtt, s feltűnt,
hogy azokat viszont a DEWO a Serk. nyelvjárásból közli. Ennyi cédulázási pontatlanságot nem tudtam
berlini kollégáimról feltételezni, ezért kértem SAUERt, vizsgálja meg a problémát SlENITZ eredeti föl-
jegyzései, a helyszínről származó füzetek alapján. Ekkor kiderült, hogy tévedésból Ni. helyett Serk. szö-
végeket is küldtek nekem (OA Ill, 30-67, 102-04). Minthogy SlENITZ tanítványainak az osztják
.anyarryelvjárésa'' a Serk., tanáruk ezt a nyelvjárást ismerte a legjobban, ezen írta meg chrestomathiáját,
hallgatói is ezzel foglalkeztak már az egyetemen a legtöbbet. Ők választották ki számomra a Ni. szöve-
geket, ők készíttettek róla xeroxot, ök szortírozták a különbözö munkatársaknak elküldendö xeroxanyagot,
sok kézen ment keresztül a szétküldendö anyag, s ennek ellenére sem vevödött észre, hogy az általuk jól
ismert osztjÉ, Serk. anyag egy attól állítólag élesen elhatárolandó déli nyelvjárási anyag közé került, s ke-
vésen múlt, hogy nem Ni. följegyzésként adtuk ki. Azt hiszem, aligha tévedek, ha a Serk., Ni. és a többi
hangtanítag délies, szökészletileg és morfol6giailag részben északi, részben déli típusú, földrajzilag egymás
szomszédságában található nyelvjárást átmeneti nyelvjárásokként együtt tartom számon.
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gozott szövegekben a szerkesztőség végezte el. Ebben a pótlólag megküldött szöveg-
ben a DEWO gyakorlatának megfelelő kiigazítások következtében 200-nál többzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa, s
csaknem 200 i helyett a-t szándékoztak írni, továbbá szárnos a helyett i-t. A változ-
tatások ilyen mennyisége nekem hamisításnak tűnt, noha azt természetesnek talál-
tam, hogy az OAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAill átírásának a DEWO-éval meg kell egyeznie. Feltétlenül szüksé-
gesnek tartottam valamennyi változtatás közlését a kommentárokban (a Ni., Atl. és
a többi Keu. szövegben a grafémák megváltoztatása nem első szótagban jelentékte-
len, 1.OA ill, 335-38, 290, 298-99, 305, 310). A szerkesztőség a DEWO gyakorla-
tának megfelelő átírásában a személyes névmások ace. alakját -a t- ból -a t-té kívánta
egységesíteni. Minthogy valamennyi déli, fonetikailag pontos feljegyzésű nyelvjárás-
ban -a t végződésű (KV 9-10, 37-38,48-49, 75, PV 24, vö. CASTR. és PATK. PF
76-79), valamint a finn kutatók szurguti följegyzéseiben is (KV 240-41, PV 81), vé-
gül sikerült a szerkesztőséget meggyőznöm arról, hogy ez a végződés a Keu.-ban is
valószínű, Végül idő hiányában megegyeztünk abban, hogy nem változtat juk meg
CHAMZAROV nem első szótagbeli vokálisait (OA ill, 251-52).

STEINITZ osztják adatközlőinek följegyzései és kőzlésük sem fonetikailag, sem
fonematikailag nem megbízhatók. PAASONEN már a századfordulón figyelmezte-
tett arra, hogy az osztják palatális és veláris hangpárok közelebb esnek egymáshoz
mint a finnek, s ezért helyes percipiálásukhoz némi gyakorlatra van szükség, amit
CASTRÉN gyűjtésének rövid ideje alatt nem szerezhetett meg (JSFOu. XXI/5: ll,
13). Szerintem CASTRÉNhoz hasonlóan PATKANOV és STEINITZ sem tudott kel-
lő módon különbséget tenni a palatális-veláris fonémapárok tagjai között, s igen
gyakran velárisnak percipiáltak palatális fonémákat. Hangtani szempontból a STEI-
NITZ közölte vokalizmus ugyanolyan bizonytalan alap további következtetésekre,
mint a finnek följegyzéseiből kőzőlt osztják nyugati adatok az ő átírásában.

