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ELŐSZÓ 

...és az ember Ember 
Mert téved 
mert küzd 

Mert remél és szeret 
mert együtt érez és megbocsát 

Mert nevet, és mert él... 
(Herbert Grönemeyer) 

és mert beszél... 

Az uráli nyelvekkel való ismerkedést ma már igen sok és jó szöveggyűjtemény, nyelv-
tani leírás segíti. Néhány nagyobb nyelv, mint például a mordvin, az udmurt, a komi 
stb. gyakorlati nyelvkönyvből is tanulható. Sajnos ez a gazdagság nem vonatkozik a 
szamojéd nyelvekre, különösen nem a kisebbekre, mint pl. a nganaszanra és az enyec-
re. Aki ezek iránt érdeklődik, csak igen szűkös kínálatból választhat. Ugyan jelent már 
meg szamojéd chrestomathia Hajdú Péter tollából (1966), de ez a kötet a nganaszan 
nyelv leírását nem tartalmazza, mivel az akkori ismeretek és szövegközlések nem tették 
lehetővé egy összefoglaló jellegű munka megírását. 

Az utóbbi évtizedekben jelentős mennyiségű szöveg jelent meg nganaszanul, és 
a nyelvészeti kutatások is egyre újabb és újabb ismeretekkel bővítették tudás-
anyagunkat e nyelvről. Azonban a lelkes érdeklődő igen nehéz feladatra vállalkozik, ha 
hozzá szeretne jutni a megjelent mese- és szöveggyűjteményekhez, mivel többnyire 
oroszországi, sokszor szibériai kiadók nehezen beszerezhető kis példányszámú kiadvá-
nyairól van szó. Többek között ez a körülmény késztette a szerzőket arra, hogy egy kö-
tetben összegezzék a legfontosabb ismereteket a nganaszan nyelvről. Ennek keretéül az 
uralisztikában ma már elterjedt és megszokott műfajt, a chrestomathiát választottuk. 

Mielőtt az olvasó a nganaszan nyelvvel megismerkedne, betekintést nyerhet e 
népcsoport szokásaiba, hagyományos kultúrájába. 

Ezt követően bemutatjuk a nganaszan fonologikus írásmód szabályait. Mivel a 
megjelent szövegek általában cirill betűsek, fontos a cirill betűs írásmód szabályainak 
az ismertetése, még akkor is, ha legtöbbször a korábbi cirill betűs lejegyzések inkább 
fonetikusak. Kitérünk Castrén hangjelölésére is. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, 
hogy esetében helyenként nemcsak hangjelölési szabályokról, hanem nyelvtörténeti 
változásról is szó van. Kötetünknek nem célja a nganaszan nyelvtörténet bemutatása, 
azonban egyes esetekben mégis célszerűnek láttuk egyes jelenségek nyelvtörténeti hát-
terének a bemutatását. Ezeket a részeket és egyéb, az adott témához kapcsolódó kiegé-
szítő magyarázatokat apró betűvel szedtük. 
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Munkánk tartalmazza a legfontosabb hangtani, grammatikai és mondattani is-
mereteket, amelyeket minden esetben bőséges példaanyaggal szemléltetünk. A nyelv-
tant bemutató fejezetek után a nganaszan szókincset felvázoló fejezet található. Ebben a 
részben szintén bőséges nyelvtörténeti adalékkal találkozhat az olvasó. Ennek célja, 
hogy megmutassuk a nganaszan nyelv helyét az uráli nyelvcsaládon belül. Az uráli 
eredetű szókincset tárgyaló részben illusztrációként a magyar etimológiai megfelelőket 
is bemutatunk. 

Chrestomathiánk tartalmaz feladatokat is, ez inkább a gyakorlati nyelvkönyvek 
sajátossága, mintsem a szöveggyűjteményeké. Mégis úgy gondoljuk, hogy hasznos le-
het, ha a nyelvvel most ismerkedők a gyakorlatban is kipróbálhatják a meglehetősen 
bonyolult - de nem megtanulhatatlan - morfofonológiai jelenségek működését, még 
akkor is, ha hangsúlyoznunk kell, hogy e munkának nem célja a gyakorlati nyelvokta-
tás. A feladatok nehézségi foka változó, a nehezebbekhez a megoldó kulcsban részletes 
magyarázatokat fűztünk. 

A chrestomathia második felében található a szöveggyűjtemény, amelyet igye-
keztünk úgy összeállítani, hogy a szokásos elbeszélések, mesék mellett helyet kapjanak 
találós kérdések, beszélt nyelvi és rituális szövegek is. A fordítást igyekeztünk a 
nganaszanhoz közelíteni, abban az esetben, ha ez lehetetlen volt, szögletes zárójelben 
megadjuk a szó szerinti fordítást is. Azok a szövegrészek, amelyek a magyarban záró-
jelben szerepelnek, hiányoznak a nganaszan részből, azonban a magyar mondat megkí-
vánja a kitételüket. 

A szövegekhez jegyzeteket készítettünk. Ezekben feltüntetjük az azokra vonat-
kozó legfontosabb információkat, mint pl. az adatközlő és a gyűjtő adatait, a gyűjtés 
helyét (amennyiben ezek ismertek) és az első megjelenés adatait. Alkalmanként a ke-
letkezés körülményeit is leírjuk, hiszen ez nagyon fontos lehet pl. a sámánszertartás 
esetében. A szövegeket a kötetünkben használt fonologikus írásmódban közöljük, füg-
getlenül attól, hogy az eredeti milyen írásmódú. Néhány szöveg esetében közöljük az 
eredeti cirill betűs közlésmódot is. Ennek egyrészt az a célja, hogy az olvasó képet 
kaphasson arról, hogyan is írnak a nganaszanok, hiszen ők is írnak, ma már nekik is 
van írásbeliségük. Néhány esetben fonetikus lejegyzések közreadásával szeretnénk il-
lusztrálni a hangtani fejezetben elmondott fonetikai szabályokat, valamint szeretnénk 
elősegíteni a fonetikai problémák tanulmányozását. 

A kötethez szójegyzék is tartozik. Ebben a szövegekben előforduló szavak alap-
alakjait találhatja meg az olvasó. A főnevek és igék mellett feltüntetjük, hogy melyik 
harmonikus osztályba tartozik a szó. Ragozott alakokat csak akkor adunk meg, ha a 
mondatban előforduló ragozott alakokból a nganaszannal éppen most ismerkedőktől 
igen nagy erőfeszítést kívánna az adott szó alapalakjának ki következtetése. 

A chrestomathiát forgatók számára javasoljuk, hogy csak akkor kezdjenek a 
szövegekkel ismerkedni, ha a nyelvtani részt már áttekintették. Természetesen a mesék 
olvasásához nem szükséges minden jelenséggel megismerkedni, de az alapvető hang-
tani, grammatikai és mondattani szabályok ismerete elengedhetetlen. Javasoljuk, hogy 
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az olvasó először a rövidebb (és sokszor, de nem minden esetben nyelvileg is egysze-
rűbb) társalgási szövegeken és elbeszéléseken gyakoroljon. 

Ugyan ennek a kötetnek három szerzője van, azonban ez a munka mégis több 
ember munkája, akiket köszönet illett. Elsősorban köszönettel tartozunk azoknak a 
nganaszanoknak, akik a kutatóutak során információval szolgáltak anyanyelvükről, 
meséltek kultúrájukról és végtelen türelemmel válaszoltak kérdéseinkre. Adatközlőink 
közül ki kel emelnem Aleksandr Celeevic Momdét, akitől az első nganaszan szövege-
ket gyűjtöttem. Szintén köszönet illeti Nadezda Kosterkinát, akivel hosszabb ideig dol-
gozhattunk együtt 1996-ban, és aki azóta is minden kérdésemre, problémámra igyek-
szik válaszolni. Kosterkina e kötet elkészültében is közreműködött, néhány nyelvi adat 
értelmezését, szövegrészlet jelentését szintén az ő segítségével tudtam megfejteni. Kö-
szönöm a meséket, a türelmet és a finomságokat Poljamtie Djatovna Kosterkinának és 
Sandimjaku Cajhoreevna Kosterkinának. Hálás köszönet illeti Eugen Helimskit, aki 
már hosszú évek óta figyelemmel kíséri szamojedisztikai kutatásainkat, és aki a 
chrestomathia munkálatai folyamán is hasznos tanácsokkal látott el bennünket. E he-
lyen szeretnénk köszönetet mondani Sipőcz Katalinnak és Siptár Péternek azért, hogy 
egy-egy fejezetet elolvastak és megosztották velünk észrevételeiket. A szerzők hálával 
tartoznak Bakró-Nagy Mariannának, aki mindvégig támogatott bennünket a munka so-
rán, és aki számos értékes tanáccsal és javaslattal járult ahhoz hozzá, hogy ez a 
chrestomathia minél kidolgozottabban jelenhessen meg. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy mint általában semmi, ez a kötet sem hibátlan. 
Az előforduló tévedésekért, hibákért a felelősséget a kötet szerzői vállalnak. 

Wagner-Nagy Beáta 

Budapest -Szeged, 2002 októbere - novembere 
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BEVEZETÉS 

NGANASZANOK 

Lakóhely 
A nganaszan nyelv a nyenyeccel és az enyeccel együtt a szamojéd nyelvek északi cso-
portjába tartozik. A nganaszant beszélő népcsoport mai lakóhelye csak néhány falura 
korlátozódik, amelyek a Tajmiri Dolgan-Nyenyec Autonóm Körzetben találhatók. A 
Tajmir-félsziget nyugati felén két településen élnek 
nganaszanok, mégpedig Uszty-Avambsm és Volo-
csánkában. A félsziget keleti részén Novaja faluban 
számolhatunk nagyobb nganaszan népességgel. E 
három faluban a nganaszanok kb. 90%-a él. Ezek a 
települések ún. „dolgán" falvak, azaz a 60-as évek 
letelepítési hullámában először a dolgánokat tele-
pítették ide, csak utána költöztették be a ngana-
szanokat. Ez azt eredményezte, hogy nincsen tisztán 
nganaszan etnikumú falu. Jelentősebb számú ngana-
szan diaszpóra él még a Tajmir-félsziget kulturális köz-
pontjában, Dugyinkáb&n is. 

Elnevezések 
A nganaszanok korábbi elnevezése a tavgi szamojéd. Ez a név nyenyec eredetű ( tavy') . 
Maga a nganaszan megnevezés a 30-as évektől kezdve terjedt el. Általában ezt a nevet 
szokták e nép önelnevezésének tartani. Ez a tévedés azon a vélekedésen alapul, hogy a 
legtöbb természeti nép az 'ember' jelentésű szóval nevezi meg önmagát. Ez igaz is. Bár 
a nganasza (rjanasa) szó valóban embert jelent, ők mégsem így hívják magukat, hanem 
«yának (riaa), azaz 'társhoz tartozó'-nak. 

A nganaszanok két nagyobb etnikai csoportot alkotnak. Közülük az avam-
nganaszanok a legnagyobb lélekszámúak. E csoporton belül is két kisebb alcsoportot 
különíthetünk el. A pjaszinai nganaszanok a Pjaszina folyó mentén vándoroltak, míg a 
tajmiri nganaszanok a Tajmir-folyó mentén nomadizáltak. A nganaszanok másik tör-
zse, a bediajok (vagyejevek) a Heta folyó és a Hatanga-öböl között éltek. Egy különál-
ló nemzetséget is meg kell említenünk, mégpedig az Okkot. Ennek tagjai valószínűleg 
dolgán eredetűek, akik a XVIII. század végén, XIX. század elején asszimilálódtak a 
nganaszanokhoz. E nemzetség egy része az avamok, másik része a bediajok között él. 
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Az avamok nyolc nemzetségre, míg a bediajok négyre oszlanak. A nemzetség szerinti 
elkülönülés nem volt éles, egy közösséget különböző nemzetségekbe tartozó családok 
is alkothattak. 

Nyelvjárási különbségek kevésbé jellemzik a nganaszan nyelvet; ugyan az avam 
és a bediaj törzs alapján két nyelvjárást különböztethetünk meg, de ezek között nincse-
nek éles eltérések. A letelepítést követő népességkeveredés a meglévő különbséget is 
szinte teljesen elmosta. 

Hagyományos kultúra, hagyományos életmód 
A nganaszanok hagyományos foglalkozása a halászat és a rénvadászat, valamint a 
prémes állatok vadászata volt. Emellett kisebb réncsordákat is tartottak, de a 
réntenyésztésnek csak másodlagos szerepe volt. A rénre többféleképpen vadásztak, a 
vadászat módja mindig az évszaktól függött. A vadászat a férfiak feladata volt, akik 
nyáron inkább egyedül, míg télen és tavasszal csoportosan vadásztak. Mivel a rének a 
meleg időszakban a szúnyogok elől északra vándorolnak, a nyárra szánt hús nagy ré-
szét tavasszal szerezték be. Az elejtett állatok húsát megszárították vagy fagyasztották. 
Mivel lakóhelyükön a föld sosem enged fel, a dombokba vájt járatok szolgáltak a hús 
fagyasztására, mintegy hűtőként funkcionálva. 

A lőfegyverek széles körben csak a XX. század közepén terjedtek el, addig íjjal 
vadásztak. A vadrén megtévesztésére gyakran alkalmaztak idomított csalirént. Ismerték 
a szántalpra szerelt álcát is, amely mögött megbújva közelítették meg a kiszemelt va-
dat. Ősszel leginkább csoportos rénhajtást rendeztek. Ilyenkor különféle módszerekkel 
kerítették be a csordát (pl. tó felé vagy hálóba hajtották) és tömegesen mészárolták le a 
réneket. A madarakat is általában hálóval fogták, míg a prémes állatoknak csapdát állí-
tottak. Nyáron a legfontosabb tevékenység a halászat volt. Az el nem fogyasztott halat 
szintén megszárították vagy lefagyasztották. 

Szállító és közlekedési eszközként szánt használtak, ami elé réneket fogtak. A 
családok rénjeiket tamgákkal, azaz egyszerű vonalakból álló jelekkel jelölték meg. A 
rénfogatba több szán tartozott, így pl. teherszán és utazó szán. Egyedi szántípust képvi-
selt a nők utazószánja. A magas félköríves támlájú szánnal más szibériai népnél nem 
találkozhatunk. A rénfogathoz kapcsolódó egyéb szokások nem térnek el a nyenyec és 
enyec szokásoktól (2-7 rént fogtak a szán elé, a szánhajtó balról ült a szánra, a rén nó-
gatására ösztökélő rudat használtak stb.). 

Lakóhelyként kúpsátor szolgált, amelyben rendszerint több család lakott. A téli 
sátrakat több réteg bőr borította, a nyári lakhely borítása vékonyabb volt. A XX. szá-
zadban használtak még egy sajátos, mobil lakhelyet is, mégpedig a balokot. Ez egy 
szántalpra szerelt kisebb házacska. így a rénfogattal bármikor tovább lehetett vándorol-
ni. Ma már ezek az építmények csak igen ritkán láthatók, habár Uszty-Avamban még 
találhatunk használaton kívüli balokot. 
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A nganaszanok öltözékükhöz csak rénbőrt használtak, a ruha típusától függően a 
rén más-más részéből varrták. A férfiak egybeszabott kapucnis kabátot viseltek. Ezt 
fiatal rén bőréből varrták. A nők kabátja szétnyitható, amihez különálló sapka tartozott. 
A nganaszanok jellegzetes viselete a csőszerű csizma. A csizma átmérője megegyezik 
használójának lábméretével, ugyanis a lábbeli bokánál nem szűkül be. A láb és a csiz-
ma szára közé eső részt szalmával tömték ki. A lábbelit az egybeszabott alsóruhához 
kötötték. A nők viseletét kiegészítette az alsóruhához erősített varró és tűzgyújtó kész-
let. Ruhájuk díszítésére csak bőrcsíkokat és geometrikus mintákat használtak. A ruha 
színvilága jellegzetes: csak piros, fekete és fehér színek fordulnak elő. 

Táplálkozásuk igen egyoldalú volt. Legfontosabb ételük a rén húsa, amit fő-
képpen nyáron hallal, bogyókkal, gombával vagy tojással egészítettek ki. A húst általá-
ban főve vagy nyersen fogyasztották, míg a halat szárítva, nyersen (fagyottan) és főve. 

A nganaszanok társadalmára korábban az exogám nemzetségi felépítés volt jel-
lemző, azaz a nemzetség tagjai egymással nem házasodhattak. Lakóhelyük nem kötő-
dött a nemzetségekhez, így nemzetségi szálláshelyek és temetők sem léteztek. Az 
együtt vándorló családok nem nemzetségi, hanem sokkal inkább baráti vagy gazdasági 
alapon szerveződtek. A szegényebb családok egy-egy módosabb családdal vándoroltak 
és szinte szolgákká váltak. 

Hitvilágukat meghatározza a természet-hit. A különböző természeti erőket is-
tenként tisztelték, ezeknek réneket áldoztak. Fontos esemény volt a Tiszta sátor ünne-
pe (maöujsá). Ezt február elején ülték meg azzal a céllal, hogy biztosítsák az új év bő-
séges halászatát és vadászatát. Másik jelesebb ünnepük a Nagy-nap (ani"a dali) volt, 
amivel az olvadást, azaz a tavasz beköszöntét ünnepelték. Ekkor rént áldoztak a Nap-, a 
Föld- és a Víz-anya tiszteletére. Sajnos ezek a szokások ma már csak folklór-

fesztiválokon elevenednek meg. Ugyanígy elhaltak a régi 
temetkezési szokások is. Hagyományosan az elhaltat 
csak ritkán temették a földbe, általánosabb volt az a 
szokás, a testet a tundrán hagyott szánra tették. E köré 
esetleg bejárat nélküli sátrat építettek, hogy a tetemet a 
vadállatok ne marcangolják szét. A temetési szertartás 
után a hozzátartozók a „sírt" csak három éven keresztül 
látogatták, utána már nem tértek ide vissza. Ilyen 
látogatások alkalmával a halottnak ételt, italt esetleg 
dohányt is ajándékoztak. 

A nganaszan hit panteonjában a legfőbb istenek a 
következők: Bandubtua-ijua 'felső isten' és Nilitia-ijus 
'élő isten'. Ők a felső világban találhatók, és nevezhetők 
egyszerűen Duanak, azaz istennek. Az alsó világ istenei a 

következők: Siraőa 'jég-isten' és Kotura 'gyilkos-isten'. Ők rosszindulatú isteneknek 
számítanak. Az istenek jóindulatát áldozatokkal próbálták megnyerni, védekezésül pe-
dig különféle bálványokat készítettek. így minden családnak volt házi bálványa, amit a 
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sátor hátsó részében őriztek. Nők ezekhez sosem érhettek hozzá. A bálványokat bizo-
nyos időközönként „megajándékozták" és „megetették". 

A sámánnak (JJS") fontos szerepe volt a hagyományok megőrzésében, de orvos-
ként és a közösség vezetőjeként is funkcionált. Két jelentősebb sámán-dinasztiát tar-
tunk számon: Damtusua (Kosterkin) és Siri"a. A sámánhagyományok mindkét család-
ban nemzedékről nemzedékre öröklődtek. A XX. század végére a nganaszanok között 
már csak a Kosterkin családban volt még sámán. A család első számon tartott sámán-
tagja D'ühad'ie ( ? - kb. 1935), akinek mindhárom fia tovább folytatta a hagyományokat. 
D'emnime (1913-1980) és Tubjaku (1921-1989) sámánként, míg Bjaníi"mjaku (1922-
1995) sámánsegédként tevékenykedett. D'emnime fia D'ülsimjaku (1940-1997) nem 
tartotta magát sámánnak, véleménye szerint ő csak a hagyományokat ismerte. Fesztivá-
lokon ugyan fellépett, de a sámán hagyományos funkcióit sosem vállalta magára. így a 
nganaszan sámán hagyományok Tubjaku halálával megszakadtak. Tubjaku élete utolsó 
éveiben már csak ritkán sámánizált. Sokkal inkább foglalkoztatta a népi hagyományok 
megőrzése, így szívesen dolgozott együtt néprajzkutatókkal és nyelvészekkel. Sámán-
öltözékét és dobját ma a dugyinkai Néprajzi Múzeum gyűjteményében őrzik. 

A nganaszan folklórkincs igen gazdag. Fennmaradtak epikus hősénekek, lírai 
dalok és mesék, elbeszélések. Epikus énekeiket szitebinek hívják (eny. szjudobicsu, 
nyeny. szjüdbabc). Az előadásmódra jellemző, hogy elbeszélt és énekelt szövegek vál-
togatják egymást. Az énekelt részeknek a dallama kötött, így az előadótól nagy impro-
vizációs készséget igényel. Ma már nem nagyon lehet olyan nganaszannal találkozni, 
aki vállalkozna egy szitebi előadására. Ezzel szemben a gyürimi (eny. györecsu, nyeny. 
jarabc) műfajába tartozó változatos témájú és hosszúságú mesék, elbeszélések ma is 
népszerűek. A lírai dalok (beli) korábban fontos szerepet töltöttek be. Útközben és es-
ténként szívesen énekelgettek. Minden nganaszan rendelkezett személyes dallal, amit 
vagy maga szerzett, vagy valakitől kapta. Énekeiket dobbal és csörgőkkel kísérték. Sa-
játos műfajt képviselnek az allegorikus énekek (Jkajtjairsa), melyeket egymásnak felel-
getve énekelnek. Ezeknek az énekeknek sajátos, allegorikus nyelvezete van. 

Történelem 
A nganaszanok ősei az időszámítás kezdete táján délről, a közös szamojéd őshazából, a 
Tomszk-Krasznojarszk-Jenyiszejszk körzetből kezdtek el észak felé vándorolni a Je-
nyiszej mentén. A szamojéd egység felbomlását valószínűleg a népvándorlás okozta. A 
beáramló idegen népek késztethették az ősszamojédokat arra, hogy észak felé keljenek 
útra. A törzsek szétválását felgyorsíthatta, hogy ekkor már a rénszarvast mint teherhor-
dó állatot alkalmazták, így sokkal nagyobb területeken vándorolhattak. 

Az északi-szamojédok több száz éves vándorlásuk során egészen a Jenyiszej 
torkolatáig jutottak. Itt történt meg a népcsoport széttelepülése. A nganaszanok kelet 
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felé a Tajmir-félszigetig húzódtak, ahol feltételezhetően jukagír és tunguz1 lakosságot 
olvasztottak magukba. Erre a nganaszan kultúrában, mitológiában megőrződött nem 
szamojéd eredetű elemekből lehet következtetni. A lejegyzett folklórszövegekből és 
később a cári adminisztráció feljegyzéseiből tudjuk, hogy évszázadokon át folytatták 
harcaikat az evenkikkel (tunguzokkal), akiket a mesékben „varrott arcúakként" ismer-
hetünk meg. (Ezt az elnevezést arcuk harci tetoválásáról kapták.) Nem szakadtak meg a 
kapcsolatok a másik két északi-szamojéd néppel sem. Az enyecekkel évszázadokon ke-
resztül szövetségesi viszonyban álltak. Kapcsolatuk a nyenyecekkel kevésbé volt bé-
kés. A kelet felé vonuló nyenyec törzsek jelentős területeket hódítottak el a 
nganaszanoktól és az enyecektől. 

Az oroszok megjelenése eleinte alig érintette a nganaszanokat, mivel lakóhelyük 
igen messze esett a katonai és kereskedelmi központoktól. így nem jutottak el hozzájuk 
a hittérítők sem. Megkeresztelkedett nganaszanról csak elvétve találhatunk feljegyzé-
seket. Elmondhatjuk azt is, hogy a nganaszanokról is csak igen ritkán tesznek említést 
az orosz feljegyzések. Történtek ugyan kísérletek a megadóztatásukra, de ezek sorra 
kudarcba fulladtak, egyrészt fegyveres ellenállás miatt, másrészt a tundrán szinte lehe-
tetlen volt ellenőrizni őket. így majdhogynem a XX. századig független életet folytat-
tak. Léteztek ugyan adófizető helyek, amelyek az árucsere központjai is voltak, de a 
nganaszanok kevésbé függtek az orosz kereskedők áruitól. 

A XVIII. századtól kezdve érintkeznek a dolgánokkal2, akik ma a ngana-
szanokkal együtt élnek. 

Ugyan 1930-ban megalapították a Tajmiri (dolgán-nyenyec) Nemzetiségi Kör-
zetet, a nganaszanok életében mégis az 50-es évek hoztak változást, mivel a Tajmir-
félszigetre a kolhozosítás a 40-es évek végén, az 50-es évek elején érkezett el. Jelentő-
sebben befolyásolta életüket a Norilszk környékén kiépített sztálini GULAG-világ is. A 
GULAG idetelepítése egyben azt is jelentette, hogy a területet a 80-as évek végéig zárt-
tá nyilvánították. Ma Norilszkban színesfém-feldolgozás folyik, környékén pedig sze-
net, nikkelt és rezet bányásznak. 

A nganaszanok letelepítésére a 60-as években egyre aktívabbá váló letelepítési 
kampány keretein belül került sor. A korábban letelepített dolgánok közé kénysze-
rítették a nganaszanokat, ami azt eredményezte, hogy a népesség kb. 90%-a dolgánok 
között él. 

A letelepítés egyben azt is jelentette, hogy a más népekkel fenntartott hagyomá-
nyos kapcsolatok megszakadtak. A nganaszanok a XX. századig csak az enyecekkel 
kötöttek vegyes házasságot (a házasságok 21 %-a), míg a letelepítés után elterjedt az 
oroszokkal és a dolgánokkal kötött házasság. Míg az enyec-nganaszan vegyes házas-

' A jukagír nyelv a paleoszibériai nyelvcsaládba tartozik. Ezt a nyelvet ma már csak mintegy 150 
ember beszéli. A tunguz az altaji nyelvcsalád mandzsu-tunguz ágába tartozik. Az tunguzokat szokták még 
evenkinek és orocsonnak is nevezni. 

2 A dolgán népcsoport orosz tundrái parasztok, tundrái jakutok és evenkik keveredéséből alakult ki a 
XIX. század folyamán. Nyelvileg a jakutokhoz tartoznak, ami pedig az altaji nyelvek törökségi ágába 
sorolható. 
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ságból született gyerekek nagy része nganaszanul beszél(t), az orosz és a dolgán házas-
ságból származó gyermekek anyanyelve szinte kivétel nélkül orosz. 

Ugyan a 30-as években létrejöttek az autonóm körzetek, de ezek sem akkor, sem 
ma nem képviselték igazán az őslakosok jogait és érdekeit. Habár a peresztrojka magá-
val hozta az északi kis népek öntudatra ébredését is, az oroszországi gazdasági helyzet 
igen hátrányosan érinti az őslakosokat. A Tajmiron mesterségesen létrehozott falvak-
ban magas a munkanélküliség, mivel a korábbi termelési módok ráfizetésesek. A férfi-
ak jelentős része rénvadászbrigádokban dolgozott, nyáron pedig halászattal foglalko-
zott. A szállítási költségek ugrásszerű emelkedése annyira megnövelte a rénhús és a 
prémek árát, hogy azt már lehetetlen eladni. A nők jelentős része népművészeti tárgya-
kat készített, ami iránt ma a kereslet szintén jelentősen csökkent. 

A kolhozosítás egyik következménye lett, hogy a 70-es években egy járvány 
miatt a nganaszanok háziasított rénjei szinte mind elpusztultak. így a hagyományos 
módon való közlekedés (rénszánnal) szinte lehetetlenné vált. így a fiatalabb nemzedék 
a hagyományos életmódot már nem ismeri, tehát az ehhez való esetleges visszatérés 
sem nyújtana alternatívát számukra. A lakosság nagy része kilátástalannak tartja a 
helyzetét. A nganaszanok 60 %-a véli úgy, hogy népe 2 -3 nemzedék múlva eltűnik. 

Művelődés ma 
A nganaszanok lélekszáma viszonylag állandó, jelentősebb csökkenést csak a himlő-
járványok idején (1700-as évek közepe, 1830 körül) lehetett tapasztalni. 

Év 1700 1761 1796 1832 1900 1917 1979 1989 
Lélekszám 872 475 837 344 663 334 867 1278 

Az adatok azt mutatják, hogy a lélekszám nő, de ez egyes esetekben megtévesztő is le-
het. A nemzetiség megadása sokszor a lakóhely függvénye. Az Uszty-Avamban lakó 
enyecek vagy enyec-nganaszan vegyes házasságból született gyerekek nganaszanként 
szerepelnek. Problematikus az is, hogy a lélekszám statisztikai növekedésével fordítot-
tan arányos az anyanyelvi beszélők száma. Egy 1994-es becslés alapján kb. 500 anya-
nyelvi beszélőt lehet számon tartani, akik többsége az idősebb vagy középkorú nemze-
dékhez tartozik. így azt mondhatjuk, hogy a nyelv kihalása szinte visszafordíthatatlan 
folyamat. 

A kötelező iskolai oktatást a 30-as években vezették be, addig a nganaszanok 
szinte kivétel nélkül analfabéták voltak és oroszul is csak igen kevesen (és elég gyen-
gén) beszéltek. Kezdetben az iskola internátust jelentett. A letelepítésig egyes családok 
megtagadták gyerekeik iskoláztatását, de a 60-as években és az utána született nemze-
dék már nem kerülhette el az iskolát, ahol orosz nyelven tanultak. Az iskolai oktatás 
ma is orosz nyelven folyik; ugyan van kidolgozott nganaszan ábécé (1989-től), készül-
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tek nganaszan nyelvű oktatási segédanyagok is, azonban mégsem mondhatjuk, hogy a 
nganaszan nyelv oktatása és a nganaszan nyelven való oktatás általános lenne. 

A nyelvi asszimiláció a letelepítéssel kezdődött és ma már szinte megállíthatat-
lannak tűnik. Sajnos ezt támasztják alá a szociolingvisztikai adatok is: 
- ma csak a nganaszan származásúak 42 %-a beszéli a nyelvet, de ebből is csak 17,6 % 
használja a nganaszant rendszeresen, 
- a szülők 29,3 %-a beszél nganaszanul a gyerekeivel, 
- a 10 év alatti nemzedék 5,9 %-a beszéli a nyelvet. 

A nyelvi helyzeten, sajnos, már az sem változtat sokat, hogy a Dugyinkából su-
gárzó Tajmir Rádióban 1990 óta naponta hallhatók nganaszan nyelvű műsorok is, ame-
lyet a nganaszanok 26%-a rendszeresen figyelemmel kísér. A Tajmir című újságban is 
rendszeresen jelennek meg anyanyelvi oldalak. Ezeken híreket, meséket, beszámolókat 
lehet nganaszanul olvasni. A nemzeti oldalak készítésében Nad'ezda Kosterkina vállal 
fontos szerepet, aki Aleksandr Momd'e (1945-2000) halála óta egyedül szerkeszti a 
nganaszan oldalakat. Az újság és a rádió szerkesztősége nincsen könnyű helyzetben, 
mivel a nganaszan származású értelmiség csak pár főre korlátozódik. Ma ugyan a 
nganaszanok között az analfabétizmus igen csekély (kb. 6%), de felsőfokú végzettség-
gel is csak nagyon kevesen rendelkeznek (2%). 

A NGANASZAN NYELV KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A szamojéd nyelvek (és népek) feltérképezése és kutatása az uráli nyelvek közül a leg-
később kezdődött el. Ennek elsősorban földrajzi okai vannak, hiszen a keleti irányú 
orosz terjeszkedés őket érte el a legutoljára. Különösen vonatkozik ez a nganaszanokra, 
akik a Tajmir-félszigeten még nagyon sokáig meg tudták őrizni izoláltságukat. Rövid 
áttekintésünkben most elsősorban rájuk fordítunk figyelmet, noha különösen a kezdeti 
időszakban a szamojéd nyelvekről szóló híradások nehezen választhatók szét egyes 
nyelvekre. 

Castrén előtt 
Az első néhány szamojéd szót is tartalmazó szójegyzék egy angol kereskedő utazótól, 
Richárd Jamestől származik 1618-1620-ből. Eben a munkában azonban nem találha-
tunk utalást a nganaszanra. Az első feljegyzett nganaszan szavak a XVIII. századból 
származnak. Ezeket Dániel Gottüeb Messerschmidt naplója (1721-1723) tartalmazza. 
Azonban Messerschmidt anyagát csak 100 évvel később, 1823-ban ismerhette meg a 
nagyközönség Julius Klaproth Asia Polyglotta című munkájából. Értékes anyagot tar-
talmaz a Szibériába száműzött svéd katonatiszt, Philipp Johann Strahlenberg Das 
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Nord-Ostliche Theil von Europa und Asia című könyve (1730). Strahlenberg munkája 
összehasonlító szójegyzéket is magába foglal, amelyben többek között a magyar nyelv-
vel is összeveti az általa ismertetett nyelveket. Strahlenberg feljegyzése könnyen hoz-
záférhetővé vált, miután a hetvenes közepén ismét kiadták Szegeden1. 

Peter Simon Pallas Linguarum totius orbis vocabulario comparativa (1786— 
1789) című polyglott szótára is értékes szamojéd - köztük nganaszan - anyagot tartal-
maz. Kisebb-nagyobb szójegyzékek, összehasonlító táblázatok találhatók még Pallas 
útleírásában (1776). 

A szamojéd nyelvek nyelvtanának leírására az első kísérletet J. S. Vater 
königsbergi egyetemi tanár tette. 1811-ben jelent meg Bruchstiicke einer 
samojedischen Grammatik című munkája. E munka alapjául nem helyszíni kutatások 
szolgáltatták az anyagot, hanem egy, az Orosz Tudományos Akadémia által 1787-ben 
kiadott s orosz fordítással ellátott szamojéd szöveg. Meg kell jegyeznünk azonban, 
hogy ez a munka csak a nyenyec nyelvet tárgyalta. 

Castrén 
Az első komoly, rendszeres anyaggyűjtésre a finn Matthias Alexander Castrén (1813-
1852) vállalkozott, akit a szamojéd nyelvtudomány megteremtőjének tartunk. Több al-

kalommal járt finnugor népek között, de szamojéd 
nyelvekkel csak harmadik kutatóútja alkalmával, 1842-
ben kezdett el foglalkozni. Ezt a kutatóutat 1841-ben 
kezdte meg Elias Lönnrottal, a Kalevala gyűjtőjével 
Lappföldön. Ekkor Arhangelszktől egészen Berezovig 
jutott. Ezen az úton a szamojéd nyelvek közül csak a 
nyenyeccel ismerkedett meg. Munkáját betegsége miatt 
(a berezovi orvos tüdőbajt állapított meg) kénytelen volt 
félbeszakítani. Hazatért Finnországba, ahol állapota 
valamelyest javult, s nyolc hónapos otthoni tartózkodás 
után ismét a szamojédok felé vette az irányt. 1845 és 
1849 között bejárta a szibériai vidékeket a Jeges-
tengertől a Szaján-hegységig. Ekkor töltött hosszabb időt 

Dugyinkában, valamint a Tajmir-félszigeten. Nganaszan nyelvi gyűjtése ebből az idő-
ből származik. Útja során nemcsak valamennyi szamojéd nyelvvel foglalkozott, de je-
lentősek osztják, kott, ket, kojbál, burját4 és tunguz nyelvtanai és szójegyzékei is. 1849-
ben ismét romló egészségi állapota miatt volt kénytelen hazatérni. Már első szamojéd 
útja során kidolgozott egy rövid szamojéd nyelvtant, ami azonban nem jelent meg. Szi-

3 Strahlenberg, P. J. 1975: Das Nord und Ostliche Theil von Európa und Asia=SUA 8 
4 Az osztják az uráli nyelvcsaládba, szűkebben annak is az obi-ugor ágába tartozik. A kott és a ket a 

paleoszibéria nyelvcsalád jenyiszeji ágába tartozik. A kott nyelvet ma már senki nem beszéli. A kojbál az 
altaji nyelvcsalád törökségi ágába, míg a buiját a mongol ágba tartozik. 
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bériából végleg hazatérve nekilátott anyagának rendszerezéséhez. Segítségére volt egy 
véletlenül Finnországba vetődött kanini nyenyec. Időközben 1851-ben elnyerte a hel-
sinki egyetem újonnan szervezett finn nyelvi katedráját. Megnősült, s hamarosan 
gyermeke született. 1852-ben azonban állapota ismét rosszabbra fordult, s néhány hetes 
szenvedés után elhunyt. Munkáját már nem tudta befejezni. Kéziratban maradt hagya-
tékát Castrén családja elküldte a pétervári Tudományos Akadémiának, amelynek Filo-
lógiai-történeti Osztálya Castrén barátját, Anton Schiefnert bízta meg a hagyaték köz-
zétételével. A Schiefner gondjaira bízott kéziratok Nordische Reisen und Forschungen 
von M. A. Castrén címmel 1853 és 1862 között 12 kötetben láttak napvilágot, köztük a 
szamojéd nyelvek nyelvtana (1854) és szójegyzékei, szövegei (1855). Sajnálatos mó-
don Castrén hangjelölését a kiadó a kéziratokhoz képest egyszerűsítette, gyakran elte-
kintett a nyelvjárási különbségek jelölésétől. Mindezek ellenére ez a mű a szamojéd ku-
tatások egyik legfontosabb forrása. 

Castrén után 
Castrén munkáinak értékét növeli, hogy utána hosszú évtizedekig nem történt előrelé-
pés a nganaszanok nyelvének, kultúrájának kutatását illetően. Nyelvi gyűjtések ezek-
ben az évtizedekben nem voltak. A szovjet forradalom után az új szovjet állam kis né-
pei számára megpróbálták kidolgozni a latin betűs ábécét, és nyelvkönyvek is születtek. 
A szamojéd nyelvek közül azonban ez a program csak a nyenyecet és a szölkupot érin-
tette, a nganaszanokat nem. Ezekből az időkből A. A. Popov néprajzi gyűjtéseit kell ki-
emelnünk. Popov egyaránt foglalkozott a nganaszanok anyagi (Попов 1936, 1948; 
Popov 1966 ) és szellemi kultúrájával (Попов 1984). Fontos megemlítenünk még azt 
az 1937-ben napvilágot látott nyelvtant, amely G. N. Prokofjev tollából származik, hi-
szen ezt követően mintegy 40 évig nem született összefoglaló jellegű mű. 

Új lendület 
A nganaszan nyelv iránti tudományos érdeklődés a hatvanas-hetvenes években kezdett 
ismét megélénkülni. Ebben nagy szerep tulajdonítható az ukrán származású Natalja 
Mitrofanovna Terescenkónak, Magyarországon pedig Hajdú Péternek (1923-2002) és 
Mikola Tibornak. 

A XX. század második felének legkiemelkedőbb nganaszan kutatója az imént 
említett N. M. Terescenko (1908-1987), aki a nganaszan nyelv mellett a másik két 
északi-szamojéd nyelvnek, a nyenyecnek és az enyecnek is kiváló ismerője volt. A 
harmincas években Arhangelszkben és a leningrádi Herzen Intézetben végzett tanul-
mányai során ismerkedett meg a nyenyec nyelvvel és kultúrával. Doktori disszertációi-
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ban is a nyenyec nyelvvel foglalkozott5. Férje, a nyenyec születésű és fiatalon elhunyt 
Anton Pyrerka (1905-1941) is a nyelvészet és a folklorisztika iránt érdeklődött. 
TereSéenko első jelentősebb nganaszan témájú tanulmányai a hatvanas évek közepétől 
kezdődően jelentek meg. Munkájának csúcspontja és összegzése a nganaszan nyelv 
részletes leírása. А Нганасанский язык (A nganaszan nyelv, 1979) című monográfiá-
jához anyanyelvi beszélők segítségét vette igénybe, így e kötet nyelvi anyagban igen 
gazdag. 

A nganaszan nyelv kutatásának egyik nagyon fontos állomása volt Mikola Ti-
bor (1936-2000) leningrádi gyűjtése. Szövegei és szójegyzéke, amelyek 1970-ben je-
lentek meg, Magyarországon az első eredeti nganaszan szövegközlések voltak. Ez a 
munka - ahogyan akadémiai értekezésében írta - „a föllendülő szamojéd vokalizmus-
kutatás egyik alapforrása lett". Mikola, a hazai szamojédológia egyik legkiemelkedőbb 
alakja, Hajdú Péter biztatására kezdett foglalkozni a szamojéd nyelvekkel. Tanulmá-
nyának jelentősége abban áll, hogy mintegy háromszáz olyan szót is tartalmaz, ame-
lyek addig nem voltak ismertek. Mikola 1968 októberében Leningrádban dolgozott ti-
zennyolc éves nganaszan informátorával, Aleksej Molkovic Turdaginna\, akivel a kö-
zös munka után is tartotta a kapcsolatot, egészen a fiatalember tragikus haláláig. 
Azonban a fiú nővérével Mikola még évekig levelezett. 

Az etimológiai kutatások terén is történt előrelépés: Juha Janhunen szamojéd 
etimológiai szótára (1979) mind a mai napig jelentős, s remek alapot biztosít a további 
etimológiai kutatásokhoz. Szótárához természetesen felhasználta az összes addig köz-
rebocsátott nganaszan forrást. 

A legutóbbi tizenöt év 
TereScenko halála után a nganaszan kutatások vezéralakja Eugen Helimski lett, aki a 
nyolcvanas évektől kezdődően több alkalommal is vezetett expedíciót a Tajmir-
félszigetre nganaszan és enyec nyelvi anyag gyűjtése céljából. Sokrétű munkásságának 
egyik színfoltját a nganaszan nyelvet érintő munkái képezik: szövegközlései, összeha-
sonlító szamojédológiai tanulmányai, etimológiai kutatásai, areális vizsgálatai. A 
nganaszan nyelvet illetően egyik legjelentősebb eredményének a bonyolult morfo-
fonológiai szabályok (szillabikus fokváltakozás, ritmikai fokváltakozás, nunnáció, ma-
gánhangzó-harmónia stb.) leírása tekinthető, hiszen Teresőenko említett monográfiája 
ezekre a jelenségekre nem igen fordított figyelmet. Ezeket a szabályokat kellőképpen 
tisztázta Helimski. (Lásd a bibliográfiában felsorolt műveket: XCJIHMCKHH 1994a és 
Helimski 1998), figyelembe véve Hajdú Péter (1964) és Mikola Tibor (1986) korábbi 
munkáit. Nagy figyelmet fordít az „utánpótlás" képzésére is, több fiatal tanítványa már 
letette névjegyét. (Például Valentin Gusev, Anna Urmanőieva és a fiatalon váratlanul 

3 1940: Категория определения в ненецком языке; 
1968: Вопросы лексики ненецкое языка и принцыпы построения двухязычных словарей 

языков разных систем с различной писменной традицией 
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elhunyt Tatjana Zdanova (1972-2000).) Helimski feladatának tekinti régi szamojéd 
adatokat tartalmazó szótárak, szójegyzékek feldolgozását és publikálását is. Ezek közül 
a nganaszan nyelvet a következők érintik: 

- A. A. Popov nganaszan szövegei és szójegyzéke a pétervári Antropológiai és Et-
nográfia Intézetben. 
- В. O. Dolgihnak, a nganaszan kultúrával, hitvilággal és folklórral kapcsolatos, 
eddig még nem publikált kéziratai a moszkvai Etnológiai Intézetben. 
- Terescenko északi-szamojéd szövegei a szentpétervári Nyelvtudományi Intézet-
ben. 
- Eddig nem publikált szamojéd szójegyzékek а XVIII. századból és а XIX. század 
elejéről6. 

Szintén Helimski nevéhez fűződik a nganaszan ábécé végleges formába öntése. 
Az ábécé tervét még TereSéenko dolgozta ki 1986-ban, de az anyanyelvi beszélőkkel 
való konzultációkat és finomításokat Helimski és munkatársai végezték el. Az 1992-
ben elfogadott ábécét az átírási táblázatok között mutatjuk be. 

Mikola szövegközlése és szójegyzéke óta folyamatosan jelennek meg nganaszan 
nyelvű szövegek, habár ezek mennyisége még mindig nem elégséges. Hosszabb terje-
delmű szövegek E. P. BoPdt, E. I. Mackinis és A. K. StoFarova közlésében találhatók 
а Сказки народов Сибирского Севера (Észak-Szibéria népeinek meséi, 1976, 1980, 
1981) című mesegyűjtemény-sorozatban. Ki kell emelnünk azokat gyűjteményes köte-
teket (1992c, 2001) is, amelyeket Kazys Labanauskas (?-2002) szerkesztett, aki évti-
zedekig Dugyinkában élt. 

Sajnálatos módon a szövegek lejegyzési módja igen változatos. Különösen a 
mesesorozatban közreadott lejegyzéseket jellemzi a nem egységes - és ezáltal igen vál-
tozatos - írásmód, így ezeket a szövegeket nagyon körültekintően kell használni. 

Nagy jelentőségű а Таймырский этнолингвистический сборникЪап (Tajmiri 
etnolingvisztikai szöveggyűjtemény) 1994-ben közölt szöveg, amely a néhány évvel 
ezelőtt elhunyt utolsó nganaszan sámán, Tubjaku Kosterkin két sámánszertartását tar-
talmazza. A szövegeket Helimski és N. T. Kosterkina, Tubjaku lánya, a nganaszan orá-
lis hagyományok kutatója jegyezte le, fordította és elemezte. 

Kosterkina több epikus ének hanganyagát is rögzítette, valamint leírta ezek szö-
vegeit is. Ezeknek a munkáknak a feldolgozása és publikálása is folyamatban van. 
Kosterkina jelentős segítséget nyújt a Tajmirra érkező kutatócsoportoknak, rendszere-
sen dolgozik együtt Helimski kutatócsoportjával, de a Wagner-Nagy Beáta és Flórian 
Sobanski által szervezett expedíciónak is tevékeny részese volt. Számtalanszor műkö-
dik közre kiadványok elkészítésében is. (Lásd pl. Labanauskas szöveggyűjteményeit, a 
Песни нганасан (A nganaszanok énekei) című kiadványt vagy a Kosterkina - Nagy -
Sobanski (1997) szövegközlést.) 

6 Ezek részletes felsorolását lásd: Helimski, E. 1993: Samoyedic Vocabularies from the 18. Century: 
A List of Archive Manuscripts, UAJb N. F. 12, 249-265. 
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1992-ben Dugyinkában jelent meg Terescenko egykori tanítványa és adatközlő-
je, Aleksandr Celeevic Momde (1945-2001) szerkesztésében (N. M. Áronnal együtt) 
az első orosz-nganaszan társalgási könyv, amelyet Motümjaku Turdagin (1939-2002) 
nganaszan származású képzőművész illusztrációi díszítenek. Momde Kosterkinával 
együtt a Dugyinkában rendszeresen megjelenő Tajmir című újság nganaszan nyelvű ré-
szeit is gondozta. Halála után ez a feladat Kosterkinára hárult. 

A nganaszan mítoszok és legendák legteljesebb gyűjteményét В. O. Dolgih adta 
közre 1981-ben, orosz nyelven. E területet tekintve további szövegközlések vannak ké-
szülőben. E. Helimski, T. Zdanova és V. Gusev szerkesztésében készül egy kötet, 
amelyben a szerzők a 80-90-es években több expedíció során gyűjtött anyagokat terve-
zik kiadni. A nganaszan folklór egyik sajátos műfaja, az allegorikus ének (kajtjairsa) 
különös figyelmet kap nyelvészeti, néprajzi és zenei szempontból. Ennek sajátosságai-
val több kutatói is foglalkozott (Helimski 2000a, Helimski 2000b, Dobzanskaja 1989; 
Ojamaa 1990a; Песни нганасан 1995). 

A néprajzi kutatásokat tekintve mindenképpen ki kell emelnünk az 1993-ban 
éppen egy kutatóút során elhunyt G. N. Graceva nevét, aki a sámántradíciókat, a ha-
gyományos hitvilágot és világképet kutatta. Monográfiája 1983-ban jelent meg 
(Грачева 1983). Ő rendezte sajtó alá Popovnak a 30-as években gyűjtött anyagát is 
(Попов 1984). De nem szabad elfelejtkeznünk Ju. B. Simcenkóról sem, aki 1992-ben 
megjelent munkájában a hagyományos életmódot írja le (Симченко 1992). Az Oro-
szországon kívüli nganaszan néprajzi kutatások kiemelkedő képviselője a francia szár-
mazású Jean-Luc Lambert. Az észt Aado Lintrop filmet forgatott a nganaszan sámá-
nokról, megörökítve egy ma már elveszett tradíciót. 

A nganaszanok zenéjével, énekeikkel, hangszereikkel két kutató foglalkozik. 
Míg Triinu Ojamaa leginkább a hangszereket és improvizált énekeket kutatja, addig 
Oksana Dobzanskaja a sámánszertartások énekeit dolgozta fel. 

A nyolcvanas évektől kezdődően megszaporodtak a hosszabb-rövidebb terje-
delmű szójegyzékek. így az etnológus Ju. B. Simcenko és I. R. Kortt (Kortt -
Simcenko 1985) által összeállított szótár anyaga is igen bő, tartalmaz hasznos és érde-
kes adatokat, ám gyakorlati használatra nem alkalmas. Az adatok leírása nem mindig 
pontos, éppen ezért azok nehezen elemezhetőek. A 90-es években jelentek még meg 
nganaszan szövegekhez kapcsolódó szójegyzékek (pl. Helimski 1994: 107-146; 
Kosterkina - Nagy - Sobanski 1997: 180-198). Ezen szójegyzékek érdeme, hogy az 
adatok alaktani elmezését is tartalmazzák. Az első gyakorlati Nganaszan-orosz - orosz-
nganaszan szótár T. Ju. Zdanova, N. T. Kosterkina és A. C. Momde szerkesztésében 
látott napvilágot Szentpétervárott 2001-ben. Sajnos a szótár megjelenését Zdanova már 
nem érhette meg. A nehezen hozzáférhető szótár nagy segítséget nyújt a nganaszan 
iránt érdeklődőknek, mivel megadja a tőváltozatokat is, és a szavakról további morfo-
fonológiai információt is nyújt. 

A nyolcvanas években megélénkültek a grammatikai kutatások is. E. P. BoFdt 
(1989) névszóképzőkkel foglalkozott. Wagner-Nagy Beáta PhD-disszertációjának té-
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mája az igeképzők voltak, teljes képzőmonográfiája pedig 2001-ben jelent meg Szege-
den. 

A nganaszan mondattan ez idáig igen kevéssé kutatott terület. Monografikus 
összefoglalókat szinte alig említhetünk. TereSöenko szamojéd mondattana óta (1973) 
csak Kovalenko tollából jelent meg egy mű (1992). 

Michael Katzschmann tett kísérletet arra, hogy az addig megjelent nganaszan 
nyelvű szövegek, szójegyzékek összes adatát számítógép segítségével alfabetikus sor-
rendbe rendezze (1990). S habár e mű könyvformában mindössze nyolc példányban je-
lent meg, az azóta folyamatosan bővített anyag megtalálható az interneten is 
(,http://www.gwdg.de/~mkatzsch/ng_wb.htm). Sajnos az internetes változatnak gyenge 
pontja, hogy csak a töveket sorolja fel. Ugyanezen a honlapon számos hasznos infor-
máció (például nyelvészeti és néprajzi, valamint részletes bibliográfia) található még a 
nganaszanokkal kapcsolatban. 

Mikola Tibor vezetésével a 90-es évek első felében Szegeden kezdődtek meg 
egy nganaszan morfológiai szótár munkálatai, amely azon túl, hogy bemutatja az ösz-
szes megjelent szóalakot, megadja azok morfológiai felépítettségét is. A munkálatok-
ban Mikola fiatal tanítványai vettek részt. Mikola halála után a szótár szerkesztését 
Wagner-Nagy Beáta vette át, aki a magyar kutatók közül először járt a nganaszanok 
között 1994-ben. A szótár elkészülte 2005-re várható. 

http://www.gwdg.de/~mkatzsch/ng_wb.htm
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ÍRÁSMÓD 

Kötetünk írásmódja latin betűs, mégpedig ún. fonologikus lejegyzés. A lejegyzésben az 
Emil Nestor Setala által 1905-ben közzétett átírási mód betűjeleit használjuk: 

", a, a, b, g, d', d, S, e, h, i,'ai,j, k, V, l,m,n,n, q, o, r, s, s, t, (?) c, u,"a ü 
Idegen szavakban előfordulhat még: z,f,p,c,s 

A t ' é s c hangok egymás variánsai, így írásban is szabadon váltakozhatnak. 
A Setala óta a finnugrisztikában használt betűjelek némileg eltérnek a Nemzet-

közi Fonetikai Társaság által használt ábécétől. Alább bemutatjuk a nganaszan hangzó-
készlet elemeinek a nemzetközi fonetikai ábécé (IPA - International Phonetic 
Alphabet, 1996) szerinti átírását. A betűjeleknek a hangértékét is megadjuk. 

Magánhangzók 
Nganaszan IPA Hangérték 
u u hátul képzett felső nyelvállású labiális 
ü y elöl képzett felső nyelvállású labiális 
i i felső nyelvállású centrális képzésű illabiális 
i i felső nyelvállású elöl képzett illabiális 
0 o középső nyelvállású hátul képzett labiális 
e e középső nyelvállású elöl képzett illabiális 
3 3 röviden ejtett, nem redukált centrális e: svá 
a B alsó nyelvállású centrálisán képzett illabiális a 
'a ia alsó nyelvállású elöl képzett illabiális diftongus 
ua ua alsó nyelvállású hátul képzett labiális diftongus 

Mássalhangzók 
Nganaszan IPA Hangérték 
P P bilabiális zöngétlen zárhang 
t t dentális zöngétlen zárhang 
f tJ palatális zöngétlen zárhang 
e t j dentialveoláris zöngétlen affrikáta 

k k veláris zöngétlen zárhang 
•f 7 gégezárhang: glottális zöngétlen zárhang 
b b bilabiális zöngés zárhang 
d d dentális zöngés zárhang 
d' d> palatális zöngés zárhang 
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Mássalhangzók 
Nganaszan IPA Hangérték 

g 9 veláris zöngés zárhang 
s s dentialveoláris zöngétlen réshang 
s s1 palatális zöngétlen réshang 
8 a interdentális zöngés réshang 
h X veláris zöngétlen réshang 
m m bilabiális orrhang 
n n dentális orrhang 
ri Ji palatális orrhang 

n 0 veláris orrhang 
1 1 dentialveoláris zöngés laterális 
1' lJ palatális zöngés laterális 
r r dentális pergőhang 

j ,í palatális zöngés spiráns 

A kötetben használt fonologikus írásmód a következő elveken alapul: 
1. Minden fonémát külön graféma jelöl és minden grafémának csak egy fonéma felel 

meg. 
2. A magánhangzó hosszúságát betűkettőzéssel jelöljük: naa 'nganaszan' 
3. Az írásmód nem jelöli a magánhangzók egymáshoz való asszimilálódását: mau 

'föld' és nem mou vagy moo. Ez alól csak azok az esetek kivételek, amikor -a vagy 
-u végű tőhöz -"a kezdetű toldalék járul (pl. koaffixum, kicsinyítőképző). Ebben az 
esetben az a asszimilálódását írásban is jelöljük: kona"a 'ment' és nem kona"a; 
tuu"o 'megjött' és nem tuu"a. 

4. A mássalhangzókat érintő regresszív (jobbról balra ható) palatalizációt (lágyulást) je-
löljük: band'a" 'mind' (Pl) és nem band'a". 

5. Az e betűjel csak az első szótagban használatos, minden ezt követő szótagban a-t 
írunk: sejmica 'a te szemeidet' és nem sejmice. 

6. A / 'és c fonetikai variánsok. írásban is szabadon váltakozhatnak. Kötetünkben alap-
vetően a c-s írásmódot alkalmazzuk, de - különösen a szövegekben - előfordulhat a 
/'is. 

7. A szókezdő d' helyén csak akkor írunk y-t, ha a szöveg a vadejev nyelvjárásból szár-
mazik. 

Ugyanakkor a nganaszanok által használt írásmód és a legtöbb elérhető szöveg 
cirill betűs. Célszerűnek látszik ezért bemutatni, hogy az általunk használt fonologikus 
lejegyzés hogyan feleltethető meg az 1992-ben elfogadott írásmódnak. Megjegyzendő 
azonban, hogy a korábban megjelent gyűjteményes kötetek szövegei rendszerint foneti-
kus cirill betűs lejegyzésűek, így csak részben illeszkednek az általunk bemutatandó 
írásmódhoz. Jelen kötet keretei között nem áll módunkban ezekhez a szövegekhez jelö-
lési kódot adni, de bízunk benne, hogy a gyakorlati ábécé bemutatása megkönnyíti e 
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szövegek olvasását is. Sajnálatos módon hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az elfogadott 
ábécé még mindig nem teremtette meg a teljesen egységes írásmódot. Ingadozás legin-
kább az 'a diftongus visszaadásában (pl. 6ua- vagy 6H-) mutatkozik, de egyéb más ese-
tekben is előfordul. Emiatt az alábbiakban bemutatandó átírási szempontok csak irány-
adóak, nem tekinthetők kizárólagosnak. A cirill betűs lejegyzéseket kézbevevők ezután 
sem kerülhetik el az anyag írásmódjának alapos tanulmányozását. 

A gyakorlati ábécé az orosz ábécé betűjeleit tartalmazza, valamint a következő, 
az orosz ábécéből hiányzó betűket: i, Y, a, ÍJ, " vagy ? (a gégezárhang jelölésére). A ő 
hang jelölésére a S betűjel használatos, de sokszor nyomdai okokból a cirill 5-t alkal-
mazzák. Tehát a nganaszan cirill betűs ábécé a következő betűkészlettel rendelkezik: 

" (?), 3, a, 6, Z, D, Ö (3), e, É(e), u, I, ü, K, JI, M, H, y, o, n, p, c, m, y, Y (y), x, % u, w, n 

Zárójelben az egyes kiadványokban előforduló eltérő jelölést adtuk meg. 

1. Az írásmód elveire is - nem csak betűire - jellemző, hogy igazodik az cirill betűs 
írás szabályaihoz, többek között a lágy mássalhangzók jelölésében. Ez azt jelenti, 
hogy a lágy mássalhangzó nem külön graféma, mint a fonologikus latin betűs írás-
módban (pl. h és «), hanem a mássalhangzó lágyságát az utána álló lágy, ún. jésített 
magánhangzó jelöli. Ezek a következő magánhangzók: u, e, h, to. 

2. A magánhangzó hosszúságát betükettőzéssel jelöljük: Maa 'mi, micsoda'. Ha egy jé-
sített magánhangzót kell alkalmaznunk a lágy mássalhangzó miatt, akkor nem azt 
kettőzzük, hanem a mögé a magánhangzó jésítetlen párját írjuk: hha 'nganaszan'. A 
magánhangzó-párok a következők:H-a, 10-y, u - i , , é - o . 

3. Az í-t csak akkor alkalmazzuk, ha nem lágy mássalhangzó után áll. Ha hosszú ma-
gánhangzó áll a szóban, akkor az i-t u követi: miu 'ti ketten'. 

4. A cirill betűs írásmódban nincsen külön betűjele az 'a és "a diftongusoknak, hanem 
az ua,ya betűkapcsolattal jelöljük őket. 

5. A nagyon ritkán előforduló ia, üa, ua magánhangzó-kapcsolatokat a következőkép-
pen jelöljük: ea, éa, oa. Pl. az 'agy' jelentésű szó cirill betűkkel dea, latin betűkkel 
d'ia. Újabb szövegekben ez a jelölési eltérés megszűnt, tehát az 'agy' írásmódja dua. 

6. A magánhangzók asszimilálódását ebben az esetben sem jelöli az írásmód. Fel kell 
hívnunk a figyelmet arra, hogy a 3 asszimilálódását a legtöbb új kiadvány mégis je-
löli, így pl. a legújabban megjelent szótár is. Tehát a 6ya3y 'szó' alak helyett a 6yosy 
írásmódot találhatjuk. 

A következő táblázatban a cirill betűs és fonologikus írásmód közötti szabályo-
kat szemléltetjük. Azokat a betűket, amelyek átírása semmilyen pozícióban nem okoz 
gondot (pl. m, a stb.) nem vettük fel a táblázatba. Szögletes zárójelben a további elő-
forduló lehetséges írásmódot adjuk meg. 
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Cirill írás —» Fonologikus írás Példa 

д d' (e, e, H, A, IO előtt) 
d (egyéb helyzetben) 

десы —> d'esi 'apa' 
диндуа —> cfindiia 'ló' 

E 

E 

[i (a előtt)] 
3 (nem első szótagi pozícióban) 
e (első szótagban) 

[dea] —> dia 'agy' 
ходеэ —» hodaa 'ferde' 
сеймы —> sejmi 'szem' 

ё ü (a előtt) 
o (egyéb helyzetben) 

сёар —>süar 'barát' 
дёри —> d'ori 'sírás' 

и 1 (a előtt, de nem minden esetben) 
i (egyéb pozíció) 

maminuau" —» tatií'ai" 'csak' 
нилыди —» nilid'i 'él ' 

* 
1 (a előtt) нитагэ —» nin'aga 'hogy ne' 

miu —> tii 'ti ketten' 
л P (e, e, H, a, K) előtt) 

1 (egyéb pozícióban) 
люму —> l'ümü 'futás' 
латээ —> /агээ 'csont' 

н n (e, e, H, a, io előtt) 
n (egyéb pozícióban) 

нины —> nini 'báty' 
нагур —> nagür 'három' 

0 [u (a előtt)] 
o (egyéb pozícióban) 

[yoa] —tyua 'ajtó' 
нокуэ —» покиэ 'közeli' 

с Á (e, e, H, a, K> előtt) 
s (egyéb pozícióban) 

сиба —> siba 'szolga' 
cay —> saü 'zaj ' 

У 
u (a előtt) 
u (egyéb pozícióban) 

луаа —> h"aa ' fa ' 
кэту —> ¿Э/М 'karom' 

ю ü d/om_y —> d'ütü 'kéz' 
я 'a (b, h, k m és q után) 

a (egyéb pozícióban) 
уамяй —» цат'aj 'másik' 
дялы —> dali 'nap' 

Az alábbi táblázatban a fonologikus és a cirill betűs írásmód közötti megfelelte-
téseket mutatjuk be. Azokat a betűket, amelyeknek a használata egyértelműen megfe-
leltethető, ebben az esetben sem szerepeltetjük. 

Fonologikus írás —> Cirill írás Példa 
э e (lágy mássalhangzó után) 

3 
qanarusa —» íjauepyca 'meglep' 
düka —> d/oxa 'darabka' 

i [e (a előtt)] dia [dea], dua 'agy' 
H (lágy mássalhangzó után) siti —» cumi 'kettő' 
i (egyéb helyzetben) 

ü é (a előtt) swar —» ceop 'barát' 
io (lágy mássalhangzó után) rümii —> ./I/AAFY ' futás' 
y (egyéb helyzetben) dütü —» dtomy 'kéz' 

u [o (a előtt)] tjua —»[yoa] ijya 'ajtó' 
u (egyéb helyzetben) katu —» raffy 'karom' 
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Fonologikus írás —» Cirill írás Példa 
e e (első szótagban) bey —» 6etj 'életerő' 

3 (nem első szótagban) anid'a —> аниде 'nagyobb' 
0 é (lágy mássalhangzó után) d'ori —» дери 'sírás' 

o (egyéb helyzetben) покиэ —» покиэ 'közeli' 
a a (lágy mássalhangzó után) dali —> дяпы 'nap' 

a (egyéb helyzetben) nagür —> нагур 'három' 
'a h (b, h, k, m, i] után) [na] h'ar/ -*хяу 'tenyér' 

wa (lágy mássalhangzók után) tatW'ai" —> mdminuau" 'csak' 
ia (egyéb helyzetben) niríaga —> нитагэ 'hogy ne' 

ia Ha bia"mu3 —» биа"муэ*kimenés' 
ua YA h"aa —> xyaa ' fa ' 
d' a d'indüa-^ диндуа 'ló' 
d a (Tinái —» dundi 'dicsőség' 
P JI 1'И'э —¥ липе 'por' 
1 JI layü —» natjy 'kiáltás' 
n H negiku —» негыку 'kosz' 
n H ni —> ны 'asszony' 
á c siba —» сиба 'szolga' 
s c saii —» cay 'zaj ' 

H cimi ~ t'imi^> чими fog' 

Fontos forrását képezik a nganaszan kutatásoknak a Castrén által publikált munkák. A 
szerző a mai jelölésektől eltérő számos más jelet is alkalmaz. Az alábbi táblázatban fel-
tüntetjük, hogy a Castrén által használt jeleknek mi felel meg a mi jelölésrendszerünk-
ben. 

Castrén Mai Példa 
a a kasu —> kasu 'héj' 

э baqutua —> barjütüa 'horog' 
V VV í/Vw —> ciirii 'felhő' 

V bát] bai) 'kutya' 
u u nagur —> nagür 'három' 
oa ua ~oa —> //«a 'ajtó' 
~ (szó kezdetén) 0 ~&tj —> qaq 'száj' 
w (nem szókezdeten) b -aewua —> tjojbua ' fej ' 
nk r,k banka —¥ bayka 'üreg' 
é d' dia —» í/Íű 'agy' 
t f - ő timi —»cimi ' fog' 
\ r y'űrfz —> í/'ű/í 'kovakő' 
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Cas t rén Mai Példa 
s s safe —> sahi 'test' 

R n nika —» ni ka 'erő' 
Vi# Vj# tui —> tuj ' tüz' 
iC jc saime —» sejmi 'szem' 
eC jc ~aewua —» tjojbua ' fe j ' 

korú' -» i torw" 'ház ' 

Néha nem pusztán jelölésbeli különbségről van szó, hanem nyelvtörténeti fejlődésről is. Az aláb-
biakban a teljesség igénye nélkül ezeket az eseteket mutatjuk be. 

Castrén Mai alak Példa 
fa- (ha-) ho- fatajea —>hotadia 'csillag' 
fea- h'a- (egy szótagú szavakban) 

he-
featj —>h'atj 'tenyér' 
feanka herjka 'fekete' 

oa (oa) U3 koaja —> kuada 'hegy' 
e i kole koli 'hal' 
ea 19 fealea helia 'fél' 
u Ü/C_ jua —>diia 'homok' 
o"a U"3 ~o'ai'—>qu"ai" 'egy' 
f h bafi —>bahi 'vadrén' 
j d jase —*desi 'apa' 
VdV Vc5V fiada —> hiaóa 'hermelin' 
-v 0 kodurj —> koóu 'hóvihar' 

Az -tj az egyszótagos szavakban mint pl. a barj 'kutya' nem kopott le. De az -r; lekopása érintette 
az esetragokat. 



