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1. 

Az utóbbi években örvendetesen megélénkült a szamojéd 
nyelvek hangtörténetének vizsgálata. Az északi szamojéd nyel-
vek közül a legutóbbi időkig nagyon kevéssé ismertük a 
nganaszant és az enyecet. Az elmúlt 10-15 évben több új, 
megbízhatóan lejegyzett szótári, nyelvtani és szöveganyag 
jelent meg e két nyelvből is, lehetővé téve az északi sza-
mojéd nyelvek hangtörténetének a megírását (TERESCENKO: 
Samodijskie jazyki, a Jazyki narodov SSSR című sorozat III. 
kötetében, 363-395 és 416-457 1., Moszkva 1966; TERE3CENK0: 
Sintaksis samodijskih jazykov, Leningrád 1973; MIKOLA: 
Enzische Sprachmaterialien, ALH 17 [1967]: 59-74 1., 
MIKOLA: Adalékok á nganaszan nyelv ismeretéhez, NyK 72 
[1970]: 59-73 1.) 

Az északi szamojéd alapnyelv vokalizmusának rekonstruk-
ciójára ketten is vállalkoztak: P. SAMMALLAHTI, "Uber das 
Vokalsystem im Urnordsamojedischen" (FUF 41 [1975]: 86-112) 
és J. JANHUNEN: "Adalékok az északi-szamojéd hangtörténethez. 
Vokalizmus: Az első szótagi magánhangzók" (NéprNyelvtud. 19-20. 
[1975-76]: 165-188). JANHUNEN közszamojéd etimológiai szótá-
rában (Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymo-
logien. Helsinki, 1977 — Castrenianumin toimitteita 17) több 
száz szamojéd szó szamojéd alapnyelvi alakját rekonstruálja. 
E munkák, mindenek előtt JANHUNEN tanulmányai, megfelelő ala-
pot adnak arra, hogy behatóbb vizsgálat alá vegyük a déli-sza-
mojéd nyelveket is, elsősorban a szelkupot. A szelkup nyelvre 
vonatkozó ismereteink is számottevően bővültek az elmúlt 
egy-két évtizedben. A Szovjetunióban nagy mennyiségű szelkup 
szöveget gyűjtöttek és részben publikáltak. JANHUNEN pedig 
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föntebb említett közszamojéd etimológiai szótárában végre 
hozzáférhetévő tette a KAI DONNER által még az 1910-es 
évek elején gyűjtött szóanyag egy részét. Több kérdés tisz-
tázását segítik elő H. KATZ szelkup hangtörténeti tanulmá-
nyai. 

2. 
Jelen dolgozatomban JANHUNEN közszamojéd rekonstrukció-

iból kiindulva kísérelem meg fölvázolni az egyes szamojéd 
alapnyelvi magánhangzók szabályos folytatásait a szelkupban 
a három fő nyelvjárásterületen (északi, középső, déli). 

JANHUNEN nyomán a következő alapnyelvi vokálisokkal 
számolok: a, a, o> ö, e, e, u, ü, г> г, §. Előrebocsátom, 
hogy ezeknek a rekonstruált magánhangzóknak a szelkup megfe-
lelései meglehetősen szabályosak. Úgy tűnik, hogy a szelkup 
nyelvi külön vizsgálatok megerősítik JANHUNEN eredményeit. 
Nyilvánvaló, hogy a szamojéd alapnyelv több i-s diftongust 
is ismert. A nganaszan ezek közül többet megőrzött, a szel-
kupban azonban csak egy-két esetben mutathatók ki szabályos 
megfelelések. Ezért a diftongusokat nem tárgyalom részlete-
sen. JANHUNEN rekonstruál a%, аЭ, еЭ, еЭ, о3, ö%, , 

és ü% kapcsolatokat is. Ezek még további vizsgálatokat igé-
nyelnek. 

Dolgozatomban csupán CASTRÉN, PROKOFJEV és K. DONNER 
adatait veszem figyelembe. CASTRÉN szelkup adatait LEHTISALO 
kiadásában közlöm (MSFOu 122). LEHTISALO nyomán (i.h. 6-7 1.) 
felhívom a figyelmet a következőkre. CASTRÉNnál a /*/ jel nem 
a hosszúságot jelöli, hanem mást, gyakran a velarizált kiej-. 
tést: e = г = ¿. Az и redukált Э lehet. Az э talán 9. Gya-
koribb az e, amely egy e és e közötti vokálist jelölhet. Az 
э erősen redukált e lehet. Az у CASTRÉNnál finn módra az ü je-
le. A hosszúságot többnyire betűkettőzés, időnként / mutatja. 
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PROKOFJEVet ERDÉLYI szótára alapján idézem (Selkupisches 
Wörterverzeichnis, Tas-Dialekt. Budapest, 1970). Hangjelö-
lésének értékeléséhez v. ö. HAJDÚ, Chrestomathia Samoiedica, 
130 1.. 