4. STEINITZ hagyatékából földolgozott és kiadott szövegek fordításáért telje-
sen a földolgozó felel, mert a följegyzéskor vagy későbbi átnézéskor a sorok kőzé
STEINITZ fordítást szinte csak egyes szavakhoz és kifejezésekhez a DEWO számára
jegyzett föl, s ezek ott rendszeresen megtalálhatók, az OA III kommentárai ezeket
nem tartalmazzák; az osztják szövegek alá a közzététel lapalji jegyzeteibe csak az
osztják adatközlő(k) varánsai kerültek, STEINITZ valamennyi a fordításkor haszno-
sítható megjegyzése a kommentárokban kapott helyet az OA Ill-ban is, a RÉDEI föl-
dolgozta rövid közlésben is, melynek fordítása BRIGITTE SCHULZE munkája. Ez a
9 bekezdésre tagolt töredék nagyon hasonlít, de nem teljesen azonos a CHAMZA-
ROV följegyzésében ránk maradt hasonló témájú hosszabb közlés elős 9 bekezdésé-
vei (OA Ill, 223-29). SCHULZE e töredék közzétételekor az OA ill egész Keu. anya-
gát ismerte, kommentárjaiból hivatkozik rá (BBH 2: 59-61), annak szellemében a tú-

wat 'ihn' toldalékbeli a- ját (41) a szerkesztőség eredeti szándékától eltérően, érvelé-
sem hatására, nem írta át.

1A BBH 2-beli 2 lapos közlésböl lapszám nélkül csak a bekezdések számát adom meg hivatkozásaimban.
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A fordítás kisebb pontatlanságai kőzül RÉDEI lapalji jegyzetben (i.h, 75) kija-

vítja azt, hogy a 7. bekezdésben két mondatban 'hosszú' és 'rövid' 8-szor tévesen

egymással fölcserélve szerepel. Arra már nem figyelmeztet, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwan aret ... wan

mynti nem többes, hanem személyragos, a javítás helyesen nem 'kurze Lieder ...
o

kurze Márchen', hanem 'sein kurzes Lied ... sein kurzes Márchen'. Említhető még

más, első átolvasáskor is szembetűnő apróbb pontatlanság: (Ima-)xeta-IeTjka pontos

fordítása - 'kleiner Neffe (der Frau)' - csak a 4., 5., 7. és 9. bekezdésben található,

az 1. és 2.-ban a kedveskedő-kicsinyítő toldalék fordítása hiányzik, az osztják szö-

vegben pedig csak a címben, valamint a 6., 8. s kétszer a 2. bekezdésben nincs kicsi-

nyítés. Akad szófölösleg, ill. szóhiány a fordításban:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm:J1lti 'erzahlt, erzáhlt' (8), wa-

teman, ja wateman [o: wat{t}eman] 'sehen wir (beide) nach' (9), hiányzik amet-ime

peta tawatta 'schimpfen' (9) kiegészítése: 'nénje asszonyát szídni'.

RÉDEI közöl a szövegből az ,,-ij (-i, -a)" múltidő-jelre 14, 7, ill. 6 példamon-

datot, benne 15,9, ill. 6 igei példával, mindegyik csoportban egynek a fordítását je-

lenből múltra javítja. S ezzel az *1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> t jelenidő-jelű, Jr-morfémás múlt idejű nyelv-

járások fordításának legnehezebb kérdéséhez érkeztünk. Minden igét, melyben t van

alaposan meg kell vizsgálni, mi benne a t funkciója. Minthogy a déli osztják nyelv-

járásokban t a leggyakoribb hang (az átmenetiekre nincsenek statisztikai vizsgála-

tok), terheltsége 16,29 % és 17,9 % közötti (Theoretical Problems of Typology and

the Northern Eurasian Languages 136-141), ezért a legtöbb igei állítmány igeidő

szempontjából kűlőn-kűlőn megvizsgálandó. GANSCHOW szerint a déli osztják

nyelvjárások igeképzőinek 3/4, a kevésbé ismert NL-ban a 2/3 részének alkatrésze

legalább egy t (Die Verbalbildung im Ostjakischen 132-41). A déli nyelvjárásokban

azonban kicsit könnyebb az eligazodás, mert a múlt idő sg. 3. személyének (mely a

legtöbb szövegben igen gyakori) a végződése -ot, (ennek eredete ismeretlen; annyi

biztos, hogy összetétel utótagja, mert o a déli nyelvjárásokban csak első szótagban

fordul elő, továbbá mert nem illeszkedik, még apalatális attrakciót előidéző j, n, t
hatására sem válik palatálissá).

4.1. A szóban forgó Keu. szövegben a fordításban használandó igeidő - a sze-

mélyragozott participiális szerkezetek verbum finitummal való fordításán kívül -

csak akkor problémamentes, ha az ige nem sg. vagy plur. 3. személyű, s ha nincs

benne t, vagyis csak arij am 'habe ich gesungen' (7), X:Jjan egy kifejezésben: wűraja

X:Jjan 'wirst [o: wurdest] du ungeduldig15 [' ... geratst [~: geriets] du in Zorn']' (9),

melyben tehát javítandó és numsan 'dachtest du' (4) esetében.