HANGTAN 

A NGANASZAN FONÉMARENDSZER 

A nganaszan fonémarendszer 18+1 mássalhangzót, 8 magánhangzót, valamint két dif-
tongust tartalmaz. A kötetben nagybetűvel jelöljük a mélyszerkezeti alakokat, melyek a 
váltakozó formák, felszíni megvalósulásuk kisbetűsek. Pl. PxSg3 -TU: -tu, -ti, -tü, -ti, 
-öu, -8i, -őü, -ói, -cü, -ci. 

Magánhangzók 

Nyelvállás 
elöl képzett centrális hátul képzett 

Nyelvállás illabiális labiális illabiális illabiális labiális 
felső i ü i u 
középső e 3 o 
alsó 'a a "a 

A hosszú magánhangzókat morfófonológiai viselkedésük miatt külön tárgyaljuk, ma-
gánhangzó-szekvenciákként tartjuk számon. (Lásd alább.) 

A magánhangzók három nyelvállás (alsó-középső-felső), és három képzéshely 
(palatális-centrális-veláris) szerint tagozódnak. A felső nyelvállású vokálisokat az 
ajakműködés is megosztja, tehát l a b i á l i s - i l l a b i á l i s o p p o z í c i ó jellemzi őket. 

A h o s s z ú s á g i o p p o z í c i ó csak a magánhangzókra jellemző, azokra is csak 
korlátozottan, ugyanis a középső nyelvállású magánhangzóknak (kivéve a centrálist) 
nincs hosszú párjuk. Itt megjegyzendő az is, hogy a két középső nyelvállású vokális (e, 
o) előfordulása is korlátozott: csak első szótagban állhatnak. 

A nganaszan magánhangzó-rendszer két különös elemét, az 'a-t és az "a-t mi dif-
tongusokként tartjuk számon. Mindkét diftongus nyitódó, az egyik felső nyelvállású 
veláris labiális (u), a másik felső nyelvállású palatális illabiális (/) első elemmel, és 
mindkettő alsó nyelvállású (a) második elemmel. 

Hosszú magánhangzók 

A nganaszan magánhangzó-készlet egyik vitatható pontja a hosszúság kérdése. Nem is 
minden kutató számolt hosszú magánhangzókkal. Azonban a legutóbbi leírások, vala-
mint gyűjtések meggyőzően rávilágítottak arra, hogy nemcsak a felszínen, tehát foneti-
kai variánsként jelennek meg hosszú magánhangzók, hanem ezek fonémaértékkel bír-
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nak. Minimálpárok bemutatására az eddigi gyűjtések, szótárak nem szolgálnak elég 
adattal minden hosszú magánhangzó esetében, azonban a morfofonológiai folyamatok 
döntően azt mutatják, hogy vannak hosszú magánhangzók ebben a nyelvben. Van hosz-
szú párja az összes felső nyelvállású, a centrális, valamint az alsó nyelvállású magán-
hangzóknak. Megoszlásuk igencsak korlátozott, valamint variánsaik (alternációik) is 
kirívóak. A rövid-hosszú párok a következők: 

i : ii cimi ' fog' : ciimi 'öl (mérték)' i: ü hiti 'fészek' : hjimsj 'megijedni' 
ü : üü hűs 'év' : hiiü 'tapló' u : uu kuhu 'bőr' : kuur 'hordó' 
3 : 33 kssu 'pára' : kaali 'könny' a : aa bahi 'vadrén' : baarbs 'gazda' 

Diftongusok, magánhangzó-szekvenciák 

A nganaszan fonémakészlet másik vitatott kérdésköre a kettőshangzók (azaz diftongu-
sok) problémája. Minden kutató számol több-kevesebb diftongussal (sőt, Castrén 
triftongusokat is említ: iei, eai/eai/, oai, uei, aoi, uai/iiai/, eau, uou, oae, eaé). Mikola 
Tibor állapította meg először (1970: 60), hogy ebben a nyelvben sokkal kevesebb a dif-
tongus, mint ahogyan azt korábban tartották. 
Itt fontos egy pillanatra megállnunk és rövid terminológiai kitérőt tennünk, meghatá-
roznunk, hogy mit is értünk kettőshangzón, és az hogyan viszonyul a szótagszerkezet-
hez. D i f t o n g u s n a k (azaz kettőshangzónak) két magánhangzó egy szótagon belüli 
kapcsolatát nevezzük. M a g á n h a n g z ó - s z e k v e n c i á n a k , azaz hiátusnak két ma-
gánhangzó kapcsolatát nevezzük, melyek két egymás melletti szótaghoz tartoznak. 
Amíg a diftongus egy szótaghoz tartozik és összetett szótagmagot épít, addig a hiátus 
két egymás melletti szótag kapcsolatát jelenti. Nézzük meg, hogyan alakul ez a 
nganaszan esetében! A lehetséges magánhangzó-magánhangzó kombinációkat a kö-
vetkező táblázat mutatja be, ahol a hosszú magánhangzókat nem szerepeltetjük. Csak 
azok a szekvenciák szerepelnek, amelyekre ténylegesen példát is találtunk. A *-gal je-
lölt hangkapcsolatok csak morfológiailag összetett alakokban szerepelnek, pl. 
tujti'atui" 'leendők' (PIGen), lakai'ai" 'hirtelen' (PIGen) 

i ü i u e 3 0 a 1a "a 
i Í3 ia 
ü Ü3 üa 
i Í3 ia 
u ui* U3 ua 
e ei eü 
3 3Í 3U 
0 oi ou oa 
a ai aü au 
'a 'ai* 

"a "aa 
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¡3: bia 'szél' 
üs: hü.3 'év' 
is: kunsp 'belső' 
ua: nomus 'nyúl' 
ei: neinsi 'szaglani' 
ai: bsi 'határidő' 
oi: koid'i 'hagyni' ou: kou 'fül' 
ai: kai"mü 'takaró' • aü: saü 'zaj' 
uaa: h"aa ' fa ' 

ia: d'ia 'agy' 
üa: d'indüa 'ló' 
ia: kiabtusa 'intarziával díszíteni' 
ua: kuahd'd 'friss' 
eü: neüsa 'levetkőztetni' 
au: msu 'föld' 
oa: koagdlsi 'másra terelni a szót' 
au: kauldsa 'bezárni' 

A táblázat alapján a magánhangzó-kapcsolatok túl sokfélének, kombinációikban elég 
rendszertelennek, esetlegesnek tűnnek. A világ nyelveiben általában szigorú szabályok 
szerint kombinálódnak a diftongusok elemei, valamint számuk is korlátozottabb. Éppen 
ez indított el minket a felé az álláspont felé, hogy az eddig diftongusként számon tartott 
elemeket magánhangzó-szekvenciáknak tekintsük, tehát külön szótagba soroljuk. Ez jó 
megoldás lehet a már említett egyedi 'a és "a elemek szempontjából is, mivel így 
morfofonológiai viselkedésük alapján mondhatók a nganaszan nyelv diftongusainak. 
Ezt a felfogásunkat alátámasztja a magánhangzó-készlet elemeinek metrikus értéke, s 
ez alapján morfofonológiai viselkedésük is (lásd alább). 

A magánhangzó-készlet elemeinek metrikus értéke 

A nganaszan morfofonológiai folyamatok, fonémaváltakozások és hangsúlyviszonyok 
megoldásához előrelépést jelentettek Hajdú Péter cikkei7, melyekben azt a lehetőséget 
veti föl, hogy a nganaszan moraszámláló nyelv. 

A mora (|i) mértékegység, amellyel a szótag súlyát mérjük. Vannak nyelvek, 
amelyek megkülönböztetnek könnyű, illetve nehéz (ritkábban szupernehéz) szótagokat. 
Egy szótag akkor nehéz, ha a szótag magja összetett (hosszú magánhangzó, diftongus), 
illetve ha mássalhangzó áll a szótagmag után. 

A moraszámlálás a nganaszanban azt jelenti, hogy a különböző típusú szótag-
magoknak más a moraikus értékük. Nevezetesen: 
a) az egyszerű szótagmagok, azaz a rövid magánhangzók egy morál (ni 'nő', kam 

'vér'), 
b) az összetett szótagmagok, azaz a hosszú magánhangzók és a magánhangzó-

szekvenciák két morál (bii" 'tíz', nüs 'gyerek'), 
c) valamint az 'a és az "a diftongusok az egyszerű magánhangzókhoz hasonlóan egy 

morál (h'ay 'tenyér', huald 'kő') érnek. 
Nézeteink szerint azonban a hosszú magánhangzók és magánhangzó-kapcsola-

tok szótagbeli hovatartozása másként alakul, nevezetesen amíg az eddigi nézetek eze-
ket egy szótaghoz tartozónak vélték, mi külön szótagban magánhangzó-szekvenciaként 

7 Hajdú Péter 1964: Mórás nyelv-e a nganaszan?, NyK 66, 397-400. 
Hajdú Péter 1962: Die Frage des Stufenwechsels in den samojedischen Sprachen, UAJb 34, 41-54. 
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(azaz két egymás melletti egyszerű szótagmagként) fogjuk fel őket, és összetett szó-
tagmagot csak az 'a és az "a diftongusok esetében feltételezünk: 
a) az egyszerű szótagmagok, azaz a rövid magánhangzók (ni 'nő', kam 'vér ') 
természetesen egy szótaghoz', 
b) az összetett szótagmagok, azaz az 'a és az "a diftongusok (tiarj 'tenyér', h"ala 'kő') 
az egyszerű magánhangzókhoz hasonlóan szintén egy szótaghoz', 
c) a hosszú magánhangzók és a magánhangzó-szekvenciák (bii" 'tíz', nüa 'gyerek') két 
egymás mellet álló egyszerű szótagmagként két külön szótaghoz tartoznak. 

Ezzel tehát megoldottuk a magánhangzó-szekvenciák és az 'a és "a elemek met-
rikus különbségének problémáját. így feleslegessé válik a morák számának meghatáro-
zása, elég a szótagmagokat számolni. 

A magánhangzók megoszlása 

A magánhangzók megoszlása az egyes pozíciókban a következő: 
Szókezdő (# .) helyzetben igen korlátozottan fordulhatnak elő a vokálisok, ritka is a 

magánhangzós szókezdet; a felső nyelvállásúak közül kettő, egy veláris (u), és egy 
palatális (/), a középső és alsó nyelvállásokból egy-egy (a, a): anika"a 'nagy', 
arakara 'szép', imi 'nagymama', urubaaka 'ruha' (orosz jövevényszó). 

Az első szótagi nem szókezdő (1. o) pozícióban minden magánhangzó állhat. 
A második (illetve az azt követő) szótagban (2. a) a középső nyelvállású magánhang-

zókat kivéve minden vokális előfordulhat. 
A szóvégi ( #) magánhangzókkal ugyanez a helyzet, de a középső magánhangzókon 

kívül "a sem áll szó végén. 
Magánhangzó-szekvenciákban ( V; V, ,;V| 2) igen nagy a kombinációs lehető-

ség. Kapcsolat első elemeként minden magánhangzó állhat. Második elemként a kö-
zépső nyelvállású vokálisok kivételével szintén minden magánhangzó előfordulhat. 
Mivel ez a megszorítás a fentiek értelmében a második (és az azt követő) szótagokat 
érinti, ez újabb érv lehet amellett, hogy a magánhangzó-szekvenciák elemei külön 
szótagba tartoznak, tehát a második elem eleve csak második szótagba sorolódik, 
így ugyanazon megszorítások vonatkoznak rá, mint a nem első szótagi magánhang-
zókra. Magánhangzó-szekvenciák szó elején nem állhatnak, sem az azonos, sem a 
különböző elemekből felépülök (*#V,V,; *#V,V2). 

A szuffixumokban szereplő magánhangzókra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 
mint a második szótagi vokálisokra. Az 'a és "a diftongusok itt csak a toldalékok 
változataiban (alternációiban) állnak (elsősorban a hasonulások és a magánhanzó-
harmónia következtében pl.: -HAMHU (narratív mód): -h"a>jhu, -b'ambi). 

Az egyes magánhangzók különböző pozíciókban való előfordulását a következő táblá-
zatban foglaljuk össze: 
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i e ü Э 2 и 0 a 'a "a 
# + — - + + _ * * - + - -

1 . «Т + + + + + + + + + + 
2. о + э + + + + Э + + + 

# + э + + + + Э + + -

_ V + + + + + + + + (+) 
V i _ , + - + + + + - + - -

V l _ 2 + - + + - + - + + -

Szuff. + - + + + + - + + * + * 

+ előforduló - elő nem forduló 
(+) nagyon ritka * csak alternánsként 
** kölcsönszavakban előfordul: игискэ 'toll' (< от. ручка) 

Mássalhangzók 

zárhang affrikáta frikatíva nazális late-
rális 

tremu-
láns 

szibiláns spiráns 
zöngét-

len 
zöngés zöngét-

len 
zöngét-

len 
zöngés zöngés zöngés zöngés 

labiális W b m 
dentális t [dl s И n / r 
palatális t' d' [cl s j n / ' 

veláris k 8 h ü 
glottális 

Szögletes zárójelben a leggyakoribb allofónok (beszédhang-variánsok) szerepelnek. 

A teljes mássalhangzó-rendszernek van egy szimmetrikus magja, mely a z á r - , n a z á -
lis és r é s h a n g o k kor re l ác ió jában nyilvánul meg: általában a zárhangoknak meg-
van a homorgán nazális, valamint réshang párja (kivéve a gégezárhangot): [p]/b~m, 
t/[d\~n~s, t'/d'~n~s, k/g~q~h. Az alábbi fonémakorrelációkat figyelhetjük még meg a 
nganaszan mássalhangzó-rendszerben: 
1) zöngés-zöngétlen korreláció: csak a zárhangokra jellemző, és ott sem vonul végig a 
teljes fonémaosztályon: [p]~b, t~[d\, t'~d\ k~g. 
2) lágysági (palatális) korreláció: a dentális hangoknak szinte kivétel nélkül megvan a 
lágy párja (az r-t kivéve): t~t\ [d\~d\ s~s, n~n, l~í. 
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Fonéma variánsok: 
j ~ d': A j>d' történeti hangváltozás: 

*j >j>d' 
A proto-szamojéd *j а XIX. században (Castrén 1855) és а XX. század elején 
(Прокофьев 1937) mégy volt, a mai adatokban már tf áll: PS *jür > jir > d'ir 'zsír'. 
Jóllehet a két hang az intervokális, azaz magánhangzók közötti pozíciót kivéve 
(ahol mindkettő előfordul) egymást kiegészítő eloszlásban van egymással (j: szóvé-
gi, valamint mássalhangzó-kapcsolat első elemeként; d': szókezdő és mássalhangzó-
kapcsolat második elemeként fordul elő), önálló fonémái a nyelvnek. 

\p] ~ b, h: Egy végbement hangváltozás eredményeképpen a nyelvből eltűnt a p hang. 
Ez a hangváltozás egy láncolatos fejlődés, melynek első állomása a p volt, majd / -
en keresztül jelenlegi állomása a h: 
*p>f >h 

A proto-szamojéd *p а XIX. században (Castrén 1855) és а XX. század elején 
(Прокофьев 1937)/volt, a mai adatokban már h áll: PS *pa >fá> tí'aa ' fa ' . 
Apa jelen nyelvállapotban a b fonetikai variánsaként mássalhangzó-kapcsolatok 
első elemeként zöngétlen zárhangok és szibilánsok előtt fordul csak elő pl.: babku 
[bspku] 'öböl', labsd [lapsaj 'bölcső'. Mindezek mellett megemlítendő, hogy az 
újabb (elsősorban orosz) kölcsönzésekben egyre gyakrabban jelenik meg mind 
szókezdő, mind intervokalikus helyzetben, ezért várható fonémaként való visszaté-
rése. Példák: лампа > 1атрэ 'lámpa', лепешке > íepeska 'lepény', почта > pocta 
'posta' 

[<5] - t\ Fonetikai variáns: minden olyan intervokális helyzetben előforduló t allofónja, 
amelyet érint a fokváltakozás, éppen ezért nem tekinthető külön fonémának. 

[d] ~ t: Fonetikai variáns: egyetlen előfordulási helye az nd hangkapcsolat, amely 
azonban az nt kapcsolat variánsának tekinthető, hiszen csak a fokváltakozás követ-
kezményeként jelentkezik. (A fokváltakozásról az alábbiakban részletesen szólunk 
majd, lásd a 61. oldalt.) 

[c] - t'\ Egyéni nyelvhasználattól függően, az egyes beszélők vagy í'-t vagy c-t ejtenek; 
esetleg nyelvjárási különbségnek is tartható, ez azonban további vizsgálatokat igé-
nyel. 

A kvázi-nazális 

A mássalhangzókészlet egy különös elemet is tartalmaz, az w-t (Helimskinél c) , „zéró-
vagy kvázi-nazális"-t, mely felszíni formában tőszavakban nem jelenik meg, tehát fo-
netikai megvalósulása nincs. Ezzel szemben fonológiai-morfofonológiai manifesztációi 
vannak: a felszíni, látszólagos nyílt szótagot zárttá teszi, így elindítva a szótagban bi-
zonyos folyamatokat, pl. fokváltakozást, nunnációt. (Bővebben lásd a 61-67. oldalon.) 
Például KOTUN —> koöu 'vihar'. Éppen ezen folyamatok következtében bizonyos ese-
tekben a felszínen is megjelenik nazális fonéma formájában. Képzéshelyét tekintve az 
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utána álló mássalhangzóhoz igazodik. Előfordulhat mind tövekben, mind szuffixumok-
ban: 
TANUAN-
TANUAN-
NAN 

T3MU-
MUNU-

+ S U 3 (múlt idő) 
+ HAMHU (narratív mód) 
+ TU (PxSg3) 
+NKU (kicsinyítő képző) —> 
+ NTU (koaffixum) 

tanuansua 'levetkőzött' 
tanuarjh"ahu 'levetkőzik, beszélik' 
nantu 'társ' 
tamuijku 'egér' 
mununtu 'mond' 

A kvázi-nazális történetileg is igazolható. A legtöbb esetben P N g (proto-nganaszan) nazálisra 
vezethető vissza. Ha van felszíni realizációja, akkor az minden esetben nazális, amit PS (proto-
szanazálisra vezethetünk vissza. Castrén adataiban még megfigyelhetjük a szóvégi nazális meg-
létét, ennek felszínen való lekopása később ment végbe. Példák: talarj —» tala 'boldogság' , 
beaturj —> betű 'bél', feabtetj —> hebti 'ajak' stb. A z egyszótagos szavak végéről a nazális so sem 
kopott le, pl. bat] 'kutya', Hat] 'tenyér' stb. 

A mássalhangzók megoszlása 

A mássalhangzók különféle pozíciókban való előfordulását mutatja be a következő táb-
lázat, valamint az azt követő fonotaktikai szabályok. 

t t' k rt b [dl g s s [S] d' j h m n n 1 Z r r N 

#_v + +/c + - + _ * _ * + + - + - + + + + + + + _ * -

v_v +/Ő +lc + + + - + + + + + + + + + + + + + + -

v_# - - - + - - - - - - - + - + - - + - - + + 

v c + p - - _ * - - - + - + + + + + + + + 

c__v + + + - + nd + + + - + - + + + + + + + -

Szuff. +/Ő +/c + + + nd + + + + + + + + + + + + + + + 

+ előforduló elő nem forduló új kölcsönzésekben előfordulhat 

a) Egyedülálló mássalhangzók: 
• 14 mássalhangzó lehet szókezdő: 
^ i n i c i á l i s C —>{tckbd'sshmnnyll'}/ # 
• 19 mássalhangzó állhat intervokalikus helyzetben: 
^ m e d i á l i s 

• 5 (6) mássalhangzó lehet szóvégi: 
Cnnáiis C - > { "jmy r ( N ) } / _ # 

b) Mássalhangzó-kapcsolatok: 
• Szó elején és szó végén nem állhat mássalhangzó-kapcsolat. 
*#CC 
• CC# 
• Nincsenek hármas mássalhangzókapcsolatok. 
• CCC 
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• 11 mássalhangzó lehet szóbelseji kapcsolat első eleme: 
C, C - H \p] " jmnnqirr"}/_C 
• 16 mássalhangzó lehet szóbelseji kapcsolat második eleme: 
C2 C -»• {11' k b (d) d' (g) s s h m n n tj l F } / C _ 

c) szuffixumokban: 
• Szuffixumokban minden mássalhangzó szerepelhet. 
• Szuffixumokban sem állhat hármas mássalhangzókapcsolat (*CCC), ha morfé-
mahatáron mégis keletkezne ilyen, vagy kötőhangzó-betoldással (epentézissel) vagy 
mássalhangzó-kivetéssel (elízióval) oldja föl a nyelv a nem kedvelt találkozást. 
C 0 / C,#_ C3 

D3MUR- + BSAN (Ninstr) íjamursa 'asztal' 
0 - > V / C i # _ C 2 C 3 

NAKÜR + MTU (Vtransz)+ NTU (koaffixum) - » nakürümtütü 'megháromszoroz' 

F O N E T I K A 

Mássalhangzók 
A f szabad variánsa a c [c] palatális affrikáta. Egyéni nyelvhasználattól függően, az 
egyes beszélők vagy t'-t vagy c-t ejtenek; esetleg nyelvjárási különbségnek is tartható, 
ez azonban további vizsgálatokat igényel. Példa: cirüü [t'irüü ~ cirü] 'felhő'. 

A b intervokalikus helyzetben réshanggá gyengülhet: bilabiális zöngés spiránssá 
[w], mássalhangzó-kapcsolatok első elemeként zöngétlen zárhangok és szibilánsok 
előtt pedig [p]-vé zöngétlenedik, pl.: babku [bapku] 'öböl', labsa [lapsa] 'bölcső'. 

A g intervokalikus helyzetben veláris zöngés spiránssá [y] gyengülhet. 
A gégezárhang (") intervokális helyzetben gyakran egy artikulációs (képzésbeli) 

szünetben realizálódik. Egyéni nyelvhasználattól függően el is tűnhet. Elsősorban az 
avam dialektusra jellemző, pl.: anika"a [ anika"a ~ anika] 'nagy'. 

A [<5] fonetikai variáns: minden intervokális helyzetben előforduló t allofónja, 
gyakran kakuminális [</], vagy dentialveoláris \d\ zöngés zárhangként is ejtik: maőa 
[mada ~ mada]'házat'. 

A szibilánsok ritkán ugyan, de szabad alternációban állhatnak a zöngétlen 
interdentális spiránssal [6]. 

A h variánsai elsősorban idősebb adatközlőknél lehet [/], labiodentális zöngétlen 
spiráns [0], valamint |7iH'] labializált zöngétlen veláris spiráns: h"ah [fala - 4>ab ~ 
hwab] 'kő' . Intervokalikus helyzetben lehet veláris zöngés spiráns [y] az ejtése: kuhu 
[kuyu] 'bőr'. 
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Minden mássalhangzónak palatális magánhangzók után lehet palatalizált párja, 
pl.: müntütüa [müntütüö ~ müntütö] 'teli', íjaöüsi [qaöüsi] 'látszik', saijütüa [sar|ütüö ~ 
saríütö] 'nehéz'. Mint a példák is mutatják, az ü hang nem palatalizálja a í-t. 

Magánhangzók 
A két középső nyelvállású magánhangzó (o és e) csak első szótagban fordul elő, nem 
első szótagban a fonetikai variánsaiként jelentkeznek, pl.: hetjka [líerjke] 'fekete'. Az o 
palatális mássalhangzók után ö-nek ejtendő: d'obtal'ikü [d'öptel'ikii] 'vékony'. 

Az 3 ejtése nem első szótagban [e],[o], néha [a] lehet: hegka [Heqke ~ Hegko ~ 
heqka] 'fekete'. 

Az 'a diftongus ' eleme gyakran beleolvad az előtte álló mássalhangzóba, palata-
lizálva azt: hüag'aj [hiiögaj ~ hüög'aj ~ líögáj ~ líőg'aj] 'térd'. Gégezárhang (") után az 
utolsó szótagban a teljes diftongus úgy monoftongizálódhat, hogy a diftongus mindkét 
eleméből vesz át képzésjegyeket (¿-tői palatalitás, a-tól alsó nyelvállás) [a]: küii" 'a 
[küü"á] 'meghalt'. 

Az "a diftongus " eleme vagy teljesen eltűnik [a]; vagy gégezárhang után, az 
utolsó szótagban úgy monoftongizálódhat, hogy a diftongus mindkét eleméből vesz át 
képzésjegyeket (ií-tól labialitás, a-tól alsó nyelvállás): [á]: kdbtu""a [k9ptu"á] 'kialudt'. 

A HANGSÚLY, A SZAVAK RITMIKAI FELÉPÍTÉSE 

A hangsúly valamely szótag tulajdonsága, mely őt a többi közül kiemeli, előtérbe állít-
ja. Ez a kiemelkedés elsősorban hangerőtöbblettbk(nyoma.tékka\), másodsorban pedig a 
hangmagasság emelkedésével járhat. Vannak olyan nyelvek, amelyekben a hangsúlyok 
mechanikusan, szabályszerű periódusokban, tehát ritmikusan jelentkeznek. Ezt r i t -
m i k u s h a n g s ú l y o z á s n a k hívja a fonetika. Bizonyos nyelvekben, így a 
nganaszanban is ezért a mellékhangsúly(ok) helye megjósolható automatikus periodici-
tásban. Tehát a hosszabb szavak általában több ritmikai egységre (|) osztódnak. Egy-
egy ritmikai egység két szótagot ölel föl, az utolsó, maradék egységben állhat három 
szótag is. Az egységek a szó elejéről, tehát balról jobbra haladva számolandók. A mel-
lékhangsúlyok a ritmikai egységek első szótagjára esnek. Egy ritmikai egységben csak 
egy hangsúly lehet, tehát, ha az utolsó egységben már van főhangsúly (') valamelyik 
szótagon, nem lehet mellékhangsúlyos az adott egység első szótagja is. 

A nganaszanban sok finnugor, szamojéd - tehát uráli - nyelvvel ellentétben, 
nem az első szótag főhangsúlyos, hanem a főhangsúly (') általában a szó utolsó előtti 
szótagjára esik: 'korú" 'ház', ko'ruőa" 'házak'. Ez a szabály opcionálisan megsérthető, 
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ha nyílt szótagban a szótag magja felső nyelvállású magánhangzó vagy a. Ilyenkor a 
főhangsúly áttolódhat az előző szótagra: ba'rusi ~ 'barusi 'gonosz lény'. 

A diftongusok magukra vonják a hangsúlyt: horaS'aj ' falevél ' . 
A hosszabb szavakban (4-5, illetve még több szótagból állók) - ami a 

nganaszanban a morfológiai összetettség következtében megszokott jelenség - ritmikus 
hangsúlyozás érvényesül: koőu\sü'őüna 'meg fogom ölni őket', kinta\labti\kut'ina 'do-
hányzom', kari\gal'i\ria\ti'nina 'csak az én útjaimon'. A ritmikai egységek határán, tehát 
minden második szótag után az artikulációban szünet jelentkezhet, ennek fonetikai 
megvalósulása akár gégezárhang is lehet. Ez a ritmikai határ gyakran egybeeshet a 
morfémahatárokkal. A nganaszanban erős ritmikai hatás érvényesül, amely hatással 
van a morfofonológiai jelenségekre is (vö. ritmikai fokváltakozás). A kétszótagú ritmi-
kai egységekre törekvés következtében a tőszavak, valamint a szuffixumok (elsősorban 
képzők) túlnyomó része kétszótagú. 

Ennek a tendenciának a megvalósítására a nyelv két változást is elindított: 
1. Az eredeti ős-szamojéd egyszótagú tőszavak (az uráli alapnyelvben eredetileg kétszótagúak) 
újra kétszótagúvá váltak. Egyrészt tővégi magánhangzó betoldásával: PS *man > mana 'én'; PS 
*tan > tana 'te'; PU *pije > PS *pej > h"ala 'kő'; másrészt a tőbelseji magánhangzó megnyújtá-
sával PS *wüt > bii" 'tíz'; PU *kule > PS *kaw > kou 'fül'. 
2. Olykor, elsősorban szakrális, ritmikus szövegekben az egyszótagú szuffixumok reduplikáció-
jával, azok kétszótagúvá tétele pl: ban3btuk"kanda"kasa > banabtu''ka''kanda"kasa 'igyekezett 
lefeküdni'. A példában a - "Kd inchoatív-rezultatív képző reduplikálódik. 

Különösen jellemző ez a ritmikai hangsúlyozás a folklór szövegekre, mint pl. a 
sámánénekekre, ahol az ütemes kanonikus trocheusi szóalakok túlsúlyban vannak; ez 
megfelel a legelterjedtebb verseléstípus metrikai sajátosságainak. Ezen szövegek 
jellemző metrikai mintája: nyolcszótagos sorok négy kétszótagú lábbal, ahol minden 
második láb után cezúra áll. 

Tamaani, tamaani! 
Mana nima Biőa Tatju 
ama d'eriöibinina, 
Labtim'aku baarbama, 
íjanasanu süd'aminda, 
naagai" nili"sióarj. 

Tamaany, tamaany! 
Az én nevem Víz Tangu 
ha jól találtam ki, 
Lebtimjaku gazdám, 
az emberi élet végéig, 
jól fogsz élni. 
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A HANGOK TALÁLKOZÁSA 

A következőkben a magán- és mássalhangzó-szekvenciákat, a szomszédos hangok 
egymásra gyakorolt hatását, vagyis a tőben lejátszódó h a s o n u l á s o k egyes eseteit 
mutatjuk be. (A tő és a szuffixumok közötti hasonulásokat A szabad és kötött morfé-
mák kapcsolódása című fejezetben tárgyaljuk) 

A magánhangzó-szekvenciák: VV 
Magánhangzó-szekvenciák szó elején nem állhatnak, sem az azonos, sem a különböző 
elemekből felépülők (*#ViV,; *#V]V2). Szó belsejében és végén mindkét típus szere-
pelhet. A 34. oldalon található táblázat mutatja be, hogy milyen magánhangzók talál-
kozhatnak egymással, ezt most itt nem ismételjük meg.-

A a elő-, illetve utótagú magánhangzó-szekvenciák fonémái ejtésben egymás-
hoz igazodnak, hasonulnak. Általában a a elem igazodik képzésben a másikhoz. A ha-
sonulás lehet olyannyira erős, hogy egy hosszú magánhangzóvá válhatnak. 

VIA > V , V 2 > V 2 V 2 

ia [ie], [é]: sisl'aku [siel'aku ~ sél'aku] 'kicsi' 
Í3 [ie], [e]: hekutia [Hekutie ~ hekute] 'meleg' 
iis [üö], [ö]: hü3 [Hüö ~ hő] 'év' 
U9 [uo], [5]: iju3j [quoj ~ qöj] 'láb' 

A V 2 > V I V 2 > V I V I 

au [ou], [ö]: mau [mou - mö] 'föld' 
3ü [öü], [ö]: saüd'a [söüd'a ~ sőd'a] 'kilőni' 

Van egy speciális esete az a hasonulásának: az A " 3 szekvnciábsan a a az előző 
szótagbeli a-hoz hasonul. 

A " 3 >a"a 

d'ünta 'süket' + " 9 Naug: d'ünta"a 'nagyon süket' 

A mássalhangzó-szekvenciák: CC 
Ahogyan azt már láthattuk, mássalhangzó-kapcsolatok csak szó belsejében állhatnak, 
szó elején és végén nem (*#CC, *CC#). Szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatok 
Az alábbi táblázatból hiányoznak azok a fonémák, amelyek csak bizonyos helyzetek-
ben fordulnak elő a nyelvben, éppen ezért a nganaszanban csak allofónoknak tekinthe-
tők: [p] és [<5], (Lásd a 40. oldalon.) Ellenben a C2-es sorban szerepel a d, mivel más-
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salhangzó-kapcsolatok második elemeként előfordul, annak ellenére, hogy nem önálló 
fonéma. A szürke mezőkben a fonotaktikai szabályok által tiltott mássalhangzó-
kapcsolatok szerepelnek. 

\ C 2 
c r \ 

t c/t' k tt b [d] d g s s h m n n 9 l P r j 

t 
c/t' 
k 
n + + + + - - - + + — + + - - + + 
b P — P — - - - p p — - — — - - -

d' 

8 
s 
s 
h 
m + - + + - (+) - + + - + + - -

n + - - — + - - + — - - — - - — 

n - - - - - + - - + - - - - - -

V - - + - - - + - - + - - - - -

l + - + + - - - + + + + - - + -

/ ' - + + + -Í- - - - + + - - - - -

r + + + - + - + + + + (+) - -

j - + + + - - + + + - - + - -

+ előforduló - elő nem forduló (+) nagyon ritka 

Példák a hangkapcsolatokra: 
pt: baabtusa [baaptusa] 'megbeszél'; pk: babku [bopku] 'öböl'; ps: labsa [lapss] 'bölcső'; ps: 
d'ebsi [d'epsi] 'szemöldök'; 
"b: ku"basa 'gyöngy(sor)'; "t: kunmua"tasa 'álmos (ige)'; "k: kua"kasa 'meghal'; "s: dia"sa 
'koponya'; "s: l'üa"stSs 'oroszul'; "m kai"mü 'takaró'; "n: büü"narsa 'elmegy'; "1: nia"tesi 
'megsajnál'; "I': noga"l'ükü 'közeli'; 
mb: kamba 'késő tavasz'; mt: tamtar 'áru'; mk: nimka 'idősebb'; md': tjatumd'and'a 'újszülött'; 
ms: kamsuda 'ráncolódik'; ms: kamsur 'ránc'; mn: amnj 'itt'; mn: demnidi 'beragaszt'; ml: 
amlad'i 'ilyen'; 
nt: konta 'áldozat'; nd: kunduasa 'aluszik'; ns bansa 'egész'; 
nd': kund'i 'befelé'; ns: d'ehsi 'ár (érték)'; 
gk: lamuyku 'egér'; qg: kaqgu'a 'lúd'; gh: kor/hu 'hullám'; 
lb: tolbj 'szakadék'; lt: balta 'vége'; lk: salku 'halánték'; ls: dulsia 'egész'; lh: nolhaöusa 'en-
ged'; Iq: 53/5/ 'párna'; lm: tolmüküjsa 'megdöbbent'; 
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Pb: sel'bi 'alvadt vér'; l'k: mdl'kümsa 'október'; I'c: ijülcü 'cipőtalp'; Pá: dilsitisi 'hallgat'; I'h: 
hiíhi 'lejtő'; 
rb: baarba 'gazda'; rc: rjarcii 'fóka'; rd': d'erd'a 'közepe'; rk: karkitusa 'húzgál'; rs: hursu 'da-
rabolt jukola'; rs: d'oőürsa 'megy'; rh: Ijrhj 'fűzfa'; rm: rjarma 'gödör'; rn: tjdmumaka 'ét-
vágy'; rn: sjrmagg 'sós'; rP sjrl'ia 'jeges'; 
jb: rjojbu3 'fej'; jd*: qam'ajdüm 'másik'; jc: baöujcusa 'szervez'; jk: hojki 'futás'; js: hujsi 
'akar'; jd': d'iijhi'kör'; jm: sejmi 'szem'; ji) kajr/i"sa 'énekel'. 

Külön tiltó szabályt kell felírni a nazálisokra: 
Mássalhangzó-kapcsolatban a nazálisok egymással való kombinációja erősen korláto-
zott. Egyik nazális sem lehet olyan szekvencia tagja, amelyben a másik tag is nazális, 
kivéve az m-et, mely első elemként n-nel és «-nyel kapcsolódhat. 

* C[nazáiisjC[nazíiiS] de: kamnarjkua 'sűrű' d'emnid'i 'odaragaszt' 

Hasonulások 

Zöngésségi hasonulás 
Ez a hasonulástípus a zörejhang-zörejhang kapcsolatokat teszi egymáshoz hasonlóvá 
zöngésség tekintetében. A magyar nyelvben például egész sor hangkapcsolatot érint ez 
a változás. Annak ellenére, hogy a nganaszanban a zörejhangoknak elég sok képviselő-
je van (zöngés-zöngétlen zárhangok, szibilánsok, réshangok), a fonotaktikai szabályok 
általában tiltják az egymással való kapcsolódásukat: mássalhangzó-kapcsolat első ele-
meként a b és a " kivételével nem állhatnak. A b minden olyan zörejhanggal való talál-
kozásakor, amikor zöngésségüket tekintve különböznek zöngétlenedik, p lesz: bt, bk, 
bs, bs > pt, pk, ps, ps. írásban azonban minden esetben ¿-vei jelöljük ezeket a hang-
kapcsolatokat. A lejegyzésekben igen gyakran találkozhatunk a p-és (tehát fonetikai) 
jelöléssel. 
A zöngésségi hasonulás jobbról balra terjedő hasonulás. 

b —>p I _{t, k, s, s} kobtua [koptua] 'lány' bdbku [bepku] 'öböl' 
d'ebsi [d'epsi] 'szemöldök' labsa [lapsa] 'bölcső'. 

Palatalizáció 
Palatalizációnak azt a folyamatot nevezzük, amikor palatális mássalhangzók hatására 
az utánuk vagy előttük álló, többnyire dentális mássalhangzók palatálisakká válnak. A 
palatalizáció jelen esetben jobbról-balra irányú, hátraható (regresszív) palatális terje-
dés. Ha a mássalhangzó-kapcsolat második eleme valamilyen palatális mássalhangzó, 
akkor a kapcsolat első elemei is palatálisakká válnak. Ebben a pozícióban (C r kén t ) 
azonban a dentálisok közül csak az n és az l állhat, t, d, s nem. 

/ !—»«/ Cpaiatáiis D'ENSI —> d'ensi 'ár, érték' 

- Cpalatális DULCU —> tjüFcü 'cipőtalp' 
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Van a nganaszanban balról-jobbra irányú, azaz progresszív (előreható) palatális terje-
dés is, ez azonban csak a morfológiailag komplex szavakban érvényesül. (Lásd A sza-
bad és kötött morfémák találkozása című fejezetben az 55. oldaltól.) 

Nazális-szabályok 
A nganaszanban, hasonlóan a magyarhoz, a mássalhangzó előtt álló nazálisok (kivéve 
az m) hasonulnak a rájuk következő mássalhangzó képzési helyéhez. Ez szabályokkal a 
következőképpen írható fel: 

N —» n / {t, d, s} konta 'áldozat', kunduasa 'alszik', bansa 'egész' 
N —» n / {</', s) kund'i 'befelé', d'ensi 'ár, érték' 
N - » tj / [k, g, h} tamuqku 'egér', karjgu'a ' lúd', koijhu 'hullám' 

Ahol N bármilyen képzésű nazális mássalhangzó, amely csak a rákövetkező mással-
hangzótól kapja meg helyértékét (tehát pl. N í-től dentális, /'-tői palatális, g-től veláris 
jegyet, s ennek megfelelően lesz m, n, n vagy /7). 

Az m nem tartja be az igazodási szabályt, mivel megenged maga mellett dentális 
(tamtar 'áru', kamsud'a 'ráncos (ige)', amni 'itt', amlad'i 'ilyen'), palatális 
(qatumd'and'a 'újszülött', kamsur 'ránc', d'emnid'i, 'beragaszt') és veláris (nintka 'idő-
sebb') mássalhangzókat is. A többi nazális azonban soha. A hely szerinti igazodás is 
jobbról balra terjedő hasonulás. 

Egymás mellett álló magán- és mássalhangzók egymásrahatása: CV 

Palatalizáció 

A palatalizáció mindkét irányból elindulhat a magán- és mássalhagzók között, tehát 
mind a palatális magánhangzók, mind a palatális mássalhangzók palatalizálhatják a 
mellettük állót (palatális mássalhangzó az utána következő magánhangzót; palatális 
magánhangzó az előtte álló magánhangzót). 
a) Magas magánhangzók (i, e, ü) valamint a magas kezdő elemű 'a diftongus nem for-

dulnak elő dentális mássalhangzó után első szótagban, mert a dentális konszonán-
sok (t, d, s, n, l) magas magánhangzók hatására palatalizálódnak (t\ d\ s, n, /). Ez a 
jelenség rokon a s z ó t a g o s s z i n h a r m ó n i á v a l , amivel a nyenyecben is találkoz-
hatunk. A nyenyecben nemcsak a dentális mássalhangzóknak van palatális párja, 
hanem az egész mássalhangzó-rendszerre jellemző a palatalizáltsági korreláció. A 
szótagos színharmónia egyfajta totális harmónia egy szótagon belül, ahol a palatális 
jegy minden szegmentumra jellemző, tehát egy szótagon belül csak palatális ma-
gán- és mássalhangzók vannak. A nganaszanban ez a fonémák szintjén csak a den-
tális mássalhangzókra érvényes és szigorúan csak az első szótagban, ellenben a fo-
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lyamatos beszédben minden mássalhangzónak meglehet a palatális párja. (Lásd a 
Fonetika fejezetben, a 40. óidtól.) 

Cdentáiis —> Cpaiatáiis / # { i« 0 'a} d"c«ií 'ár, érték', /isii 'lusta', neiTij 'anya', 
sejmi 'szem', ciirü 'felhő' 

Nem első szótagban ez a szabály csak a dentális szibilánsra (s) és likvidára (/) érvé-
nyes, a többi mássalhangzó mellett előfordulhatnak nem palatális magánhangzók is, 
illetve palatális magánhangzók előtt állhatnak nem palatális mássalhangzók is. Te-
hát a palatalizáció nem első szótagban nem működik a többi dentális mássalhangzó 
esetében, pl.: amania 'az', d'indüa ' ló', d'ati 'sík terület' 

/ —> F / {iü 'a} yül"aöa 'farkas' 
s —>s/ {iü 'a\ barusi 'gonosz, ördög' 

b) Mély magánhangzók (kivéve az a-t és az o-t) magassá válnak, a diftongusok elvesz-
tik első elemüket palatális mássalhangzók után. 
i —» i / Cpa]atáiis d'esi 'apa' —» d'ed'i (Gen) 
u —) ül C paiatáiis tosu 'újszülött rénszarvas' —> tod'ü (Gen) 
a —» e / Cpalatális (csak első szótagban) 

Hely szerinti igazodás 

Az a diftongizálódik, azaz "a-vá alakul h után. Ez még feltehetően akkor alakulhatott 
ki, amikor a nganaszanban megvolt a p (esetleg > f ) hang. A p labiális hatására alakult 
az a > "a-vá, majd megtörtént a p >f > h változás, de megőrződött az egykori labiális 
elem a diftongusban. így minden h mellett az a diftongus ("a) formájában jelenik meg 
(egyetlen szót kivéve: tahar'a). Ez a hely szerinti hasonulás balról jobbra irányú terje-
dés. 

a —» "a / h 
fa 'fa ' (Castrén) h"aa 
kajijisa 'énekel' + HAMHU (Mnarr)—> kajrji"-h"ayhu 'azt beszélik, énekelt' 

De: basud'a 'vadászik'+ HAMHU (Mnarr)-* basu-baijhu 'azt beszélik, vadászott' 
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SZÓTAGTÍPUSOK 

A világ nyelveiben lehetséges szótagtípusok közül elég kevésnek van képviselője a 
nganaszanban. Ez adódhat egyrészt abból, hogy kettőnél több mássalhangzót egymás 
mellett nem tűr meg a nyelv. Ha mégis morfémahatáron keletkezne hármas mással-
hangzó-kapcsolat, akkor a fonotaktikai szabályok értelmében, vagy k ö t ő h a n g z ó -
b e t o l d á s s a l (epentézissel) vagy m á s s a l h a n g z ó - k i v e t é s s e l (elízióval) oldja föl 
a nem kedvelt találkozást; másrészt pedig maguknak a kéttagú mássalhangzó-kap-
csolatoknak az előfordulása is korlátozott, melyek szón belül csak tő belsejében, vala-
mint morfémahatárral a szó végén lehetségesek. A zárt és nyílt szótagok előfordulási 
aránya közel egyforma. A következő szótagtípusokat találjuk a nganaszanban: 
V: igen gyakori szótagtípus (lásd a magánhangzó-szekvenciákat): kou ' fül ' . 
VC: igen gyakori szótagtípus: hia" 'kabát, szukuj'. 
CV: a leggyakoribb szótagtípus: bahi 'vadrén', ni 'nő' 
C v V: viszonylag gyakori szótagtípus, pl.: h"aa 'fa' 

CVN: néhány tőben és szuffixumban előfordul, pl.: koőuN 'vihar', naN 'társ' 
CVC: gyakori szótagtípus, pl.: bigaj 'folyó', batj 'kutya', ma" 'sátor' 
CvVC: gyakori szótagtípus, pl.: h"ajmu 'csizma', h'aq 'tenyér' 

A MORFÉMÁK FONOLÓGIAI SZERKEZETE 

A szabad morfémák szerkezete 
A fentebb ismertetett szótagtípusok különböző morfémaszerkezeteket építenek föl. A 
magán- és mássalhangzós kezdetű szavak gyakorisága feltűnően különbözik (több, 
mint három és félezres korpusz alapján) 1,6%-a V-kezdetű és 98,4%-a C-kezdetű. Leg-
gyakoribbak a 3^4 szótagú szavak, de közelebbről megvizsgálva igen sok közöttük a 
képzővel ellátott szó, főnévi igeneves alak. Ha ezeket leválasztjuk, láthatjuk, hogy a 
kétszótagú tövek a legelterjedtebbek. Most csak a leggyakoribb morfémaszerkezetekre 
mutatunk példát: 
CVCV: d'esi 'apa' CVCCV: sejmi 'szem' 
CVCVC: bigaj 'folyó' CVCVCV: bakunu 'tokhal' 

A fentebb említett szótagtípusok közül a következők fordulnak elő önálló szóként: 
CV: Kevés szó tartozik ebbe a típusba, elsősorban grammatikai lexémák, azaz név-

mások, segédigék, elöljárók, pl.: ni 'nő' 
CVN: Néhány szó, pl.: naN 'társ' 
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CVC: Önálló szóként is gyakori, pl.: baq 'kutya', d'am 'tenger', ma" 'sátor' 
CvVC: Önálló szóként is gyakori, pl.: tíay 'tenyér' 

Tőtípusok 

A nganaszanban megkülönböztetünk k ö t ő h a n g z ó s (S) és k ö t ő h a n g z ó n é l k ü l i (T) 
tövet. E megkülönböztetésre azért van szükség, mert a töveket más szemszögből köze-
líti meg a morfológiai leírás - amely a kötőhangzós tövekkel dolgozik - , és más szem-
szögből a fonológiai leírás, amely a kötőhangzó nélküli töveket vizsgálja. A kötőhang-
zó leválasztásával kaphatjuk meg egyiket a másikból (S-ből a T-t). Egyes esetekben (pl. 
a magánhangzós tövek) a két tő megegyezik. 

A különböző toldalékok nem ugyanahhoz a tőhöz kapcsolódnak. A kapcsolódá-
sok alapján mind a névszóknál, mind az igéknél három eltérő morfológiai tövet külön-
böztethetünk meg. Az egyes töveknél, a megfelelő végződés leválasztása után kapjuk 
meg a megfelelő alakot. 

Kötőhangzós tövek (S) 
Sl: Névszóknál ez a tő megegyezik az egyes szám alanyesetben álló alakkal (nemi 
'anya' —> nemi-, küj 'kanál' —> küj-). 
Igéknél a tövet úgy kaphatjuk meg, hogy a szóról leválasztjuk a főnévi igenév képzőjét 
(tujsa 'megjön' —> ÍM/-, nilid'i 'él' —> mii-). 

S2: Névszóknál ez a tő megegyezik az egyes szám birtokos esetben álló alakkal (nemi 
'anya' —» nemi-, küj 'kanál' —> küü-). Ezt az alakot a többes számú alanyesetű 
szóalakból is megkaphatjuk, mégpedig úgy, hogy elhagyjuk a gégezárhangot. Igéknél 
ezt a tövet úgy kaphatjuk meg, hogy a tagadott alak vagy a Sg2 felszólító módú alak 
végéről elhagyjuk a gégezárhangot (tujsa 'megjön' —> tu-, nilid'i 'él' —> nili-). 
S3: Névszóknál a tő a többes szám birtokos esetű alakból kapható meg a gégezárhang 
elhagyásával (nemi 'anya' —» nemi-, küj 'kanál' —> küü-). 
Igéknél a folyamatos és a befejezett igéknél más-más alakból kell kiindulnunk. A fo-
lyamatos igék harmadik töve az a tő, amihez a - "MU3 nomen actionis képző kapcsoló-
dik (biőirsi 'iszik'—> bitiri-). Befejezett igéknél úgy kaphatjuk meg a tövet, hogy a kije-
lentő módban ragozott igelakról leválasztjuk a személyragot és az azt megelőző kap-
csolóelemet (koaffíxum) (tujsa 'megjön' —> tuu-). 

A kötőhangzós tövek típusait, változásait az alaktani részben (külön a névszók-
nál és külön az igéknél) tárgyaljuk. 

Kötőhangzó nélküli tövek (T) 
A fonológiai fejezetben csak az egyes tőváltakozás-típusokat vesszük sorra, a tőmagya-
rázatokat a morfológiai részben fejtjük ki részletesebben. A továbbiakban csak a kötő-
hangzó nélküli tővel foglalkozunk. 



50 

Magánhangzós tövek 
1) Egyalakú: 

TI : ma« T2: mau T3: mau 'föld' 
T1: kou T2: kou T3: kou 'Nap' 

2) Többalakú: 
a) Tőbelseji mássalhangzót váltakoztató: a különböző morfofonológiai folyamatok, 

pl. a fokváltakozások, nunnáció stb. (lásd a 61-67. oldalon) következtében a 
tőbelseji mássalhangzók vagy mássalhangzó-kapcsolatok váltakoznak: 
TI : d'esi 12: d'ed'i T3: d'ed'i 'apa' 

Itt a tővégi vokálist az előtte álló mássalhangzó palatalizálta a fokváltakozás után: i—> i. 

b) Tővégi magánhangzót váltakoztató: Az -a, -u, -ü, -a és -i végű tövek tövééi ma-
gánhangzója bizonyos esetekben váltakozik más magánhangzókkal. (E/.i a kér-
dést részletesen a morfológiában tárgyaljuk. Lásd a 71-75 oldalon!) 
TI: kotu T2: koőu T3 koSa- 'nagynéni' 

Itt a tővégi magánhangzó váltakozása mellett fokváltakozás is végbemegy . 

Mássalhangzós tövek 
Bizonyos mássalhangzós kezdetű toldalékok előtt (azok előtt, amelyek a morfológiai 
S2 és S3 tövekhez járulnak) a mássalhangzós tövek kötőhangzót vesznek föl. Ugyan a 
szakirodalom nem egységes ezek hovatartozását illetően, mi a fonológiai fejezetben a 
tövek meghatározásánál nem a tövek részeiként fogjuk kezelni őket. 

1) Egyalakú: 

TI: d'ir T2: d'ir- T3: d'ir- 'zsír' 
Összehasonlításképp megadjuk a kötőhangzós tövet is (látható, hogy ami fonológiai 
szempontból egyalakúnak számít, az morfológiai szempontból három alakú): 

Sl: d'ir S2: d'ira- S3: d'iri- 'zsír' 

2) Többalakú: 
a) Tőbelseji mássalhangzót váltakoztató: a különböző morfofonológiai folyamatok, 

pl. a fokváltakozások, nunnáció stb. (lásd a 61-67. oldalon) következtében a 
tőbelseji mássalhangzók vagy mássalhangzó-kapcsolatok váltakoznak. 

b) J-végűek: a J-végű tövek asszimilálják a kötőhangzót, tehát a -Vj#a-
szekvenciából a két vokális (tővégi és a kötőhangzó) közül a tővégi j kiesik, a 
magánhangzó-szekvenciák pedig képzésben hasonulnak egymáshoz: 

Vj#3 ->vv 
A J 3 a 3 —» aa: bigaj 'folyó'—> bikcia (S2) T2: bika-
1 A J 3 —>'a3—> 'aa : horaö'aj 'falevél' horaö'aa (S2)T2: horaSa 
0 J 3 —» Oa —» ua: yoj 'láb'—> íjua (S2) T2: tju-
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U J 3 u 3 uu: tuj'tűz'-> /MM (S2) T2: tu-
Ü J 3 -> ü 3 üü: tój 'kanál' kiiii (S2) T2: £M-
Ü J 3 —> üa (2. szótagban) /;a<5í7/' 'tábortűz' —> ¿a/tVa (S2) T2: batii-

c) "-végűek: A gégezárhang végű tövek kétféleképpen viselkedhetnek: hol /-vei, 
hol s-szel váltakoznak. 
Ennek történeti okai vannak: a gégezárhang *í-re és *.v-re vezethető vissza. 

i) Gégezárt T-vel váltakoztatok: a példákból úgy tűnik, mintha a " nem /-vei, ha-
nem ¿>-vel alternálna. Ez a fokváltakozás miatt van így. (Miután a / zárt szó-
tagba - nyílt szótag elejéről zárt szótag elejére - kerül, meggyengül. A fokvál-
takozás szabályait lásd a 61. oldaltól.) 
bi" 'víz': biő-a" (NomPl), biö-i" (GenPl) 
ma" 'sátor': maő-a" (NomPl), maS-u" (GenPl) 
ku" 'köhögés': kuő-a" (NomPl), kuő-ii" (GenPl) 
bii" 'tíz': biiő-a" (NomPl), biiő-i" (GenPl) 
bacii" 'lélek': baciiő-a" (NomPl),-bacüő-i" (GenPl) 

ii) Gégezárt S-szel váltakoztatok: a példákból úgy tűnik, hogy a " nem s-szel, ha-
nem d-vel alternál. Ez a fokváltakozás miatt van így. (Miután az s zárt szótag-
ba - nyílt szótag elejéről zárt szótag elejére - kerül, meggyengül. A fokválta-
kozás szabályait lásd az 61-67. oldalon.) 

hia" 'kabát': hiad'-a" (NomPl), hiad'-i" (GenPl) 
d'embi"si 'öltözködni': d'eqhid'-a" (MimpSg2), d'et]hid'-i"a (aorisztosz Sg3) 
tugi" 'anyag, rongy': tukid'-a" (NomPl), tukid'-i" (GenPl) 

iii) A gégezárhang végű tövek olyan mássalhangzós kezdetű toldalékok előtt, me-
lyeknek nincs kötőhangzós változatuk (vagyis az SÍ morfológiai tövekhez já-
rulnak), elvesztik gégezárjukat. Ez azonban csak a felszínen nem jelenik meg. 
Onnan ismerhető mégis fel ottléte, hogy a tövekbeli (szillabikus) fokváltako-
zást megindítja (mivel zárja a szótagot), valamint nem engedi a toldalék (rit-
mikai) fokváltakozásban való részvételét. Meglétét a szabályokban, és a mély-
szerkezeti alakokban T-vel és s-szel jelöljük (attól függően, hogy az adott szó-
ban mivel váltakozik a gégezárhang). 

ma" 'sátor' 
+ TU (PxSg3) > MATTU —> matu (és nem maőu) 

bii" 'tíz' + TU (PxSg3) > BIITTI -> biiti (és nem biiői) 
bacii" 'lélek' + TU (PxSg3) > BACÜTTÜ —> baciitü (és nem baciiöü) 

hia" 'kabát' +TU(PxSg3) > H I 3 s T I - > hiati (és nem hiaói) 
tugi" 'rongy' + TU (PxSg3) > TUKIsTI-> tugiti (és nem tukiői) 
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d) W-végűek: 
i) Az Z?-végű tövek n-nel alternálnak. 

Ez szintén történeti okokra vezethető vissza, és elsősorban az egyszótagú tövekre jellem-
ző. 
bar) 'kutya': ban-a" (NomPl), ban-u" (GenPl) 

.bei} 'életerő': ben-a" (NomPl), ben-i" (GenPl) 
serj ' tok' : sen-a" (NomPl), sen-i" (GenPl) 

ii) Bizonyos mássalhangzós, kötőhangzó nélküli szuffixum előtt azonban ez az n 
is eltűnhet. Az ilyen szuffixumok nazális vagy likvida kezdetűek (pl.: PxSgl 
- M 9 , PxSg2 -R9 , - R 3 K U szimilatív képző, -LI prohibitív igemód). 
B A D + M 3 barna 'kutyám' BAD + R 9 -> bah 'kutyád' 

A PxSg2-s személyrag r-je, mássalhangzós tövek után l lesz. Lásd az 54. oldalon! 
Az alábbi táblázatokban a kötőhangzós és a kötőhangzó nélküli tövek megegyezésére 
és eltérésére hozunk példákat. 

Névszók 
Tőtípus Kötőhangzós tő Kötőhangzó nélküli tő 

S1=T1 kotu 'nagynéni' kotu-
S2=T2 kodu-" koőu-
S3=T3 koöa-" koöa-

Igék 
Tőtípus Kötőhangzós tő Kötőhangzó nélküli tő 

S1=T1 hota-d'a 'leír' hota-
S2=T2 hoőa-" 'írd le' hoőa-
S3=T3 ho5ü-"a 'leírt' hoőü-

Tőtípus Kötőhangzós tő Kötőhangzó nélküli tő 
S1=T1 biőir-si 'iszik' biöir-
S2#T2 bitira-" 'igyál' bitir-
S3*T2 bitiri-"mia 'az ivás' bitir-

A kötött morfémák szerkezete 
A szuffixumok felépítés szerinti típusait a következő alfejezet foglalja össze. A más-
salhangzós kezdetű toldalékok lényegesen gyakoribbak és többféle alakjuk lehetséges. 
A toldalékok lehetnek aszillabikusak (nem szótagképzők), egy-, két- (ezek a leggyako-
ribb típusok), három- és négyszótagúak. Az utóbbiak általában már összetett toldalé-

* 
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kok, így elég ritkák. Itt csak példákat hozunk az egyes szuffixumtípusokra, a toldalékok 
részletesebb elemzésére a morfológiai fejezetben kerül majd sor. 

Mássalhangzósak 

A mássalhangzós toldalékok egy részének kötőhangzós változata is van arra az esetre, 
ha mássalhangzós tőhöz járul. Ugyan a szakirodalom nem egységes ezek 
hovatartozását illetően, mi a fonológiai fejezetben a tövek meghatározásánál nem a 
tövek részeiként kezeltük őket, azonban a szuffixumok szerkezetének számbavételekor 
eltekintünk a szuffixumon való jelölésétől. (A kötőhangzókról bővebben később még 
szólunk. Lásd az 59. oldalon.) 
N - 0 szillabikus fokváltakozás a tőben (Gen) 

-m (VxIndefSgl) 
-ma (PxSgl) 
-íja ~ (MinterRefl) 

-ü'a 
-mu" (PxPll) 
-kaj~ (fosztóképző) 

-k'aj 
-sua (Perf) 
-hia ~ (Mopt) 

-h"aa 
-tanú (LokSg) 
-batu ~ (MnarrRefl) 

-h"atu 
-l'aqka (Nadj) 
-bayhu ~ (Mnarr) 

-h"aijhu 
-katica (nyomósító elem) 
-matuma"a (VNab) 
-suad'aa (Perf2) 
-hiataa ~ (Mir) 

-h"aataa 
-mtu (AkkPxSg3) 
-mtuy (AkkPxPB) 

- "nar~ (frekventatív képző) 
- "n'ar 

-bsa- (Nloc/Nact/Ninstr) 
-bsan-

-"suta (Fut) 
- "sutad'aai (FutPerf) 
-mtua (sorszámnév-képző) 

C 
cv 
cv -

C v V 
cvc 
cvc~ 

C v VC 
CVV 
cvv-

C v VV 
CVCV 
CVCV-

C vVCV 
CVCCV 
CVCCV ~ 

C vVCCV 
CVCVCV 
CVCVCVCV 
CVVCVV (összetett) 
CVVCVV-

CvVVCVV 
CCV 
CCVC 
C C V C -

CC vVC 
CCVN~ 

-CCVC-
CCVCV 
CCVCVCVV (összetett) 
CCVV 
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Magánhangzósak 

V -3 (Nadj) 
-ii (Vstat) 
-ir (Vrec) 

V c 

VC 
vcv -alu (devverb) 

-a"ku (Ndim) vccv 

Szuffixum-típusok 

A nganaszanban a sok fonémaváltakozás miatt a toldalék-alternációk nagyon gyakori-
ak. Van néhány egyalakú toldalék, de egy-egy szuffixumnál akár tizenkét alakváltoza-
tot is megfigyelhetünk. A többalakú toldalékok esetében természetesen a magán- és 
mássalhangzós alternációk nemcsak külön-külön, hanem egyszerre is érvényesülhet-

1) Egyalakú: -ma (NomPxSgl) , -m (VxIndefSgl). 
2) Többalakú: 

a) Mássalhangzót váltakoztátó: 
i) A szuffixum kezdő és/vagy belső mássalhangzója a fokváltakozás(ok) szabályai 

szerint váltakozik: -ti/-ői (NomPxDu3), -kaj/-gaj (VxIndefDu3). 
ii) A mássalhangzó-kapcsolattal kezdődő toldalékok olyan tövekhez járulnak, 

amelyek adott esetben konszonáns végűek, elvesztik a kapcsolat első eleműi: 
-bsa/-bs'a/-sa /-s'a /-bsan- /-bs'an- /-san- /-s'an- (Nloc/Nact/Ninstr), 
-btu /-bti / -btü /-bti /-tu /-ti /-tü /-ti (tranzitív képző), 

iiij A'-nel bővülő szuffixumok: van néhány olyan toldalék, amely ha tőként visel-
kedik (tehát továbbtoldalékolódik), n-nel bővül a töve végén: 
-bsa/-bs'a/-sa/-s'a /-bsan- /-bs'an- /-san- /-s'an- (Nloc/Nact/Ninstr). 

\v) R-t l-lel és /-lel váltakoztató: Az R kezdetű toldalékoknak mássalhangzós tő-
höz járulva van l-es változatuk. 
-ru, -ri, -rü, -ri, -lu, -li, -lü, -li (Vpass) 

b) Magánhangzót váltakoztató: 
i) A szuffixumban szereplő harmonikus magánhangzók a tő harmóniatípusa sze-

rint váltakoznak: 
-mu "/-mi" / -mü " /-mi" (NomPxPI 1), 
-ru" /-ri" /-rü" /-ri" (NomPxP12). 

ii) Magánhangzó-betoldás: bizonyos toldalékok, amelyek mássalhangzós tövekhez 
járulnak, kötőhangzót kaphatnak (lásd a 49. és az 59.oldalon): 

- 3 kötőhangzót kap (a morfológiai S2 tő esetében): 

hoöür ' levél': hotürs" (PINom) 
batj 'kutya' : bans" (PINom) 
d'ir 'zsír ' : d'ira" (PINom) 
h'atj ' tenyér': h'atjs" (PINom) 

nek. 
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- a tö harmóniatípusától függően -u. -ii -/' lesz a hozzájáruló kötőhangzó (a 
morfológiai S3 tö esetében): 

lioöiir 'levél': Iwtürücii (PlPxSg3) 
batj 'kutya': banucii (PlPxSg3) 
d'ir 'zsír': d'irici (PlPxSg3) 
h'ay 'tenyér': h'ayici (PlPxSg3) 

A SZABAD ÉS KÖTÖTT MORFÉMÁK KAPCSOLÓDÁSA 

A tövek és toldalékok összekapcsolódása során és következtében sok fonémaváltakozás 
indulhat el mind a tövekben, mind a szuffixumokban. Ezek a folyamatok érinthetik a 
magánhangzókat és a mássalhangzókat egyaránt. 

A magánhangzókat érintő változások 

A magánhangzó-harmónia 

Harmóniának azt a szabályos jelenséget nevezi a fonológia, mikor bizonyos tartomá-
nyokon (szótagon, morfológiailag egyszerű vagy összetett szavakon) belül egyes 
szegmentumoknak bizonyos tulajdonságokban meg kell egyezniük. Érinthet mással-
hangzókat is, magánhangzókat is. A disztinktív jegyek (megkülönböztető jegyek), azaz 
tulajdonságok, magánhangzók esetében lehetnek palatális/elülső, veláris/hátsó, labiá-
lis/kerek, valamint az egyes nyílásfokok szerint felső, középső, alsó nyelvállás. A har-
móniát legjobban a t e r j e d é s sel lehet megragadni és szemléltetni. Ez azt jelenti, 
hogy az érintett jegy (esetleg jegyek) egyik szegmentumról a másikra terjed(nek) to-
vább, s ennek eredményeképpen megegyeznek egyes jegyekben (pl. palatalitás). A 
megkülönböztető jegyek kombinációi alapján különböztetjük meg a magánhangzó-
harmónia különböző típusait. Az uráli nyelvekben leggyakoribb, és az alapnyelvre is 
rekonstruált harmóniatípus a p a i a t o v e l á r i s , azaz elölségi harmónia. Emellett gyak-
ran előfordul még a labiális, azaz kerekségi harmónia (pl. magyar, cseremisz), és a nyí-
lásfok szerinti harmónia (néhány osztják nyelvjárás). Az egyes harmóniatípusok együt-
tesen is előfordulhatnak: elölségi + kerekségi (pl. magyar), elölségi + nyílásfok szerinti 
(pl. keleti osztják). 

A nganaszanban a harmónia érinti mind a magánhangzókat, mind a mássalhang-
zókat. Az adott tartomány a morfológiailag komplex szó. A magánhangzók tekinteté-
ben két jegyet (elölség és kerekség), a mássalhangzóknál egy jegyet (nazálisság) érint. 
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A n a z á l i s - h a r m ó n i a (lásd később a nunnációnál a 64. oldalon) nem érinti az 
összes toldalékot, csak azokat, amelyek érzékenyek erre. 

A harmónia lehet totális vagy részleges. A totális harmóniában minden magán-
hangzó részt vesz, tehát nincsenek vegyes hangrendü szavak. A részleges harmónia 
esetében lehetnek a harmónia szempontjából á t t e t s z ő , más néven s e m l e g e s 
s z e g m e n t u m o k , melyek nem vesznek részt a harmóniában, de átengedik magu-
kon a terjedést. Vannak olyan szegmentumok, melyek megállítják a terjedést. Ezeket 
r e t e s z s z e g m e n t u m oknak nevezzük. 

Azt, hogy a terjedés melyik irányból indul és mekkora a tartománya, az egyes 
nyelvek választhatják meg, tehát a harmónia lehet progresszív (balról jobbra) és reg-
resszív (jobbról balra irányú). Az uráli nyelvek csak a progresszív harmóniát ismerik. 