K. DONNER adatait JANHUNEN szótára szerint idézem, az 
adatok fonematikus értékelésére nézve lásd HAJDÚ, i. h. 

A szelkup nyelvjárások besorolását JANURIK osztályozá-
sa alapján végeztem el (NyK 80 [1978]: 77-1.04 1.) 

3 . 

Összam. a 

Az ősszamojéd á folytatásai az északi szamojédban a 
következők: nye. a, eny. a, ngan. o (Terescenkónál és Miko-
lánál, a továbbiakban T, ill. M), a, o (Castrénnál, C). 

A szelkupban két megfelelése van: 1. diftongizációval ue, 
2. o vagy u, u. 

Az 1. megfelelés a következő hangtani helyzetekben 
szokott előfordulni: <5-, cá-} j&-s ka-, sa-, . . 

A szókezdő a- megfelelései így jelentkeznek: 
Ész. wue- we-, (B) mue-, Pr wg- | Kö. wa- | Dé. wa-, 

wc-, "ard 'gross': Ész. wuevg., werg., (B) rnuergs, Pr. 
werqi, wavqi | Kö. wavg | Dé. warga — nye. narka. 

Az 1. megfelelés keretében *c, "j, "k, *s, "t után e 
áll, a megelőző konszonáns egyidejű labializálásával. CASTRÉN 
ilyenkor ue-t ír. PROKOFJEVnél nincs nyoma a mássalhangzó 
labializálódásának. Az északi nyelvjárásterületen ma már nincs 
meg a labiális képzésmozzanat, de a középső és déli nyelvjá-
rások meg megőrizték a t , s stb. összetett fonémákat. 

A továbbiakban Castrén szelkup adatainál elhagyom a C rövidítést. 
Prokofjev adatai előtt Pr, K. Donner adatai előtt D rövidítés áll 
Félreértések elkerülése végett a három nyelvjárásterületet Esz., 
Kö. és Dé. rövidítéssel jelölöm (északi, középső, déli). A nyelv-
járásterületeken belüli nyelvjárásokra a megszokott német rövidí-
téssel utalok (pl. 00 = felső-obi, Ober-Ob). 
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Ész. C+ue, Pr C+e | Kö. C+ue | Dé. C+ue. 

*cioüpü 'sámán': Ész. cuedéebe, (Kar) titebe, Pr. 
tetipi | Kö. D tsuddz^ B | Dé. cuedsebe-gum3 D tsu"rb^ — 
nye. taefeb^. 

Az összamojéd á másik gyakori megfelelése o vagy u, u, 
tehát nem diftongus, hanem labiális magánhangzó. Ez nem az 
eredeti labiális magánhangzó egyenes folytatása lehet, hanem 
inkább az a valószínű, hogy a diftongus összevonódott olyan 
esetekben, amikor a megelőző konszonáns nem tudta átvenni a 
labiális u elemet a diftongusból. Néha ilo, *k, *s és *t 
után is előfordul monoftongizáció. 

a/ Ész. o, Pr o | Kö. o | Dé. o 
b/ Ész-, uu, Pr. u | Kö. u | Dé. u 

"wanc3 'gyökér': Ész. kondb, kond, Pr konti | Kö. 
kond&3s D kondz | Dé. kondás — nye. wanu 

"n5cd 'fŰ7: Ész. njuuds, njuut, Pr. huty | Kö. njudh, 

D fiudz Dé. nju A< 

gsszam. á' 
Az összamojéd a szabályos megfelelései az északi szamo-i 

jédban a következők: nye. C+a (= palatalizált mássalhangzó 
+ a), eny. e, e, e, ngan, a. 

A szelkupban az *ü folytatása meglehetősen egységes. 
Ész. aa, Pr. a, o, a | Kö. a, da, d | Dé. aa 

"nükdr 'három': Ész. naafyer, naar, Pr. naqir | Kö. 
nágoPj n&agor | Dé. naagur, naakur -r- nye. na\ar" . 