4.2. Az alanyi ragozásban a.9'morfémájú egyes 3. személyű jelen idejű igealak

a Serk.-ban a t, l' tővéghangzójú igéknél 1, I' (ÓstjChr2. 72), ez az elhasonulás - vagy

az I > t fejlődés elmaradása - a Keu.-ban is megvan: xuntl 'er lauscht' (7), xutntl

'lauschte' [:x 'lauscht'] (6), xutntitl 'er horcht' (2), XuriJtl 'hört auf9 [9'verlöscht']'

(7), mdntl 'er geht' (9), m.:,tit~: ill. m.J,M '[er] erzahlt Márchen (7, 8), :J taTjtl 'beginnt

er' (7, 7) piti 'kommt' (2), púl 'flillt' (3, 3), t:JÚ' 'steht' (2), t:J t/t7itl 'er ~tellt sich

[hin]' (7), uti 'lebt' (1), watitl 'er blickt' (7), watitl 'er sieht' (9). A Keu.-ban nem-
o o
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csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt mögött lehetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a jelen ésB'morfémájú 3. személy végződése, hanem más más-

salhangzó-torlódással is demonstrálható: numesi 'den kt' (4), omesl 'sítzt' (7, 7, 9),

si'jasl 'spricht er leisezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 [ll'murmelt']' (7) és patri 'sagt' (4), ahol az ige tövéhez
oc

tartozó t kiesett a torlódásból.

4.3. A Ni. nyelvjárásban KARJALAINEN nyelvtani följegyzései szerint az

alanyi ragozás múlt idejének egyes és többes 3. személyű igealakja s személyragos

múlt idejű melléknévi igenév, azaz mat, ill. -met végződésű (KV 304-06), a Kaz.-ban

pedig -s, -set mellett variánsként közli ezt a lehetőséget: -~A, -me S; ill. Prát, his-

toricum jelöléssei a múlt idejű melléknévi igenévnek személyragozott alakjait mind

a 9 személyre megadja (uo. 320-25), míg a déli és a keleti nyelvjárásokban a sze-

mélyragos melléknévi igenevek teljes paradigmáját fordítással jegyezte föl (18-19,

27-28,54,56-57,83-84,126-28, 175-79,202-05, 270, 288-91,vö.PV61-67).A

Keu. szövegek -mat toldalékú múlt idejű sg. 3. személyű adatai megfelelnek tehát

eddigi ismereteinknek: jeé[éjamat 'ist fertig geworden' (5, 5, a szögletes zárójelbe

tett, a közzétevőtől származó kiegészítés szerintem fölösleges, sőt téves), joxatmat

'er karn' (6), naremat 'begann' (9), nuxlhmat 'lehnt [o: lehnte] er sich' (3), slmatmat

'war zu hőren' (2), turemat 'schnarchte' (4), ttKamat 'gerat [::>: geriet] er' (3). Az ige-

tő és a -mat toldalék kőzőtt gyakori az m képző: tuSmamat 'schritt' (3, 6, 8), minpe-

memst 'wickelte ein' (4, 8 és tévesen 'er wickelt ein' 2), rJxnemamat 'stűrzt

[J: stürzte] um' (3). Van ige, mely m képzővel és nélküle is megtalálható a szőveg-

ben: kim etmat 'er ging hinaus' (7), kim etmsmat 'kommt [J: karn] heraus' (4) és töb-

besben kIm etm[ a[mst 'gingen hinaus' (7), ahol felvetődik a kérdés: vagy az a betol-

dása, vagy az egyik m törlése indokolt. waStamat 'schlief ein' (8 és téves fordítással

'schlaf't' 2), ill. woStamamat 'schlief" (4) láttán wóStam[amjat 'er schlaf't ein' (2) ese-

tében a beszúrt szótag szükséges volta sem teljesen bizonyos, a fordítás javítása

'schlief'-re azonban szükséges. Hasonlóan karemamat 'er wandte sich' (8), ka-

re[majmat 'wendet [o: wandte] sích' (2) esetében a fordítás kétségtelenül javítandó,

a beszúrás szükségessége megkérdőjelezhető. Két, m képzés többesi alak vokalízmu-

sa nem azonos a már idézett példáéval: éuáemsmit 'sie schritten' (7), karememit

'wendeten sie sich' (7). Mint látható, az egyértelműen csak múltnak felfogható igea-

lakok kőzűl 8-nak tévesen jelen idejű a fordítása.

4.4. KARJALAINEN déli osztják nyelvtani följegyzéseiben több esetben az

alanyi ragozás jelenidejének sg. 3. személyű alakja, alakilag azonos a múlt idejű pl.

3. sz. alakjával, pl. wa-yat 'kér' (24), továbbá a múlt - esetleg a jelen idejű alanyi pl.

3. sz. és az egy tárgyra utaló sg. 3. sz. egybeeshet alakilag: seT]kat 'ver' (41, vö. 58-

62, 90-97, PV 44-46). A Keu. szövegek 3. sz. t és ta t végű igéinek a fordítása is

sokszor különösen gondos vizsgálatot igényel, minthogy a tőhöz tartozhat a t, lehet

jelen vagy többes jele.