A harmónia lehet tőn be lü l i ( m o r f é m a h a r m ó n i a , azaz h a n g r e n d ) , és tő 
s z a b á l y o z t a ( s z u f f i x á l i s h a r m ó n i a , azaz i l l e s z k e d é s ) . A nganaszan 
harmóniajelenségek a t ő - s z a b á l y o z t a t í p u s b a tartoznak, ami azt jelenti, hogy 
a tő harmonikus értékétől függ a toldalékok értéke. A toldalékok rendszeresen 
váltakozó toldalékok, tehát a tőhöz megfelelő változatban illeszkednek. A tőn belüli 
harmóniát, hagyományos nevén hangrendet nem tapasztalhatjuk a nganaszanban. A 
történeti változások során teljesen elhalványult az eredeti uráli korig visszavezethető 
örökség, így harmóniajelenségek csak az toldalékok illeszkedésében fedezhetők fel a 
nganaszanban. A vegyes hangrend kialakulását és az azonos alakú tövek létrejöttét 
segítette a végmagánhangzók lekopása (PU > PS), valamint a nem első szótagi palatális 
és veláris magánhangzók változásai. 

A magánhangzó-harmónia (ti. itt csak toldalékilleszkedés) a nganaszanban bo-
nyolult kérdés, mivel a történeti változások a jelenségek egy részét elhomályosították. 
A toldalékalternánsokat sorra véve a magánhangzók két, illetve három jegyben is har-
monizálnak: elölség és kerekség, ritkábban nyílásfok szempontjából, azonban a tő fo-
nológiai alakjából csak az elölségi harmónia következik, a kerekségi és nyílásfok sze-
rinti harmónia lexikalizálódott fonológiai tulajdonság. 

A nganaszan magánhangzó-harmónia valóban elvesztette szinkron motivációját, 
tehát valóban nincsenek harmonikus tövek, azonban a toldalék-alternációkban még 
mindig megfigyelhetők bizonyos szabályszerűségek. Hagyományosan két harmónia-
osztályt különböztethetünk meg: U-osz tá ly - t , valamint I - o s z t á l y - t . Ez a tulajdon-
ság visszavezethető egy történeti elülső : hátsó szembenállásra (palatoveláris harmóni-
ára), mely azonban mára teljes mértékben elhomályosult, és az egyes szavak történeti-
leg lexikalizálódott fonológiai tulajdonságává vált. Gyakran lehetetlen a szó 
hangalakjáról megállapítani, hogy melyik osztály tagja. Olykor homonimák is lehetnek 
két különböző osztály képviselői: 
hon-: honsia-ői 'birtokolta' (I-osztály); 
hon-: honsua-öu 'fonta' (U-osztály). 

Tehát ahhoz, hogy megfelelő toldalékkal lássuk el a lexikai egységeket, tudnunk kell, 
hogy melyik osztály képviselői, ami nem felszíni tulajdonsága a szóalakoknak. 
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Mindezen felül érvényesül egy ún. "másodlagos" harmónia, melyben a felső 
nyelvállású magas magánhangzóknak (ü és i) a tő utolsó szótagjában való megjelenése 
határozza meg, hogy melyik toldalékalternáns kerül mellé. Mindezek után nézzük meg 
közelebbről a két harmóniatípus viselkedését! 

A tövek viselkedése 
Mint az eddigiek során kiderült, a tövekben nem figyelhetünk meg semmilyen hang-
rendi szabályosságot, nagyon sok a vegyes hangrendű szó is. A toldalékilleszkedést a 
tőnek két tulajdonsága szabályozza: 
1) Egyrészt egy lexikalizálódott, tőhöz tartozó, a felszínen meg nem jelenő tulajdonság 
irányítja az egyik típusú váltakozást. (Lásd az alábbi táblázatot, amelyben az egyes al-
ternáció-típusokat foglaljuk össze példával.): 

U-osztályú tő I-osztályú tő Példa 
u - i -tu ~ -ti (PxSg3) 
ii ~ i -tü~ -ti (PxSg3) 
a ~ i -bta ~ -bti (kiválasztó képző) 
a i -bta ~ -bti (kiválasztó képző) 
a ~ 'a -jka ~ -jk'a (moderatív képző) 

2) Másrészt pedig a felszínen is megjelenő, utolsó szótagi magas, felső nyelvállású ma-
gánhangzók indítják el a homorgán képzéshelyű palatoveláris alternációt: 

ü, i Más magánhangzó Példa 
az előző szótagban az előző szótagban 

U ~ u -tü — -tu (PxSg3) 
i ~ i -ti ~ -ti (PxSg3) 

Mindezekből az alternációkból leolvasható, hogy az osztályok szerinti harmóniában a 

labiális : illabiális szembenállás: u : i és ü : i, valamint a 
nyílt: zárt oppozíció: a : i és a : ¿játszik szerepet. 

Problémás az a : 'a váltakozás besorolása; tartható egyrészt palatális-veláris oppozíci-
ónak (a : a) - itt megjegyzendő, hogy történeti szempontból ez lenne a helytállóbb - , 
vagy szintén zárt-nyílt oppozíciónak (a : /). Tehát az osztályokhoz tartozó harmónia ke-
rekségi és nyílásfok szerinti, azaz zártsági. 

A tő fonológiai alakjából következő, a felszínen is megjelenő harmóniára pedig 
a palatoveláris szembenállás jellemző, de kizárólag a felső nyelvállású magánhangzók 
(ii: u és i: i) vesznek részt ebben a harmóniában, a többi fonéma nem érzékeny erre. 

Mindkét harmóniatípusban a harmonizáló jegyek továbbterjednek a tő után sze-
replő összes harmonikus magánhangzót tartalmazó toldalék magánhangzóira. 
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Az a-t érintő palatoveláris (a : 'a váltakozás), valamint a kerekségi (ü : i válta-
kozás) harmónia önállóan is érvényesül. A valódi harmónia, amely a tövek fonológiai 
alakjából következően működik, azaz a palatoveláris váltakozás (ü : u és i: i) önállóan 
nem működik, csak az osztályok szerinti kerekségi harmóniával együtt. 

Harmónia szempontjából semlegesnek mondhatók a mássalhangzók, mivel rá-
juk nem terjednek a harmonizáló jegyek, és a terjedést átengedik magukon. A semleges 
szegmentumok meghatározásánál a magánhangzók esetében külön kell választani a tő-
beli és a toldalékbeli magánhangzókat. 
1) A tőben harmonikusnak csak a valódi (palatoveláris) harmóniát elindító ü és i 

mondható, a többi semleges magánhangzó, de nem áttetszők, mivel ha a tőben sze-
replő harmonikus magánhangzó után bármilyen más nem harmonikus magánhangzó 
áll, az a palatoveláris harmóniát blokkolja, azaz nem engedi át magán a terjedő je-
gyeket. 

2) A toldalékokban szereplő magánhangzók közül semlegesnek mondható a a, valamint 
vannak olyan a, u és ü fonémák, melyek nem harmonizálnak (ezek mélyszerkezeti 
jelölésmódja éppen ezért A0, U0 és Ü0). Az i és i fonémáknak is két változatuk van, 
egyrészt semleges, nem váltakozó (mélyszerkezeti jelölésmódjuk: I és I), másrészt 
pedig harmonikus alternánsként szerepelhetnek a szuffixumokban: / az U, A,, Ü va-
riánsaként, i pedig az U, Ai variánsaként. 

A toldalékok viselkedése 
A nganaszan magánhangzó-harmónia tehát tő-szabályozta típusú, azaz a toldalékok il-
leszkedésében nyilvánul meg. A toldalékok (harmónia szempontjából!) lehetnek egy-, 
két-, három-, illetőleg négyalakúak. A következő táblázat mutatja be az egyes toldalék-
alternációkat, utána pedig az ezeket szemléltető példák állnak. 

U-osztály I -osztály 
Tő ü, i az utolsó más magán- ü, i az utolsó más magán- mélyszerkezeti 

szó tagban hangzó szótagban hangzó jelölés 
Toldalék 
4-alakú: ü u i i U 
3-alakú: a a i i Ai 
2-alakú: a a 'a 'a A 

ü ü i i Ü 
1-alakú: u u u u Uo* 

ü ü ü ü ü„ 
a a a a A0 

i i i i I 
i i i i I 
3 3 3 3 3 

Az U0 az avam nyelvjárásban w-ként realizálódik, ha az előző szótagban i vagy ü van. 
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Példák a toldalékokra: 
4-alakú: U: PxSg3 -TU 

ü: hoőür-tii 'levele' 
u: ban-tu 'kutyája' 
i: d'ensi-ói 'ára' 
i: bi9-ó[ 'szele' 

3-alakú: Ap korlátozó képző-RA, A0 

a: íjua-raa 'csak ajtó' 
i: d'elí-ria 'csak hang' 
Í: koli-ria 'csak hal' 

2-alakú: A: moderatív képző: -JKA 

a: balua-jka 'nagyon mérges' 
'a: hiraga-jk'a 'nagyon magas' 

Ü: moderatív képző: "CÜNKU0 

ü: kaa-"l'ükü 'rövidecske' 
i: an3-"Tikülkissé nagyobb' 

1-alakú: U0: duratív képzőr: -KUoJ 
u: sakabtu-guj-sa 'megkóstol', bindabti-guj-sa 'vasal' 

Ü0: nyomatékosító elem: -KÜ0
NMÜ0 

ü: ma-kümü 'hiszen sátor', ni-gümü 'hiszen nő' 
A0: melléknévképző: -KA0 

a: talarj-ka 'boldog', mani-ka 'közeli' 
I: figyelmeztető mód: -LI 

/: kotu-lim 'Most megöllek!' 
I: moderatív képző: -D'IR 

v. cesaga-d'ir 'valamivel hidegebb', kosüa-d'ir 'valamivel szárazabb' 
9: PxSgl - M 3 

a: baarba-ma 'gazdám', ni-ma 'feleségem' 

A magánhangzó-betoldás, azaz a kötőhangzók 

Ahogyan azt már említettük (49. oldal), a mássalhangzós tőtípusokhoz a toldalékok 
némelyike magánhangzóval (kötőhangzóval) csatlakozik. A szakirodalom nem egysé-
ges abban, hogy ezek a magánhangzók hová tartoznak (a tőhöz vagy a toldalékhoz), mi 
a fonológiai leírásban a toldalékok részeiként kezeljük őket. A tövekhez más és más 
magánhangzóval kapcsolódnak a szuffíxumok: 

1) Kötőhangzó nélküli toldalékok 
Vannak olyan toldalékok, melyek a mássalhangzós tőhöz nem kötőhangzóval kap-
csolódnak, ezért ilyenkor gyakoriak a mássalhangzó-kapcsolatok. Ha hármas kap-
csolat jönne létre (-C-végű tő + -CC-kezdetű toldalék) általában a szujfixum kezdő 
mássalhangzója kiesik, pl.: D9MUR- + BSAN (Ninstr) —> rjamursa 'asztal' 
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2) Kötőhangzós toldalékok 
a) a-val kapcsolódó toldalékok: 

A konszonáns végű tövekhez ezek a toldalékok a-val kapcsolódnak, tekintet nélkül 
a tő harmonikus osztálybeli hovatartozására. Ennek a kötőhangzónak a mélyszerke-
zeti jelölése: 3 . 

d'am ' tenger': d'am-a" (PINom) 'tengerek' 
hoőür 'levél': hotür-a" (PINom) 'levelek' 

Ki kell emelni egyedi viselkedésük miatt a y-végü töveket, amelyek asszimilál-
ják a kötőhangzókat. Itt ugyanis a -V/#a-szekvenciából a két vokális közül a j ki-
esik, a magánhangzó-szekvenciák pedig képzésben hasonulnak egymáshoz: bigaj 
' folyó' : bikaa" (NomPl), T2: bika-, küj 'kanál': kiiü" (NomPl), T2: kü-. Erre a vál-
takozásra további példák találhatók a morfológiai részben. 

b ) : ülu/i/i-ve, 1 kapcsolódó toldalékok 
Bizonyos szuffixumoknál igen bonyolult a helyzet. Négy kötőhangzó lehetséges: ü, 
u, i, i. A kötöhangzók viselkedése nagyon hasonló a kerekségi harmóniában részt-
vevő magánhangzókéhoz (U), éppen ezért ezek mélyszerkezeti jelölése is U. A tő 
fogja meghatározni, hogy melyik kötőhangzós alternánst választja: attól függően, 
hogy a tő melyik harmonikus osztályba tartozik, kaphat U-osztály esetén -u-t vagy 
-H-t, néhány esetben -i-t; I-osztály esetén i-t vagy i-t. Ezen belül megfigyelhetünk 
olyan tendenciát, hogy ha az előző szótagban, vagyis a tőben palatális magánhang-
zó áll, illetve a tővégi mássalhangzó palatális, akkor a szóba jöhető 2 - 2 kötőhangzó 
közül a palatálist választják a tövek. Ez azonban nem kivétel nélküli, ezért még to-
vábbi vizsgálatokra szorul. Feltehetően itt is a történeti változások homályosították 
el az eredeti szabályszerűséget, amely mára csak tendenciaként van meg. 

U-osztály I -osztály 
pal. V az előző a nem pal. V az előző a pal. V az előző o nem pal. V az előző o 

TI — hoöür 
'levél' 

— bat] 
'kutya' 

— d'ir 
'zsír ' 

— tiat] 
' tenyér' 

T2 a hotür-a- a ban-a- ? d'ir-a- a h'aq-a-
Pl. hotüra" 

(PINom) 
bana" 

(PINom) 
d'ira" 

(PINom) 
h'aija" 

(PINom) 
T3 ü hotür-ü- u ban-u- I d'ir-i- i h'atj-i-
Pl. hotürücü 

(PlPxSg3) 
banucü 

(PlPxSg3) 
d'irici 

(PlPxSg3) 
h'arjici 

(PlPxSg3) 
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A mássalhangzókat érintő változások 

A fokváltakozás jelensége 

A f o k v á l t a k o z á s bizonyos szóbelseji mássalhangzók és mássalhangzó-
kapcsolatok morfofonológiai alternációja, azok erős és gyenge fokának váltakozása. 
Elsősorban a zöngétlen zárhangokat és azok homorgán nazálissal való kapcsolatait 
érinti. A változás érintheti a mássalhangzó minőségét és mennyiségét is. Két fajtáját 
különböztetik meg hagyományosan: 

radikális, vagyis a tövek belsejében végbemenő (pl.: fí. kukká 'virág' ~kukán (Gen), 
szuffixális vagyis a toldalékokban lejátszódó (pl.: fi. partitivus -a ~-ta) váltakozások. 
A radikális váltakozás oka, hogy a mássalhangzós toldalék zárja az addig nyílt szótö-
vet, ezért változik meg a tőbelseji konszonáns. A szuffixális alternáció oka ritmikai: 
erős fok páratlan számú, általában hangsúlyos szótag után, gyenge fok páros számú, ál-
talában hangsúlytalan szótag után áll. 

Az uráli nyelvekben közismert és régen felismert jelenség a fokváltakozás. 
Megfigyelhető a finn, a lapp, valamint a nganaszan és a keti szölkup nyelvekben. 
Egyes kutatók (pl. Setála), a nyelvek hasonlóan működő mechanizmusai miatt azt felté-
telezték, hogy a fokváltakozás az uráli alapnyelvben is megvolt. Ez a kérdés volt az 
uráli nyelvek tudománytörténetének egyik legnagyobb polémiája. Végül a vita elcsen-
desedvén a kutatók megegyeztek abban, hogy a megfigyelt nyelvek mechanizmusai 
igen különbözőek, ezért nem tekinthetők az uráli alapnyelvből eredő tulajdonságnak. 
Újabban Helimski vetette fel ismét annak lehetőségét, hogy mégiscsak közös eredetre 
vezethetők vissza.8 

A nganaszan fokváltakozás 

Kétféle fokváltakozást különböztetünk meg a nganaszanban: r i t m i k a i t és s z i l l a -
b i k u s t , melyek a szóbelsei mássalhangzókat, illetve mássalhangzó-kapcsolatokat érin-
tő folyamatok. Öt fonéma vesz részt a váltakozásban: 

h, t, k, s, s, valamint a velük homorgán képzésű nazális-kapcsolatok: mh, nt, íjk, ns, rís. 
Mindkét váltakozás ugyanazokat á fonémákat érinti, csak más-más eredmény-

nyel. 
A fokváltakozás kísérőjelensége a nunnáció (részletesen lásd a megfelelő fejeze-

tet), melyet éppen a fokváltakozások váltanak ki, s melynek köszönhetően a kvázi-
nazális a felszínen is megjelenhet. 

8 Erről a kérdéskörről a következő művekben lehet bővebben olvasni: Setälä, E. (1912): Über Art, 
Umfang und Alter des Stufenwechsels im Finnisch-ugrischen und Samojedischen, Anzeiger der FUF 12,1— 
128.; Hajdú Péter (1962): Die Frage des Stufenwechsels in den samojedischen Sprachen, UAJb XXIV, 4 1 -
54.; Helimski, Eugene (1995): Proto-Uralic gradation: continuation and traces, CIFU-VIII, Pars I., Jyväskylä 
17-51.) 
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Ritmikai fokváltakozás 
A ritmikai fokváltakozás (RF) a szavak ritmikai felépítésétől függ. Leggyakrabban a 
szuffixumokon megfigyelhető jelenség. A szótagok páros, illetve páratlan számától 
függően alakul az érintett mássalhangzó erős, illetve gyenge foka: 

Erős fok: páratlan számú szótag után (páros szótagban álló mássalhangzó), 
Gyenge fok: páros számú szótag után (páratlan szótagban álló mássalhangzó). 

Ezt a jelenséget más leírások a moraszámlálással magyarázzák. A fokváltakozás érint-
heti a szuffixum iniciális és mediális mássalhangzóját. A következő változások mennek 
végbe: 

H T K S S MH NT DK NS NS 
erős fok h t k s s Oh nt t]k ns ns 
gyenge fok b ő g d d h t k s s 

A továbbiakban két szuffixumon mutatjuk be különböző szótagszámú tövekhez kap-
csolva a ritmikai váltakozás mechanizmusát. 

-TU (PxSg3) -R3KU (Szimilatív képző) 
Erős fok: 
páratlan szótag után 
l a NI-TU 'felesége': niti 
3 a BAKUNU-TU 'tokhala': M3NU-R3KU 'tojáshoz hasonló': 

bakunutu manursku 
Gyenge fok: 
páros szótag után 
2 a M3NU-TU 'tojása': NI-R9KU 'nőhöz hasonló': 

manuőu nirdgi 
4 a KAANA"A-TU 'patakja': BAKUNU-R3KU 'tokhalhoz ha-

kaana "aőu sonló' : bakunuragu 

Néhány kiegészítő szabály befolyásolhatja még a ritmikai fokváltakozás menetét: 
1) Csak erős fok következhet mássalhangzók után, még akkor is, ha a kvázi-nazális áll 

ott (ami a felszínen nem látszik). Ennek jelenlétét éppen a fokváltakozás nem mű-
ködése mutatja. Kivételt csak azok az esetek képeznek, amikor maga a kapcsolat 
vesz részt a fokváltakozásban. Példák: 
kaóar (KATAR) 'fény' + TU (PxSg3): kaőar-tu ' fénye' 
koőu (KOTUN) 'vihar': + TU (PxSg3): koőu-tu 'vihara' 
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2) a) Csak gyenge fok állhat magánhangzó-szekvenciák után. Példák: 
latsa 'csont' + TU (PxSg3): lataa-őu 'csontja' 
kümaa 'kés' + TU (PxSg3): kümaa-öu 'kése' 
kuhua 'bor' + TU (PxSg3): kuhua-őu 'bőre' 
h"aa ' fa ' + TU (PxSg3): h"aa-Su ' fája ' 

b) Van néhány látszólag magánhangzó-szekvenciára végződő szó, amely után a 
toldalék mégis erős fokban áll. Az ilyen tövek végén kvázi-nazális áll (ami a 
felszínen nem látszik). Ennek jelenlétét éppen a fokváltakozás nem működése 
mutatja. Példák: 

kobtua (KOBTUAn) ' lány' + TU (PxSg3): kobtua-tu ' lánya' 
d'ebtua (D'EBTUAN) 'nedvesség' + TU (PxSg3): d'ebtua-tu 'nedvessége' 
sorua (SORUAN) 'eső' + TU (PxSg3): sorua-tu 'esője' 

A kvázi-nazális történetileg ezekben az esetekben is igazolható, PNg (proto-nganaszan) 
nazálisra vezethető vissza. Castrén adataiban még megfigyelhetjük a szóvégi nazális 
meglétét, ennek felszínen való lekopása később ment végbe, pl.: kuobtucig—> kobtua 'lány', 
jobtuai] —> d'ebtua: 'nedvesség', soruaij —> sorua 'eső' stb. 

Szillabikus fokváltakozás 
A szillabikus fokváltakozás (SF) az egyes szótagok zárt, illetve nyílt mivoltától függ. 
Ugyanez a mechanizmus figyelhető meg a finnségi nyelvekben is, vagyis: 
- ha egy szóbelseji (szó elején soha) szótag zárt vagy zárul a toldalékolás következté-
ben, és a szótag elején áll olyan mássalhangzó vagy mássalhangzó-kapcsolat, amely ér-
zékeny a fokváltakozásra (gradációs mássalhangzó), akkor ez a konszonáns gyengülni 
fog, azaz gyenge fokán jelenik meg. 
- ha a szótag nyílt, vagy az eredeti zárt szótag a toldalékolást követően nyílik, a gradá-
ciós mássalhangzó vagy mássalhangzó-kapcsolat erős fokban áll. A következőkben 
minden gradációs mássalhangzó erős/gyenge fokának alternációjára hozunk példát. 

H T K S S M H NT DK NS NS 
erős fok h t k s s nt ns ns 
gyenge fok b ö g d' d' mb nd Vg nd' nd' 

Néhány példa: 

Erős fok 
h 
t 

Gyenge fok: 
b 
ő 
g 

d' 

Nyílt szótagban 
bahi 'vadrén' 
bata 'sors' 
katara" (Pl) 
nika 'erő' 
naküra" (Pl) 
basa 'vas' 

Zárt szótagban 
babi" (Pl) 
baŐ3"(?\) 
kaőar ' fény' 
niga"{ Pl) 
nagür 'három' 
bad'a" (Pl) 
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Erős fok Gyenge fok: Nyílt szótagban Zárt szótagban 
s d d'esi 'apa' d'ed'i" (Pl) 

r,h mb naijhua 'gonosz' namba" (Pl) 
nt nd bantu 'gyökér' bandu" (Pl) 

bintara" (Pl) bindar 'vonal' 
ük >Jg barjka 'földbe vájt bayga" (Pl) 

kunyhó' 
ns nd' nensa 'köteg, nyaláb' nend'a"(P\) 
ns nd' sinsa 'mellkas' sind'a" (Pl) 

hensira" (Pl) hend'ir 'dob' 

1) Ugyanúgy, mint a ritmikai fokváltakozásnál, csak erős fok következhet mássalhang-
zók után, még akkor is, ha a kvázi-fonéma áll ott: 
NIR-HUD: nirhit) 'Feleségül kérted?' 

2) Látszólag agrammatikus alakok jöhetnek létre akkor, ha kvázi-fonéma szerepel a tő-
ben vagy a szuffixumban. Mintha visszafelé fokváltakoznának az egyes alakok: 

koőu (KOTUN) 'vihar': kotu" (Pl) 
Azokban az esetekben, ahol a szuffixum maga kvázi-nazális (pl. SgAkk, SgGen). 
látszólag kondicionálatlan az alternáció, mivel itt megjegyzendő, hogy ha a zéró-
fonéma újabb zéró fonémával (pl.: tővégi N + pl. SgGen. rag), vagy más mással-
hangzóval (tővégi N + bármilyen mássalhangzós kezdetű toldalék) találkozik, akkor 
eltűnik, tehát nem kondicionálja a váltakozást tovább: 

koőu (KOTUN) 'vihar'; kotu (KOTUNN) (Gen); kotu" (KOTUN") (Pl) 

Nunnáció 

A nunnáció az a morfofonológiai folyamat, amelynek során a kvázi-nazális (N) felszín-
re kerül, fonetikailag realizálódik: tehát, ha az N-t a fokváltakozásban szereplő gradáci-
ós mássalhangzók (h, t, t\ k, s, s) követik, valamint ha az előző mássalhangzó nazális, 
megjelenik képzéshelyében igazodva a rákövetkező gradációs mássalhangzóhoz. A 
nunnáció a fokváltakozás után megy végbe az adott morfémákon. A nunnáció egyrészt 
felszínre hozza a tőben, vagy a szuffixumban szunnyadó kvázi-nazálist, másrészt pedig 
helyre állítja a ritmikai fokváltakozás révén az érintett mássalhangzó-kapcsolatból „el-
tüntetett" nazálist. 
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9h nt qk ns ns H T V K S S 
Fonéma [MH] [NT] [NK] [NS] [NS] [NH] [NT] [NT'] [NK] [NS] [NS] 

i i l i i l i 1 i l i 
Ritm. fokv. Nh Ní Nk Ns 
gyenge fok 

l l i i i l i i i i 1 
Szili. fokv. 
gyenge fok 

i i i l i i i l i 1 4 
Nunnáció nt tjk ns ns nt nt' gk ns ns 

Példák: 
1) munu- + NTU + 0 
mond-+ koaf+ [VxIndefSg3] RF 

2) basu- + NTU + 0 
vadász-+ koaf+[VxIndefSg3] RF 

3) nia- + NTU + 0 -> 
sajná!-+ koaf+ [VxIndefSg3] RF 

munu + NTU —> mununtu 
NUN 'mond' 

basu + NTU —> basutu 
0 - N U N 'vadászik' 

nia + NTU —> niantu 
NUN 'sajnál' 

4) tanuaN+ S U 3 + 0 
levetkőz-+Perf+[VxIndefSg3] 

5) waN+TU 
társ+PxSg3 

6) kunctaH+ S U 3 + 0 
alud- +Perf+[VxIndefSg3] 

—» tanuaN +SUQ tanuansua 
0 - R F NUN 'vetkőzik' 

naN + tu 
0 - R F 

—» nantu 
NUN 'társa' 

—> kund"aN+SUQ —> kunefasua 
0 - R F 0 - N U N 'alszik' 

Az 1-3. példa az -NTU koaffixum alakulását mutatja be, mindhárom példában bekö-
vetkezik a ritmikai fokváltakozás, eltüntetve a nazális elemet. Az 1. példában a felszín-
re kerül a nazális, mivel az előző szótagban a tőben nazális áll. A 2. példában azért nem 
kerül felszínre, mert a tőben nincs nazális. A 3. példa azt mutatja be, hogy a nazális 
ugyan nem az előző szótagban van, de a magánhangzó-szekvenciákon átlép a nunnáció. 
A 4-6. példákban a tő végén kvázi-nazális áll, melyek megjelennek, ha gradációs más-
salhangzós kezdetű toldalékot kapnak. A 6. példa azt igazolja, hogy a tővégi nazális 
azért nem tud megjelenni, mert van nazális ugyan a tőben, de nem az előző szótagban. 

A nunnáció tekinthető egyfajta harmóniatípusnak. A nunnáció estében minden 
olyan mássalhangzó r e t e s z s z e g m e n t u m lehet, ami nem nazális. Mivel ha a tőbeli 
nazális elem után más mássalhangzók is álfnak, ezek nem engedik a továbbterjedést 
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(lásd a 6. példát). A nunnáció szempontjából á t t e t s z ő s z e g m e n t u m ok a magán-
hangzók; melyek szekvenciában állva is átengedik a nazális-terjedést (lásd a 3. példát). 

A nunnáció nem kötelező jelenség. Ugyan majdnem mindig végbemegy, de nem 
agrammatikus a nélküle létrejött alak sem: neminti" ~ nemiti" (PILat). 

A fokváltakozások és a nunnáció között sorrendi viszony áll fenn: A.ritmikai 
fokváltakozás megelőzi a szillabikust. Ha a ritmikai fokváltakozás nem érinti a mással-
hangzót, vagy mássalhangzó-kapcsolatot, akkor a szillabikus fokváltakozás végbemehet 
(természetesen csak akkor, ha zárt vagy zárul a szótag), tehát a ritmikai fok váltakozás 
gyenge foka már nem vesz részt a szillabikus váltakozásban, nem gyengül tovább. A 
nunnáció pedig a fokváltakozások után legutolsó sorban érvényesül, már nem követheti 
fokváltakozás. 

A következő táblázatban bemutatjuk, hogy helytelen alakokat (*-gal jelöljük) 
kapunk, ha a fokváltakozásoknak és a nunnációnak más sorrendjét feltételezzük. Az el-
ső oszlopban a szillabikus fokváltakozás előzi meg a ritmikait; a második oszlopban a 
helyes sorrendet (ritmikai fokv., szillabikus fokv., nunnáció) láthatjuk; a harmadik osz-
lopban pedig azt az esetet, ahol a két fokváltakozás között játszódna le a nunnáció. 

1. Szili. fokv. 
2. Ritm. fokv. 
3. Nunn. 

1. Ritm. fokv. 
2. Szili. fokv. 
3. Nunn. 

MUNU + N T U + M 

1. Ritm. fokv. 
2. Nunn. 
3. Szili. fokv. 

i 
*munu-ndu-m 

munu-ntu-m 
l 

munu-ntu-m 
i I 

*mumu-ndu-m 

A következő táblázatok mutatják be a fokváltakozások és a nunnáció helyes 
működését és sorrendjét. 
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Fon. H T K s S MH NT NK NS NS NH Nrp N - p NK NS NS 
1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ritm. b <5 g d' cP % Nt Nk 

4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Szili. 
Nun. íjh nt nk ns ns üh nt nt' tjk ns ns 

Fon. H T K s S MH NT NK NS NS NH Nrp, NK NS NS 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Szili. b ő g d' d' mb nd ÜS nd' nd' 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Nun. Vh nt nt' qk ns ns 

Egyéb kiegészítő szabályok 

Szóvégi mássalhangzó-kapcsolatok 
Szóvégi mássalhangzó-szekvenciák csak abban az esetben jöhetnének létre, ha a más-
salhangzós tőhöz csak egy mássalhangzóból álló toldalék járul. Ez is csak azoknál a 
szuffixumoknál lehetséges, amelyek kötőhangzó nélküliek, tehát amelyek az SÍ tőhöz 
járulnak. Az így létrejövő kapcsolatok előfordulásának már a valószínűsége is nagyon 
korlátozott. Tővégi mássalhangzó mindössze 6 lehet: ", j, m, (n), ij, r. Az olyan SÍ tő-
höz járuló toldalékot, ami csak egyetlen mássalhangzóból áll, csak az igeképzők között 
találunk, ami azt jelenti, hogy a mássalhangzó-kapcsolat nem kerül a szó végére. Tehát 
gyakorlatilag szóvégi mássalhangzó-kapcsolatok sincsenek. 

Nazális-szabály 
Minden tővégi nazális kiesik nazális kezdetű toldalékok előtt: 

m (n) tj —> 0 / # {m, n, ti, y) 
BAD+M3 barna 'kutyám' 
KAM+M3 kama 'vérem' 

Likvida-szabályok 
1) A tővégi mássalhangzók közül a y-t és az m-e t kivéve minden mássalhangzó (", //, n, 
r) eltűnik r-, illetve /-kezdetű toldalékok (pl. -R9 PxSg2, -R9KU szimilatív képző, -LI 
prohibitív igemód) előtt. 

" nrjr—t 0 / # [r, l P) 

2) Az r kezdetű szuffixumoknak, melyek kötőhangzó nélkül kapcsolódnak a tőhöz 
( -R9 PxSg2, -R9KU szimilatív képző) a nganaszanban van l kezdetű alternánsa is. 
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3) Azokban az esetekben, amikor a tő vége mássalhangzós és ilyen szuffixum járul 
hozzá, az r-ből / lesz. 

r —> 1/ C# BAD + R 3 > bay + la^> bah 'kutyád' 
MAT + R 3 > ma" + h mala 'sátrad' 
HUTAR + R 9 > huöar + /a huőala 'hámod' 
KAM + R 3 > kam + te —> kamte 'véred' 

Ha a tövégi konszonáns palatális, akkor a palatalizáció is kifejti a hatását. 

r -» P / CpaiatáiiS# KÜJ + R 9 > küj + /a —> kajla 'kanalad' 
D9NTUJ+R9 >rjanduj + te—> yandujl'a 'csónakod' 

Gégezárhang-szabályok 
A tővégi gégezárhangok minden mássalhangzós toldalék előtt látszólag eltűnnek. A 
nem tővégi "-ok sokféle mássalhangzó-kapcsolatban szerepelhetnek (lásd a mással-
hangzó-szekvenciákat), de minden esetben morfológiai szerepük van, tehát valamilyen 
toldalék (általában képzők) részei. 

" -> 0 / _ # C MAT + NT3N (Lat) > ma" + fá mata 'sátorba' 
MAT + NT3NU (Lok) > ma" + tenu —> matanu 'sátorban' 
MAT + K 3 N T 9 (El) > ma" + kata makata 'sátorból' 
MAT + M3NU (Prol) > ma" + msnu —» mamanu 'sátoron' 

Az előbb említett gégezárhang azonban nem tűnik el teljesen, csak a felszínen nem je-
lenik meg. Onnan ismerhető fel ottléte, hogy a tövekbeli (szillabikus) fokváltakozást 
megindítja (mivel zárja a szótagot), valamint nem engedi a toldalék (ritmikai) fokválta-
kozásban való részvételét. Meglétét a szabályokban, és a mélyszerkezeti alakokban c -
vel jelöljük. Tehát az előző felszíni szabályt, így módosíthatjuk. 

T / _ # C bii" 'tíz' + TU (PxSg3) > BIITTI biiti 
bacu" 'lélek' + TU (PxSg3) > BACÜTTÜ -»> bacütü 

" - » S / _ # C 
hia" 'kabát' + TU (PxSg3) > H I S ^ I hiati 
tugi" 'anyag, rongy' + TU (PxSg3) > TUKI sTI-> tugiti 

Palatalizáció 
Palatalizációnak azt a folyamatot nevezzük, amikor palatális mássalhangzók (jelen 
esetben a j) hatására az utána álló, többnyire dentális mássalhangzók palatálisakká vál-
nak. Szabályokkal szemléltetve: 

t t', clj# baóüj+TU —> baőüjcü 'tábortüze' 
s —> s f j # batürküj+SAi —» batürküjsa 'megnövelni' 
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n —> «/_/# DuPxSgl: -kajna, -gajna, DuPxDul: -kajhi, -gajni, 
DuPxPll: -kajnü", -gajnü" 

/->/'/,y#_ küj + R 3 —» kiijl'a 'kanalad' 

A palatalizáció balról-jobbra irányú terjedés, azaz progresszív (előreható). A magyar-
ban ez általában fordított irányú: a palatális mássalhangzók a kapcsolat második ele-
meként palatalizálják az első (általában dentális) elemet. Ez a nganaszanban azért nem 
történhet meg, mert kapcsolat második elemeként j nem állhat a fonotaktikai szabályok 
értelmében. 





ALAKTAN 

Ebben a fejezetben szófajonként tekintjük.át az alaktani jellegzetességeket. Először 
azokat a szófajokat vesszük sorra, amelyeket a hagyományos grammatikák egy közös 
nagy csoportba, a névszók osztályába sorolnak. Ezek a következők: főnév, melléknév, 
számnév és névmás. Ezek közül a nganaszanban csak főnevek rendelkeznek teljes ra-
gozási paradigmával, a névszói osztályba tartozó többi szófaj csak részlegesen vagy 
egyáltalán nem ragozható. A névszók ismertetését a főnévvel kezdjük. Az itt bemutatott 
jelenségek a többi névszói osztályra is érvényesek; amennyiben ez nem így van, azi az 
adott névszói osztály bemutatásánál jelezzük. 

A névszók után az igei osztály morfológiai sajátosságait mutatjuk be, majd pe-
dig az igeneveket vizsgáljuk meg. Az igenevek morfoszintaktikai viselkedése alapján 
tárgyalhatnánk őket a névszók között is. Hogy ezt nem tesszük, annak az az oka, hogy 
számos olyan tulajdonságuk is van, amelyek csak akkor értelmezhetők, ha már megis-
merkedtünk az igékkel. 

A fejezet végén kapnak helyet a névutók és a határozószók. Azokat a szófajokat, 
amelyeknek nincsen morfológiai vonatkozása (módosítószó, indulatszó), a morfológiá-
ban nem tárgyaljuk. Ezek a szókészlettel és a mondattannal foglalkozó fejezetbe kerül-
tek. 

FŐNÉV 

Tövek 
Mint ahogy azt már a hangtani fejezetben említettük, a különféle nyelvtani elemek 
(képzők, ragok, jelek) három eltérő tőhöz kapcsolódnak. Az alaktant tárgyaló fejezet-
ben csak a morfológiai tövekkel kell számolnunk. Ezek S jelölését tradicionális okok-
ból tartottuk meg. így kívánjuk elősegíteni, hogy akik Helimski munkáit fellapozzák 
könnyen azonosíthassák, vagy. adott esetben megkülönböztethessék a jelöléseket és 
meghatározásokat. Ismétlésképpen megint áttekintjük a morfológiai tövek definícióit: 

S Í tő: Megegyezik az egyes szám alanyesetben álló szóval. 
52 tő: Ez a tő megegyezik az egyes szám birtokos esetben álló alakkal. Ezt az alakot a 

többes számú alanyesetű szóalakból is megkaphatjuk, mégpedig úgy, hogy el-
hagyjuk a gégezárhangot. 

53 tő: A többes szám birtokos esetű alakból.kapható meg a gégezárhang elhagyásával. 
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S l : NomSg-tő kotu 'nagynéni' kümaa 'kés' nemi 'anya' rjoj ' láb' 
S2: GenSg-tő koőu- kümaa- nemi- tjua-
S3: GenPl-tő koöa- kiimau- nemi- yuu-

A tövek meghatározásához nem mindig adhatók meg általános érvényű szabályok. Kü-
lönösen nehéz az S3-tő (GenPl-tö) képzése. Az alábbiakban néhány szabályszerűséget, 
tendenciát ismertetünk. 

S2: GenSg: 

A magánhangzóra (beleértve a magánhangzó-szekvenciákat is) végződő tövek vál-
tozatlanok maradnak, habár a fokváltakozás végbemehet a tőben. 

d'ütü 'kéz ' : d'üóü- maku 'hát ' : magu-
hüa 'idő, év' : hüa- d'esi 'apa' : d'ed'i-
lataa 'csont ' : lataa- Az eredeti i a d' hatására lágyul, 
mau ' föld ' : mau- ¿-vé válik. 

A mássalhangzóra végződő S1 tövekhez általában a kötőhanggal kapcsolódik a tolda-
lék, így jön létre az S2 tő. A fokváltakozás abban az esetben is végbemegy, ha a tő a 
fokváltakozás által érintett mássalhangzót tartalmazza. 

nagür 'három': naküra- bi" 'víz ' : biSa-
tjoj ' láb' : tjua- d'ir 'zsír ' : d'ira-
tuj ' tűz': tuu- bigaj ' folyó ' : bikaa-

A birtokos eset ősi -t] ragja a mai nganaszanban ugyan már lekopott, de egykori jelenlétét a fok-
váltakozás őrzi azokban az esetekben, ahol a tő olyan mássalhangzót tartalmaz, amelyet a fokvál-
takozás érint. Egyéb esetekben az ősi ragnak nincsen nyoma. A proto-nganaszan -r; genitívuszrag 
PS *-n < PU *-n ragra vezethető vissza. 

S3: PIGen-tő: 

A harmadik tő képzésében sokszor különbség mutatkozik aszerint, hogy a szavak me-
lyik harmonikus osztályba tartoznak. Egyes esetekben az S3 tőben semmiféle változás 
nem mutatkozik, tehát megegyezik az Sl tővel. Az alábbi öszefoglalóban ezeket az 
alakokat is felsoroljuk. 

A magánhangzós tövek közül az a-re végződőknél a következő tipikus hang vál-
tozások figyelhetők meg: 

U osztályba tartozó tövek 
3 —> u 

bata 'különlegesség': baőu-
a - » u 

kümaa 'kés ' : kümau-
A sző eredeti alakja kümaa, de az a 
hang asszimilálódott az a-hoz. 

I osztályba tartozó tövek 
3—M 

a/na 'ez ' : ami-
bira 'eső ' : biri-
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U osztályba tartozó tövek 
a —» ü 

(U3—»iiü) 
díka 'hegy' : d'igü-
d'intd ' í j ' : d'indü-
kinta ' füst ' : kindü-
d'üjhua 'kör ' : d'üjhüü-

I osztályba tartozó tövek 
3 i 

( b ii) 
herjka 'fekete': heijgi-
d'üijha 'moh': d'ümbi-
bansa 'mind': band'i-
kihsia 'lenti hely': kinsii-

Ezekben a példákban asszimilációs folyamat zajlik le, mégpedig a megelőző 
szótagban álló palatális magánhangzó vagy mássalhangzó asszimilálja az u-t ü-
vé, az j-t pedig i-vé. 

9 -> Ü 3 i 
(ua—) ÜÜ) (Í3 ii) 

kona 'kölyök': konü- bi"a ' leves': bi"i-
kojka 'bálvány': kojkü- d'araga ' fájdalom': d'aragi-
hora 'arc ' : horü- d'asaga 'érettség': d'asagi-
kuhua 'emberi bör ' : kuhiiü- tolia ' tolvaj': tol'ii-
kocaőutua 'beteg': kocaóutiiü- kolia 'halas': kol'ii-
A fenti példákban asszimilációs folyamatok nem mennek végbe, ennek ellenére 
lágy magánhangzó áll az S3 tőben. 

a - M 3 —> i 
(33 —> 31, ¡3 ii) (33 - » 3Í, Í3 —» ii) 

bacirba 'úr, gazda': baarbi- bitalamaa ' folyékony': bitalamai-
marjka 'unokatestvér': marjki- d'emaa 'vér ' : d'emai-
bakaa 'bőrkaparó': bakai- sad'aa 'út ' : sad'ai-
lataa 'csont ' : latai- baőia 'bal ' : baöii-bantia 'külső rész': bantii- baőia 'bal ' : baöii-

korbia 'száraz fa ' : korbii-
113—>U3, Ü3 —¥ Ü3 Í3 - » Í3 

tjua 'ég ' : rjua- sia ' lyuk': sia-
d'üa 'homok': d'üa-
nüa 'gyerek': nüa-
A rövid, csak egy magánhangzó-szekvenciát tartalmazó töveknél figyelhetjük 
meg, hogy a tőben nem megy végbe hangváltozás. 
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A magánhangzós tövek esetében a felső nyelvállású magánhangzókra (i, ü, i, u) 
végződő szavaknál a következő hangváltozási tendenciák figyelhetők meg: 

U osztályba tartozó tövek 
u —» u, ü 

(au - » 311, ou —> ou) 
baagu 'rianás': baagu-
d'ebtu ' l iba': d'ebtu-
honsu 'téli rénszőr': hond'ü-
kontau 'sikeres vadász': kontau-
mau ' föld ' : mau-
kou 'Nap ' : kou-
Az K-ból abban az esetben lesz ü, ha 
előtte lágy mássalhangzó áll. 

I osztályba tartozó tövek 
i 

íjusi 'munka' : tjusi-
d'ürimi 'mese ' : d'ürimi-
d'esi 'apa ' : d'ed'i-
A desi esetében a d hang meglágyította 
az j-t, így í-vé vált. 

u —» u 
kaku 'köd ' : kaku-
meru 'gyulladás': meru-
kasu 'pár ' : kasu-

u —> a 
(ü —>a) 

buaöu 'szó' : buaöa-
babku 'folyókanyar': babka-
kajbu 'seprű': kajba-
sirii 'tél, hó' : sira-
d'oőürmü ' járás': d'oőürma-

i—»a 

dali 'nap ' : d'ala-
koli 'hal ' : kola-

ü —> ü 
nirü 'barát ': nirü-

i —> i 
bahi 'vadrén': babi-
d'imi 'ragasztó': d'imi-
d'ori 'sírás': d'ori-

i —»i 
biyi 'vő ' : biiji-
d'ari ' fájdalom': d'ari-
kami 'nyél ' : kami-

A magánhangzós tövek esetében az alsó nyelvállású magánhangzókra (a, 'a, ua) 
végződő szavaknál hangváltozás általában nem megy végbe, de az érintett mássalhang-
zók esetében a fokváltakozás bekövetkezik: 

a - » a 'a—»'a 
(ua —> ua, ia —»ia, üa üa) 

basa 'vas ' : bad'a- d'erjh'a ' ruha' : d'emb'a-
rjuta 'bogyó': íjuőa- nerh'a 'fűrész : nerh'a-
siba 'szolga': siba- tor'a ' lábujj ' : tor'a-
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U osztályba tartozó szavak 
a —>a 

(ua —> ua, ia ia, üa üa) 
kobtua ' lány': kobtua-rjua 'a j tó ' : 
rjua-
qia. 'nyál ' : rjia-

_ kad'iia ' robaj, zaj'_: kad'üa- ^ 
a - M 

(aa ai) 
lakuna 'tuberkolózisos': lakunai-
kuraa ' tehén': kurai-
aba"a 'nővér ' : aba"i-
sigaa 'szig (halfajta)': sigai-

I osztályba tartozó szavak 

A mássalhangzóra végződő szavak esetén az U osztályba tartozó tő u-val vagy 
ü-vel, ritkábban i-vel bővül, míg az I osztályba tartozó tő i-vel vagy i-vel bővül 

C Cu, Cü 
barj 'kutya' : banu-
bigaj ' folyó' : bikau-
d'am ' tenger': d'amu-
d'arjur ' tundra': d'arjuru-
ma" 'sátor ' : maöu-
küj 'kanál ' : küU-
hoőür ' levél': hotürü-

C Ci, Ci 
h'aij ' tenyér': h'aqi-
h'ad'ir 'kampó': h'asiri-
ciaőir 'ételtartó, labaz': ciaöiri-
b["- 'víz ' : biői-
dir 'zsír ' : d'iri-
nim nev : mmi-
ber; 'életerő': beni-

Az u-ból általában akkor lesz ü, ha az előtte lévő szótagban palatális mással-
hangzó vagy magánhangzó áll. Ugyanez érvényes az i-re is, a palatális hang ha-
tására a z j i-vé válik. 

bacii" 'lélek, lélegzet': baciiöi-
d'arjumsa 'halál ': d'arjumsani-

Példa néhány alakváltozásra 

S l : kanta 'szán' 
K 9 N T 9 

S2: kanda- S3: kandü-" 
K 9 N T 9 D K 3 N T Ü " 
1) szillabikus fokváltakozás 1) szillabikus fokváltakozás 

S1: huőar ' járom, iga' S2: hutara-
HUTAR HUTAR3D 
1) szillabikus fokváltakozás 1) a T nyílt szótagban áll 

S3: hutaru-" 
HUTARU" 
1) a T nyílt szótagban áll 
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S1: horaSaj 'falevél' 
HORQT'AJ 
1) ritmikai fokváltakozás 

S2: horaő'aa-
H 0 R 3 T ' A J 3 D 
1) 'AJ9 ' A 9 ->'aa 
2) ritmikai fokváltakozás 

S3: horaS'au-" 
HORgT'AJU" 
1) 'AJU 'au 
2) ritmikai fokváltakozás 

S l : ma" 
MAT 

S2: maőa-
MAT9D 

S3: maőu-
MATU" 

1) szillabikus fokváltakozás 1) szillabikus fokváltakozás 

S l : qoj 'láb' 
DOJ 

S2: yu9-
DOJ9D 
1) 0 J 9 —» 0 3 U9 

S3 :tfuu-" 
DOJU" 
1) OJU —> OU —> uu 

Számjelek 
A nganaszanban három számot különböztethetünk meg: egyes szám (singularis: Sg), 
kettes szám (duális: Du) és többes szám (plurális: Pl). 
Az egyes szám jelöletlen. 
A kettes számjele alanyesetben: -K9I, a többi esetben -KI-. 
A többes számjele alanyesetben -", függő esetekben egy -J hang nyoma fedezhető fel 
a paradigmában. 

A nganaszanban a következő esetragokat tartjuk számon: alanyeset (Nom), tárgyeset 
(Akk), birtokos eset (Gen), latívusz-datívusz (Lat), lokatívusz-insztrumentálisz (Lok), 
elatívusz-ablatívusz (El), prolatívusz (Prol). 

Rokonság- és személynevekhez kapcsolódva előfordul a vokatívusz, azaz a 
megszólító eset is is, melynek ragja -J. A rag előtti magánhangzó általában megnyúlik: 
Tamuqku isaaj! Damsura! 'Egér bátya, íme a húsod!' 

Tárgyesetben és birtokos esetben a mássalhangzóra végződő tő a kötőhangzóval 
bővül, míg a magánhangzóra végződő tő változatlan marad. Az eredeti esetragok már 
lekoptak, de a tő őrzi a kötőhangzót, valamint - amennyiben szükséges - végbemegy a 
fokváltakozás is. Tehát a grammatikai funkciót ma már nem egy testes rag, hanem csak 
egy hangváltozás hordozza. 

A ragok megadásakor jelöljük, hogy melyik tőhöz kapcsolódnak. A lekopott 
esetragok régebbi feljegyzésekben vagy idősebb beszélők nyelvhasználatában még elő-
fordulhatnak, ezért zárójelben adjuk meg őket. A könnyebb megértés érdekében felso-
roljuk a ragok allomoríjait (alakváltozatait) is, valamint ragozott példákat is bemuta-
tunk. 

Ragozás 
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A névszói toldalékok kapcsolódási sorrendje a következő: 
tö + (képző) + számjel + esetrag + birtokos személyrag 

Egyes szám 

Mélyszerkezet allomorfok 
Sl-Nom: - 0 -0 
S2-Akk: - 0 , -(M) -0 -(m) 
S2-Gen: - 0 , -(D) -0 -M 
SÍ-Lat: - N T 9 n -td, -ntd, -nd.3, -C9 
Sl-Lok: - N T 9 N U -tanú, -ntanu, -ndanu, -tani, -ntani, -ndani, 

-canu, -cani 
SÍ -E l : - K 3 N T 3 -kata, -gata 
Sl-Prol: - M 3 N U -manu, -mani 

'sátor' 'kés' 'víz' ' füst ' 
S l -Nom: - 0 ma" kümaa bi" kinta 
S2-Akk: - 0 , -(M) maöa kümaa biöa kinda 
S2-Gen: - 0 , -(D) maőa kümaa biőa kinda 
SÍ -La t : - N T 3 N mata kümaanta bita kindata 
Sl-Lok: - N T 3 N U matanu kümaantanu bitani kindatani 
SÍ-El: - K 3 N T 3 makata kiimaagata bikata kintagata 
Sl-Prol: - M 9 N U mamanu kümaamanu bimani kintamani 

Kettes szám 
Kettes számban csak az alanyeset, a tárgy- és a birtokos esetnek van esetragja. A továb-
bi esetek a birtokos esetben álló főnév és a na '-hoz/-hez/-höz' névutó megfelelő alak-
jának kapcsolatával fejezhetők ki. 

Mélyszerkezet allomorfok 
Sl-Nom: - K 3 J -kaj, -gaj 
Sl-Akk: -KI -ki, -gi 
Sl-Gen: -KI -ki, -gi 
Lat: DuGen+ NA DuGen+na 
Lok: DuGen+NANU DuGen+nanu 
El: DuGen+ N A K 9 T 3 DuGen+nagata 
Prol: DuGen+ N A M 3 N U DuGen+namanu 
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Sl -Nom: - K 3 J 
Sl-Akk: -KI 
Sl-Gen: -KI 
Lat: DuGen+ NA 
Lok: DuGen+NANU 
El: DuGen+ N A K 3 T 9 
Prol: DuGen+ N A M 3 N U 

'sátor' 
makaj . 
maki 
maki 
maki na 
maki nanu 
maki nagata 
maki namanu 

'kés ' 
kümaagdj 
kümaagi 
kümaagi 
kümaagi na 
kümaagi nanu 
kümaagi nagata 
kümaagi namanu 

' füst ' 
kintagaj 
kintagi 
kintagi 
kintagi na 
kintagi nanu 
kintagi nagata 
kintagi namanu 

Többes szám 
A többes szám jele beleolvadt az esetragokba, így e ragokat a felszínen nem lehet ele-
meire bontani. 

Mélyszerkezet allomorfok 
S2-Nom: -" 
S2-Akk: -J -j 
S3-Gen: -" it 

SÍ vagy S3-Lat: -NTI" -nti", -ndi", -ti" 
S Í - L o k : -NTI N NU -tini, -tinü, -ndini, -ndinü, -ntini, -ntinü, -cinü, -cini 
S l - E l : - K I N T 3 
( ~ - K I N T I " ~ - K 3 N T I " ) 

-kita, -gita 
(-kiti", -giti", -kati", -gati") 

S3-Prol: - " M 3 N U -"manu, -"mani 

'sátor' 'kés' 'víz' ' füst ' 
S2-Nom: -" maőa" kümaa" biőa" kinda" , 
S2-Akk: -J maőaj kümaaj biőaj kindaj 
S3-Gen: -" maőu" kümau" biői" kindü" ~ kindi 
SÍ vagy S3-Lat: -NTI" mati" kümaunti" biti" ~ biőiti" kindati" 
S l - L o k : - N T I N N U matinü kümaantinü bitini kintagita 
Sl-El: - K I N T 3 makita kümaagita bikita ~ kindatini 

biői"kita 
S3-Prol: - " M 3 N U maőu"manu kümau"manu biői"mani kindi"mani 

A na névutó komitatívuszi jelentésében már raggá vált. Erre utal az is, hogy a 
birtokos személyragok előtt áll (Cx-Px sorrend): kounana 'a Napommal' . Eltérően a 
többi ragtól, ennek a ragnak nincsen többes számú formája. Névutói vonását annyiban 
is őrzi, hogy egyes szám esetén az S2 tőhöz járul, míg többes szám esetén az S3 tőhöz: 
kuba"na 'prémekkel ' , kümau"na 'késekkel, d'ür'akina 'nyenyeccel' , d'iana 
' rénzuzmóval' , basu"sina 'vadásszal' stb. 

A ifa allatívuszi névutó is elindult a raggá válás útján, azonban ebben az esetben 
még a birtokos személyragok megelőzik (Px+Pos sorrend): taana d'a 'a rénemhez' , 
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horatu d'a 'az arcához'. Ez a névutó igen gyakran fordul elő földrajzi nevekhez kapcso-
lódva: Hatarjga d'a 'Hatangába', D'abakad'iga d'a 'Krasznojárszkba', d'ama d'a 'a ten-
gerhez', hosolkatu" d'a 'a falutokba'. A továbbiakban - utalva a névutó önállóságára -
nem írjuk egybe az alapszóval. 

Az esetekhez kapcsolódó néhány fontosabb funkció 

1) A nominatívusz tipikusan az alany esete: Matanu" nagür ni tuu"o". 'A sátrunkba há-
rom nő jött. ' Egyes esetekben a tárgy is alanyesetben áll, erről bővebben a mondattant 
tárgyaló fejezetben szólunk. 

2) A mondat tárgya a nganaszanban szinte mindig akkuzatívuszban áll: 

Mata tujsa, kobtua kacami"a. 
sátor-Lat megjön-inf, lány-Akk meglát-Kperf-Sg3-subj 
'Belépve a sátorba, meglátta a lányt.' 

Mivel az -m esetrag lekopott, a magánhangzóra végződő szavak esetében a tárgyeset morfológiai 
felépítése alapján megegyezik az alanyesette), kivételt azok a szavak képeznek, ahol a tőben 
olyan mássalhangzó vagy mássalhangzó-kapcsolat van, amelyet a fokváltakozás érint. Ebben az 
esetben a fokváltakozás végbemegy. Ez utal az egykori esetrag .jelenlétére". A nganaszan -m 
esetrag a PS *-m < PU *-m ragra vezethető vissza. 

Bansagaj nij hontigaj. 
mind-Du nő-PlAkk birtokol-Kimp-Du3-subj 
'Mindkettőjüknek van felesége.' [Mindkettőjük birtokol feleséget.] 

További példák: Naagaa koruőa rjaöütüm. 'Jó házat látok.' Betuad'aj rjunüntagatu". 
'Beleket gyűjtenek.' 

3) A birtokost genitívuszban álló névszó jelöli: Taa kubu taőa"am. 'A rénnek a bőrét 
hoztam.' Bana rjamsuöa centiri"! 'Készítsd el a kutya ételét!' 

Hunsai" maőu" bana" mirj banu" nanu nindi" nirüsiira". 
másik-PIGen sátor-PIGen kutya-Pl miPron -valPos nem-Kimp-P13-subj barátkozik-Vcong 
'A többi sátor kutyái nem barátkoznak a mi kutyáinkkal.' 

4) A névutók előtt a névszó mindig genitívuszban áll: 

Bikaa takanu batj log'a "ti. 
folyó-Gen mögöttpos kutya ugat-Kimp-Sg3-subj 
'A folyón túl ugat egy kutya.' 

Kouőü kantü "a ciirü'' taga. 
Nap-PxSg3 eltünt-Kperf-Sg3-subj felhő-PIGen mögéPos 

'A Nap a felhők mögé bújt.' 
5) A latívusz a 'hová' kérdésre felelő helyviszonyt fejezi ki: Siti garadanda cüü"a. 
'Megérkezett a városba.' 

Maőajcü" yua"őumanu ciitaki"a" mata. 
vendég-Pl egy-Prol bemegy-Vinc-Kperf-P13-subj sátor-Lat 
'A vendégek a sátorba egyenként mentek be. 

6) A latívusz a helyviszonyon kívül - más uráli nyelvekhez hasonlóan - datívuszi jelen-
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tést is kifejez: N'emintana taőa"am. 'Odaadtam az anyámnak.' Bantatu misia lataaj. 
'Csontot adott a kutyájának.' 
7) A passzív mondat ágense (cselekvő alanya) latívuszban áll: Tujsüad'aa ni íjabutatu 
yamabtura"a. 'A nőnek, aki megérkezett, a nővére enni adott.' [A megérkezett nő a nő-
vére által megetettetett.] 
8) A statikus állapot beál l tát jelző igék vonzata igen gyakran latívusz: N'üa kunda"a 
babata. 'A gyerek elaludt az ágyban.' [A gyerek elaludt az ágyba.] S'etjkal'V'ina 
gost'imcata. 'A szállodában éjszakáztam.' [A szállodába szálltam meg.] 
9) A lokatívusszal ellátott főnevek elsősorban belső helyviszonyt jelölnek: Nerabtaa 
matanu niliti" tjarka, rjüi'aöa, bintisi. 'Az első sátorban a medve, a farkas és a rozso-
mák él.' 
10) A mondatban az insztrumentáliszi (eszközhatározói) jelentést is lokatívuszragos 
főnév jelöli: 

Siti nüamtu kaul'i"a cüjcani. 
őpron gyerek-AkkPxSg3 betakar-Kperf-Sg3-subj takaró-Lok 
'Takaróval takarta be a gyereket.' 
N'üa hahsürü d'ikara"agata kandatanu. 
gyerek csúszik-Vfreq-Sg3-subj hegy-Naug-El szán-Lok 
'Agyerek a hegyről szánkóval csúszik le.' 

11) Lokatívuszos főnévvel mikor kérdésre válaszoló idő- (vagy állapot-)határozó is ki-
fejezhető: Biatanu turkutanu kombu" anika"a". 'Szélben nagyok a hullámok a tavon.' 
12) Az elatívusz a 'honnan' kérdésre válaszoló helyviszonyt fejezi ki: D'esima 
büü"naru garadagata. 'Apám el-elmegy a városból.' Danduj kand'ü"a marugata. 'A 
csónak eloldódott a parttól.' 

13) Elatívuszxagos névszóval kifejezhető a cselekvés vagy a történés oka: 

dligaku nüa cesagaagata d'oratu. 
kicsi gyerek hideg-El sír-Kimp-Sg3-subj 
'A kisgyerek sír a hidegtől.' 

További példák: Biagata qabtüna küra"ita". A széltől összekócolódott a hajam. ' 
Hekagata tjamsu ciimnaru. 'A melegtől megromlik a hús.' 
14) A prolatívuszragos névszó a 'vmi mentén, vmin végig' jelentést fejezi ki: 
Baagutamanu heőititi tuuqanduj. 'A tengeren egy gőzös úszik.' Tari'ka cintaru 
muqkumanu. 'A mókus a fán ugrál.' 

Taa" yua"canu d'oőürmimbatu" maumanu. 
rén-Pl egy-Lok megy-Vhab-Kimp-P13-subj föld-Prol 
'A rének a földön együtt járnak.' 
Mirj kuntagai" d'oőürsüamu" koruőu"manu. 
mipron sokáig megy-Perf-Pl 1-subj ház-PIProl 
'Sokáig sétáltunk a faluban.' 
A korú" 'ház' többes számban 'falu'-t is jelent. 
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15) Prolatívuszragos névszó gyakran szerepel időhatározóként: 

dm[ " korutini nüid'iat] naküra hüdtnani. 
ez-PIGen ház-PILok él-Perf-Sg2 három-Gen év-Prol 
'Ebben a faluban három évig éltél.', 

16) Az adásvételt és cserét kifejező igék mellett az ellenértéket prolatívuszragos névszó 
jelöli: Kantama micfiam taamanu. 'Rénért odaadtam a szánomat.'. 

Siti nakiőiti taamtu bad'a"manu. 
őpron vesz-Kimp-Sg3-subj vas-PIProl 
'Pénzért vette a rénjét.' 
A basa 'vas' szó 'pénz'-t is jelent, különösen többes számban használva. 

17) A mentális tevékenységet kifejező igék vonzata legtöbbször prolatívusz'. Silimanu 
sinarirrjirj? 'Kire gondolsz?' 

N'emiöi d'orad'üa siti nüamanuntu. 
anya-PxSg3 sír-Perf-Sg3-subj kettő gyerek-Prol-PxSg3 
'Az anya siratta a két gyermekét.' 

18) Az ütést, vágást kifejező igék mellett az irányt prolatívuszragos névszó jelöli: 
D'ütümanina hosü"a. 'Megütötte a kezemet.' 
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Birtokos személyragozás 
A névszókhoz járuló birtokos személyragok egyrészt utalnak a birtokos személyére, 
számára, másrészt képesek kifejezni a birtok számát. A birtok egyes számára nem utal 
számjel. A személyragoknak három paradigmáját különböztetjük meg: a nominatívuszi, 
az akkuzatívuszi és a függő esetekhez járuló ragokat. Az esetragok mindig megelőzik a 
birtokos személyragokat (Cx+Px sorrend): taa-gata-na 'a rénemtöl' stb. 

Egy birtok esetén 

Nom: S1+ Akk: Sl, S2+ Gen és a függő esetek: S2+ 
mélysz. allomorfok mélyszerk. allomorfok mélysz. allomorfok 

Sgl -M9 -ma S1-M9 -ma -N9 -na 
S g 2 -R9 -rá, -la, -iá S2-MT9 -mta -NT9 -nta, -nda, -ts 
Sg3 -TU -tu, -ti, -tü, -ti S2-MTU -mtu, -mtü -NTU -ntu, -ndu, -tu, Sg3 

-őu, -ői, -óü, -ői 
-cü, -ci 

-mti, -mti -ntü, -ndü, -tu 
-nti, -ndi, -ti 
-nti, -ndi, -ti 
-cü, -ci 

Dul '-MF'"" -mi Sl-MF -mi -ni 
Du2 -RIn -rí, -l'i S2-MTIn -mti -NTIn -nti, -ndi, -ti, -ci 
Du3 -TIN -ti, -Si S2-MTIn -mti -NTIn -nti, -ndi, -ti, -ci 
Pll -MU" -mu", -mii", 

-mi", -mi" 
Sl-MU" -mu", -mii" 

-mi", -mi" 
-NU" -nu", -nü" 

-ni", -ni" 
P12 -RU" -ru", -rü", -lu", -l'ii" 

-rí", -rí", -li", -l'i" 
S2-MTU" -mtu", -mtü" 

-mti", -mti" 
-NTU" -ntu", -ndu", -tu" 

-ntü", -ndü", -tü", 
-nti", -ndi", -ti" 
-nti", -ndi", -ti" 
-cü", -ci" 

P13 -TUD -túrj, -tirj, -tüij, -tit] 
-öutj, -öirj, -öür), -Si>] 
-cürj, -cit] 

S2-MTUD -mtutj, -mtürj 
-mtirj, -mtiy 

-NTUD -ntuij, -ndurj, -túrj 
-ntürj, -ndürj, -tűrj 
-ntiij, -ndirj, -tirj 
-ntiij, -ndirj, -tit] 
-CÜ>}, -ciij 

Mint a táblázat is mutatja, néha a végződések megegyeznek: 
- az első személyű esetragok (Sgl, Dul , Pl l) esetében nincsen különbség az alany- és 
a tárgyeset között. így csak a szövegkörnyezet alapján dönthető el, hogy milyen eset-
ben áll a szó. 
- a Du2 és Du3 tárgyesetbeli ragjai között szintén nincsen különbség, a birtokos szemé-
lyéről csak a szövegösszefüggés nyújt információt. 
- a függő esetek sorában szintén csak a kontextus alapján állapítható meg, hogy a bir-
tokos Du2 vagy Du3 személyű-e. 
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katu 'karom' 

Nom Akk Gen Lat 
Sg l katuma katuma katuna kaőutana 
Sg2 katura kaőumta kaőuta kaőutata 
Sj>3 katuőu kaőumtu kaőutu kaőutatu 
D u l katumi katumi katuni kaöutani 
Du2 katuri kaőumti kaöuti kaőutandi 
Du3 katuöi kaőumti kaőuti kaőutandi 
PU katumu " katumu" katunu " kaőutanu " 
P12 katuru " kaőumtu " kaőutu " kaőutandu " 
P13 katuöutj kaőumturj kaőututj kaőutanduij 

Két bir tok esetén 
A két birtokra a birtokos személyragok előtt álló - K 9 I dualisjel utal. Az alany-

és a tárgyeset személyragjai között nincsen különbség. A függő esetek alakjai névutós 
szerkezettel fejezhetők ki. Ebben az esetben is a na névutó megfelelő formái állnak a 
névszó után. 