A "wa- kapcsolat fejlődése eltérő: megegyezik a *ka-

folytatásával (lásd föntebb). 
'"wand- 'rokon (házasság által)': Ész. kuenü 'sógor', 

Pr qeni ira3 D k«endG | Kö. kuenek, D kudnn3G — nye 
(Erdei) waní" . 
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5. 

Osszam, o 
Az ősszamojéd o szabályos megfelelései az északi szamo-

jédban a következők: nye. 5, enyec o, (u), ngan. u. 

A szelkupban mindenütt o-t találunk. 
l''kont&~ 'elaludni': Ész. %ondang, Pr qontiqo | Kö. 

kondak, D kondaG | Dé. kondang — nye. yönaé 

6. 

Osszam, ö 
Nagyon kis megterheltségü fonéma lehetett. Északi 

szamojéd megfelelései a következők: nye. C+ö, eny. o (u), 
ngan. u . 

A szelkupban ü a folytatása. 
,v/cön- 'belső rész': Ész. Áyndj, Pr. eilnci | Kö. 

aynde | Dé. eyndje^ ayrtdjö— nye. bohhe 

7. 

Osszam, e 
A szabályos északi szamojéd megfelelések a következők: 
nye. e, eny. e, e, e, ngan. C ea, ¿+a, M ¿+e. 
A szelkupban a megfelelések eléggé bonyolultak. A leg-

általánosabb folytatásnak áz alábbi látszik: 
Ész. ti, e /ee/, Pr e, c | Kö. &, e \ Dé. ü, e 

{tnendr\k% 'szúnyög': Ész. nénafya, nünaka, Pr neniqa, 

nenika | Kö. nenfya |Dé. nenhnka, nánanka, D — nye, 
nenar\k. 

A szókezdő *e- más fejlődést mutat. 
tsz. p., ee, Pr. e \ Kö. ü, e a \ Dé. ü, z, a 

*emü 'anya': Ész. eeme, em(o), Pr. emi | Kö. au, 

ewe, ü'We, amba \ Dé. üvve, awa — nye. neb*e 
A *ue- kapcsolat, rftint a *wü- is, egybeesett a *k&-

kapcsolattal: 
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{'u)ekőn& 'tokhal': Ész. kuekar, .kuegav, Pr. qeqiv | 
Kö. kuegar} D | Dé. kuagan, D kuay%y — nye. 
(Erdei) ibixana, (Tundrái) jexena. 

A {lje- kapcsolat is, úgy tűnik, sajátosan fejlődött. 
Ész. ca-, cd- | Kö. ca- | Dé. ca-

i'-jemp'dt- 'öltözni': Ész. tjembennang | Kö. cambannap 

Dé. D t'ampZtku — nye. jembac . 

8. 

őss; 
A szabályos északi-szamojéd megfelelések a következők: 
nye: C+e (fonetikusan C+e), C+e (fonetikusan .C+e ), 

eny. i, ngan. a. 

A szelkupban a folytatásai nem egészen egyértelműek. 
Ész. e, e, Pr. e | Kö. a, á | Dé. a, ü, e 

*tem- 'vásárolni': Ész. témám, Pr. temtiV qup 'keres-
kedő' | Kö. tawap, D tamd}teaG | Dé. tauau, tüwam, 

tewam — nye. témta. 

9,-

Osszam, u 
Az északi-szamojéd megfelelések a következők: 
nye. u, eny. u, ngan. u. 

A szelkup megfelelés meglehetősen egységes: 
Ész. u | Kö. u, o | Dé. u 

*kunt%- 'hosszúság': Ész. kund(o), Pr kunti | Kö. 
kund, kond, D kund | Dé. kundo — nye. xun. 

10. 
Osszam, ü 

Az északi-szamojéd megfelelések a következők: 
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nye. u, ¿+u, eny. u, ngan. i. 

A szelkupban az alábbi a szabályos folytatás: 
Ész. y, yy, Pr ü I Kö. y, ö I Dé. y 

*tüt- 'ürülék': Ész. tyt, Pr tüt | Kö. tyt, D töD | 
Dé. tyt. 

A *jü- hangkapcsolatnak ugyanez a folytatása, a j eltűnt. 
*jür%- 'elveszni': Ész. yrkang, Pr. üriqo | Kö. 

yrgak, Ürgak | Dé. yruang — nye. jura. 

A Üwü- kapcsolat sajátosan fejlődött: 
Ész. köö-,- Pr kö- | Kö. köö-, kö | Dé. köö-

*wüt 'tíz': Ész. kööt, Pr. köt | Kö. kööt, köt, D 
köp | Dé. kööt, kyöt — nye. jü" . 