Az idesorolandó igealakok kőzűl a párhuzam miatt arij a t, m;> ná (8) esetében a

második ige világosan jelen idejű, ezért a fordításuk '[er] síngt, erziihltM_~rchen'.
Több esetben - tarmat 'reicht' (4, 4), tepet 'paíst' (4), wtfla t 'wi,ll')4J, in. :o.; .,,~$~at

~," ",c .... \
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4.6. Problémamentesen a tőhöz tartozik azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt.poteren 'sind erfroren' (9), ujatan
'findest [o: fandst] du' (4), termaten 'eilst [o: eiltest] du' (4); a -tit képző van mosl-

tit'T]an, ewamtit'T]an 'umarmten sich, küBten sich' (6) esetében. Kétségtelenül a jelen
t- je található a következőkben: utn 'kennst du' (2, 2), mdmen 'gehst' (4), t~jt an 'hast
du' (4), wUten 'nimmst du ihn' (4), wostatan 'schláfst du' (2).

4.7. Kétségtelenül javítandó fordítások a kővetkezók: jelenre s'(ja lt a t 'sie sag-
ten' (7), vö. Ni. Kaz s'(ja .s- 'lármen' (DEWO 1296, st tövű igéről nincs adatunk), te-
hát: 'sie sagen'. MúItra, mert a t a tőhöz tartozik: jóxatan 'du kommst [o: kamst]'
(5), mlí'nta pÍtan 'geh los8 [8'beginnst du zu gehen']' helyesen 'du bist losge-
gangen' (5), potrta t '[sie] sagen [o: sagten), (7), valamint a tárgyas ragozású tewen

o
'illt [o: aBest] du' (4), tewte 'iBt [o: aB)' (4). A szövegösszefüggés alapján eqtl em-se

javítható kIm etam 'ich gehe [o: ging] hinaus' (7).

'[sie] heulen' (2) - a környezet alapján dönthető el a fordítás. ~u~NJet '[er] schrei-
tet' (3) és wat jt jem 'ich sehe' (9)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt- jének, ill. hasonult megjelenési formájának a
pótlására is a szövegösszefüggés késztet.

4.5. Az egy tárgyra utaló 3. személyű igealakok közül jelen idejű: arit a te 'singt
er' (7), éuState 'schreitet er' (3, 3), jontt a te 'naht sie' (5), numtette 'denkt er an' (3,
3); múlt idejű: éamarmate 'er zog zu' (8), jú'watte 'er warf ihn' (8). Ezeket a Serk.
nyelvjárás ismeretében lehet megállapítani. Két esetben a fordítás feltétlenül múItra
javítandó: éU'T]xsate 'stöBt [o: stieís] sie [weg)' (2), valamint a múlt idejű tőhöz járuló
te esetében: tewte, tewte 'er iBt [und] iBt [o: aB, aB)' (4). Egy esetben a párhuzamos
mondat alapján az osztják javítandó: rrK)1ft~te [o: m:Jrlt[ t'ja te] 'Marchen erzáhlt er'
(7).

5. Az uráli vagy finn ugor *j történetéből az osztjákban a szókezdőről tudunk
legtöbbet. Többnyire változatlanul megőrződött minden nyelvjárásban, elég a biztos
etimológiájú m. jég, jel, jó, jön, jut, ideg, lj stb. szóra, ill. az etimológiai szótárak-
ban látható osztják megfelelőire utalnom, melyeknek az osztják szókezdő j szem-
pontjából iszik, tjó stb. sem mond ellent. Említhető magyar tag nélküli etimológia
is: fi, jakaa 'teílen', jaahtya 'erkalten' stb., s természetesen magyar és finn tag nél-
küli, ezt az állítást igazoló etimológiai is bőven akad.

Lehet az osztják szókezdő j kétségtelenül másodIagos is, pl. az éj osztjV VK
Vartjaj 'Nacht' (vö. Vj. aj, KT 133b) megfelelőjében, ahol a szóközépij idézhetett
elő az obi-ugor nyelvekben prejotációt. A fi. ilma osztjKaz. jeAam, osztjÉ több j-s

adatában, déli iram 'Wetter' (DEWO 78, KT 120b) stb. a prejotációt látva csak arra
lehet hivatkozni, hogy osztjÉ je- szókezdetnek keleti s esetleg déli, sőt még osztjO i

szókezdő megfelelésére KARJALAINEN több példát közöl (OL 164,212-13, 215).
Etimológiák tanúsága szerint lehet mindkét obi-ugor nyelvben is prejotáció, 1. élni,

vagy az osztják minden nyelvjárásában (égni).