Nom =Akk (Sl+K9I+J+Px) 
mélyszerkezet allomorfok 

Gen (S l+K3I+"+Px) 
mélyszerkezet allomorfok 

Sg l 
Sg2 
Sg3 

- K 9 J N 9 
- K 9 J T 9 
-K9JTU 

-kajna, -gajna 
-kajca, -gajca 
-kajcü, -gajcü, -kajci, -gajci 

- K 9 I N 3 
- K 9 I T 3 
-K3ITU 

-kaina, -gaina 
-kaita, -gaita 
-kaitu, -gaitu 
-kaiti, -gaiü 

D u l 
Du2 
Du3 

-K9JNI* 
-K9JTI N 

-K9JTI N 

-kajni, -gajni 
-kajci, -gajci 
-kajci, -gajci 

- K Ő I N F 
-K9ITI n 

- K 9 I T I n 

-kaini, -gaini 
-kaiti, -gaiti 
-kaiti, -gaiti 

PU 

P12 

PI3 

-K9JNU" 

-K3JTU" 

- K 3 J T U D 

-kajnü", -gajnü", -kajni", -gajni" 

-kajcü", -gajcü", -kajci", -gajci" 

-kajcütj, -gajcütj, -kajcitj, -gajcirj 

- K 9 I N U " 

-K9ITU" 

-K9ITUD 

-kainu", -gainu" 
-kaini", -gaini" 
-kaitu", -gaitu" 
-kaiti", -gaiti" 
-kaituij, -gaituij 
-kaitit], -gaitirj 

A birtokos személyragok esetében ugyanolyan asszimilációs szabályok érvényesek, mint más 
esetekben. Ugyanakkor a -K91TU stb. alakokban az i nem lágyítja meg az utána álló személyra-
got, mivel az i-t a gégezárhang követi, még akkor is, ha ez a felszínen nem jelentkezik. Tehát a 
-TU-nak csak -tu és -ti alternánsai vannak, nem pedig -tü és -ti. Az alternánsokra vonatkozó sza-
bályokat a fonológiát tárgyaló fejezetben az 57-59. oldalon ismertettük). 

Itt is megfigyelhető, hogy a Du2 és a Du3 személyek csak a szövegösszefüggés alapján 
különböztethetők meg. 
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katu 'karom' 

Nom=Akk Gen Lat Lok 
Sgl katugajna katugaina katugaina na katugaina nanu 
Sg2 katugajca katugaita katugaita na katugaita nanu 
Sg3 katugajcü katugaitu katugaitu na katugaitu nanu 
D u l katugajni katugaini katugaini na katugaini nanu 
Du2 katugajci katugaiti katugaiti na katugaiti nanu 
Du3 katugajci katugaiti katugaiti na katugaiti nanu 
PU katugajnü" katugainu " katugainu " na katugainu " nanu 
P12 katugajcü " katugaitu" katugaitu " na katugaitu " nanu 
P13 katugajcü/} katugaitu/] katugaitui] na katugaiturj nanu 

Több birtok esetén 
Külön birtoktöbbesítö jelet nem tartunk számon a nganaszanban. Alany- és tárgyeset-
ben a -J többesjel olvadt bele a birtokos személyragokba. A többi esetben (kivétel a 
genitívusz) a szótőhöz a többes számú esetragok járulnak, melyeket a függő esetekhez 
járuló birtokos személyragok követnek. Ezek a személyragok megegyeznek az egyes és 
a kettős számban használatos esetragokkal. 

Nom=Akk Gen Függő esetek 
(S3+J+Px) (S3+"+Px) 

mélysz. allomorfok mélysz. allomorfok mélysz. allomorfok 
Sgl -JN3 -líd -NO -nd -N9 -na 
Sg2 -JT3 -ca, -l'a -T3 -t3 -NT3 -nta, -nda, -ta 
Sg3 -JTU -cü, -ci, -TU -tu, -tü 

-ti, -ti 
-NTU -ntu, -ndu, -tu 

-ntü, -ndü, -tü 
-nti, -ndi, -ti 
-nti, -ndi, -ti 

Dul -JN?" '" '" •m - N F " " " " -ni - W " -ni 
Du2 -JTIN -et -TIN -ti -NTIn -nti, -ndi, -ti 
Du3 -JTIN -ci -TIN -ti -NTIn -nti, -ndi, -ti 
Pll -JNU" -nü", -ni" -NU" -nu", -nü" 

-ni", -ni" 
-NU" -nu", -ni", -nü", -ni" 

PI2 -JTU" -cü", -ci" -TU" -tu", -tü" 
-ti", -ti" 

-NTU" -ntu", -ndu", -tu" 
-ntü", -ndü", -tü" 
-nti", -ndi", -ti" 
-nti", -ndi", -ti" 

P13 -JTUD -cüi},-cirj -TUD -tut], -türj 
-tit), -tirj 

-NTUD -ntui], -ndut], -tu/; 
-ntü/}, -ndü/j, -tü/] 
-nti/j, -ndi/], -ti/] 
-nti/}, -ndi/], -ti/] 

Megfigyelhető, hogy gyakorlatilag ugyanazok a személyragok használatosak, mint a 
kettes számban, de most a duális jele nem áll a személyrag előtt. Ennek megfelelően a 
már ismertetett szabályok érvényesek a többes számú esetragok használatára is. 
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katu 'karom' 

Nom=Akk Gen 
kaöana 
kaőata 
kaöatu 

Lat 
Sgl 
Sg2 
Sg3 

kaSana 
kaöaca 
kaőcicü 

kaőutina 
kaSutita 
kaöutitu 

Dul 
Du2 
Du3 

kaöcini 
kaőat'i 
kaöat'i 

kaőani 
kaóati 
kaőati 

kaőutini 
kaöutindi 
kaőutindi 

Pll 
P12 
P13 

kaSanü" 
kaőacii" 
kaSacütj 

kaőanu" 
kaóatu " 
kaőaturj 

kaőutinü" 
kaőutindü" 
kaóutindürj 

A birtokos személyragokhoz kapcsolódó egyéb funkció 

A többes szám harmadik személyű (PxP13) -TUD személyragnak kiválasztó funkciója 
is van, azaz kifejezi, hogy a beszélő egy csoportból kiválaszt egy elemet: mend'ad'aőuy 
'az új a sok közül', baarbaőuy 'az öreg a sok közül', sela"kuőuy 'a kicsi a sok közül', 
baraöutuaóuy 'a külső'. 

SitiSiy bikaa tag a baud'üagaj, quajciiy kou"a maruta. 
ő(Du)Pron-PxP13 folyó-Gen mögéPos átmegy-Perf-Du3-subj, egy-Nkiv marad-Kperf-Sg3-subj part-Lat 
'Közülük kettő átment a folyón, egyikük a parton maradt.' 

Predesztinatív ragozás 
A főnév predesztinatív ragozása kijelöli azt a személyt, akinek a birtokába fog jutni va-
lami, vagy akinek az előnyére történik a cselekvés. A predesztinatív személyragozásnak 
csak három formája van: nominatívuszi, akkuzatívuszi és genitívuszi. A genitívuszi 
forma esszívusz-formáliszi (állapothatározói) vagy datívuszi (részeshatározói) jelentést 
hordoz. 
Az esetragok felépítése: 
Nom. -T9+NomPx 
Akk. -T9+AkkPx 
Gen. -T9+GenPx 

Nominatívusz: TaaSati tuu"o. 'A rén kettőtökhöz jött.' Dandujcama tuu"o. 'Ide úszott 
hozzám a csónak.' 
Akkuzatívusz: Taaőama tamtüdu"am. 'A rént magamnak vettem.' Dandujcamu" 
meliői"ami". 'Magatoknak csináltatok csónakot.' 
Genitívuszi: Lah.ua rjandujcatu tuabtugujcütü. 'A deszkát csónaknak tartja.' 3ma ni 
nemióani" tuabtugujcümü", ama kuadumu d'esiőami". 'Ezt a nőt az anyánknak tekint-
jük, ezt a férfit pedig az apánknak.' 
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MELLÉKNÉV 

A nganaszanban a melléknévi és a főnévi osztály a legtöbb esetben morfológiai tulaj-
donságok alapján is viszonylag jól elkülöníthető. A mellékneveket morfológia szem-
pontból képzett és képzetlen melléknevekre oszthatjuk. 

A képzetlen melléknevek aránya jóval kisebb, mint a képzetteké, példák: narjha 
' rossz', bah'a 'rossz, gonosz', l'isü 'lusta', ceru 'keskeny', sotjku 'nyers' , matjka 'sze-
gény', herjka 'fekete' stb. 
Az utóbbi két melléknevet Terescenko monográfiájában a képzett melléknevek között találhatjuk. 
Ugyanakkor a nganaszanban matt- és hen- tő nem mutatható ki, ezért nem sorolhatjuk ezeket a 
szavakat a képzettek közé. 

A nganaszan melléknevek tönnsége képzett. A képzett melléknevek tövük és 
képzőjük alapján két alcsoportra oszlanak. 

1) Az első csoportba azok tartoznak, amelyeknek a képző nélküli töve ma már elhomá-
lyosult vagy igen ritkán használatos. Képzőjük pedig ún. f o r m a k é p z ő . Ezeket azért 
hívjuk így, mert a képző funkciója az, hogy a tőből a melléknévi formát kialakítsa. 
Ezeknek a képzőknek egyéb szemantikai „funkcióik" nincsenek. Ma már a formakép-
zők egyike sem produktív, új szavak képzésében nem vesznek részt. A következő kép-
zők tartoznak ide: 
1. -KA 0 ~ - K A 0 " 3 : 

< kiibü-ka"a 'nyugtalan' 

kübii-kua 'nyugtalan' 
anika"a 'nagy' , tusajka"a 'fekete' , norbaka"a 'nyugtalan, zajos' , hubaka"a 'nevelet-
len' stb. 
2. - K 3 3 : Ez a leggyakrabban előforduló melléknévképző. Az így képzett szavak állan-
dó tulajdonságot fejeznek ki: < d'arsa-g33 'kedves' 

d'arsa-öisi 'megszeret' 
cesagaa 'hideg', taqkagaa 'erős', hiragaa 'magas', namagaa 'puha' , kuntagaa 'hosszú' , 
d'ürdg33 'mély' , meragaa 'gyors' , d'eragaa 'kövér' stb. 
Ezek a melléknevek nem tévesztendők össze azokkal a -K39-re végződő melléknevekkel, ame-
lyek egy -KO-re végződő szóhoz járuló -9 képző segítségével nyerik el alakjukat. Ezeket a 87. 
oldalon mutatjuk be. 
3. - N K U 3 ~ - J K U 3 : A képzővel általában tulajdonságot megnevező mellékneveken ta-
lálkozhatunk: 

d'aba-kua 'piros' 

d'aba-"tusa 'piroslik' 

kolbajkua 'meztelen', d'od'akua 'szürke', sirajkua ' fehér ' , sonankua ' fekete ' , tusajkua 
' fekete' , tod'akua 'sárga', d'irbakua 'ősz (szürke)', d'erbajkua 'kövér ' , tobsiküa 'szokat-
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lan', labt'akua 'sikeres', tujh"a"kua 'világos', narajkua 'tiszta' stb. 
A -KU végű szavakhoz járuló -d képző homonim alakot eredményez a -KUd képzős szavakkal. 
Ezt a képzőt alább tárgyaljuk. 
4. - C S I 9 : Viszonylag ritkán előforduló képző: 

rjindia"sia 'zöld, kék' , d'eninsia 'hűvös', l'aminsis 'figyelmetlen', timiajsia 'hallgatag'. 
5. - C S 3 K 9 : Ez a képző szintén nagyon ritkán fordul elő: 

kandu"s3ka 'sértő', tjirminsaka 'zajos' , salasaka 'bonyolult' stb. 

2) A második csoportba tartozó szavak töve nem elhomályosult. A képzők egy része 
gyakran használatos és produktív, másik részük kevésbé gyakori. 
1. ( S l ) - K 9 : A képző rendszerint igei tövekhez járulva hoz létre mellékneveket: 
d'U'sitika 'szófogadó' (<— d'iísitisi 'hallgat'), d'amalaka 'nehéz' (vö. d'amal'ütü 'nehéz' 
Ptlmp), manansaka 'érdekes' (vö. manansütüa 'érdekes' Ptlmp), maansaka 'érdekes' 
(vö. maansütüa 'érdekes' Pt lmp) , stb. 
2. ( S l ) - 3 : Ez a képző produktív és igen gyakori is. A legkülönbözőbb jelentésű sza-
vakhoz járulhat, mint pl. időtartamot leíró szavakhoz, hely-, állat- vagy anyagnevek-
hez: norua ' tavaszi', maskabaa 'moszkvai', tuntia ' róka-' , kolia 'hal- ' , norumua 'réz-', 
h"alaa 'köves' , stb. 

Azoknál a szavaknál, amelyek -KU-ra végződnek, homonim alakok jönnek létre 
a -KUd képzős szavakkal: d'oaku 'üledék': d'oakua 'zavaros', sumugu 'siker ' : sumugua 
'sikeres', kabtujku 'síkfelület': kabtujkua 'sík, lapos' stb. 

Ha a képzőt a -K3 képzős főnevekhez kapcsoljuk, akkor a -K93 formaképzővel 
homonim alakot kapunk: nersaga 'ellenség': nersagaa 'ellenséges', hojmaga 'sötétség': 
hojmagaa 'sötét' , hekaga 'melegség': hekagaa 'meleg' stb. 
3. ( S l ) - D ' 3 : Az alapszó lehet időtartamot, állat-, hely- vagy anyagnevet leíró főnév, de 
akár határozószó is: huad'a 'hátsó', d'erd'a 'középső', taluad'a ' tegnapi', süsüad'a 'so-
vány', basad'a 'vas- ' , kad'ad'a 'közeli', kambad'a ' tavaszi', d'alid'ad'a 'nappali' (vö. 
d'alid'a 'nappal), horad'a 'bal' stb. 
A hora jelentése 'arc', a nganaszanok balról ülnek a rénszánra. így, ami az arc felé esik, az a bal. 
A képző előtt megjelenhet az -d képző is: sürüad'a 'téli ', soruad'a 'esős' , hiijhiad'a 
'éjszakai' stb. A két képző közötti jelentésbeli különbség nehezen határozható meg. 
Előfordul, hogy ugyanazt a jelentést adhatja vissza az -3 képzős és az -dD'd 
képzőbokrot tartalmazó szó: Naagaa maőajcü d'a nira kolia bi"a hiri"a. 'A jó 
vendégnek a feleséged hallevest főzött.' Dabubta"a qahuma koliad'a bi"a hiritati. 'A 
legidősebb nővérem hallevest főz.' 

Az -d és a -D'D képzős melléknevek a mondatban csak jelzőként állhatnak, 
állítmányi szerepet nem tölthetnek be. Emiatt az így képzett mellékneveket szokás 

tim'aj-
timiaj-cisi 'hallgat' 
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vonatkozó mellékneveknek is nevezni. A többi melléknév jelzői és állítmányi szerep-
ben is megjelenhet: 
jelzőként: Maőa takanu hirjfótt fansa baSuatatu. 'A sátor mögött egy nagy bokor nő.' 
állítmányként: Naaga koruőa cirid'a sirqjkua. 'A jó ház teteje fehér.' 

A tulajdonságot megnevező melléknevek között előfordulnak olyanok is, ame-
lyek jelentése komplex, azaz nem különül el egymástól a melléknévi és a főnévi jelen-
tés. Melléknévi előfordulásukkor a főnév egy jellemző tulajdonságát jelölik: sir 'jég, 
só: fehér', salajku 'kosz: koszos', riegiku: 'piszok: piszkos', d'abtusaka 'veszély: veszé-
lyes' stb. Ezeknek a komplex jelentésű szavaknak rendszerint megvan a képző segítsé-
gével létrehozott melléknévi párja is: sirajkua 'fehér', salajkua 'koszos', negikua 'pisz-
kos' stb. 

Fokozás 
A nganaszan fokozás nem hasonlít a magyar fokozáshoz. A magyar középfoknak meg-
felelő jelentést a moderatív képzőkkel ellátott melléknévi alakok fejezik ki. A felsőfok-
nak megfelelő kifejezések a nganaszanban analitikus, tehát összetett szerkezetekkel 
hozhatók létre. 

Moderatív képzők 

Az így képzett melléknevek a beszélőnek a tárgyhoz való szubjektív viszonyulását fe-
jezik ki, ez lehet a tulajdonság intenzitásának jelzése, vagy akár hasonlítás is. Az idetar-
tozó képzők jelentése igen hasonló, azonban apró eltérések mégis vannak közöttük: 
1. (Sl)-JKA: A melléknevek augmentatív jelentést kapnak, hangsúlyozzák a tulajdon-
ság intenzitását: hiragajk'a 'elég magas', satjkagajk'a 'elég nehéz', cesagajk'a 'elég ke-
serű', baluajka 'elég mérges', namagajk'a 'elég puha' stb. Ez a képző ma már nem pro-
duktív. 
2. (S3)-"L'UNKU0: A melléknév a tulajdonság kevésbé erős intenzitását fejezi ki: 
ana"l'ikü 'kissé nagyobb', d'obtal'ükii 'vékonyka', heka"l'ikü 'kissé melegebb', 
hojma"l'ikü 'kissé sötétebb', hira"l'ikü 'kissé magasabb', tarjga"l'ikü 'kicsit erősebb', 
segalukü 'vékonyka', kaal'ükü 'kissé rövidebb'. A formaképzők minden esetben „kies-
nek" a képző előtt: cesagaa 'hideg'—) cesa'Tikü 'kissé hidegebb', 
3. (Sl)-D ' IR: A melléknév a tulajdonság intenzív meglétét fejezi ki. A képző általában 
hasonlító szerkezetekben: cesagad'ir 'valamivel hidegebb', kosüad'ir 'valamivel szára-
zabb', sarjkagad'ir 'valamivel nehezebb' stb. Mondattani szempontból sajátosan visel-
kednek az így képzett melléknevek, mivel csak állítmányi szerepben jelenhetnek meg: 

Mintima mintigatata sarjkagad'ir. 
csomag-PxSgl csomag-Abl nehéz-Nmod-Sg3 
'A csomagom valamivel nehezebb a csomagodnál.' 

A hasonlító szerkezetről bővebben a 157. oldalon lesz szó. 
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4. (S3)-D'9 és (S1)-ND'9: A magyar középfokhoz jelentésben leginkább az így képzett 
szavak állnak közel: nambud'a 'kicsit rosszabb', tarjgud'a 'kicsit erősebb', kaőud'a 'ki-
csit világosabb', makud'a 'alacsonyabb', anid'a 'kicsit magasabb', siand'a 'kicsit ala-
csonyabb'. Ma már ez a két képző sem produktív. 
5. (S3)-D 'A 0"3: A képző nagyon ritkán fordul elő, ma már nem produktív: anid'a"a 'a 
legnagyobb', nimküd'a"a 'fő, legfőbb' stb. 

A képzett formák jelentése közötti különbséget a következő táblázattal szemlél-
tethetjük: 

Alapalak - L'UnKU0 -DIR - n D'9 -JKA 
ngan. katagaa kaŐ3"l'ikü katsgsdir kaőud'a katagajk'a 
magy. világos egy kicsit 

világosabb 
valamivel világosabb világosabb elég világos 

német hell ein wenig heller etwas heller heller hell genug 
orosz светлый светловатый чуть посветлее посветлее очень светлый 

Felsőfok 

A felsőfok csak analitikus szerkezettel fejezhető ki, amelyre kétféle lehetőség nyílik: 
1) Hasonlító szerkezetekben a mondatban kétszer kell megismételni a melléknevet. Az 
első helyen álló melléknév többes számú elatívuszragot (PIEI) kap, míg a második he-
lyen álló alanyesetben áll, esetleg predikatívan (igeként, lásd 119-120. oldalon) van ra-
gozva: 
Tana hiragaagita hiragaatj. 'Te vagy a legmagasabb.' [Te magasakból magas-vagy.] 
2) Ha a mondatban nincsen hasonlítás, tehát csak a melléknevet akarjuk felsőfokban ki-
fejezni, akkor a melléknév előtt a bansa 'mind' névmás többes számú elatívuszi alakja 
áll, amit az alapfokú melléknév követ: Bansagita naagaa taa. 'A legjobb rénszarvas.' 
[Mindből j ó rénszarvas.] 
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SZÁMNÉV 

A nganaszanban h a t á r o z o t t és h a t á r o z a t l a n számneveket különböztethetünk 
meg. A határozott számnevek közé a tő- és a sorszámnevek tartoznak. A tőszámnevek 
lehetnek primerek vagy összetettek, míg a sorszámnevek képzettek. 

Tőszámnév 

1 yu"ai" / yu"aj 11 bii" rju"aj 
2 siti 12 bii" siti 
3 nagiir 13 bii" nagiir stb. 
4 cet a 20 siti bii" 
5 saijhal'aijka 21 siti bii" íju"aj stb. 
6 matü" 30 nagiirbii" 
7 sajba 40 cetabii" stb. 
8 sitiöata 100 d'ir 
9 tjam'at'üma / íjam'ajcüma 101 d'ir IJU "aj stb. 
10 bii" 1000 bii" d'ir 

1837 bii" d'ir sitiőatad'ir nagiirbii"sajba 

A számnevek ragozhatok, a szokásos névszóragok kapcsolódnak hozzájuk. A latívusz 
ragja helyett minden esetben a d'a névutó áll. Az összetétel útján létrejött számnevek-
nek csak az utolsó eleme kapja meg a ragot, a többi tag birtokos esetben áll: siőid'a 
'kettőnek', matiikata 'hatból', siöid'iracetabiiőamatükata '246-ból' stb. 

A határozatlanság, körülbelüliség a tőszámnév és a manti 'nagyság, mérték' 
szó együttesével fejezhető ki. A számnév mindig birtokos esetben áll a manti előtt, amit 
ragozni kell: , 

D'ira mandi" nüa" tuu"o". 
száz-Gen nagyság-Pl gyerek-Pl jön-Kperf-Sg3-subj 

'Kb. 100 gyerek jött. ' 

Sitibiiőa mandij tjaői"am. 
húsz-Gen nagyság-PlAkk talál-Kperf-Sgl-subj 
'Kb. 20-at találtam.' 

A több, mint kifejezés a számnév elatívuszban álló alakjával és a baőatua 'fe-
lesleges' igenévvel fejezhető ki: 

Nagiirkata baőatua taa ninti hutura". 

három-El felesleges-Akk rén-Akk nem-Kimp-Sg3-subj befog-Vcong 
Ő nem fogott be háromnál több rént.' 
dmni biikata baőatua" koruöa". 
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itt tíz-El felesleges-Pl ház-Pl. 
'Itt több, mint tíz ház van'. 

A számnév prolatívuszban álló alakjának és a kamsarusa 'egymásra tenni ' jelen-
tésű ige passzív igenevének (kamsarumaa), főnévi igenevének vagy ragozott alakjának 
és egy számnévnek a segítségével alkothatók meg az egyrét, kétrét stb. jelentésű kife-
jezések. A számnév mindig prolatívuszban áll: sitimani kamsarumaa 'kétszeresen', 
nagürmanu kamsarumaa 'háromszorosan'. 

Cetamani kamsarusa sarü "am taansama. 
négy-Prol egymásra-tesz-inf köt-Kperf-Sgl-subj lasszó-AkkPxSgl 
'A lasszómat négyrét megtekerve kötöttem meg.', 

További példák: Taansama cetamani kamsara"am. 'Négyszeresen megtekertem a lasz-
szómat.' Sitimani kamsarumaa mata kahuatatu. 'A kétszálú cérna elszakad.' 

Sorszámnév 
A sorszámnevek a 'hányadik' kérdésre felelnek. A 2-től 10-ig, valamint a 100 számne-
vek sorszámnévképzője - M T U 9 (-mtua, -mtia, -mtia). Az 'első' jelentésű sorszámnév 
nem az 'egy' tőszámnévből képezhető, hanem a hera 'elöl, valaminek az eleje' szó igei 
alakjának folyamatos melléknévi igeneve fejezi ki a sorszámnévi jelentést: neraőitia 
'első' . Emellett használatos még a nera kijelölő képzős alakja is: nerabtaa 'első' . Az 
összetett sorszámnevekben azonban már a tju"aj 'egy' tőszámnév képzett alakja áll: 
qu"ajmtia (lásd például a 'tizenegyedik' alakot). 

1 neraőitia / nerabtaa 
2 siöimtia 
3 nagamtua 
4 cetamtia 
5 sambamtia 
6 matamtia 
7 sajbamtia 
8 sitiöatamtia 

9 yam'ajcümamtia / rjam'ajtumamtia 
10 biimtia 
11 bii" iju"ajmtia 
12 bii" siöimtia 
37 nagür bii" sajbamtia 

100 d'iramtia 
202 siti d'ir siöimtia 

1000 bii" d'iramtia 
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Határozatlan számnév 
A határozatlan számnévvel csak hozzávetőlegesen nevezhetjük meg a dolgok, tárgyak 
mennyiségét, amiről szólunk, pl.: íjukagaa ~ íjuijkagaa 'sok', kanaraa 'néhány', tanua 
'kevés' stb. A főnév a határozatlan számnevek után - mint általában az uráli nyelvek-
ben - egyes számban áll: Turku kad'anu yukagaa kanta nand'iti. 'A tó partján sok szán 
áll.' Orosz hatásra ma már találkozhatunk olyan példákkal is, ahol a főnév többes szá-
mú alakja áll. 

Törtszámnév 
A nganaszan a törtszámnevek közül csak a helia 'fél, rész'jelentésűt ismeri. A 'másfél ' , 
'két és fél' stb. jelentésű kifejezések ennek a segítségével képezhetők, mégpedig a kö-
vetkezőképpen: számnév (Nom) + megnevezett főnév + halia 'fél, rész': iju"aj ciimi 
halia 'másfél öl9 ' , siti ciimi helia 'két és fél öl', satjhal'aijka ciimi helia 'öt és fél öl ' . A 
megnevezett főnév akár el is maradhat, ilyenkor csak a számnév áll a helia előtt: sajba 
helia 'hét és fél ' , nagiir helia 'három és fél' stb. 

Számnévi határozószó 
A számnévi határozószók kifejezik, hogy a cselekvés vagy történés hány alkalommal 
ment végbe. A tőszámnevekből és határozatlan számnevekből képezhetők, mégpedig 
úgy, hogy felveszik a PIGen-ragot. Az összetett számneveknek csak az utolsó tagja áll 
PIGen-ban. 

1 tju"aöu" 'egyszer' 
2 siói" 'kétszer' 
3 nakiirü" 'háromszor' 
4 ceti" 'négyszer' 
5 satjhal'arjgi" 'ötször' 
6 matüőü" 'hatszor' 
7 sajbi" 'hétszer' 
8 sitiöati" 'nyolcszor' 

9 yam'ajcümi" 'kilencszer' 
10 biiői" 'tízszer' 
11 bii" yu"aőu" 'tizenegyszer' 
12 bii" siói" 'tizenkétszer' 
37 nagürbii"sajbi" 'harmichétszer' 

100 d'iri" 'százszor' 
1000 bii" d'iri" 'ezerszer' 

íjukagai" 'sokszor' 

9 Az öl kb.1,9 méternek felel meg. A ciimi szót a méter helyett is szokás használni. Ekkor a méterrel 
azonos, dmkaía tajrjia kai cfa dir ciimi hira aku. 'Innen a túlsó oldal kb. 100 méter.' 



93 

NÉVMÁS 

Személyes névmás 
Mind a három számnak (Sg, Du, Pl) megvannak a személyes névmásai. A személyes 
névmások csak emberre vonatkoznak, tárgy vagy állat mutató névmással jelölhető. 

Sgl mana Dul' mi Pl l mir] 
Sg2 tana Du2 tii P12 titj 
Sg3 siti Du3 siti P13 sitit] 

A nganaszan személyes névmások nem ragozhatok. Tárgy- és birtokos esetben a nomi-
natívuszi alakok fordulnak elő, a függő esetekben a na '-hoz/-hez/-höz' névutó megfe-
lelő raggal és birtokos személyraggal ellátott alakjai állnak. A névutók nem a főneveket 
tárgyaló fejezetben bemutatott ragokat veszik fel, hanem ezek egy ősibb, primer alak-
ját. Ezeket a ragokat a határozószókat és a névutókat bemutató fejezben részletesen is-
mertetjük. (Lásd a 121. oldalon!) 

Latívusz Lokatívusz Elatívusz Prolatívusz 
Sgl nana nanuna nagatana namanuna 
Sg2 nanta nanunta nagatata namanunta 
Sg3 nantu nanuntu nagatatu namanuntu 
Dul nani nanuni nagatani namanuni 
Du2 nandi nanunti nagatandi namanundi 
Du3 nandi nanunti nagatandi namanundi 
Pll nanu" nanunu" nagatanu" namanunu " 
P12 nandu" nanuntu " nagatandu " namanundu " 
P13 nandut] nanuntui] nagatandut] namanundui"j 

Példák a névmási alakok használatára: Sibiata mana nersaőiti. 'Szvéta utál engem.' 
Tana naagai" cenimtim. 'Jól ismerlek téged.' Tana hil'i"tim. 'Féllek téged. Nagatata 
hilad'atatim. 'Félek tőled.' Nanuntu nintimi" nirüsira". 'Nem barátkozunk vele.' 
Nagatata baőatuamanu íjojbaud'üa. 'Többet dolgozott nálad.' Nagatata hotüra 
kamü"am. 'Levelet kaptam tőled.' 

Fontos tulajdonsága a személyes névmásnak, hogy - sok más uráli nyelvhez ha-
sonlóan - a mondatban a birtokos névmás szerepét is betölti. Használata nem kötele-
ző, ha mégis kiteszik, akkor csak nyomatékosítás céljából: Tana koruta cirid'a íjonai" 
mend'ad'a. 'A te házad teteje már új.' Mirj ninimi" basutu. 'A mi bátyánk vadászik.' 

A személyes névmás a mondatban betölthet állítmányi szerepet. Ebben az eset-
ben nem áll mellette kopula (a létige ragozott alakja), és igei személyragokat sem vesz 
fel: dma mana. 'Ez én vagyok.' dma siti. 'Ez ő.' stb. (A mondat állítmányáról bővebben 
az 147. oldalon lesz szó.) 
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Emfatikus névmás (nyomatékos személyes névmás) 

Az emfatikus névmás töve tjona-, ami a függő esetekhez járuló birtokos személyrago-
kat veszi fel. A személyt és a számot a megfelelő birtokos személyragok jelölik. A 
névmás magyarra a 'magam' névmással fordítható, azonban a nganaszanban nincsen 
visszaható jelentése, csak nyomatékosító. 

Egyes szám Kettes szám Többes szám 
1. tjonana rjonani tjonanu" 
2. rjonanta yomnti rjonantu" 
3. qonantu tjonanti yonantuy 

A névmás tovább nem ragozható, a ragozott alakokat névutós alakok pótolják. Példák a 
névmás használatára: dmtira tjonana mejsiad'aama. 'Ezt én magam csináltam.' Maria 
tjonana manüantanuna hoarad'i"ina. 'Én magam ütöttem meg magamat az öklömmel.' 
Donanta saijürata! 'Te magad nézd meg!' Kuraa kona tjonantu matatu kou"o. 'A borjú 
maga maradt a sátorban.' Donanu" babaatanu" siligalíca nisiőa koni". 'Helyettünk nem 
megy el senki.' Siti tjonantu niőatu talakalimü"a. ' 0 saját maga miatt lett boldogtalan.' 

A személyes névmás korlátozó képzős alakja 

Ezek az alakok egy speciális személyes névmási tő -RA|A0 korlátozó képzővel ellátott 
alakjai. A korlátozó képzőt minden esetben a személynek megfelelő függő esetekhez 
járuló birtokos személyrag követi. A személyes névmások a következőképpen épülnek 
fel: 

1. személy (Sgl, Dul , PU): MIN-RA,A0+Px 
2. személy (Sg2, Du2, P12): TIN-RA,A0+Px 
3. személy (Sg3, Du3, P13): SIN-RA,A0+Px 

Egyes szám Kettes szám Többes szám 
1 mil'iana mil'iani mil'iani" 
2 til'iata til'iati til'iati" 
3 siíiati siíiati sil'iatitj 

A képző A r g y e l jelölt a hangjából i lesz, mivel a névmások az I harmonikus osztályba tartoznak. 
A z Ao-val je löl t a hang a lesz. A korlátozó képző R hangja /-re változik, mivel a képző mással-
hangzós tőhöz járul, lágyulását pedig az előtte álló palatális mássalhangzó okozza. Ugyanakkor 
az N kiesik. A z i i -vé asszimilálódását az előtte álló palatális mássalhangzó okozza. Tehát a kö-
vetkező változás m e g y végbe: MpvIRA 1 A 0 N9 —» MINLIana—» MIN/Tana —» M I N / í a n a —> 
mil'iana. 

Ezek a formák ritkán fordulnak elő, de használatukra mégis találhatunk néhány példát: 
Mil'iana, til'iata ama cenimtimi. 'Csak én és csak te tudjuk ezt.' Mil'iani satara nanu 
d'oőürküami! 'Csak én menjek a sarki rókával!' A korlátozó képzős alakok elláthatók 
nyomatékosító elemmel is, erre példát a 97. oldalon hozunk. 
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A személyes névmás nyomatékosított alakjai 

Ezek a névmások mind morfológiailag, mind jelentésükben eltérnek az emfatikus név-
másoktól. Sohasem fordíthatók a 'maga' szóval, hanem mindig az adott névmás és egy 
nyomatékosító szócska adja vissza a jelentést. Alaktanilag a korlátozóképzős alakokhoz 
hasonlóan épülnek fel, tehát ebben az esetben is egy speciális tőhöz járulnak a képzők. 
Ugyanakkor itt esetenként eltér a 3. személy töve, ezért két tövet adunk meg. 

1. személy (Sgl, Dul , Pll): MIN-+képző+Px 
2. személy (Sg2, Du2, P12): TIN-+képző+Px 
3. személy (Sg3, Du3, P13): SIN-+képző+Px vagy SI"-+képzö+Px 

A nganaszanban több nyomatékosító elemet is ismerünk. A nyomatékosított alakok je-
lentésének a megadása nem problémamentes, sokszor magyarul nehéz megfelelő kife-
jezést találni rájuk. Az alábbiakban a nyomatékosító elemek szerint mutatjuk be a név-
mási alakokat. 

Névmási tő +KÜ0
NMÜ0+Px 

Az így létrehozott névmások jelentése 'hiszen / hát + névmás' stb. A névmás alakjai a 
következők: 

Egyes szám Kettes szám Többes szám 
1 mirjgümüna miijgümüni mirjgümünü" 
2 titjgümünta tirjgümüti tiygiimüntü" 
3 siíjgümüntü siygiimünti sirjgümüntürj 

Ebben az esetben a névmási tő N- je az utána álló K hatására //-vé változik: N —>i]/ fk, g,hj 

Példák a névmás használatára: Miijgümüna hotüra taöa "am. 'Hiszen én hoztam a leve-
let.' Miygümünü" sürüsa miigumi". 'Hát mi éljünk barátságban!' [Hát mi barátkozva él-
jünk!] 

Névmási tő+SI9+Px 
A névmás körülbelüli jelentése 'pedig, hát + névmás' stb. Ennél a névmásnál a harma-
dik személy (Sg3, Du3, P13) a második tőhöz (Sí"-) járul. A névmásnak a következő 
alakjai vannak: 

Egyes szám Kettes szám Többes szám 
1 mirisiana minsiani minsiani 
2 tinsiata tinsiati tinsiati" 
3 sisiati sisiati sisiatii] 

Példák a névmás használatára: Minsiana korti"siöam, tinsiata kousuőarj. 'Én pedig el-
megyek, te pedig (itt) maradsz.' Tinsiata hünsaraaj sitabij qanabta"új. 'Te pedig a régi 
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meséket elfelejtetted.' S isi a ti naagaa, tinsiata bah'atj. 'Ő pedig jó, te pedig gonosz 
vagy.' Mihsiani" tanda niid'a cenimtimi". 'Mi pedig tudunk erről.' 

Névmási tő+K3MC3+Px 
A névmás jelentése 'hát, sőt + névmás'. A következő alakokat tartjuk számon: 

Egyes szám Kettes szám Többes szám 
1 mitjkal'icana miijkaíicani mitjkal'icani" 
2 tiqkal'icata titjkalicati tirjkaíicati" 
3 sirjkal'icati siykalicati siijkal'icatiij 

Példák a névmás használatára: Mitjkal'icana ni" koöu". 'Hát engem ne ölj meg!', 
Mirjkal'icani' tanda d'erutumu". 'Hát mi nem tudjuk ezt.' Tujkal'icata amni icütj. 'Hát te 
itt vagy.' 

Névmási tő+C3+Px 
A névmás jelentése: 'is, szintén + névmás'. A névmás alakjai a következők: 

Egyes szám Kettes szám Többes szám 
1 micana micani micani" 
2 ticata ticati ticati" ~ (ticandi") 
3 sicati sicati sicatiij ~ (sicanditj) 

Ezek a névmási alakok ritkán fordulnak elő, ezért használatukra is csak kevés példa 
hozható: Ticata korsura mununsuta. 'A te eszed is azt fogja mondani.' 

Névmási tö+K'AMU+Px 
A névmás jelentése 'hiszen ... jó . . .+ névmás'. Általában kérdésre adott válaszként je-
lenik meg a mondatban. A névmásoknak a következő alakjai vannak: 

Egyes szám Kettes szám Többes szám 
1 miijk'amina miijk'amini miijk'amini" 
2 titjk'aminta tirjk'amindi tiijk'amindi" 
3 sirjk'aminti sirjU amindi sitjk'amindirj 
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Névmási tő+ K3R'A +PX 
A névmás jelentése 'hiszen ... maga(m ) jobb + névmás'. Általában akkor használják, 
ha valaki valamilyen feladattal nehezen boldogul. A névmásoknak a következő alakjai 
vannak: 

Egyes szám Kettes szám Többes szám 
1 mitjkar'ana mirjkarani miijkar'ani" 
2 tiijkarata titjkar'ati titjkar'ati" 
3 siijkar'ati siijkar'ati sirjkar atirj 

Névmási tő+ S9R'A +PX 
A névmás jelentése 'ellenkezőleg + névmás'. A névmások alakjai a következők: 

Egyes szár 
1 minsar'ana 
2 úhsar'ata 
3 sisar'ati 

Kettes szám 
minsar'ani 
tihsar'ati 
sisarati 

Többes szám 
minsar'ani" 
tiiisar'ati" 
sisar'atUj 

A fent felsorolt nyomatékosított névmásokon kívül találhatunk még másokat is. 
A névmások a nyomatékosító képzőket szinte szabadon halmozhatják. Azonban nem 
minden nyomatékosított alak használata gyakori, így a ritkábbakat csak néhány példá-
val szemléltethetjük: tirjk"aminta 'te magad', sisiagüagümüntü 'hát ő meg', 
sisiagümüntüij 'hát ők meg', milícana 'sőt én', mil'icani 'sőt mi ketten', miyáí'ana 'le-
galább én is', tbjal'ata 'legalább te is', tirjal'ati 'legalább ti ketten is.' 
A DA0LA képző Ao-val jelölt a hangja a marad, míg az A-val jelölt hang 'a lesz, mivel a névmás 
az I harmonikus osztályba tartozik. Az N hang D előtt kiesik. 

Példamondatok a ritkább névmások használatára: Mil'icani" tabta talu nikuami" bü"! 
'Holnap se menjünk mi se!' Sisiagümüntü yajbautu, mana d'aritim. 'Hát ő dolgozik, én 
(meg) beteg vagyok.' 

Mutató névmások 
A nganaszan mutató névmások három tőből képezhetők. Jelentéstanilag két nagy cso-
portra lehet őket osztani: a névmások egy része konkrét rámutatást fejez ki, míg a többi 
névmás nem konkrét, hanem csak általános rámutatást fejez ki. A mutató névmások 
névszóragokat vehetnek fel. 

Az am- névmási tőből képzett névmások: 
ama 'ez ' , amti ~ amtira 'ez, íme ez' 
Az ama névmás Sg3 birtokos személyragos alakja az amti. Az amtira alak az amti névmás Sg2 
birtokos személyraggal ellátott alakja. Ez az alak minden bizonnyal akkor keletkezett, amikor a 
beszélők már nem érezték, hogy az amti névmáson birtokos személyrag van. 
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amlad'i ~ ablad'i ' ilyen' 
amania 'az' 

A ta- tőből képzett névmások: 
taania ' íme az (ott messze)' 
takaa 'az (ott messze)' 

A ta- tőből képzett névmások: 
taa 'az ' , tati ~ tatira 'az, íme az' 
A tati és a latira szintén birtokos személyragos alakok. Az előbbin a PxSg3 személyrag szerepel, 
míg az utóbbi a PxSg3+PxSg2 ragokat vette fel. 

tarad'i 'olyan' 

A leggyakrabban előforduló névmásoknak megadjuk a birtokos eseteit is. Ezekből az 
alakokból következtetni lehet a morfológiai tövekre is. 

Nom Gen PIGen 
ez' ama ama ami" 
az' amania amania amanii 
az' tati tanda tandi" 
íme az' taania taania tanii" 
ilyen' amlad'i amlad'i amlad'i 
olyan' tarad'i tarad'i tarad'i" 

Példamondatok a mutató névmások használatára: dmtira kacamata, amti maa kuhu? 
'Ezt nézd, ez meg miféle bunda?' Tarad'i buaőuj d'ebtuda kuad'ümu d'embi"taki"iöa. 'A 
férfi ilyen szavakat szólva elkezdett öltözködni.' Takaa kiimaa tiabi"a, amantani 
matiita"! 'Az a kés életlen, ezzel vágj!' 

Kérdő névmások 
A legtöbb névmás egy ősi eredetű PU *ku- ~ *ko- névmási tőből eredeztethető. Ehhez a 
tőhöz vagy névutók vagy esetragok járulnak. A leggyakoribb kérdő névmások a követ-
kezők: 

Főnévi természetű névmások: 
sili 'ki ' , silirjuna 'ki ' , kuriia 'ki, melyik' 
таа 'mi ' , таащпа 'mi ' 
kanamta 'melyik' 
kuni ~ kuni 'hová' , kuni"ia 'hová' 
кипи 'hol ' , kunini ~ kunini 'hol ' , kunuiju 'hol' 
A 'hol' névmás háromféle alakja azzal magyarázható, hogy egyszer a primer, ősibb esetrag kap-
csolódik a névmási tőhöz (кипи), míg a másik - feltehetően újabb keletkezésű - forma a névmási 
tő és a ni '-ra/-re, irányába' jelentésű névutó megfelelő alakjának kapcsolatából épül fel (kunini). 
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A primer esetragokat a határozószókat tárgyaló fejezetben mutatjuk be (Lásd a 120. oldalt.). A 
harmadik alak (kunwju) a kunu névmás és a kérdő mód -yu jeléből tevődik össze. 
kuniöa ~ kuniöa 'honnan' 
kunimaani 'mi mentén' 

Melléknévi természetű névmások: 
kurad'i 'milyen, melyik', kua 'milyen', kuhia 'milyen, melyik' 

Számnévi természetű névmások: 
kanamtua 'hányadik', kana 'mennyi, hányadik' 
katjka 'melyik, mennyi'. 

Határozói természetűek: 
maad'a 'miért ' , maa isa 'mi célból' 
kuni"ia 'hogyan' , kurad'imanu 'hogyan' 
katjga 'mikor ' , kanü" 'mennyi (időre vonatkoztatva)' 
maantanu 'min, mivel' 

Az alábbi példák néhány nehezebben értelmezhető névmás jelentését világítják meg. 
dmti dali kurad'i d'ali? 'Ez milyen nap?' dmti dali kourüta d'ali. 'Ez egy napfényes 
nap.' dmti d'ali kanka d'ali? 'Ez melyik nap?' dmti d'ali naeamtua d'ali. 'Ez a harmadik 
nap.' Kanka hüata qatumsiad'aa? 'Melyik évben született?' Maantanu tujyuru"? 'Mivel 
jöttetek?' 

Határozatlan és általános névmások 
A határozatlan névmások egy csoportja a jelentésében megfelelő kérdő névmás és a 
- K Ü 3 vagy - C 9 nyomatékosító morfémák segítségével alkotható meg. Előfordulhat az 
is, hogy mindkét morfémát felveszi a névmási tő.. 

A - K Ü 9 morfémát tartalmazó névmások: 
siligüa 'valaki, bárki' 
maagiia 'valami' 
kanagüa 'néhány' 
kaqkagüa 'valamilyen', kurad'iküa 'valamilyen' 
kanamtuagüa 'valahányadik' 
kuni"iagüa 'valahova' 
kunigüaőa 'valahonnan' 
kunigüanu 'valahol' 
A kunigüaőa 'valahonnan', kunigüanu 'valahol' stb. szavakon a primer esetragok találhatók, a 
nyomatékosító morféma az esetrag és a tő közé kerül. A primer esetragokat lásd a 120. oldalon. 

A - C 9 morfémát tartalmazó névmások: 
silica 'akárki, mindegyik' 
kaijgüci 'akármikor' 
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kuca 'akármiféle' 
kuni"iajci 'akárhová, akárhogy' 
kunicamaani 'akárhol' 
maatjunca 'valami, akármi' 

A - C 9 K Ü 9 összetett morfémát tatalmazó névmások: 
silicaküa 'valaki (az a bizonyos)' 
katjgücaküa 'valamikor' 
kuniacaküa 'az a valamelyik' 
maacaküa 'az a valami' 
kuni"iajcaküa 'valahová, valahogy' 

Vannak olyan névmások is, amelyek egyéb, ritkábban használatos nyomatékosí-
tó morfémát vesznek fel, pl.: kuuFüa 'némelyik', kanayiiCU 'néhány', kurad'iy'ala 'kü-
lönböző', kanaraa 'néhány, nem sok' stb. Példamondat: Matanuna isiiam kanaraa 
d'alimani. 'Néhány napot otthon töltöttem.' 

A határozatlan névmások másik része önálló lexéma: tjam'aj 'másik', hunsaa 
'más, másfajta', malamsa 'másmilyen/ különböző'. 
Példák a 'más' és a 'másik' és 'másmilyen' névmások használatára: Hunsaa sad'aamani 
büü"sütüna. 'Más úton fogok menni.' Küö'atud'a taacü" hunsaa maunta tonu"lakuaru"! 
'Holnap hajtsátok a rénjeiteket más földre!' dm ti bini d'obta"Tiküd'ir rjam'ajkata. 'Ez a 
kötél egy kicsit vékonyabb a másiknál.' Dani aj luuma kaaíikii, tjam'aj luuma najbagaa. 
'Az egyik kabátom rövid, a másik hosszú.' Kuubad'ana malamsa". 'A gyöngyeim kü-
lönbözőek.' 

Az általános névmások a következők: bansa 'mind, egész, mindegyik', 
band'ika 'mind, mindegyik', kurad'ica 'mindenféle', kuniriani ~ kuniraanu 'minden-
hol'. Példák a névmások használatára: Tana koőutatumu", band'ika nakalandatimi". 
'Téged megölünk, mindent elveszünk.', Band'ika" niia" naagai" hisil'i"ita". 'Minden 
gyerek hangosan felnevetett.', Tanini nili"siöam band'a tatja. 'Ott fogok lakni egész 
nyáron.', Band'a" d'ajsüsa hidíti". 'Mindenki hangosan nevet.' 

Tagadó névmások 
A tagadó névmások a kérdő névmások és a - K 9 E I C 9 névmási tagadó képző segítsé-
gével képezhetők, mégpedig úgy, hogy a megfelelő kérdő névmási tőhöz kapcsoljuk a 
képzőt. 
siligal'ica 'senki' 
maagaíica 'semmi' 
kurad'ikaíica 'semmilyen' 
katjkakaíici" 'semmikor' 
kunV'iagaíici" 'sehová' 
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kunigalíci" 'sehol (nincs hol)', kunikal'icanu 'sehol' 
kanamtagsl'ica ' s ehányad ik ' stb. 
Figyeljük meg, hogy a képző formailag megegyezik a személyes névmáson előforduló 
nyomatékosító elemmel (lásd a 96. oldalon), de a névmás nyomatékosított alakjának 
soha nincsen tagadó jelentése! A tagadó névmások használatát a mondattanban mutat-
juk be (lásd a 152. oldalon). 

IGE 

Az aspektus és az igei koaffixumok 
Az aspektus ugyan mondattani és jelentéstani kategória, de a nganaszan azon nyelvek 
közé tartozik, amelyekben létezik a morfológiailag kifejezett igeaspektus is. Az alábbi-
akban, amikor aspektusról beszélünk, mindig a s z i t u á c i ó k b e l s ő i d ő s t r u k t ú -
r á j á t értjük rajta. Az aspektusbeli hovatartozás a nganaszan igék egyik nagyon fontos 
tulajdonsága. Igen lényeges a ragozás szempontjából, hiszen azt, hogy az aorisztoszi 
(semleges) időben milyen módon kapcsolódik a személyrag a tőhöz, valamint hogy az 
igének milyen időbeli jelentése lesz, az ige aspektusa határozza meg. Az aspektus két 
kifejezése az i m p e r f e k t i v i t á s és a p e r f e k t i v i t á s . Az imperfektiv igék olyan szitu-
ációkat írnak le, amelyeknek időstruktúrája felbontható kisebb egységekre, míg a per-
fektiv szituációké nem. A nganaszan igéket formai viselkedésük alapján szintén 
imperfektiv és perfektiv igékre oszthatjuk. Most az igéket pusztán formai szempontok-
ból csoportosítjuk, tehát az aspektus szemantikai és mondattani tulajdonságait nem 
vesszük figyelembe. Ez azt eredményezi, hogy az alábbi összefoglalóban olyan igéket 
is az imperfektiv igék közé sorolunk, amelyek az aspektus szempontjából ténylegesen 
értelmezhetetlenek (pl. statikus igék). Ehhez az egyszerűsítéshez azért folyamodunk, 
mert a chrestomathia keretei között nem áll módunkban kifejteni az aspektualitáshoz 
kapcsolódó elméleti kérdéseket. 

A formai csoportosítás alapján az igék többsége perfektiv, ezeknek képző segít-
ségével alkotható meg az imperfektiv párja. Természetesen a megfelelő akcióminőség-
képzővel10 (pl. inchoativ, rezultatív stb.) az imperfektiv igék is perfektiválhatók. 

Mielőtt az igecsoportokat áttekintenénk, meg kell ismerkednünk a nganaszan 
igék egy másik sajátosságával. Az igetövekhez az igei személyragok k o a f f i x u m o k -
kal, azaz kapcsolóelemek segítségével kapcsolódnak. 

A perfektiv igékhez járuló koaffixum (S3)-"9 (-"a, -"a, -"o), reflexív és több tárgyra 
utaló tárgyas ragozásban - " I (-"i) elemű. 

10 Az akcióminöség morfológiai eszközökkel jelöli a cselekvés vagy történés módját. 
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Példák: tatud'a 'odaad' : taSa"am 'adtam', tujsa 'megjön': tuu"om 'megjöttem'. 
Az imperfektiv igékhez az (Sl ) -NTU (-ntu, -ndu, -tu, -nti, -ndi -ti, -ntii, -ndü, -tü, -nti, 
-ndi, -ti, -cü, -ci), reflexív és több tárgyra utaló tárgyas ragozásban -NTAi (-nti, -ndi, 
-ti, -nta, -nda, -ta) morféma segítségével kapcsolódnak a ragok. 
Példák: nilidi 'é l ' : nilitim 'élek', munud'a 'mond': mununtum 'mondok' . 

Az alábbiakban bemutatjuk az igék aspektus szerinti csoportosítását. Ez az ösz-
szefoglaló nem tér ki minden részletre, csak általános képet nyújt a nganaszan igékről. 

Kettős aspektusú igék: Van néhány olyan ige, amelynek a tövéhez mind a két 
koaffíxum kapcsolódhat úgy, hogy az aspektusnak nincsen morfológiailag kifejezett je-
le: Watjkud'a\ h"atjku"om 'részeg voltam', huagkutum 'részeg vagyok'; sojbusa: 
sojbu"o 'hallatszott', sojbutu 'hallatszik' stb. 

Perfektiv (befejezett) igék: 
1) Ide tartoznak pl. az állapotváltozást leíró igék: tujsa 'megjön' , kacamasa 'meglát ' , 
kousa 'marad' , tjamsa 'megesz' , tjatad'a 'megtalál', hotad'a ' leír ' , ciid'i 'bemegy' , 
cimsad'a 'eltűnik', tjomtasa ' leül', banad'a 'lepihen', nansud'i 'meg/feláll ' , kuntud'a 'el-
alszik' stb. 
2) Imperfektiv igéből valamilyen akcióminőség-képző (pl. inchoativ képző) segít-
ségével képzett perfektiv igék: d'oralasa 'sírni kezd', sorulasa 'esni kezd (eső)', hisil'asi 
'nevetni kezd' stb. 

Imperfektiv (folyamatos) igék: 
1) A nganaszanban a statikus szituációt kifejező igék formailag úgy viselkednek, mint 
az imperfektiv igék, ragozásuk során az imperfektiv igékhez járuló koaffixumot veszik 
fel. Ebbe a csoportba kerülnek például az állapotigék, tehát azok az igék, amik valami-
lyen tulajdonság meglétét vagy hiányát fejezik ki: karbud'a 'akar ' , íjaőusi ' látszik', isa 
'van' , natjhud'a ' rossz' , nantid'i 'hasonló vmihez', tasüsa 'keserű' , nisi 'nincs' stb. Pél-
damondatok: Kouöu tjaöuti. 'Látszik a Nap.', Kofára tasütii. 'Keserű a kávéd.' 
2) A statikus képzővel ellátott imperfektiv igék alapigéje ugyan perfektiv, de a statikus 
képző az igepárt formailag imperfektívvé teszi: tjomtüsa 'ül ' , banüd'a 'pihen' , kund'asa 
'alszik', nand'isi 'áll ' stb. 
3) Néhány tartós cselekvést kifejező ige: basud'a 'vadászik', rjusid'i 'csinál', tjajbausa 
'dolgozik', hid'isi 'nevet ' , d'orad'a 'sír ' , minsi 'megy' stb. 
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Tövek 
A névszókhoz hasonlóan az igéknek is három tövük van. Az idöjelek, módjelek és kép-
zők e három tő valamelyikéhez kapcsolódhatnak. 
S l : Az infinitívuszi tőből képezhető az infinitívusz képzőjének az elhagyásával. Ez a tő 

magánhangzóra és mássalhangzóra is végződhet. A tőben nem megy végbe 
hangváltozás. 

S2: A tagadott tőből vagy az egyes szám második személyü felszólító módú tőből hoz-
ható létre a gégezárhang elhagyásával. A tőben nem kell magánhangzó-változással 
számolni, de az érintett hangok esetében a fokváltakozás végbemegy. Azoknál az 
igéknél, amelyeknek az Sl töve mássalhangzóra végződik, úgy kaphatjuk meg az 
S2 tövet, ha az Sl tőhöz a kötőhangzót kapcsolunk. 

S3: A harmadik tő esetében szét kell választani a perfektiv és az imperfektiv igéket. A 
perfektiv igék töve az aorisztoszi idő egyes szám harmadik személyü (Sg3) alakjá-
ból hozható létre az - "9 koaffixum elhagyásával. Az imperfektiv ige töve az a tő, 
amelyhez a - "MU3 nomen actionis képző kapcsolódik. A harmadik tő esetében a 
tővégi magánhangzó is megváltozhat. 

Az alábbiakban a hangváltozások alapján hozunk példákat. Azokat az eseteket is ismer-
tetjük, ahol semmiféle változás nem megy végbe. 

U-tő I-tő 
S l : bajkumsa 'öregszik': bajkum-

bandubtaad'a 'győz': bandubtaa-
basud'a 'vadászik': basu-
cüiid'a 'elér': cüü-
d'amu"sa 'elrepül': d'aniu"-
d'ebtad'a 'vedlik': d'ebta-
d'elaruad'a 'gyengül': d'elarua-
d'elubtugujsa 'gyengít': d'elubtuguj-
hotad'a 'leír': hota-
kabtagajsa 'leesik': kabtagaj-
kabtarasa 'ellaposodik': kabtara-
kontud'a 'elvisz': kontu-
kotud'a 'megöl'\kotu-

biőirsi 'iszik': biőir-
binimsi 'inni akar': binim-
bintad'i 'kinéz': binta-
d'arjhiruadí 'elvakít': d'atjhirua-
d'embV'si 'öltözik': d'embi"-
d'ilabtigujsi 'felemel': d'ilabtiguj-
d'ülsid'i 'abbahagy': d'ülsi-
hursad'i 'befog': hursa-
konid'i 'elmegy': koni-
nansud'i 'feláll': nansu-
nilid'i 'él': nili-
siad'a 'elmerül': sia-

S2: bajkuma" 'öregedj': bajkuma-
bandubta" 'győzd le': bandubta-

binda" 'nézz ki': binda-
bitira" 'igyál': bitira-

d'ebta" 'hullasd': d'ebta-
hoőa" 'írd le': hoőa-

d'eyhid'ia" 'öltözz fel': d'eyhid'ia-

koőu" 'öld meg': koőu-
kondu" 'vidd el': kondu-

hursa" 'fogd be': hursa-
nansu" 'állj fel': nansu-
nili" 'élj ': nili-

-3j 3Í 
kabtagai" 'ess le': kabtagai-

- u j - » u 
d'elubtugu" 'gyengíts': d'elubtugu-

- u j - » u 
d'ilabtigu" 'emeld fel': d'ilabtigu-
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U-tő I-tő 
perfektiv igék 

S3: 

a —> ü, u a —> i, i 
(us —> uu) 

hoöu'a 'leírt'.: hoőü-
d'ebtu"a 'vedlett': d'eblu-
d'elaruu "a 'elgyengült: d'elaruu-

3 -> i 
kabtari'a 'ellaposodott': kabtari-

3,j ->3Í 
kabtagai"a 'leesett': kabtagai-

u —> a 
konta"a 'elvitte': konta-
koöa"a 'megölte': koőa-

u —» u, ü —» ü 
baru"a 'lenyúzta': beru-
cüü"a 'elért': cüii-

aa —> ai 
bandubtai"a 'legyőzte': bandubtai-

u —> u 
nansu"a 'felállt': nansu-

C -> Cu, Cü C Ci, Ci 
bajkumu"a 'öregedett': bajkumu- d'eijhidV'a 'felöltözött': d'eijhid'i-
d'amud'W'a 'repült': ddmudu- binimi"a 'inni akart': binimi-

imperfektív igék 
basu"mua 'vadászat': basu- bitiri"mp 'az ivás': bitiri-

nili"mia 'az élés': nili-

hursi"a 'befogott': hursi-
bindi"a 'kinézett': bindi-
sii"a 'elmerült': sii-

U3 —» uu 
d'aijhiruu"a 'elvakított': d'arjhiruu-

i - * a 

kona"a 'elment': kona-

beri"a 'elvágta': berí-
d'ülsi"a 'abbahagyta': d'ülsi-

A példák jól szemléltetik, hogy egyes igéknek két (pl. hursad'i), de akár mind a három 
alakja (pl. nansud'i) megegyezhet. Találhatunk olyan igéket is, amelyeknek mind a há-
rom töve különbözik (pl. hotad'd). 

Példa néhány alakváltozásra 

S1: tatu-d'a 'ad' S2: taőu-" S3: taőa-"a 
T9TUSA, T3TU" T 3 T A " 3 
1) ritmikai fokváltakozás 1) szillabikus fokváltakozás 1) szillabikus fokváltakozás 
2) magánhangzó-harmónia 2) A " 3 —> a"a 
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Sl : koni-d'i 'megy' 
KONISA, 
1) ritmikai fokváltakozás 
2) magánhangzó-harmónia 

S2: koni-" 
KONI" 

S3: kona-"a 
K 0 N A " 9 
1) A " 9 —» a"a 

Sl : mi-si 'ad' 
MISS A, —> MI"SI 
l ) S - > 0 / _ S 

S2: mid'a-
MIS9" 

S3: mid'i-"a 
MISI"9 

1) szillabikus fokváltakozás 1) szillabikus fokváltakozás 
2) magánhangzó-harmónia 
3) S —> S / i 

Igeidők 
A nganaszanban kijelentő módban a következő igeidőket különböztetjük meg: semle-
ges idő (aorisztosz), múlt idő, régmúlt, szükségességi múlt, jövő idő. 

Semleges idő: Ez az idő határozatlan jellegű, az ige időértéke az aspektusától függ. A 
befejezett igék múlt idő jellegűek, mégpedig a közeli múltra vonatkoznak: kotud'a: 
koöa"am 'megöltem'; az imperfektiv igék jelen idő értékűek: tjaőusv. tjaöutim 'lát-
szom'. 

Múlt idő: Jele -SU9 (-sua, -sia, -d'üa, -d'ia). Reflexív és több tárgyra utaló tárgyas ra-
gozásban az időjel -SÜÜ (-süü, -d'iiü, -sii, -d'ii). Az időjel az első tőhöz (Sl) kapcsoló-
dik. Példa: nilid'iam 'éltem', kotud'üat] 'megölted', íjamursua 'evett', buad'üami 'be-
szélgettünk' stb. 

Régmúlt: Az időjel összetett: - S U 9 D ' 9 9 (-suad'aa, -siad'aa, -d'üad'aa, -d'iad'aa). Ref-
lexív és több tárgyra utaló tárgyas ragozásban az időjel -SU9D'9I (-suad'ai, -siad'ai, -
d'üad'ai, -d'iad'ai). Az időjel az első tőhöz (Sl) kapcsolódik. Ennek az igeidőnek a hasz-
nálata igen ritka, szinte alig fordul elő: kotüd'üad'aam 'megöltem volt', 
íjaöad'iiad'aaőutj 'találták volt'. A ragozási paradigmákat bemutató táblázatokban a to-
vábbiakban nem hozunk rá példát. 

Jövő idő: Az időjel a következő: -"SUT9 (-"suta, -"sita, -"suőa, -"siőa). Reflexív és 
több tárgyra utaló tárgyas ragozásban az időjel: -"SÜTI (-"süti, -"süői, -"sütü, -"stiőü, 
-"siti, -"siői). Az időjel az első tőhöz (Sl) járul. Példák: basu"suta 'vadászni fog', 
hoöata"suöam 'írni fogok'. 

Szükségességi múlt: Az időjel összetett: - " S U T 9 D ' 9 9 (-"sutad'aa, -"suőad'aa, 
-"sitad'aa, -"siőad'aa). Reflexív és több tárgyra utaló tárgyas ragozásban az időjel: 
-"SUT9D'9I (-"sutad'ai, -"suőad'ai, -"sitad'ai, -"siöad'ai). Ennek az igeidőnek a segít-
ségével olyan cselekvéseket és történéseket lehet megnevezni, amelyeknek a múltban 
be kellett következniük. Ennek az igeidőnek a használata ritka: koöu"sutád'aam 'meg 
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kellett ölnöm', Dual'ai" tana yosaöul'üna, tana mih'aaőaam, misióad'aam? 'És ha én 
megtagadtalak volna téged, ha átadtalak volna, át kellett adnom téged.' Ezt az alakot 
először E. Helimski vette számba a nganaszan nyelvtant bemutató összefoglalójában 
(1998). A ragozást bemutató táblázatokban erre az alakra szintén nem hozunk példát. 

Ragozás 
A nganaszan igéket háromféleképpen lehet ragozni: 1) alanyi ragozás, 2) tárgyas 
ragozás 3) reflexív ragozás. Mivel a tárgy száma kifejezésre jut az igei személy-
ragokon, háromféle tárgyas ragozási paradigmát különböztethetünk meg: 1) egy tárgyra 
utaló, 2) két tárgyra utaló, 3) több tárgyra utaló. A többes számú tárgy jelölése önálló 
igeragokkal történik. A ragok előtt a már ismert *J többesszámjel szerepel. Ez a jel 
beépül a ragokba, azok mássalhangzójának lágyságát okozza. Hasonló a helyzet a 
dualisi tárgy jelölésekor is. A többes számú tárgyra utaló ragok előtt ebben az esetben a 
-K3I dualisjel és -J jel jelentkezik. A -J ebben az esetben is a személyragok 
mássalhangzójának a lágyulását okozza. A dualisi tárgy jelölése minden bizonnyal 
másodlagos fejlemény, ezzel magyarázható, hogy ugyanazok az igeragok szerepelnek, 
mint a több tárgyra utaló ragozás esetében. Reflexív ragozásban rendszerint a 
visszaható igék állnak, de mint a mondattant bemutató részben látni fogjuk, más igék is 
ragozhatok eszerint a ragozás szerint. 