11. 
Osszam, i 

Az északi-szamojéd nyelvekben a következők a megfele-
lések: 

nye. t+T, ¿+í, eny, i, ngan. i. 
A szelkupban a fő megfelelés a következő: 
Ész. ii, i, Pr. i | Kö. e, e | Dé. e, e, i 

*kita 'kettő': Ész. sitté, Pr. Áitti | Kö. sede, D 
| Dé. sedü, hittialf. — nye. éicPe. 

A *wi- kapcsolat úgy fejlődött, mint az *il-
ilwind 'szíj': Ész. $no, Pr üni | Kö. ¿n, yyn | Dé. 

yyno — nye. (Erdei) wija. 

12. 

Osszam, é 
Az északi-szamojéd megfelelések a következők: 
nye. i, i (fonetikusan J, i), eny. i, ngan. i. 
A szelkupban az alábbi szabályos folytatást találjuk: 
Ész. t, Pr i | Kö. e, e } Dé. e, e, i 

ftí)^ra 'hó, tél': Ész. sir, Pr. siri | Kö. her, D 
^ A * 

sd$ | Dé. ser, ser, sírra — nye. sira. 
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13. 

»Osszam. 3 
Az északi-szamojéd megfelelések ezek: nye. a, eny. o, 

ngan. C a, T, M 3. 
A szelkupban a folytatása eléggé következetes: 
Ész. a, Pr. a | Kö. a, ¿1 | Dé. a, a 

*k$nc3 'szán': Ész. Pr qanti \ Kö. paridé, D k&ndz | 

Dé. kandee — nye. xan. 

A ftü8- kapcsolat kétféleképpen is eltér a fönti szabály-
tól, s az alábbi megfeleléseket mutatja: 

1. Mint a *kt5- megfelelései. 
2. Ész. ko-, Pr ko-, qo- \ Kö. ko-, ko-, ko-, ko- \ 

Dé. ko-, ko-, ko-, feo-. 
*w3- 'fölösleges': Ész. kue, Pr. fce, fe e \ Kö. 

kue | Dé. kue, kua. — nye. wac 'túl sok lenni'. 
'!tw%t& 'kampó, horog': Ész. kots, Pr koti \ Kö. kod, 

kod | Dé. kottp, kotta — nye. wada. 

14. 

Az osszamojédra föltehető számos t-s utótagú diftongus 
közül a szelkupban csak az és az *uj folytatásai adnak 
világos képet. E két diftongus egybeesett a következő módon: 

Ész. yy, Pr ü | Kö. öö, ö, y | Dé. yy 
jtá- 'engedni, küldeni': Ész. yytam, Pr ütiqo \ Kö. 

yydap, D | Dé. yytam —r nye. nüeda. 

fijujtt- 'álmodni': Ész. kyyddptang, Pr kütápt^qo \ Kö 
köödeptap, ködeptakt- kydeptak | Dé. kyyderbang, kytarbang 

nye. jüde 'álom'. 
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BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES SELKUPISCHEN 
VOKALISMUS 

von 

Tibor Mikola 

In den letzten 10-15 Jahren wurde das Interesse für 
die Lautgeschichte der samojedischen Sprachen lebhafter. 
J. Janhunen hat - gestützt auf die neuen Quellen und die 
bisherigen lautgeschichtlichen Forschungen - die Geschich-
te des Vokalismus der nordsamojedischen Sprachen geschrie-
ben ("Adalékok az északi-szamojéd hangtörténethez. Voka-
lizmus: Az első szótagi magánhangzók."). 

Im Jahre 1977 erschien das Wörterbuch der gemeinsa-
mojedischen Etymologien von Janhunen ("Samojedischer 
Wortschatz"). 

Der Verfasser des Artikels akzeptiert die Resultate 
von Janhunen und versucht die regelmässigen Fortsetzungen 
der ursamojedischen Vokale im Selkupischen klarzulegen. 
Dabei berücksichtigt er nur die drei Hauptdialektgebiete: 
Nordselkupisch (im Ung. Ész.), Mittelselkupisch (Kö.), 
Südselkupisch (Dé.). Die Lautvertretungen in den einzelnen 
Mundarten werden nicht behandelt. Das etymologische Be-
weismaterial stammt von Castrén (nach MSFOu 122), Prokofjew 
(nach Erdélyis Wörterbuch) und K. Donner (nach Janhunens 
etymologischem Wörterbuch). 