Ismeretes, hogy az ugor *\t szókezdetnek osztjV 1-, Vj. j, ill. V li- szókezdet
esetén Vj. i- a szabályos megfelelője.
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOL imént emIített példaanyagában a Vj. és környékének i szókezdete Ni.
Kaz. je- nek felel meg, a többi nyelvjárásban je- vagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi- nek. Az idézett helyen talál-
ható példák közül az UEW szerint kettőben *je-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> i- fejlődés következett be DN
Kr. int, Trj. ins s; V Vj O inel, Kr. jint, Ni. jentel. Kaz. jenel, DT ant- 'Schneide'
és DN V Vj Trj. iten, Ni. Kaz. jeten 'Abend' esetében (1.jens-, jit3 UEW 97, 99,
OL 212, KT 61ab, 104ab). A hasonló osztják nyelvjárásközi megfelelésű DN it, Trj.
iA, V Vj. il, Ni. jet, Kaz. jeA 'vorder' (OL 212, KT 114b-116b) északi adataiban a
m. elő, fi. esi etimológia tanúsága szerint az É j prejotáció. TOIVONEN a m. evet
etimológiai kapcsolataiban számol - nem meggyőzően - osztj. *ji- > DN V Vj. i-,
Trj. ji- fejlődéssel.

A szóközépí-szővégí intervokális eredetű j ősi örökség, mely *-j-, *-1'- vagy
*-5'- előzményből egyaránt származhat, l. éj, fagy, hagy, kéj, ujj, 'Finger', vaj, zaj
stb. Arra is akad példa, hogy a valószínűleg örökölt szóközépi j az osztjákban eltűnt

ugyan egyes nyelvjárásokban, de palatalizálható hatásával nyomot hagyott maga
után úszik szavunk megfelelőiben. A m. tetű és obi-ugor megfelelőiben sincs meg a
finn-permi adatok alapján kikövetkeztethető szóközépi j, így minden bizonnyal az
ugor alapnyelvben sem volt meg.

Az osztják nyelv története során az intervokális j nyomtalan eltűnését egyetlen
biztos példa sem igazolja. Még, ha el is fogadjuk, hogy here szavunk magashangúsá-
gát egy eltűnt -j- idézte elő, akkor is az obi-ugor alapnyelvből a vogul és az osztják
j nélküli alakot örökölhetett, az eltűnés nem az osztjákban következett be.

Mássalhangzók kapcsolatából nyomtalanul tűnt el az *-Ij-ből a m. fül osztják
megfelelőjéből, négy esetében, ha szókezdő n-et rekonstruálunk, a szókezdetre hatva
hagyott nyomot, *'!-kikövetkeztetésével az lj egyszerűsödése disszimilációval ma-
gyarázható. Az UEW rekonstruálta marja , tiir jii, !a jma (264,517,456) nem bizo-
nyíték j nyomtalan eltűnésére, mert az már az ugor, legkésőbb az obi-ugor korban
bekövetkezhetett.

Az ugor nyelvekben az első és második szótag közötti mássalhangzó a tővég-
hangzó lekopásával szóvégi helyzetbe kerülhet, az osztjákban több egyszótagú,
(C)VC struktúrájú szó végződikj-re. Ezek közül a V Vj, ku, Trj. ko, Ni. xu, Kaz. xo,

'" '"'DN O xoj 'Mann' (OL 99, vö. 136, 239, KT 279 ab) aszóvégi l: t több nyelvjárásban
elvesztette. Minthogy azonban V Vj. ni, Trj. Ni. ne, Kaz. nE" O ni", DN ne" 'Frau'
(OL 163, KT 576ab) ugyanazon a nyelvjárásterületen az ,,-t szintén csak a tőben
tartotta meg, a nom.-ban nem, ugyanúgy mint a xuj-, ez a példa szerintem nem aj
eltűnését, hanem a kettő együtt a nagyon gyakran használt szavak megrövidülését
igazolja. Szóvégi j lekopására egyes nyelvjárásokban azonban van példa, l. a Serk.-
ban (OstjChr2. 73), a pass. sg. 3. sz. vokális végződésű alakjai is ezért kíilönbőznek a
déli j végződésűektől.

Megemlítendő, hogy van szókőzépi és szóvégi inetimolőgikus j is, a vokális végű
jövevényszavak lativuszában gyakori a hiátustöltő j, melyonnan tóvéghangzőszerűen