Az igei toldalékok kapcsolódási sorrendje a következő: 
tö + (képző) + koaffixum / idöjel / módjel + személyrag 

A befejezett igék koaffixuma (-"3, -"I) a harmadik tőhöz (S3) kapcsolódik, míg az 
imperfektív igék koaffixuma (-NTU, -NTA,) az elsőhöz (Sl). Példák a kapcsolódásra: 

munu-NTU+0 —» munuNTU —» mununtu 'mond' 
mond+koaff+[VxIndetSg3) RF NUN 

basu-NTU+0 —> basuNTU —> basutu 'vadászik' 
vadászik+koaff+[VxIndetSg3] RF 0 - N U N 

kona-"9+0 —» kona"a 'elment' 
elmegy+koaff+[Vx!ndetSg3] HAS 

d ' i i -"3+0 
megszül+koaff+[Vx!ndetSg3) 

—» d'ii"a 'megszült' 
0 - H A S 
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Mélyszerkezet 

Személy Sg Du Pl 
1. -M -MI -MU" 

alanyi 2. -D -Rí -RU" 
3. - 0 -K3J 
1. - M 9 -MIN -MU" 

egy tárgy 2. - R 3 -RIN -RU" 
3. -TU -TIN -TUD 
1. -K3I-J-N3 -K9I-J-NIN -K9I-J-NU" 

tárgyas két tárgy 2. -K9I-J-T3 -K3I-J-TIN -K9I-J-TU" 
3. -K3I-J-TU -K3I-J-TIN -K9I-J-TUD 
1. -J-N9 -J-NIn -J-NU" 

több tárgy 2. -J-T3 -J-TIN -J-TU" 
3. -J-TU -J-TIN -J-TUD 
1. - N 3 -NIn -NU" 

reflexív 2. -D -NTIn -NTU" 
3. -" vagy -TON -NTIn -NT9" 

Allomorfok 

Szem. Sg Du Pl 

alanyi 
1. -m -mi -mu", -mi", -mii", -mi" 

alanyi 2. -1 -ri -ru", n", -rii", -ri" alanyi 
3. -0 -kaj, -gaj 

tárgyas 

egy tárgy 
1. -ma -mi -mu", -mi", -mii", -mi" 

tárgyas 

egy tárgy 2. -ra -ri -ru", -ri", -rii", -ri" 

tárgyas 

egy tárgy 
3. -tu, -őu, -ti,, -ői 

-tü, -őü, -ti, -ői 
-cü, -ci 

-ői -tw], -őurj, -tiy, -öirj 
-tüi), -öürj, -tirj, -Sit] 
-cürj, -ciri 

tárgyas 

két tárgy 
1. -kaina, -gairta -kaini, -gaini -kainii, -gainü 

-kaini, -gaini 

tárgyas 

két tárgy 
2. -kaica, -gaica -kaici, -gaici -kaicü", -gaicii" 

-kaici", -gaici" tárgyas 

két tárgy 

3. -kaicii, -gaicii 
-kaici, -gaici 

-kaici, -gaicii -kaiciitj, -gaicii)} 
-kaicii], -gaici)7 

tárgyas 

több tárgy 
1. -na -ni -nii", -ni" 

tárgyas 

több tárgy 2. -ca -ci -cü", -ci" 

tárgyas 

több tárgy 
3. -cü, -ci -ci -CÜt], -cit) 

reflexív 

1. -na -ni -nu", -ni", -nü", -ni" 

reflexív 
2. -y -nti, -ndi, -ti, -ci -ntu", -ndu", -tu" 

-nti", -ndi", -ti" 
-ntü", -ndii", -tü", cü", 
-nti", -ndi", -ti", -ci" 

reflexív 

3. -", -8a -nti, -ndi, -ti, -ci -nta", -nda", -ta", -ca" 
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Alanyi ragozás 

liiliíTi 'él' konid'i 'megy' 

Sg Du Pl Sg Du Pl 
sem. 1 nilitim nilitimi nilitimi" копа "ат копа"ami коапа"ami" 
idő 2 nilitirj nilitiri nilitiri" коапа "arj kona"ari kona"ari" 

3 niliti nilitigaj niliti" копа "а kona "agaj kona"a" 
múlt 1 hilid'iam nilidiami nilidiami" konidiam konidiami konidiami" 
idő 2 nilidiarj nilidiari nilidiari" konidiatj konidiari konidiari" 

3 nilidia nilid'iagdj miidia" konidia konid'iagaj konidia" 
jövő 1 nilisidam nilisitami nilisitami" konV'sidam koni"sitami koni"sitami" 
idő 2 nilisiday nilisitari nilisitari" koni "sióarj koni'sitari koni"sitari" 

3 nilisita nilisitagaj nilisida" koni"sita koni"sitagaj koni"sida" 

Tárgyas ragozás 

Semleges idő (aorisztosz) 

cenid'i 'ismer' kotud'a 'megöl' 

Sg Du Pl Sg Du Pl 
egy 1 cenintima cenintimi cenintimi" кода"ama кода "ami koda"amu" 
tárgy 2 canintira cenintiri cenintiri" кода "ara koőa"ari кода "aru " 

3 cenintiti cenintiöi cenintiőiij koóa"atu koda"adi кода "adurj 
két 1 cenintikaina cenintikaini cenintikaini" koőa"akaina koda"akaini koöa"akainü" 
tárgy 2 cenintikaica cenintikaici cenintikaici" koőa"akaica koöa"akaici кода"akaicü" 

3 cenintikaici cenintikaici с enint ikaicit] кода "akaicii koőa"akaici koda"akaicüt] 
több 1 cenintiha cenintini cenintini" кода" ina koda"ini кода'Чпй" 
tárgy 2 cenintica cenintici cenintici" кода "ica кода "ici кода'Чсй" 

3 cenintici cenintici ceninticit] кода'Чсй кода "ici кода'Чсщ 

Múlt idő 

cenid'i 'ismer' kotud'a 'megöl' 

Sg Du Pl Sg Du Pl 
egy 1 cenid'iama cenid'iami cenid'iami" kotuduama kotuduami kotudüamu" 
tár. 2 canidiara cenidiari cenidiari" kotudüara kotudüari kotud'üaru " 

3 cenidia cenidiadi cenidiadit) kodüatu kotudüaői kotud'üadurj 
két 1 cenid'iagaina cenidiagaini cenidiagaini" kotudüagaina kotudüagaini kotudiiagainü" 
tár. 2 cenidiagaica cenidiagaici cenidiagaici" kotudüagaica kotudüagaici kotudüagaicii" 

3 cenidiagaici cenidiagaici cenidiagaicit] kotud'üagaicü kotudüagaici kotud'üagaicütj 
több 1 cenidiana cenidiani cenidiani" kotudüaha kotudüani kotudüanü" 
tár. 2 cenidiaca cenidiaci cenidiaci" kodudüaca kotud'üdci kotudüacü" 

3 cenidiaci cenidiaci cenidiacit/ kotudüacü kotudüaői kotudüacür) 
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Jövő idő 

cenidi 'ismer' 
Sg Du 

1 cenisitama cenisitami 
egy tárgy 2 canisitara cenisitari 

3 cenjsjtaőj cenjsjtaői 

Pl 
cenisitami" 
cenisitari" 
cenjsjtaőjij 

1 cenisitagaina cenisitagaini 
ket tárgy 2 cenisitagaica cenisitagaici 

3 cenisitagaici cenisitagaici 

cenisitagaini" 
cenisitagaici" 
cenisitagaicirj 

1 cenisitina cemsitini cenisitini" 
több tárgy 2 cemsitica cemsitici cemsitici" 

3 cenisitici cemsitici cemsiticiij 

egy tárgy 

kotud'a 'megöl' 
Sg Du 

1 koöu"sutama koőu"sutami 
2 koőu"sutara koőu"sutari 
3 koőu "sutaőu koőu "sutaői 
1 koőu "sutagaina koőu "sutagaini 

ket tárgy 2 koőu "sutagaica koőu "sutagaici 
3 koőu "sutagaicü koőu "sutagaici 
1 koőu"süőüna koőu"süöüni 

több tárgy 2 koőu"süőüca koőu"süőüci koőu"süőücii" 
3 koőu"süőücü koőu"süőüci koőusüőüciirj 

Pl 
koőu "sutamu " 
koőu "sutaru" 
koőu "sutaőui) 
koőu "sutagainü" 
koőu "sutagaicü" 
koőu "sutagaicürj 
koőu "süőünü" 

Reflexív ragozás 

yiői"sisi 'védekezik' tamtiisa 'mászik' 

Sg Du Pl Sg Du Pl 
1 rjiSi 'sitina rjiőV'sitini rjiői 'sitini" tamtüdü"üna tamtüdu"ini tamtüdu"Unü" 

sem. 2 rjiői 'sitii] i]iői"sititi rjiői 'sititi" tamtüd'ü"ürj tamtüd'ü"iti tarntüdü"ülü" 
3 rjiői 'sitiőa 1] iői"sitit i ljiői 'sitita" tamtüd'ü"ü" tamtüd'ü"iti tamtüd'ü"üta " 

múlt 
1 tjiői 'sisiina rjiői"sisiini ljiői 'sisiini" tamtüsüana tamtüsüani tamtüsüanü" 

múlt 2 rjiői 'sisiii] !]i0i"sisiiti ljiői 'sisiiti" tamtüsüaij tamtüsüati tamtüsüatü" 
3 ljiői sisiiőa rjiői"sisiiti ljiői 'sisiita" tamtüsiia" tamtüsüati tamtüsüata" 

jövő 
1 rjiSi 'sisiőina i]iSi"sisiőini ljiői 'sisiőini" tamtüsütüna tamtüsütüni tamtüsütünü" 

jövő 2 ljiői 'sisiőirj rjiői"sisiőiti ljiői 'sisiőiti" tamtüsüőüij tamtüsütüti tamtüsüőütü" 
3 ljiői 'sisiőiőa rjiői"sisiőiti ljiői 'sisiőita" tamtüsüőü" tamtüsütüti tamtüsüőüta" 
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Igemódok 
A módjelek sem koaffixumokkal, sem időjelekkel nem kapcsolódnak. A legtöbb ige-
mód csak az aorisztoszi időben használatos, de egyes módoknak létezik jövő idejű 
alakja (pl. felszólító mód), sőt múlt idejű alakja is (pl. kérdő mód). Ha egy igemód több 
időben használható, akkor minden esetben eltérő módjellel találkozunk. A kijelentő 
mód jelöletlen, így az alábbiakban ezzel nem foglalkozunk külön. 

1) Imperativ (felszólító mód) 

a) semleges (aorisztoszi) idő 
Mind a 9 személynek és minden ragozási típusnak megvan a felszólító módú alakja, de 
egységes módjel nincsen. A személyek szerint más-más módjeleket találhatunk. Re-
flexív ragozásban az adott módjelnek némileg módosult alakja jelentkezik. Az egyes 
szám első személy esetén nem mindig a kijelentő módban használatos igeragok állnak. 
A felszólító mód jele minden esetben az első (Sl) tőhöz kapcsolódik. Az egyes szám 
második személynek (Sg2) teljesen különálló paradigmája van, ahol a módjel és a sze-
mélyragok nem elemezhetők szét. A következő táblázat a módjeleket mutatja be, a Sg2-
es alakokat csak az ezt követő összefoglaló táblázat tartalmazza. 

Alanyi, tárgyas ragozás Reflexív ragozás 
Sgl, Dul, Pll -KU0 -KU0 

Du2, P12 -DU -DA, 
Sg3, Du3, P13 -D99 -D9I 

A létige (isa) Sg2 alakú felszólító módja kivételes alak: tjua" ' legyél ' . 

A módjeles alakok mélyszerkezeti formája 

Sg Du Pl 

alanyi 
1. -KU0-T9M -KU0-MIN -KU0-MU" 

alanyi 2. -DU-RIn -DU-RU" alanyi 
3. -D99 -D99-K9J -D99" 

tárgyas 

EGY 
tárgy 

1. -KU0-M9 -KU0-MIN -KUo-MU" 

tárgyas 

EGY 
tárgy 

2. -T9 -DU-RIN -DU-RU" 

tárgyas 

EGY 
tárgy 3. -D99-TU -D99-TIn -D99-TUD 

tárgyas két 
tárgy 

1. -KU0-K9I-J-N9 -KU0-K3I-J-NIn -KU0-K9I-J-NU" 
tárgyas két 

tárgy 
2. -K9I-J-N9 -DU-K9I-J-TIn -DU-K9I-J-TU" tárgyas két 

tárgy 3. -D99-K9I-J-TU -D99-K9I-J-TIn -D99-K9I-J-TUD 
tárgyas 

több 
tárgy 

1. -KU0-J-N9 -KU0-J-NIn -KU0-J-NU" 

tárgyas 

több 
tárgy 

2. -J-N9 -DU-J-TIn -DU-J-TU" 

tárgyas 

több 
tárgy 3. -D99-J-TU -D99-J-TIn -D99-J-TUD 

reflexív 
1. -KU0-N9 -KU0-NIn -KUo-NU" 

reflexív 2. -TID -DA,-NTIn -DA|-NTU" reflexív 
3. - D 9 I - " vagy - D 9 I - T 9 N -D9I-NTIn -D9I-NT9" 
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A módjeles alakok allomorfjai 

Sg Du Pl 
1. -kutam, -gutám, -kumi, -gunii -kumu", -kumi" 

alanyi -kuőam, -guőatn 
ragozás 2. -tjuri, -rjiri -rjuru", -rjiri" 

3. -rjaa -rjaagaj -rjaa" 
1. -kuma, -guma -kumi, -gumi -kumu", -kumi" 

egy 2. -ta, -5a -rjuri, -rjiri -rjuru", -rjiri" 
tárgy 3. -tjaaőu, -rjaaőt -tjaaői -rjaaőurj, -tjaaőirj 

tárgyas 
ragozás két 

1. -kugajna, -gukajna -kugajni, -gukajni -kugajnii", -gukajnü" 
-kugajni", -gukajni" 

tárgy 2. -kajna, -gajna -yukajői, -rjugajői 
-rjikajői, -rjugajői 

-rjukajcii", -rjugajcü" 
-rjikajci", -rjigajci" 

3. -rjaagajcü, 
-tjaagajci 

-rjukajői, -rjugajői 
-rjikajői, -rjigajői 

-rjaagajcürj, -rjaagajcirj 

tárgyas több 
1. -kuna, -guna -kuni, -guhi -kuhii", -gunii" 

-kuni", -guhi" 
ragozas tárgy 2. -na -rjaci, -íjici -rjacii", -rjici" 

3. -rjaicii, -tjaici -tjaici, -rjait'i -rjaicürj, -rjaicirj 

reflexív 
1. -kuna, -guna -kuni, -guni -kunu", -gunu" 

-kuni.", -guni" 
ragozás 2. -tirj, -Sít) -rjandi, -rjanti 

-rjindi, -rjinti 
-rjindi, -rjinti 

-rjandu", -rjantu" 
-rjindi", -rjinti" 
-rjindi", -rjinti" 

3. -tjai", qaiőa -rjaindi, -rjainti -rjainta" 

Ragozási példa 

Alanyi ragozás 

tujsa 'megjön' 
Sg Du 

1- tujkuőam tujkumi 
2. tu" tujrjuri 
3. tujrjaa tujrjaagaj 

Pl 
tujkumu" 
tujrjuru" 
tujrjaa" 

nisi tagadó segédige 
Sg Du Pl 

hikuőam nikumi nikumi" 
hi" hirjiri hirjiri" 
nít]33 hirjaagaj hirjaa" 

Tárgyas ragozás 

kontud'a 'hoz / visz' nisi tagadó segédige 

Sg Du Pl Sg Du Pl 
1. kontuguma kontugumi kontugumu" hikuma nikumi nikumi" 

egy 
tárgy 

2. kontuőa konturjuri konturjuru" hinta hirjiri hirjiri" egy 
tárgy 3. kontirjaaőu konturjaaői konturjaaőurj hirjaaői hirjaaői hirjaaőirj 



112 

két 
tárgy 

1. 

2. 
3. 

kontugukajna 
kontugajna 
kontuqaakajcü 

kontugukajni 
kontuqukajci 
konturjukajci 

kontugukajnii" 
kontuyukajcü" 
konturjukajcürj 

nikugajna nikugajni 
nikajna nirjigaji 
niijaakajci nirjaagaici 

nikugajni" 
niqigajci" 
nirjaagaicitj 

több 
tárgy 

1. 

2. 
3. 

kontuguna 
kondana 
kontuyaicü 

kontuguni 
kontuyacü 
kontúrjaiéi 

kontugunu" 
kontuyacii" 
kontuyaiciii] 

nikuna nikuni 
nina nitjici 
niijaaci niqajci 

nikuni" 
nitjici" 
higaicit] 

Reflexív ragozás 

tamtiisa 'mászik' nisi 'nincs' 
S g Du Pl S g Du Pl 

1- lamtü"küna tamtü"küni tamtu"künü" nikuna fiikuni nikuni" 
2. tamtüdii] tamtW'ijandi tamtü"ijandu" niöitj niijinti nirjinti" 
3. lamtiirjaiba / tamtürjai" tamtü"rjaiti tamtu'rjainta" nitjaiöa/hirjai" nirjainti nirjainta" 

Példamondatok.- Neürjandu"! 'Vetkőzzetek le!' Heőiti" namagai"! 'Menjél egyenesen!' 
Nitjaa" kuncfa"! 'Ne aludjanak!' Korjiri labku d'a! 'Menjetek el (ketten) a boltba!' dmti 
kacamata, amti maa kuhu? 'Ezt nézd, milyen bőr ez?' Hiind'a makata büügüna! 'Men-
jek el éjjel a sátorból!' Karjka katagimtatu, bandi tjonsiguöam. 'Már világosodik, men-
jek csak ki!' 

b) jövő idő 
A jövő idejű alakoknál egységes módjellel találkozhatunk. Itt csak a reflexív ragozás-
ban áll módosult alak. Az Sg2 alakoknak most is eltérő módjelei jelentkeznek. 
Alanyi és tárgyas ragozás: Sl+KUo9+Vx {-kua, -gua, -küa, -güa). 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: S1+ K U 0 Ü o + V x (-küii, -giiü). 

Az Sg2-es alakok a következőképp foglalhatók össze: 

Sg2 
mélysz. 

alanyi egy tárgy két tárgy több tárgy reflexív Sg2 
mélysz. - K 3 D / - K 3 -K3 N T3 -K3I-JT9 -J-N3 -KID 

allomorfok -kar], -garj 
-ka, -ga 

-kata, -gata -kaica, -gaica -na -kit], -girj 

Példamondatok: Datum'a"miana d'alid'a tujkarj! 'Gyere el a születésnapomra!' Sataraj, 
d'ürimica" banda" d'abtukay! 'Sarki róka, mesélj el minden hírt!' 
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a ( S l ) + K U o O igemód használata kezd átterjedni a 
Sg2 alakra is: Tagata nemigaita tujhii" mikuara d'esigaita d'a. 'Aztán a szüleid 
megjöveletekor, add át (őt) a szüleidnek.' 

2) Kérdő mód (interrogativ) 
Azokban a kérdő mondatokban, amelyekben ige áll, az igét a kérdő mód jelével kell el-
látni. A kérdő módnak külön jele van múlt, semleges (aorisztoszi) és jövő időben. A 
módjelekhez a kijelentő módban használatos igeragok kapcsolódnak. Azokban a mon-
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datokban, ahol nincs ige, a kérdés a hangsúllyal fejezhető ki, mégpedig az emelkedő-
eső típussal: Dm ti maa? 'Ez mi?' Maad'a d'end'alka? 'Miért drága?' stb. 

A szamojéd nyelvekben léteznek ún. kérdő igék is. A nganaszanban ilyen a 
kumunsa 'mit mond' , amely ragozva szintén megkapja a kérdő mód jelét: dma 
kobtuara kumwjhu? 'Mit mondott ez a lány?' 

a) semleges idő 
Alanyi és tárgyas ragozás: (Sl )+DU+Vx (-tju, -tji, -rjü, -tji). 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: (Sl )+DAi+Vx (-rja, -tji, -tji). 
Példák: Kuni"ia miyitj? 'Hová mész?' Huh" d'ügutuamu", kunini koniyi? 'Keressed 
meg az eltüntet, hová mehetett?' Kuniba tujyuru"? 'Honnan jöttök?' 

b) múlt idő 
Alanyi és tárgyas ragozás: (Sl)+HU+Vx (-hu, -bu, -hi, -bi, -hü, -bü, -hi, -bi). 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: (S l)+HAi+Vx (-ti'a, -ba, -hi, -bi, -hi, 
-bi). A H mellett megjelenő a hang az a —>"a/h szabály értelmében "a-vá válik. 
Példák: Maad'a basubutj? 'Mire vadásztál?', dma mauntanu nil'ibiri". 'Vajon ezen a 
helyen laktatok?', Maa tjusihitj? 'Mit építettél?' 

c) jövő idő 
Alanyi és tárgyas ragozás: (S l )+NT9-DU -Vx (-ntatju, -ndatju, -tatju, -ntatji, -ndarji, 
-tatji, -catju, -catji). 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: S l + N T 9 + D A i + V x (-ntaija, -ndaya, 
-tatja). 
Példák: Kuni"ia hoőatayum blankama? 'Hogy kell kitöltenem az űrlapot?', Timiria 
kuhi"ia hursatayini" maóunu" d'a? 'Hát most hogy megyünk vissza a sátrainkhoz?' 
Maa kuni"ia icayu? 'Na, most mi lesz?' Hojmagatanu kunimanu heöititayimi"? 'A sö-
tétben merre megyünk?' stb. 

Néha előfordulnak olyan kérdő mondatok is, ahol az igén nincsen módjel, csak a 
jövő idő jelével van ellátva. Ebben az esetben a hangsúlyozás és esetleg a mondatban 
szereplő kérdőszó utal arra, hogy kérdő mondatról van szó. Példák: Kanantanu 
b'ara"siői" labku? 'Mikor nyit a bolt?' Sanirsüóay nanuna? 'Játszol velem?' 

3) Feltételes mód (irreális) 
Ebben az igemódban a beszélő olyan eseményeket, cselekvéseket nevez meg, amelyek 
más körülmények között végbemennének. Kifejezhető vele óhajtás, kívánság, feltéte-
lesség. A módjelek után a szokásos igeragok állnak. 
Alanyi és tárgyas ragozás: (S l )+HAiA 0 T99+Vx (-h"aaőaa, -baaöas, -hiaőaa, -biaőaa, 
-hiaSaa, -biaőaa). 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: (S l )+HAiA 0 T9I+Vx (-h"aaöai, -baaöai, 
-hiaőai, -biaőai, -hiaőai, -biaőai). 
Példák: Munubaaőaam, ta" hilad'atatim. 'Megmondanám, de félek.' Hiind'ad'imi"a, 
kund"ahuaaőaamu", ta" biaői" tayati. 'Leszállt az éj, aludnánk, de nagyon erős a szél.' 
dmni nilibiaőaam. 'Bárcsak itt élnék!' 



114 

A feltételes mód analitikusan, tehát összetett szerkezettel is kifejezhető. Ebben 
az esetben az ige múlt idejű alakja mellett a létige gerundiuma (ihü") áll. A gerundiu-
mos alakok elláthatók birtokos személyragokkal. Ez a típusú szerkezet leginkább az 
összetett mondatokban jelentkezik: Bajka"a kuad'iia ihü", niia" tjonantutj kouh"aaőaa". 
'Ha az öreg meghalna, a gyerekek maguk maradnának.' Mau d'ürjhal'ikü isii a ihW'tü, 
tjusirhiaőaa ijandi"ai". 'Ha a föld mocsaras lenne, bizonyára remegne.' Ezeknek a 
mondatoknak a szerkezetét a 184-185. oldalon mutatjuk be. 

4) Óhajtó mód (optativ) 
Az optativ feltételességet, óhajtást fejez ki. A módjel után a szokásos igeragok állnak. 
Alanyi és tárgyas ragozás: (Sl)+HAiAo+Vx (-huaa, -baa, -hia, -bia, -hia, -bia). 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: (Sl)+HAiI+Vx (-h"ai, -bai, -hii, -bii). 
Példák: Kumaani mimbiatirj, hüata nácit] tanarisi, nagür nambakü bii"ita". Hová is 
mennének, egyre csak a három gyengécske egyre csak ment egymás után.' 

5) Elbeszélő mód (narratív) 
Olyan események, cselekvések, jelenségek elbeszélésekor használja a beszélő, amelyek 
megtörténtekor maga nem voltjelen, de mások elbeszéléséből értesült róluk. 
Alanyi és tárgyas ragozás: (Sl)+HAMHU+Vx (-batjhu, -b'atjhi, -bambu, -b'ambi, 
-bahu, -b'ahi, -h"atjhu, -h'atjhi, -h"ambu, -h'ambi, -h"ahu, -h'ahi). 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: (Sl)+HAMHAi+Vx (-batjha, -b'atjhi, 
-bamba, -b'ambi, -bah"a, -b'ahi, -h"atjh"a, -h'atjhi, -h"amba, -h'ambi, -h"ah"a, -h'ahi). 
Példák: Naagai" basubahutj. 'Azt beszélik, hogy jól vadászol.' D'esira koliSib'atjhi. 
'Azt beszélik, hogy az apád halászik.' 

A múlt és a jövő idejű alakok analitikus szerkezettel fejezhetők ki, mégpedig 
úgy, hogy a megfelelően ragozott főige mellett a létige ragozott alakja áll segédigeként. 
A múlt idejű alakokban a főige múlt időbe kerül, a létige pedig aorisztoszi narratívba: 

Katjkagiia d'ojbarua ni nüa nilid'aa ibahu. 
valamikor árva lány gyerek él-Perf-Sg3-subj van-Mnar-Sg3-subj 
'Élt egyszer egy árva lány.' 

A jövő idejű alakokban a főige jövő időbe kerül, mellette a létige aorisztoszi 
narrativuma áll: Koruőu"d'a biiW'siiSiitj íbahutj. 'Azt beszélik, hogy a faluba fogsz 
jönni.' 

6) Lehetőségi mód (inferential) 
Ha a beszélő nem látja az eseményt, cselekvést, amiről beszél, de számára úgy tűnik, 
hogy ez végbemegy, akkor az igét lehetőségi módba teszi. Ezzel az igemóddal fejezhe-
tő ki a kételkedés, bizonytalanság is. 
Alanyi ragozás, tárgyas ragozás: (Sl)+HATU+Vx (-h"atu, -h"aőu, -batu, -baöu, -h'ati, 
-h'aői, -b'ati, -b'aői) 
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Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: Sl+HATAi+Vx (-h"ata, -h"aőa, -h'ati, 
-h'aöi, -bata, -baőa, -b'ati, -b'aői) 
Példák: Kuni cimsabaőarj? 'Hát te meg hová tűntél?', D'etjkua barj taj cajhorih'aöi-ta". 
'A fehér kutya megijesztette a réneket.', dmni kund"ahuaturu". 'Úgy tűnik, hogy ti itt 
alszotok.' 

A mai nyelvben ezt az igemódot lassan felváltja egy analitikus szerkezet. Ebben 
az esetben a főige folyamatos melléknévi igeneve mellett a létige igemódos alakja áll: 

Siti maőajcüa ih"aSu. 
öpr0n vendégeskedik-Ptlmp van-Minf-Sg3-subj 
'Mintha vendégségben lenne.' 

A múlt idejüség úgy fejezhető ki, hogy a főige múlt időben áll, ezt a létige ige-
módos alakja követi: Siti maőüjsüa ih"aóu. 'Mintha vendégségben lett volna.' Mint 
ahogy a semleges időben, úgy múlt időben is kifejezhető igeneves szerkezettel. Ebben 
az esetben a főige befejezett melléknévi igeneve szerepel a mondatban: Taksa kuad'ümu 
tujsüad'aa ih"aőu. 'Úgy tűnik, hogy az a férfi jött meg.' 

Jövő idejű mondatokban a főige felveszi a jövő idő jelét, a létige pedig az ige-
mód jelét: Siti maöajsiita ih"aőu. 'Mintha majd vendégségbe menne.' 

7) Abessiv mód 
Ezzel az igemóddal olyan eseményre lehet utalni, ami nem ment végbe. 
Alanyi ragozás, tárgyas ragozás: (S l )+M3TUMAi"A 0 +Vx (-matuma"a, -maőuma"a, 
-matimi"a, -maöimi"a) 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: ( S l ) + M 9 T U M A i " I + V x (-matuma"i, 
-maőuma"i, -matimi"i, -maőima"i). 
Példa: 

D'esina kümaaraku kuniagal'ica kacamaóuma"am. 
apa-GenPxSgl kés-Nsim sehol lát-Mab-Sgl-subj 
'Az apáméhoz hasonló kést még nem láttam.' 

8) Figyelmeztető mód (prohibitiv) 
Akkor használja a beszélő, ha felhívja a hallgató figyelmét valamire, inti vagy óvja. 
Alanyi, tárgyas és reflexív ragozás: (Sl)+LI+Vx (-li, -l'i). 
Példa: Ta, toliaqkuaj, tana maalim nolhaőulim timiniküa. 'Na, te csaló, elhibázlak-e 
most!' 

9) Auditív 
Ezzel az igemóddal a hallás útján megismert cselekvés fejezhető ki. Ez az igemód ab-
ban eltér a többitől, hogy nem ragozott ige szerepel a kifejezésben, hanem névszói vagy 
határozói képzés. 

A határozói szerkezet a következőképpen épül fel: (S1 )+MUN9+" (-muna", 
-tnina"). Ebben az esetben a gégezárhang a határozói latívusz képzésére szolgál. 
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Példák: Tam'ia buaratundatu, bintisi"a d'el'iriaői rtil'ia koni'mina". 'így szólt éppen, 
amikor a rozsomák leesett.' Kunini hid'itia sojbumuna"? 'Hol hallatszik a nevető?' 
A névszói szerkezet a következőképpen épül fel: Sl+MUNUJ+Px. (-munuj, -minij). A 
birtokos személyragok közül a függő esetekhez járuló alakok jelennek meg. A -
MUNUJ morféma igei és névszói tőhöz is járulhat. A birtokos személyrag a szerkezet 
alanyát jelöli, őket az alanynak megfelelően akkor is ki kell tenni, ha az alany egyéb-
ként megjelenik a mondatban: Bantini bar] log'a"minici. 'Az utcán ugat a kutya.', 
Silicaküa tujmunucü. 'Hallatszik, hogy valaki jön.', TatH'ai" latja"bsamunucü. 'Csak a 
kiáltás hallatszott.' 

10) Kötelező mód (debitiv) 
Ez az igemód a cselekvés végrehajtásának kötelező érvényét fejezi ki. Használata igen 
ritka, ennek az lehet az oka, hogy hasonló jelentés gerundiumos szerkezettel is kifejez-
hető. (Ezt lásd a mondattant bemutató fejezetben, az 146. oldalon.) 
Alanyi és tárgyas ragozás: (Sl)+BSUT3+Vx (-bsuta, -bsuőa, -bsita, -bsiöa). 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: (Sl)+BSUTI+Vx (-bsuti, -bsuői, -bsiti, 
-bsiői). 
Példa: Koöubsuőam. 'Nekem meg kell ölnöm.' 

Az igemódos alakoknak képezhető a múlt ideje is, mégpedig úgy, hogy a főige 
módjeles alakja mellett a létige múlt idejű alakja áll: Taa cühani siaőirma b'arabsiőam 
isiiam. 'Ebben a pillanatban ki kellett nyitnom az ablakunkat.' 

Az igemód jövő idejű alakjaira alanyi ragozásban a - " S U T 3 3 (-"sutaa, -"sitaa, 
-"suőaa, -"siőaa) módjellel alkothatók meg. Meg kell jegyeznünk, hogy a módjel jövő 
idejű alakjai annyira ritkán fordulnak elő, hogy képzésükben az anyanyelvi adatközlők 
is bizonytalankodnak. Példák: Küö'ahü" siti basaőina taőu"sutaőaam. 'Holnap oda kell 
adnia nekem a pénzt.' Talua takanu mana büüki"am, tagata tarumsutaőaam süaruna 
nanu. 'Holnapután elutazom, ezért el kell válnom a barátaimtól.' 

11) Megengedő mód (admissiv-kohortativ) 
Szintén a nagyon ritkán előforduló igemódok közé tartozik. Ezzel az igemóddal a be-
szélő azt fejezi ki, hogy a cselekvés végrehajtásához hozzájárul. Az igemód jelentése 
hasonlít a magyar -hat/-het képzős igék jelentéséhez. 
Alanyi és tárgyas ragozás: S l+ - N K33+Vx (allomorf: -kaa) 
Reflexív és több tágyra utaló tárgyas ragozás: S l+ N K3I+Vx (allomorf: -kai) 
Példa: Koőukaina. 'Megölhetem magam.' Nikaatj d'indi", nüaca ihüta. 'Lehet, hogy te 
ezt nem hallottad, hisz te még gyerek vagy.' Bandi tjond'ikaautj! 'Menj csak ki! (Kime-
hetsz!)' 
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IGENEVEK 

Főnévi igenevek 
A nganaszanban kétféle főnévi igenevet különböztetünk meg: 

1. Az általánosan használt főnévi igenév végződése (Sl)-SAi (-sa / -sí / -si / -sa / -d'a / 
-di): tjamsa 'megenni', buad'a 'beszélni', tujsa 'megjönni', kuntud'a 'elaludni' stb. 

2. A másik főnévi igenév végződése -KAoJ-SAi (-kajsa, -gajsa), amely szintén az első 
tőhöz (Sl) kapcsolódik. Az így képzett főnévi igenevek a cselekvés befejezte utáni 
pillanatnyi állapotot fejezik ki. A képző J hangja gyakran beleolvad az őt követő S-
be meglágyítva azt: tuuga(j)sa 'éppen megjönni', kotuga(j)sa 'éppen megölni', 
cüüga(j)sa 'éppen elérni'. A képző csak perfektív igékhez járul, tehát pl. a barad'a -
baratad'a 'várni - megvárni' igepárból csak a barad'a alak veheti fel e képzőt. (A 
*baratakajsa alak nem hozható létre.) Példák: H"amtu lati"kajsa kandatatu 
hoalu"atu. 'Miután felvágta a fát, rárakta a szánra.' Tuugajsa d'atana latjürü. 'Meg-
jővén engem hív.' 

Melléknévi igenevek 
A nganaszanban öt különböző melléknévi igenevet tartunk számon: participium imper-
fectum, participium perfectum, participium necessitatis, participium abessivum és par-
ticipium passivum. 

Participium imperfectum (folyamatos melléknévi igenév) 

A participium imperfectum az ige által megnevezett cselekvést vagy történést folyama-
tosnak jelzi, azaz utal a tulajdonság és a főige egyidejűségére. Az igenév képzője: 
- N T U 9 (-ntua, -ndua, -tua, -ntia, -ndia, -tia, -ciia, -cia), amely az infinitívuszi tőhöz 
(Sl) járul: nilitia 'élő', kund"atua 'alvó', basutua 'vadászó' stb 
Ha az igető R mássalhangzóra végződik (pl. frekventatív képzőt tartalmaz), akkor az 
-NT- mássalhangzók kiesnek, tehát az igenév képzője - U 3 (-ua, -ia, -üa, -ia): tolarua 
'tolvajló, tolvaj', latjgüriia 'kiáltó', tairia 'repülő' stb. 

Participium perfectum (befejezett melléknévi igenév) 

A participium perfectum a tulajdonságként megnevezett cselekvést vagy. történést befe-
jezettnek, tehát a főigéhez képest előidejünek jelzi. Az igenév képzője - S U 9 D ' 3 9 
(-suad'aa, -siad'aa, -süad'aa, -siad'aa, -duad'aa, -d'iad'aa), amely az infinitívuszi tőhöz 
(Sl) járul. Az igenév képzője járulhat folyamatos és befejezett igékhez is: kuaduad'aa 
'aki meghalt', baratasuad'aa 'aki várt', nilid'iad'aa 'aki élt', kantid'iad'aa 'aki megfa-
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gyott', tjuhüntasüad'aa 'aki gyűjtött' stb. Ritkábban előfordul a - D ' 9 9 alakú képző is: 
bacad'aa 'az elkapott'. 

Participium necessitatis (gerundivum) 

A participium necessitatis a jövőben valaki által végrehajtandó cselekvést fejezi ki. Az 
igenév képzője - " S U T 9 (-"suta, -"sita, -"suőa, -"siőa, -"süta, -"sita, -"siiőa, -"siőa) az 
infinitívuszi tőhöz (Sl ) kapcsolódik: tujsiiSa 'akinek meg kell jönnie', basu'suta 'aki-
nek vadásznia kell', tarau"suta 'akinek dolgoznia kell', hoöata"suta 'akinek tanulnia 
kell' stb. 

Az igenévnek van múlt idejű alakja is: ( S 1 ) - " S U T 9 D ' 9 9 . Ebben az esetben 
olyan cselekvést fejez ki, amelynek be kellett volna következnie, de a cselekvő nem 
hajtotta végre: tujsüőad'aa 'akinek jönnie kellett volna', meliőa"siőad'aa 'akinek valamit 
csinálnia kellett volna' stb. 

Participium abessivum (tagadó igenév) 

Az igenév a tulajdonságként megnevezett cselekvést vagy történést olyannak jelzi, ami 
még nem ment végbe. Az igenév képzője az infinitívuszi tőhöz (Sl) kapcsolódó 
-M3TUMAi"Ao "ma t urna "a, -"matimV'a, -"maöuma"a, -maőimi"a): tujmaőuma"a 
'aki még nem jött meg', rtili"matimi"a 'aki még nem élt', büümatuma"a 'aki még nem 
ment el', kantimatima"a 'a még be nem fagyott', hoőat3maöuma"a 'a még nem tanuló'. 

Az igenévnek van múlt idejű alakja is: ( S l ) - M 9 T U M A i " A 0 D ' 9 9 : kotu-
m3tuma"ad'3B 'a még meg nem ölt'. 

Participium passivum 

A passzív igenév - M 9 9 képzője az infinitívuszi tőhöz (Sl) kapcsolódik. Alapvetően 
csak tranzitív igéből hozható létre: d'ebtumaa 'az elbeszélt', kotumaa 'a megöletett', 
ciim33 'az elrejtett', socalamaa 'a megvarrott', biramtimaa 'a megsebesült', stb. 

Az igenév múlt idejű alakja a ( S 1 ) - M 9 9 D ' 9 9 képző segítségével hozható lét-
re: kotum3dd'33 'a rég megölt'. Ennek az alaknak a használata igen ritka. 

Gerundium 
A gerundium olyan igenév, amely egyrészt kifejezheti a cselekvés vagy történés feltéte-
lességét, másrészt összetett mondatok esetén a tagmondatok cselekvésének egyidejű-
ségét. Ezt az alakot az összes északi-szamojéd nyelv ismeri. A nganaszanban a gerun-
diumnak két formája van: (Sl)-HÜ" (-hü, -hi, -bü, -bi) és (S1)-HÜ"NÜ (-hü"nü, 
-hi"ni, -bü"nü, -bi"ni) képzős alakok. A -HÜ" képzős alakok a jelen időre vonatkoznak: 
tujhü" 'ha/amikor valaki jön' , cetiibi" 'ha/amikor valaki tudja', ihü" 'ha/amikor valami 
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van' stb. A -HÜ"NÜ képzővel ellátott forma a jövő idejűséget fejezi ki: ihü"nü 'ha va-
lami lesz', tujhü"nü 'ha valaki jönni fog' stb. 

A cselekvés végrehajtóját (ágens) a gerundiumon megjelenő birtokos személy-
rag jelöli: tujhüna 'ha/amikor én jövök' , tujhü"nüna 'ha/amikor én majd megjövök' . A 
gerundium a függő esetekhez járuló birtokos személyragokat veszi fel. 

Az ige gerundiumos alakjai igen gyakran fordulnak elő az időhatározói aláren-
delést kifejező mondatsürítő szerkezetben. Erről a mondattípusról a mondattani feje-
zetben részletesen szólunk. Lásd az 179-180. oldalon. 

Supinum (célhatározói igenév) 
A supinum segítségével célhatározói szerkezetek fejezhetők ki. A cselekvés végrehajtó-
ját a supinumon kötelezően megjelenő birtokos személyrag jelöli. Az igenévhez a füg-
gő esetekhez járuló birtokos személyragok járulnak. A nganaszanban a célhatározói 
igenévnek két alakját különböztetjük meg. A (S1 ) -NAK3 (-naka, -naga, -n'aka, -ríaga) 
képzővel a pozitív jelentésű alakok hozhatók létre: hoöatanaganu" 'hogy tanuljunk', 
kontunakana 'hogy elvigyelek'. 

A tagadó jelentésű alakok képzője a (S1) -MU N K9 N T9 (-muijkata, -miijkata, 
-müijkata, -miijkata, -murjgata, -miijgata, -mürjgata, -miijgata). A képző összetett, első 
tagja a -MUN nomen actionis képző, míg második tagja az elatívuszrag: nijkumuijgata 
'hogy az ember ne izzadjon', büümiiijgaiata 'hogy te ne menjél el ' , d'oralamuijkata 
'hogy ne kezdjen el sírni' stb. 

A NÉVSZÓK PREDIKATÍV RAGOZÁSA 

A mondatban szinte bármely szófaj (névmás, igenév, határozószó stb.) állhat állítmány-
ként, mégpedig úgy, hogy felveszik az igei személyragokat. Ez alól csak a személyes 
névmás kivétel, mivel ezek az alakok igei személyragok nélkül töltik be az állítmányi 
szerepet. A predikatív végződések az alanyi ragozás személyragjaival egyeznek meg. 

Személy Sg Du Pl 
1. -M -MIN -MU" 
2. -D - R I n -RU" 
3. - 0 -K9J 

A predikatívan ragozott nem igei állítmánynak is van múlt és jövő ideje. Ebben az eset-
ben a szó igei személyragokkal ellátott alakja mellett kopulaként az isa létige időjeles 
alakja is szerepel. 
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' JÓ' 
32 Sg 1 mana naagaam 
Jj Sg2 tana naagaaij 

Sg3 siti naagaa 

'nagybácsi' 
Du 1 mi isimi 
Du2 tii isiri 
Du3 siti isigaj 

'vadász' 
Pll mitj basutuami" 
P12 titj basutuari" 
P13 sititj basutua" 

•o 

E 

SO > 

JO 'nagybácsi' 
Du 1 mi isimi isüami Sg 1 mana naagaam 

isüam 
Sg2 tana naagaaij isüatj Du2 tii isiri isiiari 

Pll 

P12 

Sg3 siti naagaa isüa 

' jó' 
Sgl 

Du3 siti isigaj isüagaj P13 

'nagybácsi' 
Pll mana naagaam isiióam Du 1 mi isimi 

isüóami 
Sg2 tana naagaaij isüóatj Du2 tii isiri isiiőari P12 

Sg3 siti naagaa isüóa Du3 siti isigaj 
isüőagaj 

'vadász' 
mit] basutuami" 
isüami" 
titj basutuari" 
isüari" 
sititj basutua" isüa" 

'vadász' 
mii] basutuami" 
isüőami" 
tirj basutuari" 
isiiSari" 

PI3 sitit] basutua" isüda" 

Ha személyes névmás áll áüítmányi szerepben, akkor az nem veszi fel az igei 
személyragokat: 0ma tana. 'Ez te vagy.' 
Példamondatok a predikatív ragozás használatára: 
Főnév: Mana d'ed'im. 'Én apa vagyok.' 
Névmás: Tii siliri? 'Ti ketten kik vagytok?', Tana maatjunatj' 'Te mi vagy?' 
Melléknévi igenév: Tana H"acüramugata imaatj. 'Te Pajturmából származol.' 
Számnév: Sititj bii"titj, titj cetariari". 'Ok tízen vannak, ti csak négyen vagytok' 
Határozószó: Kuntaga"am. 'Messze vagyok.', Mana tamnum. 'Én ott vagyok.' 

A predikatívan ragozott névszók birtokos személyraggal is elláthatók, ebben az 
esetben a birtokos személyrag megelőzi az igei személyragot (Px-Vx sorrend): 

Mitjgümüna tana d'esi-ra-m. 
[tő]-hátSufrPxSgl te apa-PxSg2-Sgl 
'Hát én a te apád vagyok.' 
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HATÁROZÓSZÓK 

Morfológiai felépítésük alapján a nganaszan határozószókat három csoportba oszthat-
juk őket: I) p r i m e r , 2) r a g o s v a g y k é p z e t t 3) ö s s z e t e t t határozószók. A lég-
ritkábbak a primer, tehát sem raggal, sem képzővel el nem látott határozószók (pl. talu 
'tegnap / holnap'). Ragos vagy képzett határozószót sokkal gyakrabban találhatunk. A 
határozószók egy része nem a megszokott ragokat, hanem ún. ősi esetragokat vesz fel. 
Ezek a határozószók főnévi, névmási (am-, ta-) vagy gyakrabban névutói eredetűek, 
amelyeken az ősibb, primer esetragok fordulnak elő. Az így létrejött határozószók már 
lexikalizálódtak. Az ősi esetragok a következők: 

Esetrag Mélyszerkezet - Allomorfok 
Lat _N 

Lok -NU -nu, -ni, -nii, -ni 
El - T 9 -ta, -öa 
Prol - M 9 9 N U 

1 
-mddnu, -mddtii 

Ezek az esetragok többnyire hely- és időhatározókon fordulnak elő. A helyhatározóknál 
iránynégyességet figyelhetünk meg, míg az időhatározókon többnyire a lokatívuszi, 
elatívuszi, ritkábban latívuszi esetrag jelentkezik. Ez arra enged következtetni, hogy 
ezek az idő-határozószók is tulajdonképpeni helyhatározók, melyek időhatározóként is 
használhatók. 

A határozószók nemcsak az ősi esetragokkal láthatók el, hanem a ma használa-
tos esetragokkal is. Néhány esetragnak a képzőkhöz hasonló speciális funkciója alakult ki: 
1) A többes számú birtokos eset segítségével melléknévből mód- és időhatározószó 
képezhető: naagaa ' jó' —> naagai" ' jól', íjukagaa 'sok (Adj)' —» tjukagai" 'gyakran'. 
2) Hasonló funkciót tölt be az egyes szám prolatívusz ( -M9NU) is: arakara 'szép' —> 
arakaramanu 'szépen', narjhua 'rossz' —> natjhuamanu 'rosszul'. 
3) Szintén különleges funkcióval rendelkezik a többes számú prolatívusz (-"M9NU) 
is, segítségével a disztributív-temporaliszi (ismétlődő időviszonyt kifejező) határozó-
szók alkothatók meg: sirü 'tél' —> sira"manu 'telente', tatja 'nyár' —> taiju"manu 'nya-
ranta' . 

Vannak olyan határozószók is, amelyek képzőkkel vannak ellátva, azonban csak 
néhány képző vesz részt a képzésben. Esetenként előfordul, hogy nem rendszerszerű 
képzésről, hanem a képzett szó eseti lexikalizációjáról van szó. 

A (S2)- C S9BT9 szociatív, azaz társhatározói képzővel módhatározószók ké-
pezhetők: rjubusabta 'ujjastul', nüasabta 'gyerekestül', taasabta 'rénestül', kab'asabta 
'sámánruhástul' stb. 

A (Sl)-KAJ, (Sl)-KALI fosztóképzőkkel szintén módot és körülményt kifejező 
határozószók alkothatók: kantagaj 'szán nélkül', tjandujkal'i 'csónaktalanul' stb. 
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Az eseti képzések közé tartozik a gerundiumi alak lexikalizációja: küd'ahii" 
'holnap' [felébredve]. 

Léteznek olyan határozószók is, amelyek szóösszetételként lexikalizálódtak. 
Ebben az esetben mindig egy időre utaló főnév és legtöbbször az ama 'ez' mutató név-
más összetételéről van szó. A névszó általában valamilyen esetragot is felvesz, esetleg 
névutó járul hozzá: amad'alitanu 'ma', tjam'ajhüad'a 'tavaly', amahüad'a 'idén' stb. 

Számon tarthatunk olyan határozószókat is, amelyek névutójukkal lexika-
lizálódtak. A leggyakoribb eset egy időtartamra utaló főnév és a d'a névutó kapcsolata, 
de előfordulnak más névutók is: tatjad'a 'nyáron', norud'a 'tavasszal', sirüd'a 'télen', 
kambad'a 'kora tavasszal', d'alid'a 'nappal', hiind'a 'éjjel', küő'atud'a 'reggel', taabaőa 
'azóta', taacühani 'akkor' stb. 

Az alábbiakban a határozószókat szintaktikai funkciójuk alapján soroljuk fel. 
Nem áll módunkban az összes határozószó felsorolása, csak a leggyakrabban használ-
takat mutatjuk be. 

Helyhatározók: 
amad'a ~ amani 'ide', amni 'itt', amkata 'innen', amaani 'ott (Prol)' 
bandu"ua 'felfelé', bantunu 'fent', bantuőa 'fentről', bantumaanu 'fenti hely mentén' 
bandi 'az utcára ki' , bantini 'kint', bantiőa 'kintről', bantimaani 'kinti hely mentén' 
baranu 'a parton' (bara 'széle vminek') 
d'era 'középre', d'erni 'középen', d'erkata 'középről', d'ermaani 'vminek a közepe men-

tén' 
hu"ua 'hátra', huanu 'hátul', huaőa 'hátulról', huamaanu 'vminek a hátsó része mentén' 

(hua 'hátsó rész') 
kadamanu 'körül' 
kinsi ~ kinsi'"a'lefelé', kinsini 'lent', kinsiöa 'lentről' 
kuntaga"ad'a 'messzire', kuntaga"atanu 'messze', kuntaga"agata 'messziről', 

kuntaga"amaanu 'messze (Prol)' 
maki"ia 'hátra', makini 'hátul', makiőa 'hátulról', makimaani 'hátul' (maku 'hát ') 
mii"a 'ide' 
najbid'a 'messzire', najbitani 'messze', najbiöa 'messziről' (naj 'messziség') 
nera"a 'előre', nerani 'elöl', neraöa 'elöről', neramaani 'elöl' (neraa 'első rész') 
ni ríni 'szemben' 
tjilV'a ~ #í7a'lefelé\ rjil'anu 'lent', íjil'aöa 'lentről', rjil'amaanu 'lenti hely mentén' {rjil'a 

'alsó rész') 
tanda - tani ~ tani"ia 'oda' 
taba"a ~ taba 'oda', tamnu - tamni 'ott', tamkata 'onnan', tamaanu 'ott (Prol)' 
tajiji 'szembe', tajrjini 'szemben' 
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Időhatározók: 
talu 'tegnap / holnap', küö'ahü" 'holnap', d'ala" talu 'minden nap', talua takanu 'teg-

nap előtt / holnapután' 
huanu 'aztán', nokunu 'hamarosan', tani 'akkor', hünsaraanu 'régen', helini ~ helir'ani 

'néha', tal'iani 'rögtön' 
helir'ai" 'néha' 
hiiata 'mindig' (variánsa: hüati" PILat), 
mdrs 'hamarosan' 
neraőa 'kezdettől fogva', tagat a 'aztán', tasiaSa 'most' 
kaijkagal'ici 'soha' 
taga"a ~ tag ad'a 'aztán' 
tarju"manu 'nyaranta', sira"mdnu 'telente', d'ala"m3nu 'nappalonként' 
katjka 'már' 
timin'a 'most' 

Módhatározók: 
3r3k3r3msnu 'szépen', hel'id'amani 'egyenletesen', homagamanu 'élesen', natjhamanu 

'rosszul', tanuamanu 'ritkán' stb. 
herani 'együtt' 
kanimal'i" 'korán', kuntagai" 'sokáig', lakar'ar'ai" 'hirtelen', nakiirü" 'háromszor', 

yonai" 'megint', tjukagai" 'sokszor' stb. 
kab'asabta 'sámánruhástul', nüasabta 'gyerekestül', tjubusabta 'ujjastul', taasabta 

'rénestül' 
bik'al'i 'víz nélkül', d'ütüg'al'i 'kezetlenül', kantagaj 'szán nélkül', makaj 'sátor nélkül', 

nemigal'i 'anyátlanul', tjandujkal'i 'csónaktalanul', sakirkaj 'cukortalanul', taagaj 
'réntelenül' stb. 

tanV'ia ~ tani 'így' 
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NÉVUTÓK 

A névutócsaládok tagjain ugyanazok a primer esetragok fordulhatnak elő, amelyeket a 
határozószók is felvehetnek. Egyes névutók esetében az ősi rag helyett a ma használa-
tos rag kerül a névutóra. Az ősi ragok a következők: 

Esetrag Mélyszerkezet Allomorfok 
Lat N 

Lok -NU -nu, -nj, -nü, -ni 
El - T 3 -ta, -Ö3 
Prol - M 9 9 N U -maanu, -msani 

A névutók alaptagja főnév vagy melléknévi igenév lehet. 
A névutós szerkezet a mondatban legtöbbször hely- vagy idővonatkozású hatá-

rozói viszonyt fejez ki. A helyhatározói viszonyt kifejező névutók általában az irányné-
gyességnek megfelelően a 'hol', 'honnan', 'hová', 'mi mentén' kérdésekre adhatják 
meg a választ, de vannak egyalakú névutók is. Egyes névutók, nemcsak hely-, hanem 
időviszony vagy akár más jelentés kifejezésére is képesek. Sok névutó főnévi eredetre 
vezethető vissza. A névutókat aszerint csoportosítjuk, hogy a velük alkotott szószerke-
zetek milyen határozói viszonyt fejeznek ki. Csak a leggyakrabban használt névutókat 
soroljuk fel. 

A helyhatározói viszonyt kifejező névutók a következők: 

Latívusz Lokatívusz Elatívusz Prolatívusz 
bantu 'fölé' bantunu bantuöa bantumaanu 
bsrd 'szélére' barani baramaanu 
d'era 'közé' d'erni d'erkata d'ermaani 
d'üőid'ara 'középre' d'üóid'arni d'üőid'arkata 
d'iiti 'középre' d'ütini d'ütaőa d'ütimaani 
kad'a 'mellé, köré' kad'anu kad'aőa kad'amaanu 
kund'i '-ba/-be' kunsini kunsiőa kunsimaani 
na '-hoz/-hez/-höz' nanu nata ~ nagata namaanu 
ni '-ra/-re' nini nita nimaanu 
niid'a 'irányába' niini' niiőa 
íjil'a 'alá' yil'anu tjil'aöa íjil'amaanu 
tag a ~ tagad'a 'mögé' takanu takaőa takamaanu 

Vannak olyan helyhatározói névutók, amelyeknek csak egy alakja van: 
d'a '-ba/-ba': labku d'a 'boltba', Moskoba d'a 'Moszkvába', Dud'inka d'a 'Dugyinkába'. 
d'aői"kü 'szemben': Manu" d'aöV'kü hiragaa íansa baöuatatu. 'A sátrukkal szemben 

nagy bokor nő'. 
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niid'a 'vmi irányában található, vmi felé': 13ua niid'a satjülVa, sirja niid'a satjülVa, 
rjarbuőa niid'a saqül'i"a. 'Dél felé nézett, észak felé nézett, kelet felé nézett.' 

A hely- és időviszonyt kifejező névutók a következők: 

Latívusz Lokatívusz Elatívusz Prolatívusz Alapszó 
nera 'elé' nerani neraőa neramaani neraa 'első rész' 
ciiba '-ig' ciihani cühaőa cüha 'időpont' 
hua 'után' huanu huaSa huamaanu hua 'hátsó rész' 

Példamondatok: D'alia yamkatu nerani nobtimimb'ata". 'Ebéd előtt megmosakszik.', 
Bmkata Balacaana ciiba siti d'ali hira heöibsa. 'Innen Volocsánka kétnapi járásra van.', 
Taa ciihani d'esima bajka"imsüa. 'Azóta az apám megöregedett.', Maőajcü" naturj 
huanu cii"taki"a mata. 'A vendégek egymás után merftek be a sátorba.', Dül"aöa d'a 
d'itubü"ana huanu d'esira tuu"o. 'Miután rálőttem a farkasra, megjött az apád.' 

A csak időviszonyt kifejező névutók a következők: 
baimanu 'időtartam alatt/óta': D'ala" baimanu taijkagaa bia hiamimb'ati. 'Napok óta 

erős szél fúj . ' Casa baimanu toli"aru". 'Egy órán át loptatok.' 
baaőa 'óta': Moskobatanu d'üőürhW'atu baaőa siti nikati siligal'icani bua". 'Moszkvá-

ban járta óta nem beszél senkivel.' 
baiihii" 'elteltével': Nakiira hii baühii" nimbi"a yanasanacü" tanda d'oijacü 

rjataguaru". 'Három éjszaka elteltével ezeket a lékeket nézzék meg az öregek.' 

A részeshatározói viszonyt kifejező névutók a következők: 
d'a '-nak/-nek': Tamutjku mununtu taa d'a. 'Az egér mondja a rénnek.' 
d'aői"kü '-nak/-nek, -ért': Mana d'aői"kiina amti kanta, siti d'aői"küti taka kanta. 'Ne-

kem ezt a szánt, neked azt a szánt.' 

Társhatározói névutó: 
nanu '-val/-vel': Somatu" d'omtasua" d'iiraki" nanu. 'Az enyecek a nyenyecekkel har-

coltak.', Mana tuu"om ninina nanu. 'A bátyámmal jöttem.' 

Ok- és célhatározói névutó: 
niiőa 'miatt, végett': Mitj tanda karsu niiőa mund'ü"sütami. 'Emiatt a dolog miatt még 

beszélünk.' Ninti tu" surua niiőa. 'Az eső miatt nem jött.' 

Egyéb névutók: 
koma ~ komanu ~ komaanu 'kívül': nüana koma 'a fiamon kívül' 
babaata 'helyett': N'emina babaata rjad'aőú koni"sita. 'Az anyám helyett a húga megy 

el.' 
niimanu '-ról/-ről, -ra/-re': Tana maa niimanu sinariijiij? 'Mire gondolsz?', Basuőa 

niimanu d'ürimiti. 'A vadászatról mesél.' 
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A névutók birtokos személyragos alakjai 
A személyes névmás névutós alakja a magyarhoz hasonlóan fejezhető ki, tehát a névutó 
az adott számnak és személynek megfelelő birtokos személyragot veszi fel, mégpedig 
ezeknek a függő esetekhez járuló formáit. Az így ragozott névutók önállóan használha-
tók, de sok esetben megjelenik előttük a személyes névmás is. 

tjil'anuna 'alattam' rjű'anuni 'kettőnk alatt' yil'anunu" 'alattunk 
tjil'anunta 'alattad' qiíanundi 'kettőtök alatt' tjiíanundu"'alattatok' 
íjil'anuntu 'alatta' íjil'anundi 'kettőjük alatt' rjü'munduy 'alattuk' 

Példamondatok: Tana babaatata mii] kona"amu". 'Helyetted mi mentünk.', Tiq niiőatu" 
amni laői"tim nili". 'Miattatok nem tudok itt élni.' Band'a" siti komanuntu. 'Rajta kívül 
mindenki.' 



SZÓALKOTÁSI MÓDOK 

SZÓKÉPZÉS 

Minden képzőcsoport mellett megadjuk, hogy mi lehet a képzés kiinduló, valamint 
végpontja. A képzőknél eltekintünk az allomorfok felsorolásától, de megadjuk, hogy 
melyik tőhöz kapcsolódnak. A következő rövidítések fordulnak elő: 
Nom: névszó Subs: főnév Adj: melléknév Verb: ige 
Adv: határozószó Num: számnév Pos: névutó Pron: névmás 

Denominális nomenképzők (Nom —> Nom) 
1. A kiválasztó képzők: (Subs —» Subs, Adj —> Adj, Pron —> Pron) 
Az összes északi-szamojéd nyelvben találhatunk ún. kiválasztó képzőket. Az így kép-
zett szavak azt fejezik ki, hogy a tárgy egy adott csoportból lett kiválasztva. 

1.1. Dualisi kiválasztó képző (S1)-D'Ü0M. 
A tárgy egy kéttagú csoportból választható ki: heijksd'üm 'a fekete a kettő közül', 
mend'ad'adüm 'az újabb a kettő közül', kud'üm 'melyik a kettő közül', tsd'üm 'ez a 
kettő közül' stb. 
1.2. A (S2 ) -BT93 képzőnek kijelölő szerepe van. Igen gyakran jelentkezik családta-
gokat megnevező szavakon, valamint helyet megnevező mellékneveken: ninibtds 'az 
idősebb', gabubtss 'a legidősebb (a nővérek közül)', tjad'abtaa 'a fiatalabb testvér', 
miibt33 'közeli', d'üőibtdd 'középső', bsrsbtds 'szélső', husbtss 'hátsó' stb. 

2. Augmentatív (nagyító) képzők: (Subs —> Subs, Adj —»Adj) 
2.1. (S2)-"3: cesiti"3 'nagyon hideg', d'ebsalka"a 'bozontos szemöldökű', d'ünta"a 
'nagyon süket', nsmb3"3 'nagyon rossz', ani"ka"a 'nagyon nagy' stb. 
A " 3 > A"A, lásd a 43. oldalon. 

2.2. Az (S2)-RA1"3 képző ritkán jelentkezik és mára már elvesztette produktivitását, 
tehát már nem képeznek vele új szavakat: d'ikara"a 'nagy hegy', tolara"a 'nagy tol-
vaj', d'üntara"a 'nagyon süket', kotara"a 'nagy vihar', murjkarba"a 'nagy fa' stb. 
A " 9 > A"A, lásd a 43 . oldalon. 

2.3. A (S3)-RBAi"3 képzővel ellátott szavak azt fejezik ki, hogy a jelölt tulajdonság 
erőteljesen jelentkezik: ani"kaurba"a 'nagyon nagy', d'ünt3rba"a 'nagyon süket', 
hul'ürba"a 'hatalmas kő' , searbV'a 'hatalmas lyuk' stb. Az augmentatív jelentés hang-
súlyozottabb, mint az előző két képző esetében. 
A " 9 > A"A, lásd a 43 . oldalon. 
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3. Diminutiv (kicsinyítő) képzők: (Subs —) Subs, Adj —> Adj) 
3.1. (Sl)-NKUo: arakaraku 'szépecske', baluaku 'szigorúcska', naagaku 'elég jó ' , 
nenacaku 'nagyocska', riiiaku 'kisgyerek', tamuqku 'egér', kaanaijku 'patakocska' stb. 
3.2. (S2)-A0"KU0: Az alapszó S2 tövéből a képző előtt az utolsó magánhangzó ki-
esik. Pl. hora 'arc', S2-tő: hora —»hora"ku 'arcocska'. További példák: bakira"ku 
'kis hegycsúcs', d'ikara"ku 'hegyecske', kola"ku 'halacska', sama"ku 'sapkácska', 
tantaga"ku 'egy kissé széles' stb. 
3.3. (S2)-ADKU0: Az alapszó S2 tövéből ebben az esetben is kiesik a képző előtti 
utolsó magánhangzó: kona 'kölyök', S2-tő: kona —» konaijku 'kölyköcske', 
d'aqurarjku 'kis tundra', d'amaőarjku 'vadállatocska', barusatjku 'ördögöcske', 
lararjku 'tapasztalatlanka', maőatjku 'sátracska', nambayku 'rosszacska' stb. 
3.4. A -MA"KUo képző összetett, rendszerint személyneveken fordul elő. A képző 
második eleme az -A"KU 0 kicsinyítő képző, míg az első tagja a -MUN nomen 
actionis képző. Példák: D'bjirtia"ku, Labti"m'a"ku, Domtuma"ku. 

8. Szimilatív (hasonlító) képző (S1)-R3KU: (Subs -> Adj, Post Adj): 'valamihez 
hasonló, -szerű': d'esiraki 'az apára hasonlító', hetjkaragi 'feketeszerü', kümaaraku 
'késszerü', naragura 'rád hasonlító' (Pos+Nsim+PxSg2), naraguma 'rám hasonlító', 
h"alaraku 'kemény' ['kőhöz hasonló'], kintaraku 'szürke' ['füstre hasonlító'], bigajl'aku 
'folyóhoz hasonló', malagu 'sátorhoz hasonló', balagu 'kutyához hasonló'. 
A z R msh. előtt l lesz (r —>l/C#_). Részletesebben lásd a 68. oldalon. 

9. Nomen possessoris képzői: (Subs —»Adj) 
A nomen possessoris képzőkkel ellátott szavak azt fejezik ki, hogy a tárgy az alapszó-
val jelölt tulajdonsággal rendelkezik. 

9.1. ( S l ) - T 3 3 : h"aaöaa 'fás', koliöaa 'halas', kourütaa 'napos', nenamataa 'szom-
szédos', kouöaa 'napos', nujbaőaa 'szomorú', maiöaa 'májusi' stb. 
9.2. (S1)-LA,(")A0 - -RA|(")A0 : h"aluraa 'köves', kocalaa 'beteg', soruala"a 
'esős', tonsiraa 'viharos', kintalaa 'füstös', nikali"a 'erős', tansalaa 'családos', 
h"andula"a 'ravasz', d'iali"a 'zuzmós' stb. 
9.3. (Sl)-NAi"A0 : d'üana"a 'homokos', dhni"a 'zuzmós'. A képző ma már nem 
produktív és igen ritka. 
9.4. ( S l ) - N 3 3 : d'üanaa 'homokos', cüü"naa 'különálló'. A képző elszigetelten fordul 
elő, ma már egyáltalán nem produktív. 
9.4. (Sl)-BUO: nimbia 'felnőtt' ['névvel bíró'], d'ebtabua 'ludas', kakurbia 'ködös'. 
9.5. (S3)-LK9: cimialka 'éles fogú', d'ebsalka 'bozontos szemöldökű', d'end'alka 
'értékes', mersalka 'nagy vállú', tjondalka 'értelmes' stb. 

10. Nomen possessoris loci (S1)-TU3 (Subs -> Adj) 
A melléknév azt fejezi ki, hogy valami az alapszóval jelölt helyhez tartozik: turkutia 'a 
tóhoz tartozó', matua 'sátorhoz tartozó', sed'aatia 'úthoz tartozó', baguőatia 'tengerhez 
tartozó'. 
11. ( S ^ - T ' A J : (Subs —> Subs). A képző segítségével kifejezhető, hogy az alapszó mint 
játékszer értendő: taaő'aj 'játékrén', niiaó'aj 'baba', kantaő'aj 'játékszán', mataö'aj 'já-
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téksátor' stb. 
12. Múlt idejű névszó képzője ( S l ) - D ' 3 3 (Subs Subs): 
cajbad'aa 'volt gyomor ' , basad'aa 'volt vas', kantad'aa 'volt szán', tuntid'aa 'volt sarki 
róka', buaőud'aa 'elhangzott szavak' stb. 
13. A fosztóképző (Sl ) -KAJ (Subs —> Subs) leggyakrabban az isa létige participium 
imperfectumával (icüa) együtt jelenik meg a szószerkezetben: sejmikaj icüa 'vak' 
[ 'szem nélkül levő'], ciirüg'aj icüa 'felhőtlen', nig'aj icüa 'nőtlen', nüagaj icüa 'gyer-
mektelen', d'iag'aj icüa 'zuzmó nélküli' stb. 
14. A (S l ) -T I " képző segítségével elvont főnevek képezhetők: (tő —> Subs): d'iiraöi" 
'mélység', hel'iői" 'segítség', satjkaöi" 'súly', tatjkaöi" 'erő' stb. 
15. Limitáló (korlátozó) képző (Sl)-RAiA0 'csak' (Subs —> Subs, Adj —> Adj): 
rjarkaraa 'csak medve', tjuaraa 'csak ajtó', koliria 'csak hal', bigajl'aa 'csak folyó' stb. 
16. A (S3 ) -"BAL9 képzőnek speciális jelentése van: 'valamiben való bővelkedés' 
(Subs —> Adj): kuri"b'ala 'piszkos', siru"bala ' jeges', d'ia"b'ala 'zuzmóban gazdag', 
h"al'ü"bala 'köves' , nekiru"bah 'koszos', kombu"bala 'hullámokban gazdag' stb. 
17. A -KUo képző elhomályosult tövekhez járul, segítségével főnevek, illetve mellék-
nevek képezhetők: negiku 'kosz, koszos', siőajku 'világos', sumugu 'siker' , sorjku 
'nyers' , kabtajku 'síkfelület' stb. A képző ma már nem produktív. 
18. A - K 3 képző segítségével elhomályosult tövekből vagy névszókból hozható létre 
főnév: hakaga 'melegség', hojmaga 'sötétség', d'araga 'betegség', nersaga 'ellenség' 
stb. A képző mára elvesztette produktivitását. 
19. A - D ' 9 konnegatív-reciprok képző (viszonossági kollektívumképző) (Subs 
—> Subs): A képzővel olyan főneveken találkozhatunk, amelyeken hangsúlyozzuk, hogy 
a cselekvők a cselekvést együtt hajtják végre, a megnevezett személyek egymáshoz tar-
toznak. A képző segítségével sokszor új lexéma jön létre. A képzett alakok legtöbbször 
dualisban állnak: ninid'agaj 'a báty és a nővér' (<— nini 'báty'), nisid'agaj 'házastársak' 
(<— ni 'nő') , qahud'agaj 'a nővér és a báty' (<— tjahu 'nővér ') . Példamondatok: 
Tagatandi tjonai" bii"iagaj tagaj nisid'agaj. 'Aztán megint elmentek, ezek a házas-
társak.', Dahud'agaj sanirügaj. 'A nővér és a báty játszanak.' 