pl. a többesi -a t elé is kerülhet, l. Kr. urma 'Fausthandschuh', űrmajet (KV 66, vö.
-y-valDT uo. 31), vagy Keu. túw powoskajst 'sein Fuhrwerk' (OA lll, 247, vö. PV 17).
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6. RÉDEI példaanyaga a vizsgált szövegből azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ij (-i, -a) igei végződésre csak-
nem teljes, mindösszezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjUwij gyakoribb, az egyik mondat részben ismétlődik, 1.még
ais-caja tup júwij 'es wurde kaum morgen' (3). A földolgozott szövegben -aj válto-
zat csakugyan nincs, az OA Ill-ban a szöveg hosszabb változatában a 4.-13. bekez-
désben összesen 37-szer látható, a 6. és a lO.-ben -ij és -aj egyformán gyakori, a 9.-
ben -aj a gyakoribb (1.OA Ill, 264-65). Minthogy a többi Keu. közleményben is
csak -ij található, felmerül a kérdés, hogy a 4.-13. bekezdést esetleg másik átmeneti
nyelvjárású adatközlőtől másolta CHAMZAROV (a nyelvjárási kiegyenlítetlenség-
ról, esetleg több különböző nyelvjárású adatközlőtől feljegyzett részletek egyesitése-
ről l, OA Ill, 268-69). Az AtI. följegyzésekben is csak -ij végű múlt sg. 3. sz. talál-
ható, s Ni-ban is (uo. 317-21, 341-42).

6.1. Az -a végződésű múlt idejű adatok példatára teljes RÉDEInél. Ennél
azonban sokkal lényegesebb, hogy semmi szín alatt sem változata az -ij (-a j, -i) vé-
gű igealakoknak, minthogy az utóbbiak aktívak, alanyi ragozású múlt sg. 3. sz. ada-
tok, az -a végűek passzívok (1.OA Ill, 263), hasonlóan a Serk. vokális tővű igék -a
végződésű alakjaihoz (OstjChr2. 73), vő, Ni. -3, Kaz. V Vj. Trj. -i végződésű megfe-
lelő igealakjaival (KV 307, 324, 140-41, 200, 276, 278), melyeknek a déli nyelvjá-
rásokban -aj/-a] a megfelelője (i.m. 21-22, 25, 43, 58, 60, 90). A RÉDEI idézte
mondatok kőzül négyben az osztják ergativuszi szerkezetnek megfelelően -n ragos
loco mutat rá a cselekvés végrehajtójára: zma-xetan ... [{fp éamarma 'Vom Neffen
der Frau wurde ... zugezogen' (8), zma-xeta-leT}kan ... lap tarta [o: tartlt]a ; VE.] pl-
ta 'Von dem kleinen Neffen der Frau wurde begonnen ... zuzudecken' (7), xeta-

le-oketn [sic! VE] nOx JT}){< Jstaplta 'Vom kleinen Neffen wurde begonnen ... aufzu-
binden' (9), mza-xetan jO'X tUwa 'der Neffe der Frau trágt [o: trug] ihn nach Hause'
(8), azaz 'az asszony unokaöccsétől' sorra 'összehuzatott', megkezdetett befedni',
'megkezdetett kibogozni', 'hazavitetett' . A másik kettő is világosan szenvedő: IOptit a
- ahol -tit- képző - 'mondatott' (6), (Iap tarta 'és befedetett' (7).

Jelen idejű a RÉDEI idézetei kőzőtt nem szereplő otmet ant. jzm 'findet ... kei-
nen Schlafl, (2), melynek lapalji jegyzete 1 'Sein Schlaf kommt [Pass.] nicht' határo-
zottan utal a ragozott ige passzivitására. Van még egy -a- végű igealak, az egyik idé-
zet folytatásaként: jőx tUwa. jóx tUwta 'tragt [o: trug] ihn nach Hause. Er brachte
ihn nach Hause' (8), itt azonban föltehetően hibás az osztják adat. A jelen t- je nem
járulhat a tUw- tőhőz, arra nincs adatunk, hogy t- képző kerüljön mögéje (DEWO
1396). Ha a javítás *tUwte, akkor egy tárgyra utaló tárgyas igeragozási alak, 1.fent.
4.5., vö. Serk. (OstjChr2. 76), Ni. (KV 306); valószínűtlen a távoli V Vj. tárgyas ra-
gozású ta megfelelőjét keresni ebben az igealakban (i.m, 139-40, 144, 183-86, 188-
89, 191-98).

6.2. Minthogy az -a igei végződés nem a Keu. nyelvjárás speciális múItjának
változata, hanem nagyobb nyelvjárásterületről adatoIt passzívalaké, így megszűnik
a neki tulajdonított szerepkör, mely szerint "a Keu. etij, jifwij, puij formák ősibb
állapotot tükröznek. Ezekhez viszonyítva a tuti, XUT}Xi,plti, továbbá a pua, tarta ,
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tuwazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalakok másodlagosaknak tekintendők, ... A Keu. arijam 'énekeltem', löPitam

'mondtam', valamint a többi déli osztják nyelvjárás waxam 'kértem" ~am 'men-
tem'-féle alakjaiban a -jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(-,t) múltidő-jel összeolvadt a tővégi magánhangzóval, és
redukáltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa hangot eredményezett" (Rédei, MNy. LXXXVI, 77)1. A "múlt idejű ada-
tok -a/-a elemében a *-j (-i) időjel" (uo.) keresése hangtani okokból lehetetlen:

/\

egyetlen osztják adattal sem igazolható, hogy bármikor két nyelvi elem egyetlen egy
redukált a/a magánhangzóban egyesült volna. Azonkívül a déli nyelvjárásokban a j

palatális attrakciója feltétlenül palatális folytatást igényelt volna, ami nincs meg a
RÉDEI idézte tu·yfim adatban, de megvan minden nyelvjárásban a passzív igerago-
zás személyragjaiban. melyek helyzetüknél fogva a passzív -a j /-a.j stb. j- jét kőve-
tik. Aemorfémás múlt pedig, mint a jegyzetben utaltam rá, a Szurg. területen is is-
meretes az s-es és másik kettő mellett, sőt ott a sg. 3. személy a csupasz tő, mert az
időjel is, a személyre utalás is emorfémájú, 1. Trj. J men 'ó ment', p~n 'ó helyezett'
(KV 268, 279, PV 90,91, további Trj. példák találhatók a jegyzetben fölsorolt lapo-
kon).

A déli osztják nyelvjárásokban birtokos személyragozáskor és igeragozáskor is,
ha az -sm; -en, -a t stb. személy jelek redukált vokálisra végződő szótőhöz járulnak,
teljes vokális keletkezik, 1. pl. ewa 'leány' birtokos személyragos paradigmáit (KV 5,

32,47,71, PV 14). Ugyanez történik, ha mássalhangzóra végződő szó utolsó szótag-
jának redukált vokálisa hangátvetés következtében a személyjel elé kerül (KV 6, 33,
PV 15, 16).

Ha az igeragozásban az a-ben egykori *j rejtőzne, akkor az ehhez hozzájáruló
-em; -an stb. elé valamilyen hiátustöltő hangnak kellett volna kerülnie, vagy az m, n

előtt teljes lenne a vokális. De szükség sem lett volna az egytagú igék RÉDEI által
múlt idejűnek nevezett tőalakjára, hanem az s-es múlthoz hasonlóan közvetlenül a
vokális végű tőhöz járulhatott volna a *j, s abban a helyzetben ugyanúgy megma-
radhatott volna, mint apasszívum j- je, vagy aj-végű főneveké a birtokos személy-
ragozáskor, 1. xoj (KV 6, 33, 71). A déli titw-, mij- stb. tövekhez pedig, ha csak-
ugyan a múlt idő tőalakjai lennének, minek járult volna j műltídó-jel, az pleonaz-
mus lett volna; egyébként én nem azokkal értek egyet, akik szerint ezen igék w, j, 'Y
tővégződése az egykori tő mássalhangzójának a nyomát őrzi, hanem STEINITZcal,
aki egytagú, vokálisra végződő igékhez járuló hiátustöltő elemet lát bennük
(OstjChr2. 67), erre vall, hogya felszólító mód vokális kezdetű morfémái az s-es
múltú igeragozási területen ugyanehhez a tőhöz járulnak (KV 128, 138-39,181-82,

187-88, 190, 198-99,270-71,273,306,321. 323, 337).

1Nem találom az okát, hogy RÉDEI miért nem említi a déli múlt adatok mellett a négy múlt időt
ismerő szurguti nyelvjárások haszonl6 alakú múltját, melyet KARJALAINEN perfektumnak, PAASONEN
priiteritumnak nevez Trj. ill. J följegyzéseiben (KV 268, 270-71, 274-75, 277, 279-84, PV 90-91),
hiszen lényeges különbség csak a sg. 3. sz. végz6désében van, s a többes 2. személyében nem teljesen
azonos.
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Ha azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*j múltidő-jel a redukált vokálisban rejtőzhetne, furcsa morfémákra bon-

tások lennének lehetségesek. Pl. a szövegben szereplőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIÓpit am 'mondtam' töve IÓp-,

it képző, a a feltételezett múltidő-jel, m személy jel, de lehetséges lenne lop-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ i kép-

ző + t jelenidő-jel + am személyrag; egyszótagú igéket véve például: jrt am-ben fí- a

tő, t a jelen morfémája, -sm személyrag, viszontpuam esetében pli- a tő, a a múltra

utalás lenne, m a személy megjelölése. Valószínűtlenül bonyolult helyzet lenne!