Deverbális nomenképzők (Verb —> Nom) 
1. Nomina loci (Verb —> Subs) 
A nomen loci képzőivel ellátott névszók a cselekvés helyét jelölik meg. 

1.1. A (S1 ) -R9MU képzővel ellátott névszók a cselekvés szokásos helyét fejezik ki: 
basuramu 'vadászhely', katuramu 'legelő', nilirami ' lakóhely', tatju"lamu 'nyári szál-
lás'. Az R msh. előtt / lesz (r —>UC#_). Részletesebben lásd a 68. oldalon. 
1.2. A (S1)-BSAn képzővel ellátott főnevek olyan cselekvés helyét jelölik, ami csak 
időlegesen megy végbe: basubsa 'vadászhely', katubsa ' legelő', barabsa 'váróhely'. 
Mássalhangzós tövek esetében a B kiesik (C —> 0 / C|#_ C3). Részletesebben lásd a 40. ol-
dalon. A képző N hangja alanyesetben már lekopott, de ragozás során ismételten jelentke-
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zik. Lásd az 54. oldalon. 
1.3. (S1) -S9MU: rjamursamu 'asztal', karad'ami 'leszállóhely', taibaa d'amu'samu 'a 
madarak repülési útvonala', sad'ai"sami 'hely, amit útnak használnak'. A képző igen 
ritkán fordul elő. 
Az S a fokváltakozás következtében válhat cf-vé. Lásd a 61-64. oldalon. 
1.4. (S1 ) - "MU9: hesiria"mia 'a transzbaesés helye', matumua 'a hely, ahol valamit • 
elvágtak'. A képző után állhat a - D ' 9 9 képző. Az így képzett szavak az elmúlt cse-
lekvés helyét fejezik ki: nilimiad'aa 'a hely, ahol laktak', basu"muad'aa 'a hely, ahol 
vadásztak' stb. 

2. Nomina actionis (Verb —» Subs) 
A nomen actionis képzővel ellátott szavak megnevezik a cselekvést vagy a történést. A 
nganaszanban sok esetben ugyanazzal a képzővel ellátott szavak egyszerre jelölik a 
cselekvést és annak eredményét is (nomen acti). 

2.1. A (S1)-BSAN képzős szavak a cselekvést nevezik meg: bacabsa ' lélegzés' , 
büiibsa ' járás' , kuabsa 'halál', d'iabs'a 'születés' stb. 
Mássalhangzós tövek esetében a B kiesik (C —> 0 / C|#_ C3). Részletesebben lásd a 40. olda-
lon. A képző N hangja alanyesetben már lekopott, de ragozás során ismételten jelentkezik. 
Lásd az 54. oldalon. 
2.2. (S2 ) - "MU9: d'ia"mia 'születés', íjondV'mia 'kimenés', basu"mua 'vadászat' stb. 

Az nem teljesen világos, hogy milyen szemantikai különbség van a -BSAN és a - " M U 9 
képzős szavak között. Valószínűleg a - "MU9 képzővel ellátott főnévek jobban hangsú-
lyozzák a cselekvés befejezettségét, míg a -BSAN képzős szavak jelentése ebből a 
szempontból semleges. 

2.3. A ( S 1 ) - H Ü " 9 képzős szavak valamilyen, a múltban lezajlott cselekvést nevez-
nek meg: kuabu"a 'halál ' , nemimhi"a 'anyává válás', büübü"a 'járás, jövetel ' . 
A H a fokváltakozás következtében válhat b-vé. Lásd 61-64. oldalon. 
2.4. A (S1)-MUN képzős szavak a jelenben lezajló cselekvést nevezik meg: süd'a"mü 
'vég' (lásd még süd'a"müa 'vég'), baőuamu 'növekedés' stb. 
A képző N hangja alanyesetben már lekopott, de ragozás során ismételten jelentkezik. Lásd az 
54. oldalon. 

3. Nomen instrumentális (Sl)-BSAN(Verb —» Subs). A képzővel ellátott szavak meg-
nevezik a cselekvés eszközét: d'ürkabsa 'húzóháló', hoőabsa 'ceruza', kola"sa 'villa' . 
Mássalhangzós tövek esetében a B kiesik (C —> 0 / Ci#_ C3). Részletesebben lásd a 40. oldalon. 
A képző N hangja alanyesetben már lekopott, de ragozás során ismételten jelentkezik. Lásd az 
54. oldalon. 
4. Nomen agentis (Verb —> Subs) 
A nomen agentis képzős főnevek megnevezik a cselekvő személyt. 

4.1. A (S2)-SI képzős szavak a cselekvés szokásos végrehajtóját jelölik. Az így kép-
zett szavak gyakran foglalkozásnevek: basusi 'vadász', koliöisi 'halász', tamtusi 'el-
adó', hoőasi 'tanár, titkár' stb. 
4.2. A (S1 ) -KUT9 képzős szavak azt fejezik ki, hogy a személy a cselekvést szíve-
sen hajtja végre: basuguta 'aki szívesen vadászik', h"aijkuguta 'aki szívesen iszik', 
latjürkuta 'aki általában kiabál', tjajbaukuta 'munkaszerető' stb. A K a fokváltakozás 



131 

következtében g lesz. Lásd 61-64. oldalon. 
5. Melléknévképző (S1 ) -BU9 (Verb —> Adj): hihia 'főtt ' , kuabua 'halott ' , saibia 'oda-
égett ' , curübüa 'kiszáradt', binabua 'kivirágzott' stb. 

Denominális verbumképzők (Nom —» Verb) 
1. Valamilyennek lenni: (S3) -0 (Adj —» Verb, Subs —> Verb). Az így képzett igék 
alapszava leggyakrabban melléknév vagy főn év: narjha 'rossz, kicsi' —> naijhud'a 
'rossznak, kicsinek lenni', íjatu 'látkép' tjaöusi 'látszik', cesisa 'hideg van' , tasiisa 
'keserűnek lenni' stb. Példamondatok: Bia cesiti. 'A leves hideg.' Kofera tasütü. 'Ke-
serű a kávéd.' 
2. A névszóhoz kapcsolódó cselekvés végrehajtása: ( S l ) - 0 (Adj —} Verb, Subs 
—>Verb): d'otjkud'a 'lyukat fúr ' , selidí 'élesít', d'arid'a 'betegeskedik', d'ürimisi 'mesél' stb. 
3. A névszó által megnevezett helyre menni: (S3)-" (Subs —>Verb): mutjku"sa 'az er-
dőbe megy', tatju"sa 'a nyári szállásra megy'. 
4. Transzlatív képző: (S3)-M 'vmivé válni' (Adj —>Verb, Subs —» Verb, Num 
—> Verb): babimsa 'vadrénné válik', bah'amsa 'elromlik', siSimsi 'megkettőződik', kő-
lantsa 'hallá válik', d'aragimsi 'megbetegszik', kocagaíimsa 'meggyógyul' , katagimsi 
'kivilágosodik' stb. 
5. Transzformatív képző: (S3)-MTU 'vmilyenné / vmivé tenni' (Adj —Werb, Subs —> 
Verb, Num —»Verb). A képző összetett, első eleme a transzlatív képző, amihez a 
kauzatív képző (-BTU) járul: bitunitisi 'bevizez', homagimtid'i 'élez', namagimtid'i 
'puhít ' , naküriimtüd'a 'megháromszoroz' stb. 
6. Szenzitív képző: (Sl)-J 'vmilyennek érződni' (Subs —> Verb): kintajsa 'füstszaga 
van' , bahiS'ajsa 'gombaszagú' stb. Pédamondat: D'ütüma bahiö'ajci. 'A kezem gom-
baszagú.' 
7. Kaptatív képző: (Sl)-TU 'vminek a megszerzésével foglalatoskodni' (Subs —» 
Verb): tjutaőusa 'bogyót szed', tjül"aőaöusa 'farkasra vadászik', koliőisi 'halászik' stb. 
8. (Sl ) -TU 'valahol lenni' (Subs —> Verb): qil'aőusa 'lent van', huaőusa 'hátul van', 
neraSisi 'elöl van' stb. 
A T a fokváltakozás miatt válhat <5-vé. Lásd a 61-64. oldalon. 
9. (Sl ) -TU 'időt eltölt valahol' (Adv —»Verb, Subs —> Verb). Ez a képzési mód ma már 
egyáltalán nem produktív. Az így képzett szavak lexikalizálódtak: tatjaöusa 'a nyarat 
eltölti', sürüaőusa 'telel', noruaöusa 'eltölti a tavaszt', hiind'aöusa 'eltölti az éjjelt' 
[nem alszik] stb. 
10. Insztrumentatív képző: (S3)-BTU 'vmit vminek a segítségével elvégezni' (Subs 
—> Verb). A cselekvő eszközként az alapszóval megnevezett tárgyat használja a cselek-
vés végrehajtásához: sakirubtuda 'cukroz', kubad'abtud'a 'gyönggyel varr' stb. 
11. (S2)-IR 'vmit elfogyaszt' (Subs —> Verb). A képző produktív, de használata korláto-
zott, csak étel-, italnevekhez vagy étkezést megnevező szóhoz járulhat: obedairsa 
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'ebédel' , cairsa ' teázik', tjamsairsa 'húst eszik', uzinairsa 'vacsorázik', zaftrakairsa 
'reggelizik' stb. 
12. (Sl)-IR 'vmivel játszik' (Subs —> Verb): kartairsa 'kártyázik', nüaő'airsa 'babázik' , 
katarairsa 'dámázik', sanirsa 'játszik' stb. 
13. ( S 3 ) - " T 3 'vmit birtokol' (Subs Verb, Num Verb): tobaka"tasa ' fejszéje van' , 
siői"tasi 'két rénje van', tuöü"tasa 'sfléce van, síel' stb. 
14. ( S 3 ) - " L 9 'vmiként használ' (Subs —» Verb): sama"lasa 'sapkaként használ', 
rjaöa"siVad'a 'teherrénként használ', kamil'asa 'fogantyúként használ' stb. 
15. Perditív képző: (Sl ) -KAEIM 'vmi nélkül marad, vmi nélkülivé válik' (Subs —> 
Verb): kantagal'imsa 'szán nélkülivé válik', kocagal'imsa 'meggyógyul ' [betegség nél-
külivé válik], A képző összetett, első tagja a -KAEI fosztóképző, második tagja az -M 
transzlatívképző. 

Deverbális verbumképzők (Verb —> Verb) 
1. Transzlatív képző: (S l ) -M 'vmilyenné válni': d'arjgumsa 'meghal ' , tjamnamsa 
'megéhezik' stb. 
2. Tranzitív-kauzatív képzők: 

2.1 (S l ) -RU. Ez a képző igen ritka és már nem produktív. Az így képzett szavak már 
lexikalizálódtak: hirid'i ' főz ' , yanarusa 'meglep', hursarisi 'visszaküld' stb. 
2.2. (Sl)-BTU: íjamabtusa 'etet ' , ti'arjgubtusa 'leitat', sül'übtüsa 'feléleszt, meggy-
ógyít', managajcüd'a 'leejt' stb. 
Msh. után a B kiesik (C —> 0 / C|#_ C3). Lásd a 40. oldalon. AT aj után palatalizálódik (t —> 
t\ c / j# ). Lásd a 68. oldalon. 

3. Faktitívképző: (S l ) -RUBTU. A képző összetett, mindkét eleme tranzitívképző: ho-
tarubtud'a ' írat ' , koturubtud'a 'megölet', konturubtud'a 'vitet', yamlubtusa 'etettet', 
heöitilabtisi 'meneszt (elküld)' stb. 
4. Passzívképző: (S l ) -RU: A passzív képző tranzitív és intranzitív igékhez egyaránt 
járulhat: tjamabturusa 'el van látva étellel' [meg van etettetve], ti'atjkurad'a 'lerészege-
dett állapotban van', koturusa 'meg van ölve' stb. 
5. Reciprokképző: (S3)-IR: sabulairsa 'integet', d'oőaküürsa 'egymást köszöntik', 
kajrjairsa 'allegorikus nyelven beszélget' stb. 
A nganaszanban létezett egy allegorikus nyelv, amelyet az énekekben, és a mindennapokon is 
használtak. Ennek a nyelvnek jellegzetes terminológiája volt, gyakran használtak benne szimbo-
likus képeket és körülírásokat. Ma már ezt a nyelvezetet csak a legidősebb nemzedék képes 
használni és megérteni. 
6. Statikus képző (S l ) -Ü c : Olyan igékhez járul, amelyek mozgásváltozást írnak le (pl. 
leül). A képző előtt az alapszó tövének utolsó magánhangzója kiesik. Ezekből az igék-
ből a képző segítségével állapotige képezhető: rjomtasa 'leül' —> íjomtiisa 'ü l ' , nansud'i 
'megáll ' —> nandlsi 'áll ' , banad'a 'lefekszik' —> banüsa ' fekszik' stb. 
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7. Imperfektívképző: (S1)-NT9. A képző aspektusképző, a perfektiv igéket imperfek-
tívvé teszi: mit ad'i 'ad ' , hoőatad'a ' ír ' , ciitasi '(el)megy', kajbütasa 'seper ' , h"antad'a 
'(le)tesz', kandajkütad'a 'megsértődik' stb. 
Az NTd-bő\ a fokváltakozás következtében lesz -ta. Lásd 61-64. oldalon. 
8. Frekventatívképzők: A frekventatív képzős igék olyan cselekvést vagy történést ír-
nak le, amelyek egy időintervallumon belül rendszertelenül ismétlődnek. A magyarban 
ezt leggyakrabban a -gatAget képzős igék fejezik ki. 

8.1. (S1)-"NAR: A képző összetett, mindkét eleme egy frekventatívképző, azonban a 
-na elem önálló képzőként ma már nem található meg a nganaszanban. A képző 
funkcióját igen nehéz meghatározni, rendszerint mozgást jelentő igéken fordul elő. A 
rendelkezésre álló példamondatok alapján funkciója megegyezik az -R frekven-
tatívképző jelentésével, azzal a különbséggel, hogy a -"NAR képzős igék nem olyan 
rendszeresen végbemenő cselekvésre utalnak: büü"narsa 'elmegy', kou"narsa 'le-
marad', tuu"narsa 'eljön' , yond'i"n'arsi 'kimegy', hojku"narsa ' fu t ' . Példamonda-
tok: D'esima büü"naru gorodagata. 'Apám néha elmegy a városból.', Helini taa" 
tuu"naru" maőu" d'a. 'A rének néha idejönnek a sátrakhoz.' 
8.2. (S2)-R: Ma már többnyire mint aspektusképző használatos. Egyes igék imper-
fektiv párja nem az - N T 9 képzővel, hanem az -R képzővel képezhető. Ugyanakkor a 
frekventatív jelentést sem veszítette el teljesen a képző: qamursa 'eszik', managairsa 
'leesik', dínarürsa 'grimaszolgat', layürsa 'kiabál', íjusiirsi 'mozog', tolarsa 'lop' stb. 

9. Duratívképző (Sl)-KUoJ. Ma már nem produktív, rendszerint a -BTU-ra végződő 
szavak imperfektiv párja képezhető vele: bindabtigujsa 'vasal ' , sakabtugujsa 'meg-
kóstol', karcalabtikujsi 'összekócol', kirküőabtugujsa 'megdöbbent' stb. 
A képző K-ja a fokváltakozás hatására válhat g-vé. Lásd a 61-64. oldalon. 
10. Habituatívképző (S1)-MUMHAN: A habituális igék szokásos, rendszeresen ismét-
lődő cselekvést fejeznek ki: beramimb'asi 'rendszerint elmegy vmi mellett', 
d'oöürmimb'asa 'rendszerint gyalogol', tjamurmumbasa 'rendszerint eszik', 
yatamumbasa 'rendszerint vár ' . Példamondat: Küő'atud'a hiri"tamirjh'anti caj. 'Regge-
lente teát főz. ' , Hüata d'oőürmimb'atu tuőatini. 'O mindig sível megy.' 
Az alakváltozatok a fokváltakozás és a magánhangzó-harmónia következményei. Lásd a 61-64. 
és a 55-59. oldalon. 
11. Iteratívképző ( S l ) - K 3 : Az iteratív igék gyakran, viszonylagos rendszerességgel 
végbemenő cselekvést fejeznek ki: koukad'a 'marad'. Példamondatok: Taa" tujkatu" 
maőu" d'a 'A rének a sátrakhoz járnak.' Imid'ima qukagai" niimaninta d'ürimigati. 'A 
nagyanyám sokat mesél rólad.' 
A képző K-ja a fokváltakozás hatására válhat g-vé. Lásd a 61-64. oldalon. 
12. Attenuatívképző (Sl)-BTU: Az attenuatívképzős igék a nem teljes, kis intenzitású 
cselekvéseket írják le: sakabtusa 'megkóstol', dőrabtusa 'pityereg', b'arabtisi 'megnyit 
(pl. ajtót)', d'ilabtisi 'megemel' , surhabtusa 'felugrik'. Példamondat: Niiama 
nima"kiir'ai" d'orabta"iőa. 'A gyerekem sírt egy kicsit.', Luuci d'ilabtisi rjomtü"a 
babati". 'Megemelve a ruháját leült a bőrökre.' 



134 

13. Temporáliszképző: (S1)-K3L: Olyan cselekvéseket írnak le az így képzett igék, 
amelyeknek a lefolyása időben korlátozva van. A képző igen ritkán fordul elő. Koli 
íjanasana buaöumanu buagaFi"a. 'A hal emberi nyelven szólalt meg.' 
A képző K-ja a fokváltakozás hatására válhat g-vé. Lásd a 61-64. oldalon. 
14. Inchoatív-rezultatív képzők: Az inchoatívképzővel ellátott ige a cselekvés kezde-
tét hangsúlyozza. A rezultatív jelentést hordozó igék ellenben a cselekvés eredményes 
lezajlását emelik ki. Az alább bemutatandó képzők általában az inchoativitást fejezik 
ki, de esetenként a rezultatív jelentés is feltételezhető. 

14.1. ( S l ) - L 9 : d'aij hites i 'fényleni kezd', d'oralasa 'sírni kezd', munsalasa 'forrni 
kezd' , hisilasi 'nevetni kezd'. Példamondatok: Maa huteqiq? 'Mit kezdtél el monda-
ni?' Tundiaku nujba'Ti"iöa. 'A rókácska elszomorodott.' 
A képző az inchoativitáson kívül s z e m e l f a k t í v jelentés kifejezésére is alkalmas. 
Szemelfaktívnak azokat az igéket nevezzük, amelyek a cselekvés egyszeri bekövet-
keztére utalnak. A magyarban ilyen pl. a felvillan és a megmoccan. A nganaszanban 
az így képzett igék alapszava mindig durativ, tehát tartós cselekvést jelöl: saqülasa 
'meglát ' , d'oralasa 'felsír ' , hisilasi 'felnevet'. Példamondat: Tairia sojmü sojbuFi"a. 
'Felhangzott a repülő hangja.' Sokszor csak a szövegösszefüggés alapján dönthető 
el, hogy a képzett szó inchoativ vagy szemelfaktív jelentést hordoz-e. 
14.2. (S1 ) -"K9: d'araöikad'i 'megbetegedik', kita"kasa 'elkezd ébreszteni', 
tj ama"kas a 'enni kezd', rjakaóikad'i 'elkezd elvenni'. Példamondatok: Siti yualai" 
qondV'kasia makata, kobtua kacamabiiatu. 'Éppen elkezdett kimenni a sátorból, 
amikor meglátta a lányt.', Nemima mana kita"kasa cüjma nakalV'a. 'Az anyám el-
kezdve ébreszteni engem, megrántotta a takarómat.' 

15. Inceptívképző: (S 1)-NT9"K9: Az így képzett igék nem a cselekvés kezdetét, 
hanem az arra való készülést hangsúlyozzák. A képző összetett, első eleme az imper-
fektiv képző, második eleme pedig a - " K 3 inchoatív-rezultatív képző: d'embitakad'i 
'készül öltözni', h"antakad'i 'készül letenni', huőurtakad'i 'készül befogni' , koőum-
takad'i 'vihar készülődik' stb. 
Az AT9-böl a fokváltakozás következtében lesz -ta. Lásd 61-64. oldalon. 
16. Volitívképző: (Sl)-NANTU: A cselekvés bekövetkeztének az óhaját fejezik ki az 
így képzett igék: hoőatanantusa 'írni akar' , kund"anantusa 'aludni akar ' , nilinantud'a 
'élni akar ' , heőitinantusa 'menni akar' stb. 
17. Intencionáliszképző: (S2/S3)-"HAN: Az intencionáliszképzős igék a cselekvésre 
való hajlandóságot, szándékot fejezik ki: ciV'ríarh'ansi 'be szándékozik menni ' , 
tuu"narh"ansa 'el szándékozik jönni' stb. 
Az alakváltozatok a fokváltakozás és a magánhangzó-harmónia következményei. Lásd a 61-64. 
és a 55-59. oldalon. 
18. (S l ) -ALU: Igen ritkán előforuló képző, az így képzett igék a cselekvés bőségessé-
gét, intenzitását fejezik ki: Matati seri"aői, kuragüa rjamsutini yamabtalutuői. 'Bevitték 
a sátorba, mindenféle hússal bőségesen megetették'. 
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19. Mediálisképző (Sl)-N: Ezzel a képzővel mediális" cselekvéseket kifejező igék 
képezhetők. A képző ma már nem produktív, elhomályosult, csak néhány igén fordul 
elő: hinsi ' fő ' , ciminsa 'siet', l'ümünsa ' fut ' , laqinsi 'ég' stb. 
20. (S1)-DAL9 'is-is': A képző a cselekvés együttességét fejezi ki, a mondat mindkét 
igéjén szerepel: D'ed'ini" basuyalakandu", taacügujyalakandu". 'Apáink vadásznak is 
és rénpásztorkodnak is.' Talu koliöiy'ala"si8am basuy'ala"siöam. 'Holnap halászni és 
vadászni is megyek.' 
21. Korlátozó képző (Sl)-RAiA0 'csak': Igével igen ritkán fordul elő: il"ad'a 'csak 
van'. Az R msh. előtt / lesz (r —>l/Ctt__). Részletesebben lásd a 68. oldalon. 
22. A -SA morféma igen ritkán fordul elő, jelentése 'ellentétben, ellenben': Maad'a taaj 
mentiőiijiy nisarindita hu"? 'Miért ijesztgeted a réneket, ha nem kell?' 

Sajátos jelentéstartalmú képszőszerű morfémák 
A nyomatékosító elemek legtöbbje mind igéhez, mind névszóhoz kapcsolódhat. Egye-
sek közülük ma már teljesen képzőkké váltak, míg mások még csak a képzővé válás út-
ján indultak el. A nyomatékosító morfémás módosítószavakból klicizálódás12 útján ala-
kultak ki, azonban ma már általában megelőzik a ragokat. Éppen ez a tulajdonságuk 
mutat arra, hogy elindultak a képzővé válás útján. 
1. Szimilatív (hasonlító) -R9KU 'valamihez hasonló, -szerű': Névszókhoz kapcso-
lódva már képzővé vált, ezért a képzők között tárgyaltuk. (Lásd a 128. oldalon.) Igével 
kapcsolódva a szeméiyragagok már követik, de az igei koaffixum még előtte áll: 
Nintirakiri d'erabaóu"? 'Úgy tűnik, ti (ketten) őt nem köszöntitek?' 
2. (S1 )-KÜ03 'hát' nyomatékosító morféma: Igei használatára nincsen sok példa, és 
ezekben is általában a főnévi igenévhez kapcsolódva fordul elő. Van azonban példa ra-
gozott alakra is: d'ürjarküatü" 'villámlanak', rjarkagiia 'hát a medve', yül'aöaküa 'hát a 
farkas', Tujküad'a tuu"o, tó maa torutu taitju? 'Megjönni, megjött, de mi haszna van?' 
Kunda"küad'a kunduatu. 'Aludni alszik.' stb. 
3. A - C 3 'ha, sőt' jelentésű morféma igével és főnévvel alig kapcsolódik, leggyakrab-
ban névmásokon szerepel. A névmásoknak ilyenkor speciális jelentése van, ezeket a 
névmásokat tárgyaló fejezetben mutattuk be. (Lásd a 96. oldalon.) Példák: icatu 'sőt 
van', Tahar'abd mana maucama Hotaria nimi"h'ar)hi. 'így, azt beszélik, hogy a földe-
met Hotaris-földnek hívják.' 
4. A (Sl)-BTA 'vagy' morféma igen ritkán fordul elő: Basubtabwj nibt'abii] 'Vadásztál 
vagy nem?' 

" Mediálisnak azokat a szituációkat nevezzük, amelyeknek csak egyetlen szereplője van, aki a 
cselekmény előidézője és egyben elszenvedője is. A reflexívvel ellentétben a cselekvés nem önmagára 
irányul. 

12 Kliticizálódásnak azt a folyamatot nevezzük, amikor egy szintaktikailag önálló szó (pl. 
módosítószó, névmás stb.) az adott mondatban elveszti önálló grammatikai funkcióját, ennek következtében 
hangsúlyát is, így hozzátapad az előtte vagy utána álló szóhoz. 
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5. A (Sl)-KÜ0
NMÜo 'hiszen' morféma gyakran fordul elő, leginkább névszókon talál-

kozhatunk vele: Nigümünti tu". 'Hiszen ö nem jön. ' , d'eqgujkümiima 'hiszen a csap-
dám', taagümü 'hiszen a/egy rén', bigajkümü 'hiszen a/egy folyó' stb. 
A képző K-ja a fokváltakozás hatására válhat g-vé. Lásd a 61-64. oldalon. 
6. A (S1) -K3I3IC3 'sőt (nem)' jelentésű morféma igéhez és névszóhoz is kapcsolód-
hat. Ragok állhatnak utána, de a képzők megelőzik: Ninti íjamun'antugaPica". 'Sőt enni 
se akar.' Mata ciid'a d'atana nini igaj saijürkaFica". 'Belépve a sátorba, rá se néztek. ' , 
tamurjkukaFica" 'sőt egerek se' , rjondakaFicicütj 'sőt eszük se', d'intagaFicama 'nyilam 
se' stb. 
A képző K-ja a fokváltakozás hatására válhat g-vé. Lásd a 61-64. oldalon. 
7. A -DUoTUo 'végre, hiszen' morféma igék esetében csak a személy ragokat tűri meg 
maga után, a koafftxumokat és az időjeleket maga elé engedi. Névszók esetében a bir-
tokos személyragok megelőzik: miaquöanta" 'éppenúgy tesznek ők is', 
kacamVagutiiöu 'végre észrevette őt', yojmayutu 'hiszen a lábam', d'ütütjütü 'hiszen 
ez kéz' , kiribaqutu 'hisz ez kenyér' stb. 
A í a fokváltakozás következtében válhat S-vé. Lásd a 61-64. oldalon. 

SZÓÖSSZETÉTEL 

Szóösszetételről akkor beszélhetünk, ha a két egymáshoz kapcsolódó szó összetétel-
ként, egyúttal sajátos jelentésben lexikalizálódott. A nganaszanban az összetételeknek 
mindig csak az utótagját láthatjuk el képzőkkel és ragokkal. 

Fontos kritérium az összetételek megállapításánál a hangsúly is. A 
nganaszanban az összetételek hangsúlya eltér a szintagmák hangsúlyától, azaz a 
lexikalizálódott szó egy főhangsúllyal (' a szótag előtt) és egy mellékhangsúllyal (i a 
szótag előtt) rendelkezik: ikuu'basa 'gyöngy', iama'hüa 'idei év ' . 

Az alábbi összefoglalóban szerkezetük alapján csoportosítjuk az összetételeket. 
A következő rövidítéseket használjuk: SubsNom - alanyesetbenálló névszó, SubsAkk -
tárgyesetben álló névszó, SubsGen - birtokos esetben álló névszó, SubsPicen- többes 
szám birtokos esetben álló névszó, Pron - névmás, Part - igenév. A következő összeté-
teli típusokat figyelhetjük meg: 

SubsNom - SubsNom: kuubasa 'gyöngy' (gyöngy+vas), kuubini 'gyöngysor' 
(gyöngy+madzag), l'üa"sad'ir 'vaj' (orosz+zsír), tairiaqanduj 'repülő' (repülő+csónak), stb. 
SubsGen - SubsNom: tuuyanduj 'gőzös' (tűz+hajó), d'üőübasa 'gyűrű' (kéz+vas), 
koubasa 'fülbevaló' (fül+vas), d'üababa 'lőporzsák' (homok+tok), bad'acimi 'kapocs' 
(vas+fog), nüab'aj 'pelenka' (gyerek+sörény), bikatohi 'folyótorkolat (folyó+törzs), 
d'alid'ar 'dél' (nap+közép), bad'a"baba 'pénztárca' (pénz+tok), tuubiói" ' fegyver ' 
(tűz+nyíl), tuubi" 'vodka' (tűz+a vize) stb. 
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SubspiQen - SubsNom: lindimau 'tundra' (síkság+föld), kojkü"ma" 'templom' (bál-
vány+ház) stb. 
Pron - SubsNom: amad'ali 'mai nap', amahiia 'idei év', tjam'ajhüa 'tavaly' stb. 

JELENTÉSBŐVÜLÉS 

A nganaszanban a ritkább szóalkotási módok közül a j e l e n t é s b ő v ü l é s r e találunk 
példát. Első helyen adjuk meg az eredeti jelentést, amit az új jelentés követ: basa 'vas' 
> 'pénz'; biói" 'nyílvessző' > 'töltény'; d'üa 'homok' > 'lőpor' stb. 





SZÓKINCS 

A legrégebbi réteg 
A nganaszan szókincs legrégebbi rétegét azok a szavak képezik, amelyek az uráli alap-
nyelvig vezethetők vissza. Ezeknek a szavaknak egy része természetesen a magyar 
nyelvben is megtalálható. A magyar és a nganaszan nyelvet beszélők között nemcsak 
térben hatalmas a távolság, hanem időben is: ezeket a nyelveket mintegy hatezer év vá-
lasztja el egymástól, és ez a távolság igencsak „meglátszik" a két nyelven, ha összeha-
sonlítjuk alapszókincsüket. A szókincs legrégebbi rétegének szemléltetésére olyan sza-
vakat választottunk, amelyeknek megfelelője nyelvünkben is megvan, az alábbi táblá-
zat csupán illusztrációként szolgál, nem tartalmazza az összes rokon szót. A harmadik 
oszlopban a kikövetkeztetett alapnyelvi (PU) alakokat is megadtuk a szemléltetés ked-
véért, így jobban nyomon követhető a két nyelvben végbemenő eltérő vagy megegyező 
hangfejlődés. A nganaszan szó jelentését csak akkor adjuk meg, ha az eltér a magyar 
megfelelőjétől. 

Példák a közös szókincsre: 

én mana *mS 'én ' (finn mina) 

te tana *tü ' te' ( finnn sina) 
mi mit] *mü 'mi (finn meY 

© <n ti Hu *tó 'ti ' (finn te) 
S mi maa *ms 'mi, dolog' 
£ ki si- *ke (ki) 'ki ' 

ho- (hol, hogyan, stb.) ku- (kunia) *ku- (-ko) 'ki, mely, ?mi' 
ta-hát (tehát)\ to-va, ta-ti 'az' , ta-ni 'oda' *to 'az' 
tú-l 
fej,.fő h'aj 'vég, csúcs' *pat]e 'fej, fő ' 

oa szem sej mi. *siíma 'szem' 
ideg d'enti *jante ' ideg' 
ín tat} *sene (*söne) 'ér, ín' 

§• íz tjobta (Castrén) *Íp3 - *Íp3-S3 - *Íp3-S3 
'íz; szag' 

1 1 könny kaali *kirte(-b) (*küne(-b)) 
'könny' 

"S láb lataa 'csont' *luwe 'csont' 
s szív saa *siőa(-m3) 'szív' 
N tüdő ceind'a *táwe ' tüdő' 

ujj ciid'a 'ruhaujj ' *soja 'kar—> (ruha)ujj' 
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ős 'apa' cfesi *ica 'apa ' 
& eme nemi *emá 'anya, asszony' 
в) С ОС чз <л С О 

napa щпэЬэ *an3-(-pp3) 'anyós* 
в) С ОС чз <л С О 

nő ni *nirja 'nő, asszony, 
fiatalasszony' 

О 
ÜÍ öre-g iri 'nagyapa' *er3 'nagy, sok' О 
ÜÍ 

vő biiji *warje 'vő, vőlegény' 
.fa h"aa *puwe ' fa ' 
hab kurjhu *kumpa 'hullám' 
hal koli *kala 'hal ' 

«V» <л hajnal kou 'Nap' *koje 'hajnalpír ' 

S hó(nap), hold ki-сэдээ *kutje 'hold, hónap' 
к « köd kintd 'füst ' *kint3 (*künt3) 'köd, gőz, 

füst ' 
holló kula-"a *kul3-k3 'holló' 

«в nyúl nomu *noma(-l3) 'nyúl ' «в 

szügy sinsd 'mell' *sica ~ *sinca 'belső rész' 
tó tu-rku *tOW3 ' tó ' 
víz bi" *wete 'víz' 
kettő siti *kakta ~ *kakta 'kettő' 
öt bii" 'tíz' *witte 'öt ' (vö. finn viite-) 
hámi-, hánt, háncs kamu *kama 'héj ' 

1S S. 
köcsög kita 'csésze' *kiŐ3 (*küc3) 'edény 

nyírfakéregből' 
С 
S ^ 

ti d'intd *jorj(k)s3 'ív, görbület' С 
S ^ mony ' tojás' тэпи *muna 'tojás, here' 

со nyél nir *niőe (*nüőe) 'nyél ' 
szíj sori *sxw3 ' istráng' 
toll cüa 'szárny' *tulka 'toll, szárny' 
vas basa 'vas' *waske 'vmilyen fém' 
él nili- *ela- 'él ' 
em-lő nimi- *ime- 'szív, szop' 
farag bari"- 'el-, leszakít' *par3- 'vág, kiváj, vakar' 
fél hil'i- *pele- ' fél ' 
(meg)hal киэ- *kola- 'meghal ' 
mar, morzsa, morzsol тэги- 'eltörik' *mura (*mur3) 'darab, 

$ morzsa, szétmor-zsolódik, 
¿р összetörik' 

men-(ni) min- *mene- 'megy' 
monda-(ni) munu- *mwi3- (*mon3-) 'beszél' 
nyal nondtata- *nole- (*nöle-) 'nyal ' 
nyel neltama- 'elnyel' 

neluaga ' f inom' 
*nele (*néle-) '(le)nyel' 

talál tuj- ' jön ' *tule- ' jön ' 
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tud tumta- 'felidéz, 
megsejt, kitalál' 
tumtaa 'rejtvény' 

*tumte- 'érint, tapint, 
tapogat' 

al- (alatt stb.) nil's *ala 'alatt; alul' 
fel hira- 'magas' *piőe (~ -kő) 'magas; 

hosszú' 

Sí fél 'vminek a fele' heli *pdla 'fél, fele; oldal' 
b í név nim *nime 'név' 

össze bansa 'egész, mind' *wenc3 ~ *wec3 'egész, 
minden' 

A fentebb bemutatott rokon szavak alapján megfigyelhetjük, hogy egyes esetekben ha-
sonló hangfejlődés ment végbe a két nyelvben, míg más esetekben a hangok fejlődése 
teljesen eltért. A könnyebb összehasonlítás érdekében megadjuk a proto-uráli (PU) és a 
proto-szamojéd (PS) mássalhangzókat is. A hangfejlődési tendenciákat a teljesség igé-
nye nélkül az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

Magyar PU P S Nganaszan 
szókezdő msh. / - *p- *p- h- íf-)li 

j-n- * / - d'-
h- (veláris mgh. előtt) 
k- (pal. mgh. előtt) 

*k- *k- k-
s- (e és i előtt) 

l- *l- * / - l-
m- *m- *m- m-
n- *n- *n- n-

n- (e és i előtt) 
n- *n- *n- n-
0 *s- *s S-, s-
t- *t- *t- t-

t' ~ c- (e és i előtt) 
v-; 0- *w- *w- b-
mgh. *mgh. mgh. n-, t]- (protetikus) 

szóbelseji msh., 
msh.-kapcsolatok 

-d- *-nt- *-nt- -nt-szóbelseji msh., 
msh.-kapcsolatok -b- *-mp- *-mp- -mb-"(-nh-) 

-z- *-t- *-t- -t-/-" 
-l- -l-
-0-/-.Í-
-r- *-r- *-r- -r-

13 Castrénnál és még a XX. század elején is szókezdő f- volt. 
14 Fokváltakozás utáni alak, ami az -DH- hangkapcsolat gyengült változata. 
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A szókincs újabb rétege 
A szókincsnek újabb rétegét képezik azok a szavak, amelyek az uráli alapnyelvből 
ugyan nem mutathatók ki, de a közös szamojéd alapnyelvre visszavezethetők. Ebbe a 
csoportba szintén a nyelv alapszókincséhez tartozó szavak tartoznak. A teljesség igénye 
nélkül csak néhányat sorolunk fel: 
Igék: 
PS *at3- 'látható' > ngan. tjaöu-
PS *amta- ' leül' > ngan. qomta-
PS *am- 'eszik' > ngan. qam-
PS *jara- 'sír ' > ngan. d'ora-

Névmások: PS *ama' ~ *amaj 'más, másik' > ngan. rjarríaj 

Természeti jelenségek és életmód: 
PS *enerjka ~ * nenerjka 'szúnyog' > ngan. nenatjka 
PS *mdja ' föld' > ngan. mau 
PS *jaa 'föld, hely' > ngan. d'üa 'homok' 
PS *kaa ' jávorszarvas' > ngan. kau 
PS *wara 'part ' > ngan. bara 

Testrészek: PS *wetö 'bél' > ngan. betua 

Már a közös szamojéd alapnyelv is kapcsolatban állt más nyelvekkel, így több-
nyire a mandzsu-tunguz nyelvekből kerültek át az alapnyelvbe jövevényszavak. Ezek 
közé olyan fontos és igen gyakran használt szavak tartoznak, mint pl.: 
Jenyiszej: ngan. D'entad'ia < PS *Jentasii < tung. *Jendesí 
tundr : ngan. d'atjur < PNS *jarjor < tung. *ja(ijur) 
oldal: ngan. kai < PS *kajwa < tung. *xew ~ *xewte stb. 

Az altaji nyelvcsalád mandzsu-tunguz ágán kívül a törökségi ág népeivel is kap-
csolatban állhattak a szamojédok. Erről tanúskodnak a kölcsönös szóátvételek. Mi most 
csak olyan eseteket mutatunk, ahol az ős-szamojédba került be kölcsönszó: 
PT *baluk ~ *balyk 'hal' > PS * pajkV> ngan. hoki ' jukola' 
PrT *bal'mak 'cipő' > PS *pájmá > ngan. h"ajmu 
PrT *ür ~ *ör 'zsír' > PS *jür > ngan. d'ir 
PrT *jiir 'száz' > PS *jür > ngan. d'ir stb. 

Az ősszamojéd alapnyelv felbomlása után sem szakadtak meg a tunguz-ngana-
szan nyelvi kapcsolatok. Erről tanúskodnak azok a szavak, amelyek valamelyik man-
dzsu-tunguz nyelvre vezethetők vissza a nganaszanban. Meg kell jegyeznünk, hogy a 
nganaszan szókincs e rétege ma még igen kevéssé kutatott. Ebbe a csoportba a legkü-
lönfélébb szavak tartoznak, pl.: 

yül'aőa < evenki rjéleki 'farkas' d'abaku < evenki davak, davaki 'piros' 
maagaa < evenki maija 'kemény' nirii < evenki niravT 'barát' 
naagaa < evenki naka ' jó ' stb. 
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Néhány nganaszan szó hasonlóságot mutat jukagír szavakkal (pl. ngan: 
mend'ad'a ~ juk. mijerpa- 'új ' ) . Azonban ezeknek az adatoknak a vizsgálata és értelme-
zése még nem történt meg. Annyi bizonyos, hogy már az északi-szamojéd alapnyelv is 
kapcsolatban állhatott a jukagírral és nem zárható ki, hogy a leánynyelveket beszélők is 
érintkeztek jukagír népességgel. 

A nganaszan a legtöbb szót az oroszból kölcsönözte. Az első átvételek а XVII. 
századtól kerülhettek a nyelvbe. Egészen а XX. századig a nganaszanok és az oroszok 
nem érintkeztek rendszeresen. Ezekre a kapcsolatokra az volt a jellemző, hogy nem ter-
jedt ki a teljes népességre, többnyire csak az adófizetésben részt vevő vagy kereskedő 
férfiak érintkeztek az oroszokkal. így az átvett szavakra is az jellemző, hogy a kereske-
delem szavai, termékek nevei, az orosz társadalmi életben előforduló jelenségek nevei 
kerültek be a nyelvbe. Leginkább névszókat találhatunk a kölcsönszavak között, igék 
csak igen ritkán kerültek át az oroszból. 

Terméknevek: bümaga 'papír' (< бумага), caj 'tea' (< чай), solatu 'üveg' , (< золото 

'arany'), serabiri 'ezüst' (< серебро) stb. 
Kereskedelmi kifejezések: labku 'bolt' (< лавка), marjgasina 'üzlet' (< магазин) stb. 
Szociális kifejezések: kin'asa 'törzsi vezető' (< князь), l'ekir 'orvos' (< лекарь), 

l'ekaarsa 'orvosság' (<лекарство), sakuana 'törvény' (< закон), daraba 'Üdvözlet!' 
(< здорово)-, tí'asiba 'köszönöm' (< спасибо) stb. 

A 30-as 40-es évektől kezdve az orosz-nganaszan nyelvi kapcsolatok megélén-
kültek, a lakosság sokkal nagyobb rétegére terjedtek ki. Ebben az időben többnyire 
olyan szavak kerültek át a nyelvbe, amelyek a szovjet rendszer jellegzetes fogalmait je-
lölik meg: birigada 'brigád' (< бригад), kalkuasa 'kolhoz' (< колхоз), sabiaska 'szov-
jet ' (< советский), birgadira 'brigádvezető' (< бригадир). Átkerültek azonban olyan 
szavak is, amelyek a modern világ fogalmai közé tartoznak: mataura 'motor' (< 
мотор), masiana 'autó' (<машина), kinau 'mozi' (< кино), urucka 'toll' (<ручка) stb. 

Nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy a nganaszanok kapcsolata a másik 
két északi-szamojéd néppel sosem szakadt meg. Különösen élénkek voltak a kulturális 
és nyelvi kapcsolatok az enyecekkel, hiszen a két nép évszázadokon keresztül együtt 
élt. Ez egyben azt is jelenti, hogy nyilván nyelvi kölcsönzések is végbementek. A 
nganaszan szókészlet e rétege még igen kevéssé kutatott. A kutatók dolgát megnehezíti, 
hogy sokszor nehéz eldönteni, közös eredetre vezethető-e vissza a szó, avagy későbbi 
kölcsönzésre. 

Vannak olyan orosz eredetű szavak a nganaszanban, amelyek az enyecen vagy a 
nyenyecen keresztül kerültek a nganaszanba. Ilyen pl.: 
or. корова ' tehén' > eny. koraa > ngan. kuraa 
or. хлеб 'kenyér' > eny. kirba > ngan. kiriba stb. 
Azonban nemcsak kölcsönzések útján gazdagodott a nyelv, hanem találunk példát a je-
lentésbővülésre és szóképzésre is. Ezekre a példákat a 127-137. oldalon mutattuk be. 
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Indulatszók 
Az indulatszavak segítségével a beszélő az érzelmeit, akaratát tudja kifejezni. Az indu-
latszavak a mondatnak nem szerves részei, semmiféle mondatrészi szerepet nem tölte-
nek be. A nganaszanban a következő indulatszavakat ismerjük: 

Érzelmet kifejező indulatszók: 
aj-ia" - elégedettséget fejez ki 
aii - kellemetlen érzést fejez ki 
ou", oju" - csodálkozást fejez ki 
d'ou - fájdalmat fejez ki 
kaősu" - bosszankodást, félelmet fejez ki 
cssdj - hideg érzésekor használatos 
hej - meleg érzésekor használatos 
hemou" - csodálkozást fejez ki 
a j " - sajnálkozást fejez ki 
aj isabo - félelmet fejez ki 

Akaratnyilvánító indulatszók: 
taj - kutya nógatása 
ta-ta ~ ta"a 'na gyerünk' 

Hangutánzó szók: 
a"a"aul3 - kacsa hangja; 
kud'a"-kud'a" - sirály hangja 
ka-ka-kaa - búvármadár kiáltása eső előtt 
kukarl'i-kukarl'i - búvármadár kiáltása párzáskor 
kab'a"-b'a"-b'a"- a fajd hangja 
pr^a-pr'a - a fekete sirály hangja 
lik-lik-lik - a lúd hangja 
hur-hur - a rének horkantása 
au-au - fiatal rén kiáltása 
ih-ih - kalapács koppanása 



MONDATTANI ÁTTEKINTÉS 

A szamojéd nyelvek mondattana ma még szinte teljesen feltérképezetlen. Születtek 
ugyan ezzel a területtel foglalkozó művek - többek között egy monográfia is 
(Терещенко 1973) - , ennek ellenére számos kérdés ma még nem megfelelően tisztá-
zott. Az alábbi áttekintés csak a legfontosabb jelenségekkel foglalkozik, nem vállalko-
zik arra, hogy átfogó képet nyújtson a nganaszan mondattanról. 

A nganaszanban a mondatok felépítése alapján e g y s z e r ű és ö s s z e t e t t 
m o n d a t o k a t különböztethetünk meg. Az egyszerű mondatok sajátos alcsoportját ké-
pezik a m o n d a t s ű r í t ő s z e r k e z e t e k . Ezek logikailag összetett mondatok ugyan, 
de formailag nem. A mellékmondati részt ez a mondattípus egy igeneves szerkezetbe 
sűríti. Erről a tulajdonságáról kapta az elnevezését is. 

Az alábbi fejezetben először olyan jelenségeket mutatunk be, amelyek a mon-
dattan egészére érvényesek, majd pedig az egyes mondattípusokat tárgyaljuk. 

MONDATRÉSZEK 

Alany: Az alany leggyakrabban alanyesetben álló főnév vagy névmás: Numayku 
qanasa hotiira hoSatandu. 'Egy fiatalember levelet ír.' Siti garadanda cüü"a. 'Bejött a 
városba.' Bansagaj nij hontigaj. 'Mindkettőjüknek van felesége.' A személyes névmás 
kitétele nem kötelező, mivel az igei személyrag utal az alany személyére és számára: 
Hilad'atatim. 'Félek.' 

Melléknév alanyi szerepben csak létezést vagy valaminek a hiányát kifejező 
mondatokban fordul elő: 

Nambamu " d'aijku. 
TOSSZ-PxPll nincsparl 

'Rosszunk nincsen.' 
Néha a mondatban a melléknév főnevesülhet is: > 

Ntima" bajka"agita taijgati". 
fiatal-Pl öreg-PlEl erős-Kimp-P13-subj 
'A fiatalok erősebbek az öregeknél.' 

Tipikus képviselője az alanynak a melléknévi igenév is, habár általában az ala-
nyi szerepben megjelenő folyamatos melléknévi igenevek már főnevesültek: 

Basutua", katubtugujcüa"yuna"inda"kanatoranda. 
vadászik-Ptlmp-Pl, pásztorkodik-Ptlmp-Pl összegyülik-Kperf-P13-refl igazgatóság-Lat 
'A vadászok és a pásztorok összegyűltek az igazgatóságon.' 
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Kandü" kad'a rjunüntua" d'ürimiki"a". 
szán-PIGen mellettpos összegyűlik-Ptlmp-Pl beszél-Vres-Kperf-P13-subj 
'A(kik) szán mellett összegyűltek, beszélgetni kezdtek.' [A szán mellett összegyűl-
tek beszélgetni kezdtek.] 

Ritkán ugyan, de állhat alanyként számnév is: Nagür basad'üa". 'Hárman va-
dásztak.' [Három vadásztak.] 

Az alany helyét elfoglalhatja a gerundium is, de csak speciális jelentésű monda-
tokban. Gerundium áll alanyként olyan általános érvényű kijelentésekben, ahol a mon-
dat állítmánya predikatívan ragozott melléknév. A gerundium ebben a típusú mondat-
ban nem határozói igenévként viselkedik, hanem inkább nomen actionisként. Az 
alanynak lehet bővítménye is, ami minden esetben megelőzi és birtokos esetbe kerül: 

Natjhua mauntu" layubi". 
rossz-Sg3-subj föld-GenPxP12 ég-VAcond 
'Rossz, ha ég a földetek.' [Rossz a földetek égése.] 

A mondat szerkezete a következő: 

N N Adv 

naqhna mauntu" ¡1 rjubi" 

További példák: Nanuntu" nilibi" naagaa. 'Nálatok jó lakni.', Nikal'i nilibi" nayha. 
'Nő nélkül élni rossz.' 

Ebbe a csoportba tartoznak azok a mondatok is, amelyeket magyarra a 
k e l l + f ő n é v i i g e n é v szerkezettel fordítunk. Ebben az esetben a nganaszanban ál-
lítmányként legtöbbször a naagaa ' jó ' melléknév szerepel, az alapige pedig gerundi-
umba kerül. Erre a mondattípusra jellemző, hogy az alapige megtartja a vonzatát. 

Hotüra quanabü" naagaa. 
levél-Akk küld-VAcond jó-Sg3-subj 
'Levelet kell küldeni.' 

Kiriba d'ayujhü", naagaa hiritabi" Pepeskaj. 
kenyér-Gen hiányzik-VAcond, jó-Sg3-subj főz-VAcond lepény-PlAkk 
'Ha nincsen kenyér, lepényt kell sütni.' 

Ritkábban más melléknév is betöltheti az állítmány szerepét: 
Beraija d'a heőitibi" kuntaga"a 
hegy-Gen Pos megy-VAcond hosszú-Sg3-subj 
'A hegyig sokáig kell menni.' [Hegyig menés hosszú.] 

A meteorológiai kifejezések esetében előfordulhatnak alanytalan mondatok is: 
Sorutu. 'Esik. ' , Soruri"a. 'Eleredt.' Ezeknek a mondatoknak megvan az alannyal kife-

S 
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jezett azonos jelentésű párja is. A mondat alanya a meteorológiai jelenséget megnevező 
főnév, amihez ebben az esetben sorud'a vagy a sorua"tasa 'esik' ige járul: 

Sorua sorua"tatu. 
eső esik-Vimp-Kimp-Sg3-subj 
'Esik az eső.' 

Hü baimanu sirü sorua "tasua. 
éjjel alattpos hó esik-Vimp-Perf-Sg3-subj 
'Egész éjjel esett a hó. ' 

Állítmány: Az állítmány legtipikusabb képviselője az ige: Dma íjanasagata 
hilad'atatim. 'Félek ettől az embertől.' Ugyanakkor predikatívan ragozva minden szó-
faj előfordulhat állítmányként. (A predikatív ragozást lásd a 119-120. oldalon.) A 
nganaszan predikatív ragozás kopulát használ. Szintaktikailag két típust különböztethe-
tünk meg: 
1) NP NPV: Ebben a szerkezetben a kopula szerepét a névszón jelentkező igei személy-
rag tölti be. A nganaszanban a jelen időben álló alakok tartoznak ide. Példák: Maria 
L'iram. 'Én Lire vagyok.' Titj tanuaru", mirj amni yukagamu". 'Ti kevesen vagytok, mi 
itt sokan vagyunk.' dma korutanu mit] nagürmu". 'Ebben a házban hárman vagyunk.' 
Maria tamnum. 'Én ott vagyok.' 
2) NP cop NPV: Most a kopula szerepét nem pusztán a személyrag tölti be, hanem meg-
jelenik igei kopula is. A nganaszanban a jövő idejű és a múlt idejű alakok hozhatók így 
létre. Példák: Maria tamnum isiiam. 'Én ott voltam.' Tirj tanuaru" isüősri", mirj amni 
rjukagamu" isiidari". 'Ti kevesen lesztek, mi itt sokan leszünk.' 

A melléknevek közül az - 3 és a - D ' 3 képzősek nem tölthetnek be állítmányi 
szerepet, míg a -D'IR képzősek csak állítmányként jelenhetnek meg a mondatban. 
(Lásd még a 87-88. oldalon.) 

Az állítmányi szerepben megjelenő személyes névmás nem veszi fel a 
predikatív személyragokat: Dma tirj. 'Ezek ti vagytok.', dma sitit) íjonantuij. 'Ezek ők 
maguk.' 

Tárgy: Tárgyként leggyakrabban főnév áll, de megjelenhet melléknév, melléknévi 
igenév, névmás, sőt néhány ige mellett a főnévi igenév is. A mondat tárgya mindig 
tárgyesetbe kerül. Kivételt csak a felszólító mód néhány alakja képez. A felszólító mó-
dú ige mellett álló tárgy morfológiai megformáltságát az alábbi táblázat foglalja össze. 
Azokat az eseteket, amelyekre nem találtunk példát, kihúztuk. Csillaggal az olyan ala-
kokat jelöljük, ahol csak feltételezhető a ragozás, de ez az alanyi és a tárgyas ragozás 
egyezése miatt egyértelműen nem dönthető el. Kereszt jelöli azt az esetet, ahol a tárgy 
morfológiai megformáltsága miatt nehéz eldönteni, hogy alany- vagy tárgyesetben álló 
tárgyról van-e szó. Ebben az esetben analógiásan következtettünk arra, hogy milyen 
esetben áll a tárgy. 
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S g l Sg2 Sg3 Dul Du2 Du3 PU P12 P13 

alanyi ragozás mellett Akk Nom Akk - *Nom +Nom - *Nom Nom 

tárgyas ragozás mellett Akk Akk - - - - - *Akk -

A táblázat adatait az alábbiakban példamondatokkal szemléltetjük. Igyekeztünk olyan 
mondatokat választani, ahol a tárgy birtokos személyraggal van ellátva, mivel ezekben 
az alakokban az alany- és a tárgyeset jól elkülöníthető. 

A) Felszólító mód + alanyesetű tárgy: 
Sg2 Vxlndef: dma binimani bakaöaara huana"! 'Ebbe a kötélbe tedd a nyakad!' 
Du2 *VxIndef: Niiari, riiniri hi"tjiri! 'Gyerekek, hívjátok a bátyátokat!' 
Du3 +Vxlndef: Nakalatjagajtatja"katama. 'Azok ketten vegyenek nekem posztót!' 
P12 *VxIndef: Nil'ia nagür h'atFir ciaijuari"! 'Eresszetek le három kampót!' 
P13 alanyi ragozás: Sitit] maöucüt] hoatjaa"! 'Állítsák fel a sátrukat!' 

B) Felszólító mód + tárgyesetű tárgy: 
Sgl Vxlndef: Dmlad'i siara rtikuam tjonai" biara". 'Ilyen dolgot többé ne tegyek!' 
Sgl VxDef: dma hot űr a hotaguma. ' í r jam meg ezt a levelet!' 
Sg2 VxDef: Tandamta ninta d'uka"! 'Ne veszítsd el ezt!' 
Sg3 Vxlndef: D'esiöa, nemiőa toramiőamtu íjatatjaa! 'Az apa és az anya találjon 

magának támaszt!' 
P12 *VxIndef: Balta hoqamtu tjonaa d'iamtu koiguari"! 'Csak a hátsó részét és az agyát 

hagyjátok meg!' 

A tárgyi szerepben álló személyes névmás mindig ragozatlan: Maad'a mana 
hikabtigujtjitj? 'Miért ijesztgetsz engem?' 

Főnévi igenév is állhat a mondat tárgyaként a modális igék (pl. cenid'i 'tud, ké-
pes valamire', d'erusa 'nem tud', karbud'a 'akar' stb.) mellett. Az érzelmeket kifejező 
igék (pl. manünsa 'szeret', hilT'si ' fél ' stb.), a fázisigék (pl. satid'i 'abbahagy' stb.) 
mellett is főnévi igenév jelenik meg tárgyként: 

Siti d'erutu hiritasj, nibtad'a, d'emb'a sociirasa. 
ő nem-tud-Kimp-Sg3-subj főz-inf, mos-inf, ruha-Akk varr-inf 
'Ő nem tud főzni, mosni, ruhát varrni.' 

Jelző: A jelző rendszerint a jelzett szó előtt helyezkedik el (AdjN sorrend). Jelzőként 
állhat melléknév, melléknévi igenév, névmás, főnév és számnév. 
Melléknév: Hiragaa d'iga nita mamu" naagai" tjaőuti. 

magas-Gen hegy-Gen mögülPos sátor-PxPll látszik-Kimp-Sg3-subj 
'A sátrunk jól látszik a magas hegy mögül. ' 

Melléknévi igenév: Benad'iiad'aj taana biőibtigujciy. 
elfárad-PtPerf-PlAkk rén-AkkPIPx-Sgl itat-Kimp-Sg2-subj 
'A fáradt rénjeimet itatod.' 
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Névmás: 3ma dali yanuöumtusuöam hoöartanu. 
ez-Akk nap-Akk feljegyez-Fut-Sgl-subj napló-Lok 
'Ezt a napot feljegyzem a naplómba.' 

Számnév: Siöi korutanu kunduatu". 
kettő-Gen ház-Lok alszik-Kimp-P13-subj 
'Két házban alszanak.' 

Főnév: Ad'a korú" totjkagaa. 
dolgán-Gen ház kényelmes-Sg3-subj 
'A dolgán háza kényelmes.' 

Ahogy a fenti példa is mutatja, a birtokos jelzőként álló főnév birtokos esetbe kerül. 
A melléknevek közül azok, amelyek -D'IR moderatív képzőt vettek fel, nem állhatnak 
jelzőként. (Lásd a 88. oldalon.) 

Határozó: Határozóként általában határozószó, határozóragos vagy névutós névszó és 
melléknévi igenév állhat: Talu mana sitabirsiam. 'Tegnap meséltem.' Taa" d'iatani 
yamurmumbatu". 'A rének rénzuzmóval táplálkoznak.' Siti siöi" tuu"o. 'O kétszer 
jött. ' Casa baimanu malakua tamturura"a. 'Egy óra alatt eladták a tejet.' [Egy óra alatt 
a tej eladódott] 

Módhatározói szerepben gyakran fordul elő a főnévi igenév: 
Tarad'ij buaöuj d'ebtud'a, kuadumu d'embi"taki"iőa. 
ilyen-PlAkk szó-PlAkk szól-inf, férfi öltözik-Vint-Sg3-refl 
'Ilyen szavakat szólván, a férfi elkezdett öltözködni.' 

A főnévi igenév és a számnév együttese a mondatban számhatározói funkciót 
tölthet be: Ceta isa saniriimü". 'Négyen játszunk.' Nagatanu" siti isa kona"agaj. 'Tő-
lünk ketten mentek el.' 

TAGADÁS ÉS TILTÁS 

A nganaszanban a mondat tagadása és a tiltás a nisi tagadó segédige használatával fe-
jezhető ki. A tagadó kifejezésben (NEGP) a mondat szorosabb értelemben vett állítmá-
nya a segédige személyragos alakja, ami mellett a főige tagadott töve áll. A tagadó se-
gédige formailag folyamatos, tehát a folyamatos igékhez járuló koaffixumot (-NTU-) 
veszi fel. A főige tagadott töve megegyezik a Sg2 alanyi ragozású felszólító módú 
alakkal. A létige (isa) tagadott töve kivételes alak: tjua". 



hisi tagadó segédige + mi"si 'ad ' 

Alanyi ragozás 

Sg Du Pl 
sem. idő 1 hindim mida" nintimi mid'a" nintimi" mid'a" 

2 . hindit] mid'a" nintiri mid'9 " nintiri" mid'a " 
3 hinti mid'a" hintigaj mida" hintigaj mid'a" 

múlt idő 1 hisiam mid a" nisiami mid'a" nisiami" mid'a" 
jövő idő 1 hisiöam mid'a" nisiöami mid'a" nisiöami" mid'a" 

Tárgyas ragozás - egy tárgy 

Sg 
sem. idő 1 hintima mid'a" 

2 hintira mid'a" 
3 hintiői mide" 

Du Pl 
nintimi mid'a " nintimi" mid'a " 
nintiri mid'a " nintiri" mid'a " 
hintiői mid'a" hintiőirj mid'a" 

múlt idő 1 hisiama mid'a" nisiami mid'a" nisiami" mid'a" 
jövő idő 1 hisiőama mid'a" nisiöami mid'a" nisiöami" mid'a" 

Tárgyas ragozás - két tárgy 

Sg Du Pl 
sem. idő 1 hintigaiha mid'a" hintigaihi mid'a" hintigaihi" mid'a" 

2 hintigaica mid'a" hintigaici mid'a" hintigaici" mid'a" 
3 hintigaici mid'a" hintigaici mid'a" hintigaici^ mid'a" 

múlt idő 1 hisiagaiha mid'a" hisiagaihi mid'a" hisiagaihi" mid'a" 
jövő idő 1 hisiőakaiha mid'a" hisiöakaihi mid'a" hisiőakaihi" mid'a" 

Tárgyas ragozás - több tárgy 

Sg Du Pl 
sem. idő 1 hintiha mid'a" hintihi mid'a" hintihi" mid'a" 

2 hintica mid'a" hintici mid'a" hintici" mid'a" 
3 hintici mid'a" hintici mid'a" hinticirj mid'a" 

múlt idő 1 hisiiha mid'a" hisiihi mid'a" hisiihi" mid'a"' 
jövő idő 1 hisiőiha mida" hisiőihi mida" hisiőihi" mid'a" 
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nisi tagadó segédige + kotud'a 'megöl ' 

Reflexív ragozás 

Sg Du Pl 
sem. idő 1 hintina koőu" nintini koöu" nintini" koőu" 

2 hindit] koöu" ninditikoőu" hinditi" koöu" 
3 nintiőa ~ nindi" koöu" hinditi koöu" hindita koöu" 

múlt idő 1 hisiina koőu" nisiini koőu" nisiini" koőu" 
jövő idő 1 nisiőina koőu" nisiöini koőu" nisiöini" koőu" 

A nisi tagadó segédigével kifejezett tagadás minden esetben mondattagadást jelent. A 
tagadás hatóköre mindig a tagadó segédige után álló mondatrészekre terjed ki. A segéd-
ige ellátható igeképzőkkel, valamint a tagadott szerkezetben a mód- és időjelet is a se-
gédige veszi fel. 

Nanuntu" [NEGPnisiőam hotatuta"]. 
-valPos-PxP12 nem-Fut-Sgl-subj küzd-Vcong 
'Veletek nem fogok küzdeni.' 

Tanda hua tjonai" [NEGP higatiői kacama"]. 
ez-Gen utánPos ismét nem-Viter-Kimp-Du3-obj lát-Vcong 
'Azután többször nem látták (őt).' 

[NEGP Ninta hH'id'a"!] 
nem-Mimp-Sg2-obj fél-Vcong 
'Ne félj! ' 

A tagadott igető és a tagadó ige közé általában nem ékelődhet be más mondatrész. Ez 
alól csak a mondatértékű kifejezések a kivételek: 

Nisiöini", nanditimi", hursa". 

nem-Fut-Pll-refl, úgy-tűnik-Kimp-Pll-subj, visszatér-Vcong 
'Nem fogunk, úgy látszik, visszatérni.' 

Az általános tagadó segédigén kívül vannak m e l l é k j e l e n t é s s e l b í r ó t a g a -
dó s e g é d i g é k is. A mondatban ezeket szintén a főige tagadott töve követi. 
kasad'a 'majdnem, alig nem': 

Turku takaőa saü"hü"ara, mana kasad'üaij d'iőu". 
tó-Gen mögülpos lövés-PxSg2 én majdnem-Perf-Sg2-subj eltalál-Vcong 
'Amikor a tó mögül lőttél, majdhogynem eltaláltál engem.' 

laői"tisi 'nem tud': 
Dojbuama laői"tüün d'ilta". 
fej-AkkPxSg 1 nem-tud-Kimp-Sg 1 -subj felemel-Vcong 
'Nem tudom felemelni a fejemet.' 
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r/udi- 'hogyhogy nem, méghogy nem': Általában összetett mondatok főmondatában 
megfogalmazott kérdésekben használatos, de előfordul egyszerű mondatban is. A szót 
predikatívan kell ragozni: 

Kandamta tjualim meliőa"! 
szán-AkkPxSg2 méghogy-nem-Sgl-subj csinál-Vcong 
'Méghogy nem csinálom a szánodat?!' 
Dualima socala", socalasuöama, kuhuma karjka namaa. 
hogyhogy-nem-Sgl-obj varr-Vcong, varr-Fut-Sgl-obj, bőr-PxSgl már bört-kikészít-PtPass 
'Hogyne varrnám meg, megvarrom, a bőr már ki is van készítve.' 

Mondattagadás fejezhető ki az ige abesszív módos alakjával is: Süarmi" yonaa 
tujmaőuma"a. 'A barátunk még nem jött.' Az igemódot a 115. oldalon mutattuk be. 

Amennyiben a létezést tagadjuk, tehát az egzisztenciális mondatok tagadásakor, 
nem segédigét kell használni, hanem a d'arjgujsa 'hiányzik, nincs' jelentésű igét: 
Kuntagai"i" d'aqgujcü. 'Sokáig hiányzik.' Tahini maagal'ica ijüVaóa d'atjgujhuatu. 'Itt 
semmiféle farkas nincs.' 

Szintén a létezés tagadható a d'atjku tagadószóval is. Ezt a tagadószót kell hasz-
nálni pl. a birtok tagadásakor. A tagadószót és a tagadott szót számban egyeztetni kell. 
A tagadószó rendszerint a mondat utolsó pozícióját foglalja el. Előtte az a mondatrész 
áll, amire a tagadás vonatkozik: 

Siti maagal'ica saaői d'atjku. 
őPron semmi szív-PxSg3 nincsPm 

'Neki egyáltalán nincsen szíve.' 
Tanda"tjanasana"turku baratanu d'atjku". 
ez-PI ember-PI tó-Gen part-Lok nincsPalt-Pl 
'Azok az emberek nincsenek a tó partján.' 

További példa: Bad'anü" d'arjku". 'Nincs pénzünk.' 

Ha nem egzisztenciális mondatokban tagadjuk a mondatrészeket, akkor a taga-
dás a nintuu ~ riintu" tagadószóval történik. A tagadószó mindig a tagadott mondat-
rész előtt áll, és vele számban egyeztetni kell. 

Taaha nintu" tjukagaa". 
rén-PIPxSg 1 nemPart-Pl sok-Pl 
'Nem sok rénem (van).' 

További példák: Komnatatanu kintalabtikujhi" nintuu naagaa. 'A szobában tilos a do-
hányzás.' Nintuu barna. 'Nem az én kutyám.' 

Tagadás fejezhető ki a (Terusa 'nem tud' negatív értelmű igével is. E mellett 
nem áll főige, hanem az ige önmagában tagadó értelmű: 

Lüasitada ¡Terusa, naadaőa"ki"a. 
oroszul-beszél-inf nem-tud-inf, nganaszanul-beszél-Vres-Kperf-Sg3-subj 
'Nem tudván oroszul, nganaszanul szólalt meg.' 
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Sitit] rjonanturj maagaíica d'erutu ". 
őkPron magaPron-PxP13 semmi-Akk nem-tud-Kimp-PI3-subj 
'Ok maguk semmit se tudnak.' 

A tagadó mondatokban szerepelhetnek t a g a d ó k v a n t o r o k is. Kvantoroknak olyan 
elemeket nevezünk, amelyek valamilyen logikai-jelentéstani műveletet jelölnek. A ne-
gatív kvantorok tehát olyan összetevők, amelyek azt állítják, hogy a nekik alárendelt 
predikátum a szóban forgó halmaz egyik elemére sem igaz. Negatív kvantorok pl. 
maagal'icd 'semmi' , siligal'ica 'senki' , kurad'ikal'ica 'semmilyen', katjkakal'ici" 'semmi-
kor ' , kuhi"iagaíici" 'sehová' tagadó névmások. A negatív kvantor azt a halmazt meg-
nevező szó előtt áll, amire a kvantor vonatkozik: Siligalica ninti tu". 'Senki sem jön 
meg.' A mondat jelentése kifejtve a következőképpen hangzik: [Nem igaz, hogy van 
olyan ember, aki megjön.], MaagaPica hii d'erutum. 'Semmi(lyen) félelmet nem isme-
rek.' A mondat jelentése kifejtve: [Nem igaz, hogy van olyan félelem, amit ismerek.] 

Ugyan a példamondatokban van tagadószó is, de jelentéstanilag mégsem fejez-
nek ki a mondatok többszörös tagadást. Ezekben a mondatokban a tagadás hatóköre a 
teljes predikátumra (beleértve a kvantort is) kiterjed. Ezt szemléltetik a mondatok szög-
letes zárójelben megadott értelmezései. 

A tagadó névmások - sok más uráli nyelvhez hasonlóan - csak olyan igék mel-
lett állhatnak, amelyek önmagukban fejeznek ki tagadást (tagadó igék, negatív jelenté-
sű igék): Sitit] tjonantui] maagal'ica d'erutu". 'Ők maguk semmit sem tudnak.' . 

Szemantikailag tagadás fejezhető még ki fosztóképzős névszóval, amely mellett 
a létige megfelelően ragozott alakja áll. Azonban ha a tagadó kifejezést szerkezetileg 
olyan összetett predikátumnak fogjuk fel, amelyben a szorosan vett állítmányt a taga-
dószó vagy tagadó ige képviseli, akkor azt mondhatjuk, hogy a fosztóképzős kifejezé-
sek szerkezetileg nem tagadóak, hanem állítóak. Ezt a következő példamondatokkal 
mutatjuk be: 

Idám ajd'iim nik'al'i icii. 
másik-Nkiv nő-Advcar van-Kimp-Sg3-subj 
'A másiknak nincsen felesége.' [A másik nő nélkül van.] 

Nemig'al'i ihü"tü", yu"ajcani konigumi"! 
anya-Ncar van-VAcond-PxP12, egy-Lok megy-MimpFut-Pll-subj 
'Ha nincsen anyátok, menjünk együtt!' [Anya nélküli levéskor, együtt menjünk!] 
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A BIRTOKLÁS KIFEJEZÉSE 

A birtoklás kifejezésének alapvetően kétféle lehetősége van a nganaszanban: 1) habeo-
szerkezetek vagy 2) létige és birtokos személyrag fejezi ki a birtoklást. 

1) A h a b e o - s z e r k e z e t b e n a birtoklás külön segédigével fejezhető ki (pl. német 
habén, angol to have, orosz иметь stb.). A birtoklás ilyen kifejezése leginkább az in-
doeurópai nyelvekre jellemző, de több uráli nyelv (pl. szölkup, magyar, vogul, osztják, 
finn stb.) is rendelkezik birtoklást kifejező igével. A nganaszanban ennek a csoportnak 
a segédigék szerint az alábbi két alcsoportját különböztethetjük meg: 

a) A birtoklást a honsi 'van, birtokol' jelentésű ige fejezi ki. Az így kifejezett birtok-
lás a birtok létét hangsúlyozza.A birtok ragos vagy ragtalan tárgy: Nüaj horjitj? 
'Vannak gyerekeid?' Ninihondim. 'Van egy bátyám.' 

Nakürd kuadumu пйэ honti. 
három-Akk fiú-Akk gyerek-Akk birtokol-Kimp-Sg3-subj 
'Három fiú gyerek(e) van.' 

b) Birtoklást fejez ki a yuSasa 'birtokol' ige is. A birtok ebben az esetben is tárgy-
esetben álló névszó: 

Мэпэ sad'aamti" quöatum. 
énPron út-AkkPxP12 birtokol-Kimp-Sg3-subj 
'Én birtoklom az utatokat.' 

dmti тапа yutaFi"ama. 
ez-Akk énPron birtokol-Vinch-Kperf-Sgl-obj 
'Ezt én birtokba vettem.' 

A yuöasa igével kifejezett birtoklás magának a birtoklásnak a tényét emeli ki. Meg 
kell jegyeznünk, hogy ennek az igének a használata sokkal ritkább, mint a honsi 
igéé. 

2) Az uráli nyelvekben a birtoklást rendszerint egy h a t á r o z ó s s z ó s z e r k e z e t é s 
a l é t i g e ragozott alakja fejezik ki (magyar nekem van\ finn minulla on). A 
nganaszanban a határozós szószerkezet helyett a z a l a n y e s e t ű n é v s z ó + l é t i g e 
szerkezet használatos. Ez azt jelenti, hogy a birtokos mindig alanyesetben áll, mellette 
pedig a létige (isa) ragozott alakja szerepel. A birtokszó a birtokosnak megfelelő birto-
kos személyraggal van ellátva és szintén alanyesetben áll. 

A nganaszanban a birtokos kitétele igen ritka, gyakoribb, hogy erre csak a bir-
tokszó személyragja utal. A mondatok szerkezete alapján két alcsoportot különíthetünk el: 
a) A birtoklást a taisa 'ott/itt van' kifejezés segítségével fejezhető ki. Ez az ige a ta 

mutató névmásból és az isa létigéből épül fel. A birtokszó alanyesetben álló főnév, 
ami birtokos személyragot is felvesz. Az igét számban és személyben a birtokszó-
val kell egyeztetni. 
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D'amaku baj ka"a matti taicü. 
madár öreg sátor-PxSg3 itt-van-Kimp-Sg3-subj 
'Madár apónak van sátra.' 

Niti taisüa, siti kuad'ümu. hüaői taisiiagaj. 
nő-PxSg3 itt-van-Perf-Sg3-subj, kettő férfi gyerek-PxSg3 itt-van-Perf-Du3-subj 
'Volt felesége, és volt két fia.' 
Donaa kobtuati taisüa. 
még lány-PxDu3 itt-van-Perf-Sg3-subj 
'Kettejüknek volt még egy lányuk.' 

b) A birtoklás tényét jelezheti pusztán a birtokos személyrag is. Ebben az esetben a 
mondatban egyáltalán nem szerepel kopula: 
Nenaca"a kaburudaraku hoőürtü. 
nagy serpenyő-Nsim minta-PxSg3 
'Egy nagy serpenyőre hasonlító mintája (van).' 
Maad'a mana tarad'i hima? 
miért én ilyen név-PxSgl 
'Miért (van) nekem ilyen nevem?' 

Negatív értelemben a d'aqgujsa ige, valamint a d'arjku tagadószó használatos. Ezeket a 
tagadásnál (a 152. oldalon) mutattuk be. 

A HATÁROZOTTSÁG KIFEJEZÉSE 

A határozottságot a nganaszanban a következő nyelvi eszközökkel lehet kifejezni: 

1) Birtokos jelző: 

Tíbijku mjacika hoajhü"a. 
fiú-Gen labda kipukkad-Kperf-Sg3-subj 
'Kipukkadt a fiú labdája.' 

2) Mutató névmás: 

dm a qanasagata hilad'atatim. 
ez-Gen ember-El fél-Ki mp-Sgl-subj 
'Félek ettől az embertől.' 
dmti khiga nehd'aíiaku tuatubü". 
ez-Akk könyv-Akk könnyen olvas-VAcond 
'Ezt a könyvet könnyű olvasni.' 
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3) Birtokos személyrag: 

Banuduad'aj taana biőibtigujcir/. 
elfárad-PtPerf-PlAkk rén-PlAkkPxSg 1 itat-Vdur-Kimp-Sg2-subj 
'Itatod az elfáradt rénjeimet.' 
D'esigajha cetua d'ehinimi"agaj. 
apa-DuPxSgl nagyon öregszik-Vtrl-Kperf-Du3-subj 
'A szüleim nagyon megöregedtek.' 

Mint sok más uráli nyelvben, a birtokos személyragos alakok a nganaszanban 
sem minden esetben fejeznek ki tényleges birtokviszonyt. A PxSg2 és a PxSg3 ragok 
sokszor csak a determinálásra szolgálnak: 

a) PxSg3: 
- Ez a személyrag teszi határozottá a természeti jelenségeket: 

Mauőu siirü tjil'anu ciimaa. 
föld-PxSg3 hó-Gen alattPos rejt-PtPass-Sg3-subj 
'A földet hó fedi.' [A föld hó alatt rejtve van.] 

Lakar'ai" yuaőu hojmagimi"a. 
hirtelen ég-PxSg3 sötét-Vtrl-Kperf-Sg3-subj 
'Hirtelen elsötétült az ég.' 

- Elbeszélő szövegekben fordul elő determináló funkcióban: 

Kua cühagani taa hul'i"a tamurjkumtu. 
egy-idő-múlva házi-rén keres-Vinch-KperfSg3-subj egér-AkkPxSg3 
'Egy idő múlva a rénszarvas keresni kezdte az egeret.' 
Tanda rjanasanamtu nansubti"aöi. 
ez-Akk ember-AkkPxSg3 felemel-Kperf-Sg3-obj 
'Ezt az embert felemelte.' 

b) PxSg2: 
- Párbeszédekben és elbeszélésekben előfordul determináló funkcióban, anélkül hogy 
ténylegesen PxSg2 birtokra utalna. Ennek használatát az alábbi mondatpárral szemlél-
tethetjük. Az első mondat bevezeti a szubjektumot (lány), amiről beszélünk, míg a má-
sodik mondat a már ismert, tehát határozott szubjektumról tesz kijelentést. 

Baarbaóurj honti kobtua. Kobtuara cetuamj hen'arjku. 
gazda-PxP13 birtokol-Kimp-Sg3-subj lány-Akk. lány-PxSg2 nagyon szép-Sg3-subj 
'Az uruknak van egy lánya.' 'A lány nagyon szép.' 
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HASONLÍTÓ SZERKEZETEK 

A nganaszan hasonlító szerkezetben - sok más uráli nyelvhez hasonlóan - az összeha-
sonlítást és a kiemelést a névszó elatívuszragos alakjának a segítségével lehet kifejezni. 
Példák: Darka tuntigata ani"a. 'A medve nagyobb a rókánál.' [Medve rókától nagy.], 
Mana taansama taansagatata najbagaa. 'Az én lasszóm hosszabb, mint a tiéd.' [Az én 
lasszóm a te lasszódtól hosszú.] A példamondatok szemléltetik, hogy az alanyesetben 
álló alany (yarka 'medve' , taansama ' lasszóm') és az alapfokban álló melléknév (ani"a 
'nagy' , najbagaa 'hosszú') mellett az elatívuszragos hasonlító határozó (tuntigata 'ró-
kától', taansagatata ' lasszódtól') utal lényegében az összehasonlításra. 

A hasonlító szerkezet mód- és fok-mérték határozója mindig prolatívuszban álló 
melléknév: Nagatana arakaramanu hili"! 'Élj jobban nálam!', IDahuma tjahugatata 
satjhal'atjga hüamanu nimka. 'A nővérem öt évvel fiatalabb a nővérednél.' 

A mondatban állhatnak moderatív képzővel ellátott melléknevek is. Ebben az 
esetben nincs szükség a fok-mérték határozó kitételére: 

Mana taana taagitata mera'Tikü ". 
énPro„ házi-rén-PIPxSgl házi-rén-PlEl-PxSg2 gyors-Nmod-P13-subj 
'Az én rénjeim egy kicsit gyorsabbak, mint a tieid.' 

EGYEZTETÉS 

A jelző és a jelzett szó egyeztetése 
A nganaszanban a jelzőt a jelzett szóval számban és részlegesen esetben is egyeztetni 
kell. A melléknév csak alany-, tárgy- és birtokos esetben állhat. A függő esetben álló 
főnév jelzője birtokos esetbe kerül. Az egyeztetést az alábbi táblázat foglalja össze: 

Melléknév Főnév 
Alanyeset Alanyeset 
Tárgyeset Tárgyeset 
Birtokos eset Birtokos eset 
Birtokos eset Latívusz 
Birtokos eset Lokatívusz 
Birtokos eset Elatívusz 
Birtokos eset Prolatívusz 
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Példamondatokkal szemléltetve: 
Nom: Naagaakoru" rjaőuti. 'Látszik egy jó ház.' 
Akk: Mana qusitim mend'ad'afm) koruóafm). 'Új házat építek.' 
Gen: Tanda satara kuhu cetuami haagaa. 'Ennek a rókának a bőre nagyon jó.' 
Lat: Naaga mata koni"sitamV'. 'Bemegyünk az új sátorba.' 
Lok: Naaga matanu hilibi" haagaa. 'Az új sátorban élni jó.' 
El: Naagaa makata hindiid" biinandu". 'Nem akarnak elmenni a jó házból.' 
Prol: Kurad'ikiia bali ad'a siacTamani kajrji"tü. 'Valamilyen éneket dalol dolgán nyel-

ven.' 
DuNom: Naagagaj korukaj rjadutigaj. 'Látszik két jó ház' 
DuAkk: Naagagi koruki rjaöütüm. 'Látok két jó házat.' 
DuGen: Naagagi koruki cirid'agaj mehd'ad'agaj. 'A két jó ház teteje új.' 
DuLat: Naagagi maki na koni"sitami". 'Bemegyünk a két új sátorba.' 
PINom: Naagaa" koruSa" yaőuti". 'A jó házak látszanak.' 
Pl Akk: Naagaaj koruSaj rjaSütüm. 'Jó házakat látok.' 
PIGen: Naagai" koruSu" cirid'a" mehd'ad'a". 'A jó házaknak új tetejük van.' 
PILat: Naagai" mati" koni"sitami". 'Bemegyünk a jó házakba.' 

A mondatban a számnévi jelzőkre is ugyanezek az egyeztetési szabályok érvényesek: 
dma"ad'a"matüőakorutanu hiliti". 
ez-Pl dolgán-Pl hat-Gen ház-Lok él-Kimp-P13-subj 
'Ezek a dolgánok hat házban laknak.' 

A számnévi jelző után a főnév általában egyes számban marad: Ceta kuad'ümu 
basutu". 'Négy férfi vadászik.' Találhatunk azonban olyan példákat is, ahol a számnév 
után a főnév már többes számban áll. Ezt esetleg orosz hatással magyarázhatjuk: 
Matanu nagür ni" tuu"o". 'A sátrunkba három nő jött.' 

Ha a predikatívan ragozott névszónak jelzője is van, akkor a jelző is felveszi a 
személyragot: Tana numarjkut) katubtugujcüay. 'Te fiatal pásztor vagy.' Mit] 
numarjkumu" katubtugujcüamu". 'Mi fiatal pásztorok vagyunk.' 

Az alany és az állítmány egyeztetése 
A mondat alanyát számban és személyben az állítmánnyal egyeztetni kell. Ha a mondat 
alanya mellett társhatározó áll (tehát ez a mondatrész csak logikailag alany, gram-
matikailag nem), az állítmányt formailag a grammatikai alannyal (S) kell egyeztetni: 

Mana íjad'ana nanu tuu"om. 

én fiatalabb-testvér-GenPxSgl -valPos jön-Kperf-Sgl-subj 
'Az öcsémmel jöttem.' 
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További példák: Kuad'ümua hüa bansabta H'arjgii'a. 'A fiú kutyástul elszaladt.' 
D'esima d'eru"tuama basu"sina buatu. 'Az apám egy ismeretlen vadásszal beszél.' 

Ez alól a szabály alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor hangsúlyozott, 
hogy a cselekvést az alany és a társa közösen hajtották végre. Ilyenkor az igét értelmi-
leg kell egyeztetni: Taa bahina buad'üagaj. 'A rén és a vadrén beszélgetnek.' [A rén a 
vadrénnel beszélgetnek.] Nerb'a"ku aligaku tibijk'akuna sanirügaj turku baratanu. 'A 
kislány a folyó partján játszik egy kisfiúval.' [A kislány (egy) kicsi fiúval játszanak a 
folyó partján.] A következő mondat azt szemlélteti, hogy értelmi egyeztetésnél, ha a 
társhatározói mondatrész és a tényleges alany személye nem egyezik meg, akkor a 
grammatikai alanyhoz kell személyben egyeztetni. 

Miíiani satara nanu d'oőürkiiami. 
csak-énPron róka-Gen -valPos megy-MimpFut-Dul-subj 
'Csak én megyek a sarki rókával.' 

Ha a mondatban két grammatikai alany van, akkor az állítmány dualisba kerül: 

Karjkagüa d'amaku bajka"a tjonaa tamuijku bajka"a hilid'iagaj. 
alanyi alany2 

valamikor madár öreg és egér öreg él-Perf-Du3-subj 
'Valamikor élt egy Madár apó és egy Egér apó.' 

Amennyiben az alany számnévi jelzővel van ellátva, az alanyt és az állítmányt 
grammatikailag kell egyeztetni, tehát az állítmány továbbra is egyes számban áll: 
Babaad'aatanundu nagür bahi tjonai" katutu. 'A helyén ismét három vadrén legel.' 
Karuíatu mauntanu siti ma" nahd'iti. 'A csupasz földön áll két sátor.' Szép számmal 
találhatunk olyan példákat is, ahol az alany és az állítmány értelmileg egyeztetett. Ezt a 
jelenséget esetleg az orosz nyelv hatásával magyarázhatjuk. Példák: 

D'ed'itanina nagür íjanasa hiliti". 

apa-Lok-PxSgl három ember él-Kimp-P13-subj 
'Az apámnál három ember lakik.' 
Hünsaraanu siti anika"a íja" hilid'iagaj. 

régi-Lok kettő nagy sámán él-Perf-Du3-subj 
'Élt egyszer két sámán.' 
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A kettes szám használata 
A duális használata a szamojéd nyelvekben - mint több más uráli nyelvben is - sajátos 
jelenség, amely több egymáshoz kapcsolódó kérdéskört foglal magába. Arról már az 
imént tettünk említést, hogy ha a mondatban két alany van, akkor az állítmány kötele-
zően dualisban áll. Ez egyúttal arra is utal, hogy a két alany a cselekvést együtt hajtja 
végre: Siti Dud'itjkatanu hilitigaj. 'Ok Dugyinkában (együtt) laknak.' 

Gyakran találkozhatunk a kettes szám elliptikus használatával, különösen a 
'szülő' megnevezésekor. Ebben az esetben az 'anya' vagy az 'apa' jelentésű szó áll 
dualisban, de nem két anyáról, vagy két apáról van szó, hanem a kettes szám a szülőre 
utal: 

Tagat a hemigaita tujhü" mikuara cTesigaita d'a. 
ez-El anya-DuGenPxSg2 megjön-VAcond ad-Mimp apa-DuGenPxSg2 -nakPos 

'Aztán a szüleid megjövetelekor, add át (őt) nekik.' 
A szülő kifejezésére az újabb forrásokban már előfordul a többes szám használata is: 
Kunini torautju" d'ed'ica? 'Hol dolgoznak a szüleid?' D'ed'ina torautu" sobhoőatanu. 
'A szüleim a szovhozban dolgoznak.' 

Gyakran használatos a duális a páros testrészek megnevezésénél: S'ejmigajna 
koudd hosaőutugaj. 'A szememet elvakítja a Nap.' [A szemeim a Naptól elvakulnak.'] 
Kougajna bánsági mn"at] amaddli. 'Ma mindkét füledet lefagyasztottad.' Ugyanakkor a 
páros testrészek állhatnak többes számban is: Koud'a sejtnina hosaőutu". 'A szememet 
elvakítja a Nap.' 

Meg kell jegyeznünk, hogy a duális helyett a siti 'kettő' számnév is használható. 
Ebben az esetben általában egyes számban áll a jelzett főnév, ritkábban felveszi a duális 
jelét: siti samu ~ siti samugaj 'két sapka'. 

AZ IGERAGOZÁSI TÍPUSOK HASZNÁLATA 

Az igeragozási típusok használata egyelőre nem teljesen tisztázott a szamojéd nyelvek-
ben, így a nganaszanban sem adhatók meg általános érvényű szabályok, csak tendenci-
ák vannak. 

A nganaszan igéket a tárgyukhoz való viszony alapján négy csoportba oszthat-
juk: intranzitív, tranzitív, kauzatív-reflexív, mediális. Mielőtt ezeket a csoportokat be-
mutatnánk, meg kell ismerkednünk néhány fogalommal.. 

Azokat az igéket, amelyek mellett sosem állhat tárgy, i n t r a n z i t í v n a k hívjuk. 
A t r a n z i t í v igéknek lehet tárgyi bővítménye. A tranzitív ige által leírt szituációnak 
mindig két szereplője van. A cselekvés az ágenstől (A: cselekvő alany) indul ki és a 
patiensre (P: a cselekvés elszenvedőjére) irányul. 
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A tranzitív igék egyik alcsoportjának tarthatjuk a r e f l e x í v igéket is, hiszen 
ezeknek szintén van tárgyuk. Azonban ebben az esetben a cselekvés kiinduló- és vég-
pontja megegyezik, a cselekvés a cselekvőre irányul. 

Különleges csoportot képeznek a mediális igék. M e d i á 1 i snak azokat a szituá-
ciókat nevezzük, amelyeknek csak egyetlen szereplője van, aki a cselekmény előidéző-
je és egyben a cselekvés következményeinek az elszenvedője is. A reflexívvel ellentét-
ben a cselekvés nem közvetlenül önmagára irányul. A mediális igék minden esetben 
intranzitívak. 

A tranzitív és a reflexív szituáció különbségét az alábbi ábrákkal mutatjuk be: 

Tranzitív szituáció Reflexív szituáció 

E rövid bevezető után tekintsük át a nganaszan igék csoportjait! 

Intranzitív: d'oöürsa ' jár ' , baőuasa 'növekedik', basud'a 'vadászik' stb. Ezeket csak az 
alanyi ragozás szerint lehet ragozni. 

Tranzitív: d'etjsbtusa 'becsap', hoöatad'a ' ír ' , berisi 'megnyúz', cenid'i 'ismer' stb. 
Ezeket az alanyi és a tárgyas ragozás szerint is lehet ragozni. 

Tranzitív-reflexív: Ezek az igék attól függően, hogy melyik ragozás szerint Tagozód-
nak vagy tranzitív vagy reflexív jelentésűek lesznek. Az ige tranzitív jelentésben akkor 
szerepel a mondatban, ha az alanyi vagy a tárgyas ragozás paradigmája szerint van ra-
gozva. Ha az ige a reflexív ragozás személyragjait veszi fel, akkor visszaható jelentésű 
lesz. 

'öltöztet': Nüdmd d'eqhid'i"ara. 'Felöltöztettem a gyerekem.' 
d'embV'si 

'öltözik': Niia d'etjhid'i"iÖ3. 'A gyerek felöltözött.' 
'felemel': Siti h"ah dilVati. 'Felemelte a követ.' 

d'ihd'i 
'felemelkedik': Siti tjocü ni d'HV'iőa. 'A lábára állt.' 

'megöl': Kuad'iimu babi koőa"a.'A férfi megölte a rént.' 
kotud'a 

'megöli magát': Kuadümu koöa"iŐ3. 'A férfi megölte magát.' 

Példamondattal szemléltetve: 

Mii7 rjuna "amu " qukdgaaj rjuőaj. 
mi gyűjt/gyűlik-Kperf-Pll-subj sok-PlAkk bogyó-PlAkk 
'Sok bogyót gyűjtöttünk.' 
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Mit] quna"inü" matata. 
mi gyűjt/gyűlik-Kperf-Pll-refl sátor-Lat-PxSg2 
'A sátradban gyűltünk össze.' 

Mediális: baluaciisa 'megharagszik', banad'a 'pihen', büüd'a 'elmegy' stb. A pozíció-
váltást, a testhelyzetváltást és általában a mozgást kifejező igék tartoznak ide. Tehát 
olyan cselekvéseket megnevező igék tartoznak ide, amelyeket élőlények végeznek a sa-
ját testükkel. Ezenkívül a mentális vagy kognitív cselekvéseket kifejező igék is a 
mediális csoportba tartoznak a nganaszanban. A nganaszanban a mediálisnak nincsen 
kötelező képzője, de általában a reflexív ragozás személyragjait veszik fel. A puszta 
mozgást (pl. megy, utazik stb.) kifejező igék az alanyi ragozás szerint is ragozhatok: 
Alanyi ragozás: 
Sasinici koid'i bii"a kuhi"ia sejmici sarjürü". 'Otthagyva a magtárát, elment, amerre a 
szeme lát.' 
Reflexív ragozás: 

Satara kubumtu nakalasiad'ama ni Hatanga d'a bii"aiőa. 'A nő, akitől a rókaprémet vet-
tem, Hatangába ment.' [Rókaprémet általam vett nő Hatangába megy.] 
További példák a mediális igékre: Mau d'iagaíiríőa Kou takamanu. 'A Föld a Nap körül 
kering.' Beratia kicaóaatanu mauőu siői" notjaruad'W'iőa. 'A múlt hónapban kétszer 
rengett a föld.' Tana kacamasa íjanarasüiiőa. 'Meglátván téged meg fog lepődni.' 

Az alábbiakban áttekintjük az egyes ragozási paradigmák használatát: 
A) Alanyi ragozása minden igetípusnak van. 
1) Az intranzitív igéket csak az alanyi ragozás szerint lehet ragozni: Hunsaraanu naa" 
tjuacanu basud'üa. 'Régen a nganaszanok együtt vadásztak.' Taa" tuu"o" maőu" d'a. 
'A rének a sátrakhoz jöttek.' Matanunu" bahd'a" tjual'iai" kunduatu". 'A sátrunkban 
már mindenki alszik.' stb. 
2) A tranzitív igék a mondatban akkor veszik fel az alanyi ragozás személyragjait, ha a 
mondat tárgya ki van téve. 

i) A tárgy állhat közvetlenül az ige után: 

Siti b'arimib'ati siaóira. 
öPron kinyit-Kimp-Sg3-subj ablak-Akk 
'Az ablakot nyitja ki.' 

Hekutia bitani aligaku niiama nobti"am. 
meleg-Ptlmp víz-Lok kicsi-Akk gyerek-AkkPxSgl mosdat-Kperf-Sgl-subj 
'Meleg vízben mosdatom a kicsi gyerekemet.' 

ii) A tárgy közvetlenül megelőzheti az igét: 

D'esima satara koda"a. 
apa-PxSgl róka-Akk öl-Kperf-Sg3-subj 
'Apám rókát ejtett.' 
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tfalatanu bana bajba"a. 
kő-Lok kutya-Akk megdob-Kperf-Sg3-subj 
'Megdobta kővel a kutyát.' 

iii) Ha a mondatban a tárgy névmás, akkor általában (de nem kivétel nélkül) az alanyi 
ragozás szerint ragozott ige áll mellette. Ebben az esetben a tárgy akár el is távolodhat 
az igétől: Siti mana sal'i"a. 'Megsértett engem.' Tandamti siküöa"agaj. 'Ezt ketten 
felakasztották.' Sitit] yonantutj maagaFica d'eru"tu". 'Ők maguk semmit sem tudnak.' 
Tana haagai" cenimtim. 'Téged jól ismerlek.' 

B) A tárgyas ragozás használata igen bonyolult és a mai napig nem teljesen tisztázott. 
Mint ahogy az imént is láthattuk, nem kötelező az igét tárgyasan ragozni, ha tárgy van a 
mondatban. A tárgyas ragozás és a tárgy határozottsága között sincsen semmiféle ösz-
szefüggés. Az alábbiakban néhány tendenciát adunk meg a tárgyas ragozás használatára 
vonatkozóan: 

1) Kötelező a tárgyas ragozás használata, ha a mondatból vagy a mellékmondatból hi-
ányzik a tárgy: Ebben az esetben erre a ragozással lehet utalni: 

D'ed'iti makata siti konda"a, matanu" konda"atu. 

apa-GenPxSg3 sátor-El ő visz-Kperf-Sg3-subj, sátor-Lat-PxPll visz-Kperf-Sg3-obj 
'Elvitte őt az apja sátrából, elhozta a mi sátrunkba.' 
Tahiőatu tjonai" taa d'a cündü"kasa, rjamtagita kami"atu. 

aztán ismét rén-Gen -hozPos odaugrik-inf, szarv-PlEl elkap-Kperf-Sg3-obj 
'Aztán ismét odaugorva a rénhez, elkapta (azt) a szarvánál.' 

Nasici" huturi"icü kandatandu. 
valahogy befog-Kperf-Sg3-plobj szán-Lat-PxSg3 
'Valahogy csak befogta (azokat) a szán(já)ba.' 

2) Ha a tárgy a mondat elejére kerül, és az ige és a tárgy közé más mondatrész ékelődik 
(pl. az alany vagy határozó), akkor az ige általában a tárgyas ragozás ragjait kapja: 

Nakiira taa rjül'aóa koőa"itii. 

három-Akk rén-Akk farkas megöl-Kperf-Sg3-obj 
'A farkas három rént ölt meg.' 

Mata tujsa, kobtua timiríarai" siti haagai" kacami"aőu. 

sátor-Lat bejön-inf, lány-Akk rögtön ő jól néz-Kperf-Sg3-obj 
'A sátorba bejőve, rögtön jól megnézte a lányt.' 
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Mehd'ad'agi kantagaicii hilasi ninintati mid'i"agaicü. 

új-DuAkk szán-DuAkkPxSg3 megijed-inf báty-Lat-PxSg3 ad-Kperf-Du-obj 
'Megijedvén a két új szánját odaadta a bátyjának.' 

3) Ha az ige a hangsúlyos mondatrész, akkor a tranzitív igét tárgyasan kell ragozni: 
Maria cenimtima maöamta. 
én ismer-Kimp-Sgl-obj sátor-AkkPxSg2 
'Ismerem a sátradat.' 

C) A reflexív ragozás használatára a következő tendenciákat lehet megadni: 

1) A tranzitív-reflexív igéket visszaható jelentésben mindig reflexíven kell ragozni: 
Bajkuaôu d'ita"iôa. 'A férfi meglőtte magát.' Meragai" d'etjhidV'ina. 'Gyorsan felöltöz-
tem.' D'alia yamakatu nerani nobtamimbata". 'Ebéd előtt mindig mosakszik.' 

2) A mozgás-, testhelyzet- vagy állapotváltozást leíró igéket általában reflexíven kell 
ragozni: Bajka"a babagata d'iïï'iôa. 'A férfi felállt az ágyról.' Bintisi yanabi"iôa. 'A ro-
zsomák megállt.' dmti ni tuu"iőa Koőutu" d'à. 'Ez a nő megérkezett Dugyinkába.' 
Hunsaa sad'aamani büü"sütüna. 'Más úton fogok elmenni.' 

Ha a mozgást jelentő igék nem az állapotváltozást hangsúlyozzák, akkor általá-
ban az alanyi ragozás szerint ragozódnak: Kôund'arimhi" yiiíaSa tujsüóa. 'Amikor dél 
lesz, jön majd a farkas.' 
3) A mentális cselekvéseket leíró igék általában a reflexív ragozás személyragjait kap-
ják: Siti kirkiiôii'ïôa. 'Megdöbbent.' 

Nenatjkindi" mauôuru"katana. 
szúnyog-PILat szenved-Kimp-Sg 1 -refl 
'Szenvedek a szúnyogoktól.' 

4) A -L9 inchoativ képzővel ellátott igék gyakran (de nem kivétel nélkül) szerepelnek 
reflexíven ragozva. Ha tranzitív ige kapja az inchoativ képzőt, akkor az soha nem ra-
gozható reflexíven. 
Intranzitív igék: dmni setjkalasiöini". 'Itt fogunk éjszakázni.' Tasia tagatandi haagai" 
hiliíi"ita". 'Attól kezdve aztán jól éltek.' Cetuami honal'i"üa". 'Nagyon megéheztek.' 
Tranzitív ige: Babij kotalVa" tahia maunta. 'Vadrént kezdtek ölni azon a földön.' 
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14 VONZATOK 

Amikor a mondatokat vizsgáljuk, nem nehéz észrevennünk, hogy a mondat alkotó-
elemeinek egy része meghatározza a saját környezetét. Ezeket a lexikai egységeket 
r é g e n s e k n e k nevezzük, azokat pedig, amelyek előfordulását a régensek megszabják 
vagy lehetővé teszik v o n z a t o k n a k hívjuk. Példával szemléltetve: 

Mand hüama d'embitandim. 'Felöltöztetem a gyerekemet.' 
A fenti mondat régense a d'embitandim 'felöltöztetem', vonzatai pedig a mana 'én' és a 
hüama 'gyerekemet.' 

A vonzatoknak két csoportját különböztethetjük meg. Míg a kötelező vonzat a 
mondat sérülése nélkül nem hagyható el, addig a fakultatív vonzat elhagyható a mon-
datból. Azt, hogy egy vonzat a szerkezetben kötelező-e, az elhagyhatósági próbával 
vizsgálhatjuk. A következő két mondatot úgy alakítjuk át, hogy elhagyjuk belőlük a ki-
emelt részeket. A helytelen mondatot *-gal fogjuk jelölni: 

1 a Niia" taaj d'ebtaöandu". —> lb *Nüa" d'ebtaöandu". 
'A gyerekek a réneket utánozzák.' —> * ' A gyerekek utánozzák.' 
2a Nüa" ma tanú hiritati". —> 2b Niia" hiritati". 
'A gyerekek a sátorban főznek.' —> 'A gyerekek főznek.' 

Az la modat bővítménye nem hagyható el anélkül, hogy a mondat ne sérülne, így eb-
ben a mondatban az ige tárgyi bővítménye vonzatnak minősül. Tehát a kötelező'vonzat-
ról azt mondhatjuk, hogy a régensnek olyan bővítménye, amely a szerkezetben kötele-
zően szerepel. A 2a mondat bővítménye anélkül is kihagyható a mondatból, hogy a 
mondat egésze sérülne. A 2b mondat helyes. Ugyanakkor egyelőre nem lehetünk abban 
biztosak, hogy a régensnek ez a fakultatív vonzata, hiszen a vonzatokon kívül előfor-
dulhatnak más mondatrészek is, amelyek akár szabadon el is hagyhatók. Mivel ezek ál-
talában a leírt szituáció helyét, időpontját, okát stb. adják meg, s z a b a d h a t á r o z ó k -
nak szokták hívni őket. Meg kell jegyeznünk, hogy szabad határozó lehet másfajta bő-
vítmény is, nem csak határozó. 

A szabad határozók és a fakultatív vonzatok elhatárolása nem problémamentes, 
anyanyelvi kompetenciái nélkül szinte lehetetlen. Anélkül, hogy most ezt a témakört 
részletesebben kifejtenénk, azt mondhatjuk, hogy ha egy bővítmény kitétele lehetővé te-
szi egy újabb szabadon kitehető bővítmény megjelenését, és ez azzal jár, hogy a kérdé-
ses bővítmény már nem hagyható el a mondatból, akkor ezt fakultatív vonzatnék ne-
vezzük. Mivel a nganaszanban nem tudjuk megállapítani, hogy melyik bővítmény a 
szabad határozó és melyik a fakultatív vonzat, így ezeket most - kényszerűségből -
együtt kezeljük. 

14 A vonzatokat Komlósy András: Régensek és vonzatok című munkája alapján ismertetjük. (In 
Kiefer Ferenc (szerk.) 1992: Strukturális magyar nyelvtan, Budapest, Akadémiai 
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E rövid bevezető után vizsgáljuk meg a régenseket! A nganaszanban egyelőre 
csak az igékre koncentrálunk, habár tudjuk, hogy vonzata pl. melléknévnek és határo-
zószónak is lehet. Amikor a régenseket beépítjük a mondatba, akkor ezek bizonyos tu-
lajdonságok teljesülését követelik meg a környezetüktől. Vegyük sorra ezeket! 

1. A régensek csak korlátozott számú vonzatot vehetnek maguk mellé. A nganaszanban 
a legtöbb régens egy, két vagy három vonzattal áll. Négy vonzatot kívánó régensre ed-
dig nem találtunk példát, de ez nem zárja ki ennek létezését. Példamondattal szemlél-
tetve: 

[i Sitii}] [2ni nüamturj] nimtid'ia" [jAnna]. 
őkpron nő lány-AkkPxP13 nevez-Perf-P13 Anna 
'Ők Annának nevezték el a lányukat.' 

A kihagyhatósági tesztet elvégezve azt is megállapíthatjuk, hogy az 'elnevez' igének a 
nganaszanban is két kötelező (ni niiamtwj 'lányukat' és Anna 'Annának') és egy fakul-
tatív vonzata (sitii) 'ők ' ) van. 

2. A régensek nemcsak a vonzatok számát, hanem azok szintaktikai funkcióját is meg-
határozzák. Tehát kijelölik, hogy mellettük alany, tárgy, egyéb vonzat vagy szabad ha-
tározó álljon. 

Vannak olyan nyelvek, ahol az alany kitétele minden esetben kötelező (lásd an-
gol, német). A nganaszanban - a magyarhoz hasonlóan - az alany elmaradhat a mon-
datból. Sőt, vannak igazi alanytalan mondatok is, ahol az alany kitétele nem is lehetsé-
ges. Legtöbbször a meteorológiai kifejezések tartoznak ide, pl: 

D'arjuru" hiid'atu cetuami hojmagimi"a.í A tundrán nagyon besötétedett.' 

D'alamtatu. 'Reggeledik.' 

Kaőamtatu. 'Virrad.' 

Tehát azt mondhatjuk, hogy a nganaszan az alany kezelésében a magyarhoz nagyon ha-
sonlóan viselkedik, azaz az igék egyenként jelölik ki, hogy állhat-e mellettük alany. 
Ezek alapján az alanyt vonzatnak tekinthetjük. 

3. A régensek azt is megszabják, hogy az általuk leírt szituációkban milyen thematikus 
szereppel rendelkező szereplők vehetnek részt. A thematikus szerepek tehát szereptípu-
sok, amiknek a képviselői az azonos fogalmi szerepek. A thematikus szerepeknek nem 
jelentéstani, hanem szintaktikai funkciójuk van. Nézzük ezt meg példamondatban, 
viszgáljuk meg a példamondatok szintaktikai alanyát! 

a) Taa" nocibtigujci ninüra. 'A bátyád fogja ki a réneket.' 
b) Taa" hocibtigujlíndita" ninintata. 'A rének kifogattatnak a bátyád által.' 

Az a) mondat alanya a báty, aki egyben a cselekvő is. A b) mondat alanya rénszarvas, 
de ebben az esetben nem cselekvőről, hanem éppen a cselekvés elszenvedőjéről van 
szó. Ebben a mondatban a cselekvés thematikus szerepét is a báty játssza. A legfonto-
sabb thematikus szerepek a következők: ágens - cselekvő, instrumentum - eszköz, 
patiens - elszenvedő, lokális - hely, experiens - átélő. 
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4. Vannak olyan régensek, amelyek nemcsak a szintaktikai funkciót és a thematikus 
szerepet határozzák meg, hariem a vonzat formáját is korlátozzák, mégpedig úgy, hogy 
kijelölik annak esetét is. Az esetmegadás mindig nyelvspecifikus. Vizsgáljuk meg a 
következő mondatpárokat. A kiemelt részek szintaktikai funkciója (szabad határozó) és 
thematikus szerepe (lokális) megegyezik, a régensek mégis más esetet, ill. névutós ki-
fejezést rendelnek hozzájuk. 

la nansid'i 'vki áll vhol': [LokálisBaratanu] nahd'iti. 'A parton áll.' 
lb nansud'i 'vki megáll vhol': Siti nansu"a [Luká|lsBara<a.] 'Ő megállt a parton.' 
2a seykad'i 'vki éjszakázik vhol': Setjgati [urális d'atjuru" nini.] 'A tundrán töltötte 
az éjszakát.' 
2b setjkalasi 'vki megszáll vhol': SeijkalVina [ujknisgost'inicata.] 'Szállodában száll-
tam meg.' 

Megfigyelhetjük, hogy a nganaszanban azok a régensek, amelyek egy statikus cselek-
vést fejeznek ki (áll, ül, éjszakázik stb.) lokatívuszi esetet adnak a vonzatuknak, míg 
egy dinamikus cselekvés végpontjára, azaz egy statikus cselekvés kezdőpontjára (meg-
áll, leül, megszáll stb.) utaló igék latívuszban álló vonzatot várnak. 

A következő mondatpárral szemléltetjük azt, hogy azonos jelentésű (de 
lexémaként mégis eltérő) régensek is már esetet jelölhetnek ki vonzatuknak, 

la Banagata hilad'atatim. 'Félek a kutyától.' lb *Banaj hilad'atatim. 
2a Siti banaj hil'i"ti. 'Félem a kutyákat. 2b *Siti banagata hil'i"ti. 

Ha felcseréljük a vonzatok eseteit, akkor hibás mondatokat kapunk (lb, 2b). 
Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakrabban használt igék vonzatstruktúráját. 

Megadjuk a vonzatok számát, szintaktikai funkcióját és a megkívánt esetet. A vonzatok 
számánál most nem teszünk különbséget ezek fajtája között, tehát a fakultatív vonzato-
kat is megadjuk. Az esetkijelölést mindig alsó indexben jelöljük. Abban az esetben, ha 
a régens névutós kifejezést vár el, akkor a névutót adjuk meg. A névutó mellett alsó in-
dexben utalunk arra, hogy névutóról van szó. 

Két vonzattal rendelkező igék 
1. Alanyt és tárgyat vonzó igék (NNom V NAkk): 
A legtöbb tárgyas ige ebbe a csoportba tartozik. Most a teljesség felsorolása nélkül 
csak néhányat mutatunk be. 

d'üa"sa 'vki zavar vkit': Nüama mana dua"tu. 'A gyerekem zavar engem.' 
heliőisi 'vki segít vkinek/vkit': Siti d'ed'imti heliöi. 'Segít áz apjának.' 
hiPV'si 'vki fél vmit/(vmitől)': Siti banaj hilV'ti. 'Ő fél a kutyáktól.' 
honsi 'vki birtokol vmit': Nüaj hotjitj? 'Vannak gyerekeid?' 
naőajkabtud'a 'vki megun vmit': Takaa tjanasa mana naöajkabta"a. 'Az az ember 
megunt engem.' 
tjamsa 'vki eszik vmit': Mana tjamsu tjamu"am. 'Én húst ettem.' 
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2. Alanyt és egyéb vonzatot vonzó igék: 
2.1. NNom V N ^ 

d'iigiisa 'vki eltéved vhol': Kotara"atanu d'üku"o. 'Eltévedt a viharban.' 
heôitisi 'vki utazik vmin/vmivel': Heôititimi" taatini. 'Rénnel jövünk.' 
taisa 'vmi van vkinek': D'ed'itanini" haagaa bantu taicü. 'Az apánknak jó kutyája van.' 

2 . 2 N N O M V N ^ , 

kuntud'a 'vki elalszik vhol': Nüa kunda"a babata. 'A gyerek elaludt az ágyban.' 
mauôurud'a 'szenved vmitöl': Nenatjkindi" mauöurukatana. 'Szenvedek a szúnyo-
goktól.' 
nansud'i 'vki megáll vhol': Siti nansu"a Bolocaijkanda. 'O megállt Volocsánkában.' 
íjomtad'a 'vki leül vhová': Siti íjamursanda íjomtatanda". 'O az asztalhoz ült le.' 
qüniid'a 'vki összegyűlik vhol': Band'a"marutaquna"inda". 'Mind a partra gyűltek.' 
seqkalasi 'vki megszáll vhol': SerjkalV'inagost'ihicata. 'A szállodában szálltam meg.' 

2. 3. N N o m VN E I 

banud'a 'vki elfárad vmitöl': Bana"am sad'aagata. 'Elfáradtam az úttól.' 
hilad'atad'i 'fél vmitöl': Nagatata hilad'atatim. 'Félek tőled.' 
müntiisa 'vmi tele van vmivel': Dana"sagita ma" müntütü. 'A sátor tele van embe-
rekkel.' 

2 . 4 . N N O M V NPROI 

d'orad'a 'vki sirat vkit': Nemiői d'orad'üa siti hüamanuntu. 'Az anya siratta a gye-
rekét.' 
siriarirsi 'vki gondol vkire': Silimanu siharirijirj? 'Kire gondolsz?' 

2.5. NNom V d'aPos 

baluaciisa 'vki megharagszik vkire': Siti d'atana baluaca"a. 'O megharagudott rám. 
basud'a 'vki vadászik vmire': Mana babi d'à basutum. 'Én vadrénre vadászom.' 
ifabtatusa 'vki büszkélkedik vmivel': Mana d'abtatundum hiiana d'à. 'Én büszke 
vagyok a gyerekemre.' 
d'omta"kasa 'vki megharagszik vkire': Siti d'omtuki"a nininti (fa. 'Ő a bátyjára ha-
ragudott meg.' 
kosad'a 'vmi megszárad vhol': Tukid'iha kod'ü"a kou d'a. 'Az ágyneműm a napon 
száradt.' 
maóajsa 'vki vendégeskedik vkinél': Siti maôajcii Dud'itjka d'à d'eőiti d'a. 
'Dugyinkában, az apjánál vendégeskedik.' 
naôajsiisa 'vmi unalmas vkinek': Ni íjanasanu" d'à naôajsii". 'Ne legyél unalmas 
az embereknek.' 
tjanarirsa 'vki csodálkozik vmin': Tujsata tfa haharirü. 'Csodálkozik a jöttödön.' 
tjanüad'a 'vki meglepődik vmin': Tujsata d'a ijahüü"a. 'Meglepődött a jöttödön.' 
r/antamirsa 'vki imádkozik vkihez': Kicaöaa d'à ijantamaôiij. 'Imádkozz a Holdhoz!' 
satjürsa 'vki néz vkit/ vmire': Basutua d'a sarjürü. 'A vadászt nézi. / A vadászra néz.' 
torucilrsa 'vki küzd vkivel': Somatu" torucürsua" d'üraki" d'a. 'Az enyecek a nye-
nyecekkel küzdöttek.' 
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2.6. NNom V nanu POS 
d'omtuasa 'vki harcol vkivel': Somatu" d'omtuasua" d'üraki" nanu. 'Az enyecek a 
nyenyecekkel harcoltak.' 

2.7. NNom V niimanipos 
d'erusa 'vki nem tud vmiről': Ta, tirj ama niimani d'eruhuru"? 'Hogyhogy ti erről 
nem tudtok?' 
timiajcisi 'vki hallgat vmiről':'dma niimani timiajcibi" haagaa. 'Erről hallgatni kell.' 

2.8. Nnoo, V Vinf 

buad'a 'vki vmilyen nyelven beszél': Bua" Püa"sitad'a / naad'atad'a! 'Beszélj oro-
szul / nganaszanul!' 
sojbud'a 'vmi hallatszik': Bantini silicaküa sojbutu buad'a. 'Valaki az utcán beszél-
get.' Maőa takanu maagiia sojbutu d'oőiirsa. 'Valami jár a sátor mögött.' 

Három vonzattal rendelkező igék 

1 . 1 . NNOIÜ V N A K K NNOM 

nimtid'i 'vki (el)nevez vkit, vminek': Sitii] ninüamturj himtid'ia Anna. 'Annának ne-
vezték el a lányukat.' 

1.2. NiMom V NAkk NLat 

misi 'vki ad vmit vkinek': Bantatu misia lataaj. 'Csontot adott a kutyának.' 

1.3. NNom V NAkk NLok 

bajbud'a 'vki megdob vkit vmivel': ffalatanu bana bajba"a. 'Megdobta kővel a 
kutyát.' 

1 . 4 . N N O M V N A K K NPROI 

d'indisi 'vki hall vmit, vhol': Mirj d'ürimij d'indisiami" rad'iomani. 'A híreket a rá-
dióban hallottuk.' 
nakiöisi 'vki vesz vmit vmiért': Siti hakiöiti taamtu bad'a"manu. 'Pénzért vette a 
rénjét.' 

1.2. NNom V NAkk d'aPos: 
d'ebtud'a 'vki elmond vmit vkinek': Band'aj karsacii hemibti"ia d'à d'ebta"icü. 'A 
feleségének mindent elmesélt.' 

1.1. NNom V NE| NLok: 
nansiiürsa 'vki lecsúszik vhonnan vmivel' : Nüa hansüürü d'ikara"agata kandatanu. 
'A gyerek szánkóval csúszik le a hegyről.' 
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AZ EGYSZERŰ MONDAT 

Mielőtt a mondatok szerkezetére rátérnénk, kisebb terminológiai kitérőt kell tennünk 
anélkül, hogy egyes kérdések részletesebb kifejtésére vállalkoznánk. Amikor egy mon-
dat alapszórendjéről beszélünk, három egység egymáshoz viszonyított elhelyezkedését 
vizsgáljuk. Ezek pedig a következők: S-sel a mondat alanyát, O-val a mondat tárgyát, 
míg V-vel az állítmányt jelöljük. A határozói bővítményt a szórend vizsgálatakor X-
szel fogjuk jelölni. 

Egy mondatot mindig két nagy egységre bonthatunk, mégpedig a predikátumra 
és a topikra. T o p i k n a k azt a mondatösszetevőt nevezzük, amely megnevezi azt a 
személyt, dologot vagy csoportot, amelyről a mondat másik összetevője valamilyen ál-
lítást tesz. Azt az összetevőt pedig, ami az állítást, kijelentést tartalmazza p r e d i k á -
t u m nak nevezzük. 

[topik Süarmd] [predikátumniliti Bebcaykatanu.] 'A barátom Volocsánkában él.' 
A predikátum fontos része a fókusz. F ó k u s z n a k azt az összetevőt hívjuk, amely azt a 
részhalmazt azonosítja, amelyre a predikátumban tett állítás igaz. A fókuszpozíciónak 
pedig azt a helyet nevezzük, ahova azt a mondatösszetevőt helyezzük, ami az adott 
mondatban a fókusz. Ennek igéhez viszonyított helye nyelvenként változhat. Ha az elő-
ző példamondatot vizsgáljuk, akkor a jelentését a következőképpen fejthetjük ki: 'A 
barátomról azt állítjuk, hogy Volocsánkában él.' Tehát ennek a mondatnak a fókusza: 

Süarmd niliti [fókuszBetecaqkatsnu.] 'A barátom Volocsánkában él.' 
A fókusz minden esetben hangsúlyos. Egy mondat alapszórendje megváltozhat, ha va-
lamilyen mondatrészt ún. fókuszpozícióba emelünk. 

A mondatrészek sorrendje 
A nganaszanban - ellentétben a többi szamojéd nyelvvel - meglehetősen szabad a szó-
rend. A mondatrészek sorrendjét mindig az aktuális tagolás befolyásolja. Az alap-
szórend: SOV. Ezt a sorrendet mutatják a neutrális mondatok: 

Mdns hüsmd d'embitandim. 
énpron gyerek-AkkPxSgl öltöztet-Kimp-Sgl-subj 
'Felöltöztetem a gyerekemet.' 
Rad'io d'el'i t3ijkubti"am. 
rádió-Gen hang-Akk erősít-Kperf-Sgl-subj 
'Felhangosítottam a rádiót.' 

Az alapszórend a fókuszálás hatására megváltozhat. A fókuszpozíció - eltérően 
a magyartól - az ige mögött van. A fókuszpozíció meghatározására legegyszerűbben a 
kérdéstesztet használhatjuk, hiszen a kiegészítendő kérdésre adott válasz minden eset-
ben fókuszpozícióba kerül: 
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[fókusz Kuríini] cenimtigujtji ni qad'ara? 'Hol tanul a húgod?' 
Cenimtigujci [fókuszposalkanu " kolatanu.] 'A falu iskolájában tanul.' 

Találhatunk olyan kérdő mondatokra adott válaszokat is, ahol a fókusz pozíciója az ige 
előtt van. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a pozíció sokkal ritkábban fordul elő, 
mint az ige mögötti. 

[fókusz Kuni"ia\ miijiij? 'Hová mész.' 
[fókuszBelacanka d'd] mindim. 'Volocsánkába megyek.' 

Az egyes mondatrészek fókuszba emelése megváltoztathatja a mondat alapszó-
rendjét, és a következő szórendi változatokat hozhatja létre: 
SVO: 

Siti hodatamwjhuantu hotüraj. 
őpron ír-Vhab-Kimp-Sg3-subj levél-PlAkk 
'Ő általában levelet ír.' 

OVS: 
Obada hiritimitjh'anti nemibti"ama. 
ebéd-Akk főz-Vhab-Kimp-Sg3-subj feleség-PxSg 1 
'Rendszerint a feleségem főzi az ebédet.' 

Az OSV sorrend esetében az igére esik a mondat tartalmi hangsúlya. Ez a sorrend nem 
fordul elő akkor, ha a mondat bővítménye tárgy. Ha határozói viszony képviseli a bő-
vítményt, akkor találkozhatunk ezzel a mondatsorrenddel. Erre a 166. oldalon hozunk 
példákat. 

Külön csoportot képviselnek azok a mondatok, amelyekben a tárgy is és az 
alany is névmás. Ebben az esetben a leggyakoribb szórend az SOV és az SVO: 
SOV: Siti mana nalimti"a. 'Ő megörvendeztetett engem.' 
SVO: Mana nad'aamta"am siti. 'Éri őt sebesítettem meg.' 
Mivel az állítmány személyragja utal az alanyra, így az OVS szórend is előfordulhat, 
mégpedig" akkor, ha az alany kerül fókuszpozícióba: Mana nad'aamta"a siti. 'O sebesí-
tett meg engem.' 

A jelző (A) és a jelzett szó (N) szórendje kötött. A jelző megelőzi a jelzett szót, 
kivéve akkor, amikor a jelző értelmezői pozícióba kerül: Nakala" manuma tju"aj! 'Vedd 
el a tojásomat, az egyetlent!' Az értelmezői jelző előfordulása meglehetősen ritka. 

A jelző és a jelzett szó sorrendje szintén megfordul (tehát NA sorrend alakul ki), 
ha a jelzett szó testrésznév: 

Tanda" buaőu" huanu tjua kunsimani hora najbagaa ini"ia"ku tjatumi"a. 
ez-PIGen szó-PIGen utánPosajtó-Gen -banpos arc hosszú öregasszony megjelenik-Kperf-Sg3-subj 
'Ilyen szavak után az ajtóban egy hosszúkás arcú öregasszony jelent meg.' 
Mata kad'anu marsi tantagaa kuadumu tjomtütii. 
sátor-Lat mellettPos váll széles férfi Ul-Kimp-Sg3-subj 
'A sátor mellett egy szélesvállú ember ül.' 
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A legkötetlenebb helye a határozónak van. Leggyakrabban a mondat élére kerül 
(AdvSV sorrend). Különösen gyakran szerepel ebben a pozícióban az időhatározó: 

Talu mana sitabirsiam. 
tegnap én mesél-Perf-Sgl-subj 
'Tegnap elmondtam egy mesét.' 
Küő'atud'a hiri"tamit]h'anti caj. 
reggel főz-Vhab-Kimp-Sg3-subj tea-Akk 
'Reggel teát szokott főzni.' 

Ha a határozó a topik pozícióban áll, és az alanyt fókuszáljuk, akkor AdvVS sorrenddel 
találkozhatunk: 

dm ti korutanu hiliti tibijk'aku. 
ez-Gen ház-Lok él-Kimp-Sg3-subj-fiú-Ndim 
'Ebben a házban egy fiúcska lakik.' 

A határozó állhat az alany és az állítmány között is, ekkor az SAdvV sorrend jön létre: 
Ninima hüati" d'atana tu"naurh"antu. 
báty-PxSgl mindig -hozPos-Nprad-PxSg 1 jön-Vfreq-Vint-Kimp-Sg3-subj 
'A bátyám mindig el szokott jönni hozzám.' 

A határozó elfoglalhatja a fókuszpozíciót is, tehát az igei állítmány utáni helyet, ekkor 
SVAdv sorrendről beszélhetünk: 

Mana süaruha sürüőusua" Moskobatanu. 
énPmn barát-PIPxSg] telel-Perf-Pl-subj Moszkva-Lok 
'A barátaim a telet Moszkvában töltötték.' 

Amennyiben a mondatnak két határozója van, akkor a mondat élén az időhatározó áll: 
Talu siti h"asisiaői h"aatani. 'Tegnap egy pálcával ütött meg.' 

Ha a tárgy és a határozó mondatbeli helyét összehasonlítjuk, megfigyelhetjük, 
hogy alapvetően ugyanazokat a pozíciókat foglalhatják el. Ez alól csak egy kivételt ta-
láltunk. Míg AdvSV sorrend lehetséges, addig OSV sorrendre nem találtunk példát. 

A kérdő mondatok szórendje nem tér el a kijelentő mondatok szórendjétől. Ki-
egészítendő kérdés esetén a mondat élén a kérdőszó áll, az ige pedig felveszi a kérdő-
mód jelét. A kérdőszót az a mondatrész követi, amire a kérdés vonatkozik. Kanantanu 
b'ara"siői" labku? 'Hánykor nyit a bolt?' Kuni"ia hoöatarjum blankama? 'Hogy tölt-
sem ki a nyomtatványt?' 

A kérdőszót megelőzheti nyomatékosított mondatrész: Tirj ahi maad'a 
timijciijiri"? 'Hát ti, miért hallgattok?' Tana kurad'i siad'a cenimtigujijiij? 'Te milyen 
nyelvet tanulsz?' 

Eldöntendő kérdés esetén az ige a szokásos módon kérdőmódba kerül. Az ige 
általában a mondat elején vagy a végén foglal helyet: Huőurtayu d'esira taaj? 'A 
réneket fogja befogni az apád?' dma mauntanu líilibiri"? 'Ezen a földön éltetek?' 
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A felszólító mondatokban túlsúlyban van az (S)OV sorrend. Az alanyt csak rit-
kán teszik ki a mondatban, erre rendszerint az igei személyrag utal: Эта hotiira 
hotaguma! 'írjam meg ezt a levelet!' Sitit] maöucüij hoatjaa"! 'Állítsák fel a sátrukat!' 

Módosítószók 
A mondatban a különféle módosító elemek használata meglehetősen gyakori. Az emo-
cionális kiemelésre a nganaszanban sokféle lehetőség áll rendelkezésre, pl. képzőszerü 
morfémák vagy módosítószók (partikulák) használata. Az alábbiakban csak a partiku-
lákat mutatjuk be, a képzőszerü morfémákat a szóképzésnél tárgyaljuk. (Lásd az 135— 
136. oldalon.) A módosítószók bemutatásakor mindik megadjuk, hogy a mondatban hol 
helyezkedhetnek el. 

A mondatba beépülő módosítószók: 
Feltételességet, bizonytalanságot kifejezők: 
aku 'lehet, talán': A partikula mindig az állítmány után áll, így általában a mondat vé-

gén helyezkedik el. Példák: Sürüaőu kuntaga"a isüöa aku. 'A tél bizonyára hosszú 
lesz.', Takaa tundi d'iőa"ara aku. 'Azt a rókát talán eltaláltad.' 

mintu 'lehet': A partikula mellett mindig gerundium áll. Példák: Hulabsakal'i nintuu 
mintu konibi". 'Meghívás nélkül nem kellemes menni.', 3mni siti baralabW'ta 
mintu. 'Te itt várhatsz.' 

minta ~ mintagani 'lehet, bizonyára': a nyomatékosított szó előtt helyezkedik el. A 
mondatban gyakran szerepel egyidejűleg az aku partikula is. Példák: D'esima 
mint'agani koruőu d'a büii"süőü" aku. 'Apám lehet, hogy a faluba megy.', 
Mint'agani maőa" d'a bii"aiöa. 'Lehet, hogy vendégségbe ment.', Mint'a 
nat]huana"a icatu? 'Lehet, hogy valami rossz történik?' 

qandV'ai" 'bizonyára': Mindig a nyomatékosított szó előtt áll. Példák: Kuad'ümura 
hursi"a rjandV'ai" basu"muagatatu. 'A férjed bizonyára a vadászatból tért vissza.', 
Dandi"ai" mii] покипи mutjku" d'a koni"sitami". 'Mi bizonyára hamarosan az erdőbe 
megyünk.' 

Bizonyosságot kifejező: 
ta" 'hiszen': A partikula mindig a nyomatékosított mondatrész után áll. Sokszor 

kliticizálódik, azaz kiejtésben hozzákapcsolódik az előtte álló mondatrészhez. Pél-
dák: дгэкагатэпи hoőatanduij-ta". 'Hiszen szépen írsz!', Mata-ta" tuu"omu". 'Hi-
szen haza érkeztünk.', Sorul'i"a-ta". 'De hisz eleredt az eső.', Ou", cetua тапэ 
sal'i"ari"-ta". 'Ó, nagyon megsértettek engem.' 

Meglepődést fejez ki a következő: 
ta 'nahát, hogyhogy': A partikula mindig a mondat elején, áll. Példa: Та, titj ama 

niimani d'eruhuru"? 'Hát ti meg hogyhogy erről nem tudtok?' 
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Korlátozást fejeznek ki a következők: 
balta 'csak': A nyomatékosított szó előtt áll. Példa: Balta hoöatanduij, balta 

tuabtugujcürj. 'Csak írsz, csak olvasol.' 
tatiP'ai" 'csak, csakúgy': Mana hima"kü" d'ilsitindim haad'aőa, tatil'iai" laői"tim bua". 

'Én egy kicsit értek nganaszanul, csak nem tudok beszélni.' 
nasi 'alig': A partikula mindig a módosított szó előtt áll. Példa: Öenintiama íjanasa 

hasi bacatu. 'Az ismerősöm alig lélegzik.' 

Nyomatékosítást fejeznek ki: 
ku" 'nagyon': Ku" arakaramanu rjatumsia. 'Nagyon szépen született.' 
cetua 'nagyon': Tatira cetua ahi"amaanu d'arisia-ta". 'Ez nagyon-nagyon beteg volt.' 
Huzamosabb időre vonatkozó nyomatékosítást kifejezők: 
yi"ta-+Px 'egyre csak': A partikula mindig a nyomatékosított szó előtt áll, és kötelező-

en megjelenik rajta az alanynak megfelelő birtokos személyrag. Példa: Di"tana 
d'araőindim. 'Egyre csak vajúdom.', Di"tata d'araőujirj? 'Egyre csak vajúdsz?', 
Di"tatu baratatu. 'O egyre csak vár.' 

Kérdést, nyomatékosítást fejez ki: 
ahi 'vajon, hát': Mindig az után a szó után áll, amit nyomatékosít, amire rákérdez. Csak 

kérdő mondatban fordul elő. Példák: Sitii] ahi kumunsuőa". 'Vajon ők mit monda-
nak?', Tatira hintuu hal'i ahi? 'Hát vajon ez nem öröm?', Tirj ahi maad'a 
timiajcirjiri"? 'Hát ti, miért hallgattok?' 

Együttességet fejez ki: 
tabta ' is': Mindig az előtt a szó előtt áll, amire vonatkozik. Példa: Nüamti 

yamabtugujsa, tabta d'orakatu. 'Miután megetette a gyereket, ő is sírt.' 
gonaa 'még, is': Mindig a nyomatékosított szó előtt áll. Példák: Gonaa tana tahini 

isiióarj. 'Te is ott leszel.', Donaa mana ama mauntanu hili"siöam. 'Én is ezen a föl-
dön fogok élni.' 

Mondatértékű módosítószók (felelőszók) 
A mondatértékü felelőszók mindig a mondat elején helyezkednek el. Kérdésre adott vá-
laszokat vezetnek be. 

Igenlést, beleegyezést kifejezők: 
ta, tata 'jó, persze': Ta, tujkaij siói dali baihü". 'Jó, gyere el két nap múlva.', Tata, 

hakala amti kuhu. 'Jó, vidd el ezt a bundát.' 