6.3. Ha az a-ben a *j nyoma sem lelhető meg, attól még a Keu. -ij (-aj), -i "a

finnugor *-j (-i) múltidő-jelnek a Keu. nyelvjárásban való kétségtelen meglétére"
, 1'\

(REDEI uo.) utalhatna, ha biztosan időjellenne. Annál is inkább, mert az átmeneti
nyelvjárások közül az AtI. és a Ni. is ismeri (OA Ill, 317-21, 341-42), sőt Ni.-ban

-i"fliX végű sg. 3. sz. múlt igealak is van. A Keu. -ij végződés -a j változata beleillik

a tővégi toldalékok -a - i váltakozásairól nyert képbe (OA Ill, 254-60). A szövegek

földolgozásakor én is az -ij változatot tartottam az eredetinek, -i- t rövidült variáns-

nak (OA Ill, 262), ma már fordított irányú fejlődést is, eredeti i-hez inetimologikus

j hozzájárulását, esetleg mondatfonetikai okból hiátustöltőként, el tudom képzelni,

esetleg a Ni. -i "fli X végződés (OA Ill, 342) is ugyanígy magyarázható. Annyi kétség-

telen, hogy a szövegek följegyzésekor egyértékű variánsok voltak, a RÉDEI földol-

gozta rövid szövegben is előfordul t~'r]i és ta'r]ij (4, 8), p'íti és p'ítij (4, 4, 5). Elgon-

dolkodtató azonban, hogy pl. jlfwij- nál a múlt idejűnek ítélhető tőhöz miért kerülne

még egy jel a múlt jelölésére, s erre csak a 3. személyben, az egyes számban kerülne

sor. Az is elgondolkodtató, hogy egy igei toldalék csakis a 3. személyben maradt

volna ránk, hiszen a három személy közül a 3. a legnominálisabb természetű. Nem-

csak azért, mert a nominális mondatok zöme a finnugor nyelvekben 3. személyű -

az osztjákban lehet 1.,2. is (1. KV 123-25, 170-72,263-67, PV 38-39, 87-88) -

hanem azért is mert éppen a 3. személyű igealakok gyakran igenévi eredetűek. Fur-

csa lenne, hogy egy teljesen igei funkciójú elem csak a 3. személyben maradt volna

meg. s ott is csak az egyesben, az 1. és 2. személyben még nyomai sem maradtak

volna. További bizonyító anyag hiányában jelenleg legföljebb a *j múltidő-jel

esetleges nyomai kereshetők tehát a Keu., Atl. Ni. -ij, -i végződésben.

Az előforduló, nem teljesen közismert rövidítések:

BBH

CASTR.

DEWO

JSFOu.

KT 1-11
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Berliner Beitriige zur Hungarologie 2. Berlin - Budapest 1987.

CASTRÉN adata, nem saját közlésében.

STEINITZ, WOLFGANG, Dialektologisches und etymologisches

Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966-1991.

Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1-, Helsinki 1886-.

K. F. KARJALAINENS Ostjakisches Wörterbuch. Bearbeitet und he-

rausgegeben von Y. H. TOIVONEN. Helsinki 1948. Osztják adatok a,

b és ab jelzetű hasábszámokkal a KT adatai.



K. F. KARJALAINENS südostjakische Textsammlungen. Neu tran-

skríbíert, bearbeitet und herausgegebn von EDITH VÉRTES. I.

MSFOu. 157. Helsinki 1975. II nyomdában van.

Mémoires de la Société Finno--Ougrienne. 1-. Helsinki 1890-.

STEINITZ, W .• Ostjakologische Arbeiten. BandzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Texte aus dem

Nachlass. Budapest 1989.

KARJALAINEN. K. F.. Zur ostjakischen Lautgeschichte. 1. Über den

Vokalismus der ersten Silbe. MSFOu. XXIll. Osztják adatok mögött

puszta lapszám az OL adatára utal.

OstjChrest2 STEINITZ, WOLFGANG. Ostjakische Grammatik und Chrestoma-

thie. Leipzig 1950.

KV

KV I-II

MSFOu.

OA II

OL

PATK.

PF

PV

PV I-IV

UEW

Grammatikalische Aufzeichungen aus ostjakischen Mundarten von

K. F. KARJALAINEN. Bearbeitet und herausgegeben von E. VÉR-

TES. MSFOu. 128. Helsinki 1964.

PATKANOV adata. nem saját közlésében.

PATKANOV. S. - FUCHS. D. R .• Laut- und Formenlehre der süd-

ostjakischen Dialekte. Budapest 1911.

Ostjakische grammatikalische Aufzeichnungen nach den Dialekten an

der Konda und am Jugan von H. PAASONEN. Bearbeitet, neu

transkribiert und herausgegeben von EDITH VÉRTES. JSFOu. 66/2.

H. PAASONENS südsotjakische Textsammlungen. Neu transkribiert,

bearbeítet, übersetzt und herausgegben von EDITH VÉRTES.

MSFOu. 172-175. Helsinki 1980.

RÉDEI. KÁROLY. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest

1986-1988.

Osztják nyelvjárások rövidítései:

Atl. = Atlimi

Keu. Keusi

Ni. Nizjami

Serk. Serkáli

Szal. Szalimi
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