Ü"b Í"b a a " 'igen, jó ' : ¿i"i, küŐ'ahü" basa"suőam. 'Igen, holnap vadászni fogok.', [i"i, 
tahini hili"siőam banda taija. 'Jó, ott fogok egész nyáron lakni.', l"i, siti 
Dud'inkatanu hilitigaj. 'Igen, ők (ketten) Dugyinkában laknak.' 
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Tagadást kifejezők: 
d'aijku 'nem': Csak olyan mondatot vezethet be, amelyikben tagadás áll. Példák: 

D'atjku, nintira d'iőu". 'Nem, te nem lőtted le (azt).', D'atjku, nindim kundua". 
'Nem, én nem alszom.' 

riintuu ~ nintu" 'nem': Olyan mondatot vezet be, amelyben nem áll tagadás. Példák: 
Nintu", koni" rjam ad'üma siaöira d'a. 'Nem, menj a másik ablakhoz.' 

Az aktív és a passzív mondat 
Az á g e n s (cselekvő alany), a p a t i e n s (cselekvés tárgya) és az igei állítmány (V) 
morfológiai megformáltsága alapján a nganaszanban két mondattípust különböztetünk 
meg: az aktívat és a passzívat. 

Az a k t í v m o n d a t o k ágense (A) alanyesetben álló névszó vagy névmás. A 
thematikus szerep szerinti ágens egyúttal a mondat grammatikai alanya is (S). A 
thematikus szerep szerinti patienS (P) tárgyesetben álló főnév vagy névmás, és egyúttal 
a mondat tárgya is (O). Az igei állítmány az összes ragozási típus szerint ragozható. 

Taa" nocibtigujci ninira. 
rén-PlAkk kifog-Vdur-Kimp-Sg3-subj báty-PxSg2 

thematikus szerep: A V P 
grammatikai viszony: S V O 

'A bátyád fogja ki a réneket.' 

A p a s s z í v m o n d a t o k b a n az ágens és a grammatikai alany nem egyezik meg. 
Az a mondatrész, amely thematikus szerepe szerint ágens, a mondatnak grammatikai 
szerepe szerint nem az alanya, hanem határozói viszonyt kifejező bővítménye lesz 
(A=Adv). A mondat thematikus szerep szerinti patiense alanyesetben áll, és a mondat 
grammatikai alanya lesz (P=S). Az igei állítmány minden esetben a -RU (-ru, -ri, -rü, 
-ri, -lu, -li, -l'ü, -Ti) passzív képzővel van ellátva. Az igét csak az alanyi vagy a reflexív 
ragozás szerint lehet ragozni. Ha fenti aktív mondatot passzív mondattá alakítjuk, akkor 
a következő mondatot kapjuk: 

Taa" nocibtigujPináits" hinintata. 
rén-PI kifog-Vdur-Vpass-Kimp-P13-refl báty-Lat-PxSg2 

thematikus szerep: P V A 
grammatikai viszony: S V Adv 

'A bátyád fogja ki a réneket.' 
További példa: 

Hoőür hotarubtara "a d'iraktara d'a. 
levél ír-Vpass-Kimp-Sg3-subj igazgató-Gen PO 
'A levelet megírták az az igazgatónak.' 

Az első példamondat igéje reflexíven ragozott (hocibtigujTindUa" 'kifogódnak'), míg a 
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második példamondaté alanyian (hotarubtara"a 'megírattatott'). Egyelőre nem tudunk 
szabályokat megadni arra, hogy mikor melyik ragozás használható a passzív mondat-
ban. 

A passzív mondat állítmánya lehet névszó is, mégpedik bármely ige passzív 
igeneves alakja ( -M9Q), amit predikatívan kell ragozni: 

dmti samu numatjku kobtuata socalamaa. 
ez sapka fiatal-Gen lány-Lat varr-PtPass-Sg3 
'Ez a sapka egy fiatal lány által varratott.' 

A passzív mondatnak kötelező eleme a patiens, ugyanakkor az ágens elhagyható 
Az ágens a következő esetekben hiányozhat a mondatból: 
1. Az ágens általános vagy határozatlan: Naa" luu" taa" kuhugita socürarumumba-
tanda". 'A nganaszan ruhát rénbőrből varrják.' [A nganaszan ruhák általában rénbőrből 
varródnak.] 
2. A beszélő számára ismeretlen az ágens: Casa baimanu malakua tamturura"a. 'A tejet 
egy óra alatt eladták.' [A tej egy óra alatt eladatott.] Satara tubiőitanu kotumaa. 'A sarki 
rókát puskával ejtették el.' 

Ha a mondatban van ágens, akkor az mindig határozott. Az élő ágens mindig 
latívusszal van kifejezve: Sitabi imid'indatuy d'ebtumaa. 'A mesét a nagyanyjuk mond-
ta el.' 

Az élettelen, eszközként is értelmezhető ágens lokatívuszban áll, de ritkábban 
latívuszos alakban is előfordul. Ez utóbbi szerkezet esetlegesen a tényleges agens-
szerepből sugárzódott át. Példák: Bahi taansatanu namamaa. 'A vadrént lasszóval fog-
ták el.' Sürüd'a mauőu kaularumumbata" sürüíanu / süriita. 'Télen a földet hó fedi.' 
Satara" d'eqgujcini kamüőüriimümbatanda". 'Sarki rókát csapdával lehet fogni.', 

A műveltető szerkezet 
Ha a műveltetést a szemantikai oldaláról közelítjük meg, akkor azt mondhatjuk, hogy a 
müveltetés lényege valamilyen esemény okozása, kiváltása. Amikor műveltető szerke-
zetet hozunk létre, az alapszerkezet predikátumát úgy változtatjuk meg, hogy a létre-
jövő új predikátumnak a bővítménye eggyel bővül. Ennek az új résztvevőnek a szerepe 
pedig az, hogy kiváltsa az eredeti predikátum által leírt eseményt. A műveltető szerke-
zetekben két fő tartalmi viszonyt különíthetünk el: a kauzativitást és a faktitivitást. 

1) Ha az eredeti szituáció predikátuma nem jelölte egy ágens cselekvését, de az új pre-
dikátum mellett megjelenik az ágens, akkor k a u z a t í v s z e r k e z e t r ő l beszélünk. A 
létrejövő új predikátum csak ige lehet, míg a kiinduló predikátum más szófajú elem is 
lehet. Példamondattal szemléltetve: 

Radio d'el'i taijkagaa. —» Rad'io d'el'i tarjkubti'am. 
rádió-Gen hang erős-Sg3-subj rádió-Gen hang-Akk erős-Vkauz-Kperf-Sgl-subj 
'A rádió hangja erős.' —» Felhangosítottam a rádiót. 
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Nemi tarumu"a niiagita. —> Nemi nüagita tarumta"a. 
anya elválik-Kperf-Sg3-subj gyerek-PlEl anya-Akk gyerek-PlEl elválik-Vkauz-Kperf-Sg3-subj 
'Az anya elvált a gyerekeitől.' 'Az anyát elválasztotta a gyerekeitől.' 

A kauzatív szerkezet ágense jelöletlen és nem kell kötelezően kitenni, hiszen 
utalhat rá az ige személyragja. Az ige mindig a -BTU tranzitív-kauzatív képzővel van 
ellátva. 

2 ) A f a k t i t í v s z e r k e z e t ben az eredeti predikátumnak is van ágense. Az átalakított 
mondatban nem ez az ágens fog cselekedni, hanem megjelenik egy új szereplő, aki elő-
idézi az alappredikátummal leírt tényállást, tehát a faktitív mondat ágense lesz. Az 
alappredikátum ágensét Okozónak fogjuk nevezni. 
Siti taamtu koöa "a. —> Süartatu taamtu koturubta "a. 

őpron rén-AkkPxSg3 öl-Kperf-Sg3-subj|barát-Lat-PxSg3 rén-AkkPxSg3 öl-Vfakt-Kperf-Sg3-subj 
'Megölte a házirént.' —» 'Megölette a barátjával a házirént.' 

A faktitív szerkezetben megjelenő új szereplő, tehát a mondat ágense mindig latí-
vusszal van jelölve. Az Okozót nem kell kitenni, erre az ige személyragja utalhat. A 
létrejövő új ige mindig a -RUBTU faktitív képzőt veszi fel. 

A műveltetés fent bemutatott eseteiben olyan példákat hoztunk, ahol az 
alkotóelemek egyetlen lexikai egységbe tömörülnek. A műveltetésnek ezt a típusát 
m o r f o l ó g i a i m ű v e l t e t é s n e k nevezzük. A nganaszanban ennek a használata a 
leggyakoribb. 

Az úgynevezett l e x i k a i m ű v e l t e t é s re, tehát arra az esetre, amikor a 
müveltetést szuppletív igepárok fejezik ki, csak korlátozott számban találhatunk példát 
Feltételezhetnénk, hogy a numad'a '(hirtelen) felébred' ige műveltető párja a kitid'i 
'felébreszt' ige. Hogy ez így legyen, az kell, hogy a 'felébred'jelentésű igék egyikének 
se legyen kauzatív képzővel ellátott párja, valamint, hogy a 'felébreszt' jelentésű ige 
grammatikai viselkedésére és jelentésére nézve is úgy viselkedjen, mint ahogy a 
hiányzó alaktól várnánk el. Eddigi ismereteink szerint azt mondhatjuk, hogy a 
'felébred' igének nincsen képzett párja. A 'felébreszt' ige viselkedését a következő 
mondatokkal szemléltetjük: 

Nüd numu'd. —> Nemi hüamtu ki8i"a. 
gyerek felébred-Kperf-Sg3-subj anya gyerek-AkkPxSg3 felébreszt-Kperf-Sg3-subj 
'A gyerek felébredt.' —> 'Az anya felébresztette a gyereket.' 

Mondatsűrítő szerkezetek 
Ez a mondattípus formailag egyszerű mondatnak tekinthető, de logikailag mégis alá-
rendelést fejeznek ki. Ezeknek a szerkezeteknek a magját egy igenév, nomen actionis 
vagy egyéb igéből képzett névszó, tehát egy n o m i n á l i s s z e r k e z e t képezi, aminek 
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a segítségével egy egész mellékmondat jelentése sűríthető egy kifejezésbe. Különösen 
gyakran jelenik meg ebben a formában a határozói vagy a feltételes viszony. 

A nominális szerkezet alanya jelölhető birtokos személyraggal vagy a szerkezet 
előtt birtokos esetben álló főnévvel, esetleg névmással. A szerkezet magja felvehet 
esetragokat és állhat utána névutó is. Jellemző, hogy az igéből képzett névszói szerke-
zet megőrzi a vonzatát. 

1. Időhatározói mellékmondatot sűrítő szerkezet: 
Ennek a mondattípusnak többféle kifejezési lehetősége van, aszerint hogy a mondat 
elő-, egy- vagy utóidejüséget fejez ki. Külön csoportot képviselnek a feltételességet is 
kifejező időhatározói szerkezetek. 

1.1. Egyidejűség kifejezése -NTU-NT3 (+Px): 
Egyidejűség kifejezésére kétféle mód nyílik. A leggyakoribb, hogy a mondatban a par-
ticipium imperfectum rövid alakja (-NTU) szerepel, amihez latívuszrag járul ( -NT9) . 
A szerkezet alanyára birtokos esetben álló névszó (első mondat) vagy birtokos sze-
mélyrag (második és harmadik mondat) utalhat: 

Tamurjku büiitiinda band'a" tjamaki"a". 
egér-Gen megy-Ptlmp-Lat mind-Pl eszik-Vres-Kperf-P13-subj 
'Amikor az egér elment, mind enni kezdtek.' 
D 'Urakatini maöajcündata, ninira kamad'üa tjukagaa satara. 
nyenyec-PILok vendégeskedik-PtImp-Lat-PxSg2, báty elejt-Perf-subj sok-Akk róka-Akk 
'Amikor te a nyenyeceknél vendégeskedtél, a bátyád sok sarki rókát ejtett el. ' 
Damurtutamu ", siti husi"a rjabumtu. 
eszik-Ptlmp-Lat-PxPll, őPron hív-Kperf-Sg3-subj nővér-AkkPxSg3 
'Amíg mi ettünk, ő behívta a nővérét.' 

1.2. Egyidejűség kifejezése -BU"9(+Px): 
Időhatározói mellékmondat a - B U " 9 nomen actionissal is kifejezhető. Ezekben a mon-
datokban az alanyra a nomen actionison jelentkező birtokos személyrag utal. A nomen 
actionis mindig megtartja annak az igének a vonzatát, amiből képeztük: 

Numarjku ihü"ama, rjajbaukandum marigai". 
fiatal van-Nact-PxSgl, dolgozik-Kimp-Sgl-subj gyorsan 
'Fiatal vagyok, gyorsan dolgozom.' 
Bentimani heőitibi"ama, kacamasuam d'eramua nim. 
kint-Prol megy-Nact-PxSgl, lát-Perf-Sgl-subj ismeretlen-Akk nő-Akk 
'Amikor az utcán mentem, egy ismeretlen nőt láttam.' 
Kunduhü "ara, Lamo tujsiia. 
alszik-Nact-PxSg2, Ljamo jön-Perf-Sg3-subj 
'Amikor aludtál, Ljamo megjött.' 
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1.3. Előidejűség kifejezése -BU"3-K3 N T3-(Px) : 
A - B U " 9 nomen actionis és az elatívuszrag segítségével létrehozott nominális szerke-
zet egy cselekvés kezdetének az időpontjára utal. A szerkezet alanyára ebben az eset-
ben is a birtokos személyrag és a birtokos esetben álló névszó utalhat. A névszó kitétele 
nem kötelező: 

Sürü tujhü" agatati, nemima hüati" d'ariőisia. 
hó-Gen jön-Nact-El-PxSg3, anya-PxSgl mindig betegeskedik-Perf-Sg3-subj 
'Azóta, hogy leesett a hó, az anyám mindig betegeskedett.' 
Datumhi" agatana, d'esigajni nilid'iagaj Kirastatanu. 
megjelenik-Nact-El-PxSgl, apa-DuPxSgl él-Perf-Du3-subj Kresty-Lok 
'Azóta, hogy megszülettem, a szüleim Krestyben élnek.' 

1.4. Előidejűség kifejezése -M3TUMAi"A 0 + létige-NTU-NT3+Px: 
Ebben a szerkezetben a főige participium abessivumba kerül (-MSTUMA/'AQ), mel-
lette pedig a létige (isd) participum imperfectumának rövid alakja áll, amihez 
latívuszrag kapcsolódik. A létige igeneve kötelezően birtokos személyragot vesz fel, 
ami az alanyra utal. A szerkezet grammatikai alanya (S) - ami logikailag tárgy lehet -
alanyesetben áll: 

Nakalamaőuma"a icütata yanduj, íjatarubtuőa id'itata. 
vesz-PtAb van-PtImp-Lat-PxSg2 csónak, megmutat-Mimp-Sg3-obj nagyapa-Lat-PxSg2 
'Mielőtt megveszed a csónakot, mutasd meg a nagyapádnak.' 
Ta!'ibtimaőuma"a icütana, siti d'ebtaöasua tjaőusüad'aacü ddtjuru nini. 
kérdez-PtAb van-PŰmp-Lat-PxSgl, ő ^ mond-Perf-Sg3-subj lát-PtPerf-PlPxSg3 tundra-Gen -onPai 

'Mielőtt kérdeztem, elmondta a tundrán látottakat.' 

1.5. Feltételes időhatározói kifejezések: 
Ebben az esetben a nominális szerkezet alapját képező ige a gerundium képzőjét 
(-HÜ") veszi fel. A képző után állhat birtokos személyrag, ami a szerkezet alanyára 
utal. Az alanyra utalhat birtokos esetben álló főnév is: 

Tujhütü, mana hujkatj. 
jön-VAcond-PxSg3, énPro„ hív-MimpFut-Sg2-subj 
'Ha/amikor megjön, szólj nekem.', 

Taata haagai" ihii", nisiőarj d'ükü" d'aijurtini koőu d'ermani. 
rén-GenPxSg3 jól van-VAcond, nem-Fut-Sg2-subj eltéved-Vcong tundra-PILok vihar-Gen 
közép-Prol 
' H a j ó a réned, nem tévedsz el a viharban a tundrán.' 

A jövő idejűséget a gerundium jövő idejű alakjával ( -HÜ"NU) fejezhetjük ki, 
amit szintén birtokos személyrag követhet: Tujhününtii, amtira banda maóamu" ami"ia 
íjataukabüniintü, tana kuraa kona, ama kuba"a nakala", bakaaőamta kama"! 'Ha/amikor 
ő majd megjön, amikor elkezdi az egész sátrunkat átkutatni, te borjú, fogd ezt a nagy 
bőrt, vedd a bőrkaparót! 
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2. Célhatározói mondatok: 
A célhatározós szerkezeteket magyarra (németre, oroszra stb.) összetett mondattal for-
díthatjuk le, de a nganaszanban ezek a szerkezetek formailag nem összetettek. Ez a 
szerkezet szintén többféleképpen fejezhető ki. A nominális szerkezet alaptagja lehet 
supinum, de nomen actionis is. 

2.1. Célhatározói szerkezet supinummal -NAK3+(Px): 
Az ige felveszi a supinum képzőjét, amihez rendszerint birtokos személyrag járul. A 
supinum megtartja az alapige vonzatát: 

Викигэ kürütatumi, kolij kamiiőün'agani. 
háló-Akk köt-Kimp-Dul-subj, hal-PIAkk fog-Nsup-PxDul 
'(Mi ketten) hálót kötünk, hogy halat fogjunk.' 
Küad'ümu пйэ копа"а Ыкаа тэги d'a, tuurjantuu kacanagatu. 
férfi gyerek megy-Kperf-Sg3-subj folyó-Gen part-Gen -raPos, gőzös-Akk néz-Nsup-PxSg3 
'A fiú elment a folyópartra, hogy megnézze a gőzöst.' 

További példák: Mana nakalV'am bümaga, hoőa"kanagana. 'Elvettem a papírt, hogy el-
kezdjek írni.' Tírj nanuntu" d'iirimin'aga tuu"om. 'Azért jöttem, hogy beszéljek veletek.' 

A szerkezetben tagadás is kifejezhető. Ebben az esetben a supinum tagadott 
alakja ( -MUNK3 N T9) járul az igéhez: Nijkumugata, hi"ak'al'i d'oöürhii" haagaa. 
'Hogy ne izzadjon (az ember), kabát nélkül kell menni.' 

2.2. Célhatározói szerkezet főnévi igenévvel: 
Ennek a szerkezetnek a kialakulása másodlagos. Minden bizonnyal orosz hatásra szi-
várgott be a nyelvbe. A fiatalabb nemzedék gyakran használja ezt a kifejezési módot a 
supinum helyett: Siti tatud'üa nüaci, tjatarubtukujsa l'ekaru d'a. 'Elhozta a gyerekeit, 
hogy megmutassa az orvosnak (őket)' Banuna qamabtugujsa, yond'i"am. 'Hogy mege-
tessem a kutyámat, kimentem.' Mana siiarna папи koni"sitami hiiúd'a koliöisi. 'A bará-
tommal megyek éjjel halászni.' 

3. Vonatkozó mellékmondatokat rövidítő szerkezetek: 
A vonatkozó mellékmondatok összetett mondatként igen ritkán használatosak a 
nganaszanban. Ezek helyett túlnyomórészt igeneves szerkezetek jelentkeznek, ahol az 
igenév a főnév jelzőjeként áll. Az igenév megőrzi a bővítményeit, ezek a tőle balra eső 
pozíciót foglalják el. Ebben a szerkezetben szinte minden igenév előfordulhat. 

3.1. Főnévi igenévvel alkotott mondatok: 
A főnévi igenév ezekben a mondatokban mintegy jelzőként a főnév előtt foglal helyet. 
Az predikátumot a nominális szerkezet alaptagjával kell egyeztetni. A nominális szer-
kezetben kifejezett cselekvés alanyára a szerkezet alaptagján megjelenő birtokos sze-
mélyrag utal: 
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Hoursa binima najbagaa. 
fát-hord-inf kö té l -PxSg l hosszú-Sg3-subj 

'A kötél, amivel fát hordok, hosszú' [Fa-hordani kötelem hosszú.] 

A fenti példamondat grammatikai alanya és egyben a nominális szerkezet alaptagja a 
'kötél' (bini). A szerkezetben rövidített cselekvés, tehát a 'fának a hordása' cselekvő 
alanya Sgl személyű. 

3.2. Participium imperfectummal alkotott mondatok: -NTU3+(Px) 
A vonatkozó mellékmondatokat sűrítő szerkezetek közül a participium imperfectum-
mal alkotott mondatok egyidejűséget fejeznek ki. Az igenév a jelzett szó előtt áll. A 
mondat logikai alanyára az igenéven jelentkező birtokos személyrag utalhat. A mondat 
grammatikai alanya és logikai alanya - mint ahogy az alábbi példamondat is mutatja -
nem feltétlenül egyezik meg. 

Damsatuamu" bi"ami" sinamatuma"a isüa. 
esz ik-Pt lmp-PxPl l l eves -PxPU kihűl-PtAb-Sg3-subj van-Perf-Sg3-subj 

'A leves, amit eszünk, még nem hűlt ki.' 

3.3. Participium perfectummal alkotott mondatok: - S U 3 D ' 3 3 + ( P x ) 
Az igenév ebben az esetben is a jelzett szó előtt áll. Az igenévvel kifejezett cselekvés 
vagy történés a mondat főigéje által jelölt esemény előtt ment végbe. A nominális szer-
kezet alanya és a mondat alanya lehet eltérő és azonos is. Az első két mondatban az 
alanyok eltérőek, a harmadik azonos alanyokra mutat példát. 

Talua tujsüad'aa ninina qu"ai" haagaa süar tjonai" tuu"o. 
tegnap jön-PtPerf báty-GenPxSgl egy jó barát ismét jön-Kperf-Sg3 
'A bátyámnak, aki tegnap jött meg, egy jó barátja ismét eljött.' 
Tujsüad'aa ni ijamabta"am. 
jön-PtPerf-Akk nő-Akk etet-Kperf-Sgl-subj 
'A nőt, aki megérkezett, megetettem.' [A megérkezett nőt megetettem.] 

Tujsüad'aa ni qamu"a. 
jön-PtPerf nő eszik-Kperf-Sg3-subj. 

'A nő, aki megérkezett, eszik.' [A megérkezett nő eszik.] 

3.4. Participium necessitassal alkotott mondatok: -"SUT9 vagy - " S U T 3 D ' 9 3 + P x 
A mondatban az igenév a jelzett szó előtt áll. A múlt idejűség az igenév múlt idejű 
alakjával fejezhető ki. A nominális szerkezet alaptagja megtartja annak az igének a 
vonzatát, amiből képeztük. A példamondatban megfigyelhetjük, hogy a főmondat és a 
nominális szerkezet alanya most is lehet különböző. 

Kantama melióasiőad'aa yanasa d'araőiti. 
szán-AkkPxSgl csinál-PtNecPerf ember beteg-Kimp-Sg3-subj 
'Az ember, akinek a szánomat kellett volna elkészítenie, beteg.' 
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3.5. Participium abessivummal alkotott mondatok: - M 3 T U M A i " A 0 

Az igenév ebben az esetben is a nominális szerkezet alaptagjának a jelzője. A szerkezet 
és a mondat alanya most is eltérhet egymástól. 

Mit] nsnsuduünü" kantimstima"a turku d'a. 
m i ^ feláll-Perf-Pll-refl befagy-PtAb-Gen tó-Gen pos 
'Mi a be nem fagyott tónál táboroztunk.' 

3.6. Participim passivummal alkotott mondatok: - M 9 9 
Az igenév a nominális szerkezetben most is jelzői szerepű. 

Kü3g3ta msjmad" kands" maagss" imutjti'andu". 
nyírfa-El készít-PtPass-Pl szán-Pl erös-Pl van-Vhab-Kimp-P13-subj 
'A nyírfából készített szánok erősek.' 

4. Tárgyi alárendelést rövidítő szerkezeteket csak ritkán találhatunk, de elvétve azért 
előfordulnak. A nominális szerkezet alaptagja az igéből a -BSAN képzővel képzett 
nomen actionis, amihez birtokos személyrag járulhat: 

Küö'ahü" koliöibsimi" sindruabtV'am. 
felébred-VAcond halászik-Nact-AkkPxSg 1 gondoI-Kperf-Sgl-subj 
'Azt gondoltam, hogy holnap elmegyünk halászni.' 

A példamondat jól szemlélteti, hogy a nominális szerkezet által leírt cselekvés (ebben 
az esetben a halászat) alanya (mi) nem egyezik meg a mondat alanyával (én). A nomi-
nális szerkezet alanyára a birtokos személyrag utal. 

AZ ÖSSZETETT MONDAT 

A nganaszanban nem gyakori az összetett mondatok használata. Ha mégis találunk 
ilyeneket, akkor a mellékmondatok rendszerint kötőszó nélkül kapcsolódnak egymás-
hoz. 

Mellérendelő mondatok 
A mellérendelő mondatok többsége kötőszó nélküli kapcsolatos viszonyt fejez ki: 

Hoöatasa saőitsti, kad'atu hoódbsansmíu h"ant3tu. 
ír-inf befejez-Kimp-Sg3-subj , mel lé P o s -PxSg3 ceruza-AkkPxSg3 le tesz-Kimp-Sg3-subj 

'Befejezte az írást, (és) letette a ceruzát maga mellé.' 
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Mana kaulamuyh"antuma ciicanu, siti kanimaíi" kuntumumbata". 
énPron betakar-Vhab-Kimp-Sg3-obj takaró-Lok, őPron gyorsan elalszik-Vhab-Kimp-Sg3-refl 
'Én be szoktam takarni a takaróval, ő (pedig) gyorsan el szokott aludni.' 

A tjonaa 'még, még egy' jelentésű szócska megjelenhet kötőszóként, leginkább halmo-
zott mondatrészek között áll. Használata nem kötelező, a mondatból el is hagyható: 
Tana koöa"aij d'ebtu tjonaa íjaijuad'a. ~ Tana koöa"atj d'ebtu, tjarjuad'a. 'Ludat és kacsát 
ejtettél el.' 

Az ellentétes viszony kötőszóval és kötőszó nélkül is kifejezhető. Kötőszóként 
használható a tadPai" 'csak' módosítószó, ami kötőszóként 'de' jelentésű lesz: 

Muritjga" haagaa", tatV'fai" baöuamatuma"a". 
tözegszeder-Pl jó-P13-subj, csak megnő-PtAb-P!3-subj 

'A tőzegszeder jó, de még nem érett.' 
Feltételes jelentésárnyalatú mondatokban kötőszóként a 'de' jelentésben álló, eredetileg 
'hiszen' jelentésű ta" módosítószócska szerepel: Tujh"aőam, ta" taana d'atjgu". 'Eljön-
nék, de nincsenek rénjeim.' Kötőszó nélküli ellentétes mellérendelő mondat a követke-
zőképpen épül fel: 

Naagaa naagai" íjajbautu, Maru tjonai" naagai" tjajbautu. 
Nyágejól dolgozik-Kimp-Sg3-subj, Meru még jól dolgozik-Kimp-Sg3-subj 
'Nyáge jól dolgozik, (de) Meru még jobban dolgozik.' 

A következtető mondatok sosem áll kötőszó: 

Taag'al'i isiia, koliriaj kamüőüsiia. 
rén-Ncar van-Perf-Sg3-subj, hal-Nlim-PlAkk megfog-Perf-Sg3-subj 

'Nem volt rénje, ezért csak halászott.' [Rén nélkül volt, csak halakat fogott.] 

Választó viszonyt kifejező mondatokra nem találtunk példákat. Ez persze nem 
zárja ki ezek létezését. 

Alárendelő mondatok 
A nganaszanban csak ritkán fordulnak elő szerkezetileg is alárendelő mondatok. Ahogy 
erről már volt szó, az alárendelések nagy részét mondatsűrítő szerkezetek fejezik ki. 
(Ezeket a 177-182. oldalon mutattuk be.) 

Az alárendelő mondatoknak két nagy csoportját különböztethetjük meg: a füg-
getlen és a kategoriális alárendelést. 

A f ü g g e t l e n a l á r e n d e l é s s e l beágyazott mellékmondatok nincsenek a fő-
mondat valamely összetevőjének alárendelve, hanem önmagukban alkotnak egy olyan 
főmondati összetevőt, ami határozói szerepet játszik. A beágyazott mellékmondatok a 
főmondat által kifejezett esemény egészére vonatkoznak, azaz a mondategészt módosít-
ják, így mondathatározókként funkcionálnak. Ezek a mondatharározók lehetnek meg-
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engedők, feltételesek, okhatározóiak, időhatározóiak stb. A mondathatározói értékű 
alárendelő mondatok a nganaszanban - a magyarhoz hasonlóan - állhatnak a főmondat 
előtt vagy után. Az alábbi mondat okhatározói-magyarázói alárendelést szemléltet: 

Mi amad'ali kanimal'i" nansud'iini, suabasi labku d'a minsiöa isiiami. 
mipro,, ma korán fe lkel-Perf-Dul-ref l , mertconj bolt-Gen -baP o s megy-PtNec van-Perf -Dul-subj 

'Mi (ketten) ma korán keltünk fel, mert a boltba kellett mennünk.' 

A mondat szerkezete a következő: 

S 

NP 

Mi amad'ali kanimal'i" nansud'iini suabasi labku d'a minsiőa isiiami 

A nganaszanban a feltételes alárendelői viszonyt leíró mondatokban a feltételes körül-
ményt kifejező mellékmondat áll a mondat élén. Ezt a következményt kifejtő főmondat 
követi. Sajátossága ezeknek a mondatoknak, hogy a mellékmondatot általában nem ve-
zeti be kötőszó. 

Imid'iti mata seykalasia ihü"tü, hihiaöa d'ora". 
nagyanya-GenPxSg3 sátor-Lat éjszakázik-Perf-Sg3-subj van-VAcond-PxSg3, nem-Mir-Sg3-subj sír-Vcong 

'Ha a nagyanya sátrában maradt volna éjszakára, (most) nem sírna.' 

Ennek a mondatnak a szerkezetét az alábbi ábra szemlélteti: 
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S 

(CP) s 

(C) s (NP) VP 

0 Imid'iti mata setjkalasia ihü"tü 0 nihiaőa d'ora" 

Az alárendelések másik típusát k a t e g o r i á l i s a l á r e n d e l é s n e k nevezzük. 
Ezekben az alárendelt mondat valamelyik főmondati kategóriának van közvetlenül 
alárendelve. A magyartól eltérően a nganaszanban a főmondati kategória (pl. névszói 
kifejezés) soha nem tartalmaz az alárendelt mondatra utaló névmási elemet, valamint a 
mellékmondatot sem vezeti be kötőszó: 

77(7 íjual'iai" kacamasuaru" 0, 0 kuni"ia bigurtani koliőimiyh'ayi"'. 
ti már lát-Perf-P12-subj, hogyan háló-Lok halászik-Vhab-Minter-P13-subj 

'Ti már láttátok (azt), (hogy) hogyan kell hálóval vadászni.' 
Tana ceni" nitjiij 0, 0 kuni"ia konijji mana ini"ia"ku? 
tePron tud-Vcong nem-Minter-Sg2-subj, hováPron megy-Minter-Sg3-subj énPron feleség 
'Nem tudod (azt), (hogy) hogy hová ment a feleségem?' 

A fent bemutatott két mellékmondat minden bizonnyal azért nem kíván meg semmi-
lyen kötőszót, mert a kérdőszó (kuni"ia) képes kifejezni azt, hogy az általa bevezetett 
mellékmondat egy főmondati kategóriának van alárendelve. 

A magyarban a kategoriális alárendelések közé soroljuk a vonatkozó mellék-
mondatokat is. Ezzel szemben a nganaszanban nincsenek vonatkozói mellékmondatok. 
Mint azt a 180-182. oldalon bemutattuk, azt a jelentéstartalmat, amit a magyar vonat-
kozói mellékmondattal ad vissza, a nganaszan mondatsürítő szerkezetbe vonja össze. 





FELADATOK 

1) Add meg a következő szavak latin betűs átírását! 

Példák 
HHJibidu 'örül' 
Koy 'fül ' 
Hwym 'elmegy vmeddig' 

nalid'i 
kou 
cüüd'a • t'üüd'a 

xe3bimbicu 'megy' 
Kys 'nyírfa' 
cuHbce 'mell' 
diomy ' k é z ' 
urna 'toll' 
xop33uaü 'falevél' 
deubcude 'egyenlő' 
depu 'sírás' 
Kynu"ua 'hogyan' 
nio3"ca 'orosz' 
¡ojibCK)3 'féreg' 

ÖHM3333 'állat' 
iyaüőys 'fej' 
yyt/Kd 'orr' 
myücH 'jön' 
deómsjiwcy 'vékony' 
Kyudyaca 'alszik' 
fj93ycbi 'látszik' 
MeHbdnde 'új ' 
óéijxy 'lék' 
CHu"cbicbi 'megsüt' 
Kayaynexya 'valamikor' 

2) Add meg a következő szavak cirill betűs átírását! 

Példák 
mend'ad'a 'új ' 
nilid'i 'él' 
naag33 ' jó' 

sisd'd 'nyelv' 
anika"a 'nagy' 
kusd'ümu 'férfi' 
hoődtsd'a 'ír ' 
timin'a 'most' 
d'imifosi 'ragaszt' 
sisl'aku 'kicsi' 
hüsg'aj 'térd' 
d'omtuasa 'harcol' 
sirfi33g3 'sós' 

Meubdiide 
HWibidu 

mázas 

rjamtd 'szarv' 
y3msa 'eszik' 
hűs 'idő' 
hod'33 'ferde' 
hojküd'a 'elfut' 
cessgs 'fagy ' 
bad'W'tssa 'közöl' 
h"ah 'kő' 
mirsimii 'lépés zaja' 
yintübtisi 'emlékeztet' 
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3) Add meg a következő szavak fonetikus átírását! 

Példák 
tohi 'gyökér' 
kal'süa 'féreg' 
sisd's 'nyelv' 

bakaöaa 'nyak' 
sinsd 'mell' 
kudd'ümu 'férfi ' 
hoődtdd'a 'ír' 
anika"a 'nagy' 
d'imifosi 'ragaszt' 
hekutis 'meleg' 
hüag'aj 'térd' 
döbtdl'ikü 'vékony' 
kotud'a 'megöl' 

[tofii] ~ [toyi] 
[ksl'süö] ~ [kal'sö] 
[sied'e] ~ [séd'e] 

rjamta 'szarv' 
tj3msa 'eszik' 
hiia 'idő' 
mend'ad'a 'új' 
hojküd'a 'elfut' 
kurad'i 'milyen' 
tjajbus ' fej ' 
h"ah 'kő' 
rjüqkd 'orr' 
horaó'aj 'falevél' 

4) Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! 

Jelentés Fonologikus 
lejegyzés 

Cirillbetűs 
lejegyzés 

Fonetikus lejegyzés 

'füst' kinta 
'madár' 
'gyomor' minsSa 
'haj ' íjabta 
'ad' tatud'a 
'alszik' KyHflyaca 
'látszik' Ij33yCbI 
'kicsi' sial'aku 
'rövid' K33JLHKY 

'fehér' sirajkuo ~ sirajkö 
'nehéz' saqütüa 
'hová?' kurii"ia 
'négy' nere ~ TeTa 
'kilenc' qam'ajcüma 
'megy' xe3biTbicbi 
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5) Add meg a következő mélyszerkezeti formák felszíni alakját alanyesetben és 
birtokos esetben! Ügyelj a fokváltakozásra és a kiegészítő szabályokra is. 

Példák 

Nom SgGen 
KOTU 'nagynéni' kotu KOTU(D) ; koőu 

A T zárt szótagba kerül, fokváltakozik. 
MAT 'sátor' 

A T gégezárhan 
ma" 

?gá gyengült. 
MAT9(D) i maőd 

A T zárt szótagba kerül, fokváltakozik. 
HORST'AJ 'levél' 

A T zárt szótagban áll 
horaö'aj 
így fokváltakozik. 

HORgT'AJgíD) ! horaő'aa 
AJ9 -> A 9 aa 

D 'ÜRK9BSA N 

'húzóháló' 
A nazális 1 

d'ürkabsa 

ekopott. 

D 'ÜRK9BSAN9(D) | d'ürkabsand 
1 

A kvázi-nazális ismét megjelenik rag hatására. 
DOJ 'láb' ü oj D 0 J 9 ( D ) ! rju9 

1 

0 J 3 Oa -> ua 

Nom SgGen 
NEMI 'anya' N E M I ( D ) 

BAARB3 'gazda' B A A R B 3 ( D ) 

T U J ' tűz' T U J 9 ( D ) 

K O L I ' h a l ' K O L I ( P ) 

L A T 9 3 'csont' L A T 9 9 ( D ) 

DUTA 'bogyó' D U T A D 

D3NTUJ 'csónak' D 9 N T U J 9 ( D ) 

KINT9 ' füst ' K I N T 9 ( D ) 

H'ASIR 'kampó' 

BAD 'kutya' B A D 9 ( D ) 

DANASA n 'ember' D A N A S A N 9 ( D ) 
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Nom SgGen 
BIKAJ 'folyó' BIKAJ3(D) 

M 3 K U 'hát ' M9KU(D) 

NAKÜR 'három' NAKÜR3(D) 

BIT 'víz' BIT3(D) 
SIR 'só' SIR3(D) 

6) Add meg a következő szavak hiányzó birtokos személyragos alakjait! 

Példa 

Nom Harm, osztály PxSg2 - R 9 PxSg3 -TU 
kotu 'nagynéni' U kot ura kotuöu 

ritmikai fokv. 
ma" 'sátor' U U mala 

r —> 1 / C # _ 
matu 
" - > T / _ # C 

Nom Harm, osztály PxSg2 - R 3 PxSg3 
nemi 'anya' I 
baarba 'gazda' U 
tjanduj 'csónak' u 
cimi ' fog ' I 

mi ' láb' u 
bat] 'kutya' u 
d'imi 'enyv' I 
hüa 'év ' u 
sir ' só ' u 
hüa 'gyerek' u 
negiku 'piszok' u 
tjiöisibsa 
'védekezés' 

I 

kobtua ' lány' u 
d'id 'zuzmó' I 
dali 'nap' I 
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7) Add meg a következő szavak hiányzó alakjait! 

Példák 

Nom Harm, 
osztály 

Latívusz 
(S1)-NT3n 

Lokatívusz 
(S l ) -NT3NU 

Többes lat. 
(Sl)-NTI" 

kotu 'nagynéni' U koöuta koőutanu koőuti" 
ma" 'sátor' u mata matanu mati" 

Magyarázatok: 
KOTUNT3n { S F J ^ koöuNT9N {RF}^koőuta 
M A 1 T 3 N T 9 N { T ^ T / _ # C ) - > m a T N T 3 N {C,C2C3 C,C3) ma T T3 N -> mata 

Nom Harm.- Latívusz Lokatívusz Többes lat. 
osztály (S1)-NT3n (S1)-NT3NU (Sl)-NTI" 

nemi 'anya' I 
baarba 'gazda' U 
íjanduj 'csónak' U 
ciimi ' fog' I 
íjoj 'láb' u 
bay 'kutya' u 
d'imi 'enyv' I 
hua 'év' u 
sir 'só' u 

8) Add meg a következő igék SÍ (főnévi igenévi) és S2 (ImpSg2) és S3 (aorisztosz 
Sg3) töveit a mélyszerkezeti alakok alapján! Zárójelben megadjuk a harmonikus 
osztályt. Ügyelj a fokváltakozásra és a kiegészítő szabályokra is! 

Példák 

SÍ S2-" S3-"9 
MISSA, 'ad' (I) mi"-si MIS9" mid'a-" MISI"9 mid'i- "a 
T3TUSA, 'ad' (U) tatu-d'a T3TU" taőu-" T 3 T A " 9 M 

(A"9 a"a) 
taöa-"a 

Magyarázatok: 
MISSA, {S s / #C} -> misSA, {msh. után erős fok}-> misSA, { s-> " / _ # C | - > 
mi"SAi {A i—»i / 1 osztályban, / után}—=> mi"Si ¡s—>s/ {i ü'a}} —»mi"si 
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SÍ S2-" S 3 - " 9 
TUJSAi (I) 
'jön' 

TUJO" TUJU"3 

DONSISA, (I) 
'kimegy' 

DONSI" DONSr'O 

KONTUSA, (U) 
'megöl' 

KONTU" K0NTA"9 

HOT3SA, (U) 
'leír' 

H0T3" H0TÜ"0 

BITIRSA, (I) 
'iszik' 

BITIRO" BITIRI"MU3 

D'EMHISSA, (I) 
'öltözik' 

D'EMHISIS" D'EMHISI"9 

KONISA, (I) 
'megy' 

KONI" K0NA"3 



SZÖVEGEK 

Társalgasi kifejezesek 

I. Cenimtiráa, Tansa 

1. 

- Daraba! Kuniöa tujquq? 
- Mana Abamugata imaam. 
- Sili niml'a? 
- Matii"m'akum. 
- Maa qusiqiq? 
- Nilitim d'aguru" nini, basutum. 
- Ni hoqiq?' 
- Ni hontim. Siti nimti D'iqi"m'aku. Siti 
tamtusi. 
- Nüaj hoqir)? 
- I"i. Mana nagür riüama. 
- Kana nüata hüa"? 
- Ninibtjama biTsaghaFanka. Dabubtaama 
bii"nagür, rjad'abtama siti hüaSu. 
- Kuriini éenimtigujqi" nüaca? 
- Ninibtiama, i]abubta"ama cenintigujgaj 
posolkanu" kolatanu. 
- Tana taiqu" gad'aca? 
- D'aqku. Mana nagür riinima. Sitii) niliti" 
Huaőüramutanu. 
- Maa melVsirji"? 
- Koru5aj gusi"ti". 
- Irira, imid'ira nilirji? 
- I"i, siti Dud'ii]katanu nilitigaj. Siti 
pensi"tatugaj. 
- Tana taigu" süaruca? 
- I"i. Süarma niliti Belacagkatanu, siti taa" 
l'ekir, taaj l'ecirü. 

I. Bemutatkozás, Család 

1. 

- Jó napot! Honnan jössz? 
- Én Uszty-Avamból származom. 
- Hogy hívnak? [Ki a neved?] 
- Matümjaku vagyok. 
- Mit csinálsz? . 
- A tundrán élek és vadászom. 
- Van feleséged? 
- Van. A feleségemet Gyingimjakunak 
hívják. Ő eladó. 
- Vannak gyerekeid? 
- Igen, három gyerekem van. 
- Hány évesek a gyerekeid? 
- A legidősebb (fiam )15 éves. Az idő-
sebb lányom 13 éves, a fiatalabb 2. 
- Hol tanulnak a gyerekeid? 
- A fiam és az idősebb lányom a falusi 
iskolában tanul. 
- Vannak fiatalabb testvéreid? 
- Nincsenek, nekem három bátyám van. 
Ők Pajturmában laknak. 
- Mivel foglalkoznak? 
- Kőművesek. [Házakat csinálnak.] 
- Él a nagymamád és a nagypapád? 
- Igen, Dugyinkában laknak, ők már 
nyugdíjasok. 
- Vannak barátaid? 
- Igen, a barátom Volocsánkában lakik, 
állatorvos, rénszarvasokat gyógyít. 
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II. Maöajsa 

1. 

- Ciigiri"! Neügandu"! 
- Kuni"ia ciiüqaq? 
- Naagai". Bana"am sad'aagata. 
- Kuriini seqksqiq? 
- SegkalVina gost'iriicata. 

2. 
- Dandi"ai" gamnamu"oi]. Baru"o hiri"a 
bi"a. Hitiöi"a koli. 
- Smtira sili? 
- Dad'abtaa riüama. 

3. 
- Bua" naad'atad'a! Mana nim3"kü" 
d'il'sitindim naad'aSa. 
- Kuriini naad'aSa siad'a cenimtiguji]iq? 
- Mana naad'aöa siad'a cenimtigujcim nana 
nanu buad'a. Niiaca kurad'i siad'a 
cenimtigujqi"? 
- Sitiq cenimtigujci" naad'aöa, l'üa"siőa 
siad'a. Nüaria buatu" riaad'atad'a. 

II. Vendégség 

1. 

-Gyertek be! Vetkőzzetek le! 
- Hogy utaztál? 
- Jól, elfáradtam az úttól. 
- Hol szálltál meg? 
- A szállodában. 

2. 
-Bizonyára megéheztél. Baruko főzött 
levest és sütött halat. 
- Ez ki? 

- A kisebbik lányom. 

3. 

- Beszélj nganaszanul! Ertek egy kicsit 
nganaszanul. 
- Hol tanulsz nganaszanul? 
- Nganaszanul a barátaimmal való beszél-
getés közben tanulok. Milyen nyelvet 
tanulnak a gyerekeid? 
- Oroszt és nganaszant tanulnak. A gyere-
keim beszélnek nganaszanul. 

III. Labku 

1. 

- Kana d'erisiSi d'aqamsu? 
- Du"aj kilogrammá d'erisiSi matü"bii" 
ceta kah'ajka. 
- Saqkabtu" kilogrammá helia 
d'ai]amsu5ama. 
- Kana d'erisiSi manu"? 
- Du"aj basa sitiSatabii" kah'ajka bii5a 
d'erisi. 
- Taii]u" malaka"? 
- I"i, sakirubtumaa" qonaa sakirk'aj icüa". 

III. Bolt 

1. 
' - Mennyibe kerül a liszt? 

- Egy kilogramm liszt 64 kopejkába kerül. 

- Mérjen le nekem fél kilót! 

- Mennyibe kerül a tojás? - 10 db egy rubel 80 kopejkába. 

- V a n tej? 
- Igen, cukrozott és cukor nélküli is. 
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2. 
- Taigu nanuntu" mana mintama kost'üma? 
- I " i , gataöa! 
- 3md kost'üma nanuna siag. Taigu tarad'i 
kost'üma nima"kü" ana'Tikü? 
- I"i, tati'T'ai" hunsaa tubici. 

IV. Pocta, t'elafona 

1. 

- Mana guananantundum bad'a" pereboda, 
tana siaSirtata hoSatarjuma? 
- Nintu", koni" gam'ad'üma siaSira d'a! 

2. 
- Kurii"ia hoöataqum blankama? 
- Kacama" obrazec! 
- Ubadoml'ania nakalanantigii) bad'aca 
quanamuanta niimani? 

- í"í-
- Tarad'i ihü" nagatata qonaa nagürbii" 
kah'ajka, amti kbitancira. 

3. 
- Nakala" zakazama Dud'inka, t'elafonatu 
siti bii"sajba nagürbii"ceta, hul'iijaa 
Einancar. 
-Bara ta"! 
- T'elafona Dud'inka ninti sojbu". 

V. Koía 

1. 

- Maara kuni"ia iqu? 
- Bah'amani iőü maagüama. 
- Eekira hujhi" naagaa. Omni taiqu" 
I'ekira"? 
- I"i, taiöü. 

2. 
- Van öltöny az én méretemben? 
- Van, próbálja fel! 
- Ez az öltöny nekem kicsi. Van ugyan-
ilyen egy kicsit nagyobb? 
- Igen, csak más gombokkal. 

IV. Posta, telefon 

1. 

- Pénzt akarok küldeni, kitölthetem az 
űrlapot ennél az ablaknál? 
- Nem, menjen a másik ablakhoz! 

2. 
- Hogy kell kitölteni a nyomtatványt? 
- Nézze meg a mintát! 
- Akar a pénzátutalásról értesítvényt kap-
ni? • 
- Igen. 
- Akkor még 30 kopejkát kérek, itt van a 
nyugta. 

3. 
- Vegye fel a rendelést: Dugyinka, telefon 
2-17-34, Lunancsart kérje. 

- Várjon! 
- Dugyinkában nem veszik fel a telefont. 

V. Betegség 

1. 

- Mi van veled? 
- Rosszul érzem magam. 
- Ki kell hívni az orvost. Itt van orvos? 

- Igen, van. 
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2. 
- Tana cetua d'arigig? 
- I"i, cetua d'ariti gojbuama rjonaa 
logharima. 
- Sabica hekugi"? 
- I"i, mana cetua kuta8undum. 
- Bol'riisi d'a konabita riaagaa. 

VI. Büiibsa 

1. 

- Kuni"ia migig? 
- Belacaqka d'a mindim. 
- Mibtica taiiju"? 
- I"i, mana siti camodanama. 
- Kanantanu tujsü8a tairiara? 
- Saijhal'anka casa bii"saijhaPanka minuta 
moskobaa casimanu. 
- Sili tana d'o8u"suta? 
- D'antuma mana d'o8u"suta. 
-Naaga i" ciiüSii]! 

VII. Ma" 
- Kunda malataqanu"? 
- Kosüa maunta. 
- Kana qül'a? 
- Nagürbii8a hira". 
- Kana d'ejra? 
- Matü". 

2. 
- Nagy fájdalmai vannak? 
- Igen nagyon fáj a fejem és a gyomrom. 

- Van láza? [Forróak a test(rész)e(i)d?] 
- Igen, és erősen köhögök. 
- Be kell mennie a kórházba. 

VI. Utazás 

1. 

- Hová mész? 
- Volocsankába megyek. 
- Van csomagod? 
- Igen, két bőröndöm van. 
- Hánykor megy a repülöd? 
- Öt óra 15 perckor, moszkvai idő szerint. 

- Ki vár téged? 
- A fiam vár. 
- J ó , utat! 

VII. Sátor 
- Hová állítjuk a sátrat? 
- Száraz helyre. 
- Mennyi sátorrúd van? 
- Kb. harminc. 
- Mennyi sátorbőr van? 
- H a t . 





198 

ELBESZÉLÉSEK 

1. D'egkua 

1. 3ma hiirid'a taacügujsüa mana íjad'ama. 2. Hiind'ad'atu tuniriaqku, biagal'i isüa. 3. 
Duantanu hotad'ii" gukagaa". 4. Taa" banü"inda" niibtügüjsa. 5. Dad'ama tabta 
kundubta"i8a. 
6. Lakar'ai" siti larsa8i"a d'indisi taa" tolumunaj. 7. Maa kuni"ia iqu? 
8. D'egkua bar) taaj cajharih'a8i-ta". 
9. Dad'ama ijai)kari"a: „D'eqkua, tu" mi"ia! 10. Maad'a taaj mentiöiqiq nisarindita hu"? 
10. Tanda hua D'eqkua d'indibsaqku baq isa kona"a. 

2. D'iqi"m iaku 

1. Mana nima naad'atamanu D'iqi"m'aku. 2. Maad'a mana tarad'i nima? 3. Tahar'a15 

mana nima tani"ia isa D'irjim'aku: 4. Suabasi mana qatumtabi"ama taisüa a"ama. 5. 
Tatira Huarba nimti. 6. Siti baSürbüa nemina sad'aamanu kontud'üad'aa. 7. Tand'a"a 
icüa ni sad'aa" baSürbüatanu ninti" kaularu". 8. Tatira neqkaragi"a őetuami. 9. Mana 
d'esima riiga hontia rja" isüa. 10. Ta cühani sofsem d'indil'arjka íja" isüa. 11. Tatira 
tahar'a siti munud'üa: „Tana kiti"tasuad'aj ganaj d'ii]i"nakana tana niml'a igaa 
D'ir|i"m'aku." 12. Mana nibi"ana gatumkal'ica" siti gual'ai" munud'üa: „IsüSa ni, ni 
nüaöi isU8a." 13. Tani"ia isa, mana gatumi"am. 14. Timin'a Huarba"kuma tati a"ama, 
Baarba, l'üa"sa ho5ürmanu Baarba nimti, naad'atamanu tabta nimti Baarba, tatira tahar'a 
bansa sunsu8akal'i küü"üa. 15. Timin'a, amataqa sam d'agkumu"o. 16. Nüakütü, 
huaöutua nüakütü nanu. 

15 Indulatszó, amit elbeszélés közben gyakran használnak. 
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1. Gyenkuo16 

I. Ezen az éjjelen a fivérem pásztorkodott. 2. Az éj csendes, szél nélküli volt. 3. Az 
égen sok csillag látszott. 4. A rének lefeküdtek pihenni. 5. A bátyám is elszunnyadt. 
6. Meghallván, hogy a rének tülekednek, hirtelen felugrott. 7. Mi történt? 
8. Hát Gyenkuo ijesztgeti a réneket. 
9. A bátyám kiáltja: „Gyenkuo, gyere ide! 10. Miért nyugtalanítod a réneket, ha nem 
kell?" 
I I . Ettől kezdve Gyenkuo szófogadó kutya lett. 

2. Gyingimjaku 

1. Nganaszanul Gyingimjaku a nevem. 2. Miért van ilyen nevem? 3. Az én nevem így 
lett Gyingimjaku: 4. Azért, [mert] amikor én születtem, volt egy nagybátyám. 5. Őt 
[ezt] Hoarbénak17 hívják. 6. Ő átvitt egy halottat az anyám útján. 7. Terhes nő útját tilos 
halottal keresztezni. 8. Ez egy nagyon erős tiltás. 9. Az apám erős sámán volt. 10. Ak-
koriban nagyon híres sámán volt. 11. Azt mondta akkor: „Hogy megkössem az átkos 
szellemeket a te neved Gyingimjaku'8 lesz." 12. Én még meg se születtem, amikor azt 
mondta: „Lány lesz, lánygyermek lesz." 13. így lett, én születtem meg. 14. Most 
Hoarbácskánk, ez a nagybátyám - Baarbe, orosz írás szerint Baarbe a neve, 
nganaszanul szintén Baarbénak hívják - utódok nélkül halt meg. 15. Most ezen a nyá-
ron halt meg. 16. A fiával, az utolsó fiával együtt. 

16 Gyenkuo fehér kutyát jelent. 
17 Tubjaku Kosterkin öccséről van szó. Hoarbe a gúnyneve, a hivatalos neve Baarbe. 
18 Csomóra kötött. 
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3. Dind'il'i 
(Hol'üamtia Kosterkina meséli el fia születését Nad'ezda Kosterkinának.) 

1. - Tarii"ia igatumu", suad'ügatumu" manü" hüatini. 2. Süarunu", ama d'ikara"a riibi" 
iqua" maőunu" barid'a"? 3. Barid'a" maSa" isüa": ad'a" iqaa", riaa" iijaa". 4. Mil'iana 
kou"om. 5. Taa tanda tani"ia Dind'il'i kiiiid'aa qonaa maad'aantamu". 6. Tati tani"ia 
kuraguj riüacamuad'aama. 
7. - Kuriini? 
8. - Dind'il'i kiirid'aa amania. 
9. - Siqa riiid'a? 
10. - Dua niid'a. 11. Manuad'aa, d'ed'ita taihü"a. 12. Tati Dind'il'i, tati Arsia 
küa"huambüa qatumsiad'aa. 13. Aráia küü"üa, Dind'il'i qatumi"a, norud'a. 14. Tagatani 
maa icagu? 15. Balta ta. 
16. - Tati Arsia sili tagümü ihü? 
17. - Arsia asa. 18. Manua" Arsia taisüa ad'akü. 19. Ba8ürbüa8u ama siqa nini icü. 20. 
Tanini isüamu". 21. Tariini kuad'üa. 
22. - Tatira cetua ani"amanu d'arisia-ta. 
23. - Loqharimti d'arisia, d'esira huara"sua5u. 
24. - D'esima riolhaőusuaSu ibahu. 
25. - 9"a, riolha8ugu§usua5u. 
26. - Siti munud'üa, a"ama munud'üa ibahu d'aSatu: „Nolha8uta." 
27. - 3"a . 
28. - „Maa8ara asa maad'a öid'arkujquq? 29. Mii] naa" isa kua"ki"amu", a tana ad'a 
éisaruq." 
30. - Loqhariti. 
3 1 . - Tani"ia munud'üa ibahu. 
32. - Dind'il'ima mindi"hi"ama, tati munugutud'üa: „9mtira nolha8a"ama, tasiaőa tanda 
sejmi huanu tati Dind'im'aku tujcaki"a." 33. 3mti Diiíd'im'akumü" i]atumi"a d'ikara"ata. 
34. Tati kuraguj kiirid'aa qanua ma8usa, mata d'iad'iad'aa. 
35. - T a b t a Dudibta baragatani icü.19 

3 6 . - A ? 
37. - Dudibta marutanu icü. 
3 8 . - T a n a ? 
39. - Kiirid'aaSi. 
40. - Sili, manaa? Nüana? 
41.-Dind'i l ' i . 
42. - Dind'il'i, tarii"ia d'ikaraku ama nirji i]a8u"? 43. Tarii"ia d'ikaraku. 
44. - Miq d'igüriü"? 45. Ugaarna-ta" ? 

" A barsga az orosz берег 'part' átvétele. Az oroszul egyáltalán nem tudó Pofamt'ié ezért nem érti a 
megjegyzést. 
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3. Ngingyili 

1. - így vagyunk, régi időkben vándoroltunk. 2. Barátokkal, hát ez a nagy hegy vajon 
nem volt tele sátrakkal?! 3. Mindenféle sátrak voltak: dolgánok és nganaszanok is vol-
tak. 4. Csak én maradtam. 5. Akkor ott, ahol Ngingyili köldökzsinóra (maradt), ott volt 
a mi sátorhelyünk. 6. Sőt, ez az a hely, ahol én is szültem. 
7. - Hol? 
8. - Ngingyili köldökzsinoránál, itt. 
9. - Észak felé? 
10. - Délen. 11. Nagyon régen, amikor még élt az apád20. 12. Ez a Ngingyili, amikor 
Arszia haldoklott, megszületett. 13. Arszia meghalt, Ngingyili megszületett, tavasszal. 
14. Eztán mi történik? 15. Hiszen vége. 
16. - Hát ki volt ez az Arszia? 
17. - Arszia dolgán. 18. Régen, Arszia dolgánka volt. 19. A sírja északon van. 20. Ott 
voltunk. 21. Ott halt meg. 
22. - Hiszen ő [ez] nagyon beteg volt. 
23. - A gyomrát fájlalta, az apád gyógyította őt. 
24. - Az apám elengedte őt, így beszélik. 
25. - Pontosan elengedte őt. 
26. - Azt mondta: a nagybátyám azt mondta neki: „Engedd el!" 
27. - Igen. 
28. - „Miért segítesz a dolgánnak? 29. Mi, nganaszanok meghalunk, de te a dolgánt 
segíted." 
30. - A gyomra. 
31. - így mondta, beszélik. 
32. - Amikor Ngingyilimet hordtam, pontosan azt mondta: „Őt [ezt] elengedtem, most 
ezek után a szemek után Ngingyilike jön."21 33. Ngingyilénk a hegyen született. 34. 
Sőt, a köldökzsinóra, mivel volt igazi sátrunk, sátorban született. 
35. -Szintén a Dudipta partján van. 
36. - Mi? 
37. - A Dudipta partján van. 
38. - A tiéd? 
39. - A köldökzsinóra. 
40. - Kié, ez enyém? A gyerekemé? 
41. - Ngingyilié. 
42. - Ngingyilié, ott (ahol) ez a hegyecske (van), nem látszik tán? 43. Ott (van egy) 
dombocska. 
44. - A mi hegyeink? 45. Ugamajáé? 

20 Nadeída Kosterkina apjáról, Tubjaku Kosterkinról van szó. 
21 Amikor meghal, Ngingyili fog jönni. 
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46. - Ugaarna d'ikaquSu", tani"a tati mana huaratu iniSiama. 47. Tani nüacandim, 
tahar'a íjataSati nanuna. 48. Tani"ia tagatati nüama tujsüa-ta" qanua maSa kund'i. 
49. - Sirüa ihü? 
50. - Maad'a, ama őüha augusta cühüa", siramtabü"a. 51. Cekiru d'a nintina qucalu". 
52. Mununtu: ,Jvlaliatini nüacakagai] ama!" 53. Cekiru d'a kunimanu konintaqim, biSa" 
kandi"tandita? 54. Tati tani qatumsia, iniSiama mana huaru"a-ta". 55. Ku" arakaramanu 
qatumsia. 56. Balaukinü" taisüa", Sergejmi". 57. Tagatani suad'U"am, ama siqa niid'a 
mad'a"ka"a22 d'a. 58. TaniSa suad'ü"amu", nagül'ü... kanamu" ihü"? 59. Nagür 
balaukamu" isüa: Tata"a balauka, mana, iniSiaqitigajna, aba"akajna. 60. Tani 
mal'ü"amu" tasiaSa babij kotal'i"a" tania maunta. 61. BahiSinü" ko8a"a". 62. 
Tansa"amu" tati taacügujkatu. 63. Ku" manua d'esiSi mütia"katu6u taa" d'a, Nilimiti 
nanu. 64. 3j , ta cühagüa! 65. Та balta, maa buataqum? 66. Balta irpa! 

22 Oroszul маяк 'világítótorony'. Szemlélteti, hogy a régebbi átvételek esetében a nganaszan j > tf 
hangváltakozás végbement. 
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46. - Pontosan, Ugarnaja hegyei, ott gyógyít engem a nővérem férje. 47. Ott szülök, ott 
sámánizál körülöttem. 48. így a fiam egy igazi sátorba született. 
49. - Tél lévén. 
50. - Miért, ekkor augusztus (volt), a tél kezdete előtt. 51. Orvoshoz engem nem en-
gednek. 52. Azt mondja: „Csak a sátrakban szülj most." 53. Orvoshoz hova utazzak, 
amikor a víz befagy? 54. Ő [ez] ott született, a nővérem férje gyógyít. 55. Nagyon 
szépen született. 56. Balokjaink23 voltak, Szergejünkéi. 57. Akkor északra vándoroltam 
a világítótorony felé. 58. Onnan elvándoroltunk, hárman ... hányan voltunk? 59. Há-
rom balokunk volt: Tata"aé24, az enyém, a nővérem férjééké. 60. Ott sátrat vertünk, (a 
férfiak) elkezdtek vadrént ölni, ott azon a földön. 61. Vadrént öltek nekünk. 62. 
Tanszénk25 őrizte általában a réneket. 63. Az apja nagyon régen a rénekhez küldte26, 
Nyilimivel27 együtt. 64. Ó, olyan idő(k)ben. 65. Na vége, mit mondjak (még)? 66. 
Legyen vége! 

23 Szánra szerelt kis házszerű lakóalkalmatosság. 
24 A mesélő húga, Tuglakov Kurumaku Fjodorivié (1928) felesége 
25 A mesélő legidősebb fia (Valerij). 
26 Megtanította réneket terelni. 
27 Nade2da Kosterkina legidősebb bátyja (Mihail). 
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MESÉK 

4. Kiéaőaa kuad'ümu 

1. Hünsaraanu nilid'ia qu"aj qa". 2. Du"a8u" siti kicaSaa őünantud'a karbulViSa. 3. 
Cetua kuntagai" heőititi. 4. Nogutundatu kiőaöaa rieminti d'a hojka"a. 
5. KicaSaa munu"o: 
6. - Macaküa qa" tuu"o. 7. Kurii"ia iőaqumi? 8. Hursaritaqimi? 
9. KicaSaa nemi mununtu: 
10. - Data amni riintu d'oSürmüna hira. 11. Tujhü"tü, ninta hursari"! 12. Timin'a tana 
bajkuara iqaa! 
13. KicaSaa qaSa d'a hursi"a. 14. Da" kicaSaa bajkua isa kona"a. 15. KicaSaata ta8ü"a, 
hüati" kicaSaatanu qaSuti. 16. Helini kicaSaa nih'anti qaSu" quantanu, neminti d'a 
d'o8ürmümb'atu. 

5. Danasa qonaa qüP'aSa 

1. Du"a8u" qanasana" kotud'üa" ibahu kaukia muqkutini. 2. Kubumtu nia"a". 3. Sabimti 
heli konda"a matuq d'a, heliamti tanda koi"aSuq. 4. Hiind'a tanda sabi helia d'a mat'aküa 
qanasa tuu"o. 5. Dül"a5a tabta tuu"o. 6. Siti tolinantid'iagaj sabi. 7. Donagüatanu siti isa 
kurii"ia tolartaqugaj? 8. Danasa qonaa qül"aSa quali d'omtuki"agaj, sabi la5itigaj 
tarura". 9. Danasa talibti"a qül"aSamtu: „Niqiq sarimita" tolarsa?" 10. Dül"a8ara mu-
nu"o: „Ou", maad'a sarimitaqim? 11. Hiind'arai" tolarmumbatum. 12. Maagal'it'agata 
nih'andim sarimita". 13. Tana, qanasa isa, kaqka d'ahori"aq sarimisi." 14. Dül"a8a qaSi-
tati. 15. Danasa süabtiai" d'ahori"a sarimsi. 16. Tolia hotad'ia isa kona"a. 17. D'ebatusa 
hüata larkatusuSa. 
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4. A Hold férje 

1. Élt régen egy sámán. 2. Egyszer el akart jutni a Holdig. 3. Nagyon sokáig gyalogolt. 
4. Amikor közel ért, a Hold elfutott az anyjához. 
5. Azt mondja a Hold: 
6. - Valamilyen sámán jött. 7. Most mi lesz? 8. Visszaküldjük? 
9. A Holdanya így felel: 
10. - A sámánnak itt nincs keresnivalója. [A sámánnak itt nincs járása.] 11. Ha idejött, 
ne küldd vissza! 12. Hát legyen most a te férjed! 
13. A Hold visszatért a sámánhoz. 14. A sámán a Hold férje lett. 15. A Holdhoz ragadt, 
mindig a Holdon látható. 17. Néha nem látszik az égen a Hold, ilyenkor elmegy az any-
jához. 

5. Az ember és a farkas 

1. Egyszer az emberek jávorszarvasra vadásztak az erdőben. 2. Megnyúzták. 3. A hús 
felét bevitték a sátorba, a másik felét otthagyták. 4. Éjszaka ehhez a húshoz jött egy 
ember. 5. Egy farkas is jött. 6. Mindketten meg akarták szerezni a húst. 7. Hogy fogják 
ezt ők ketten megoldani? 8. Az ember és a farkas elkezdtek veszekedni, a húst nem 
tudják elosztani. 9. Az ember szemrehányást tett a farkasnak: „Hát te nem szégyelled 
magad, hogy lopsz?" 10. A farkas így felelt: „Miért kellene magamat szégyellni? 11. 
Általában csak éjjelenként lopok. 12. Nekem nincs miért szégyenkeznem. 13. Te, az 
ember, már elpirultál a szégyentől." 14. A farkasnak igaza van. 15. Az ember valóban 
elpirult a szégyentől. 16. A tolvaj átváltozott csillaggá. 17. Állandóan piroslik. 
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6. Siti ni 

1. Naakü, siti niti. 2. Dam'aj niti nomu hora. 3. Dam'ajcü tabta riimti taicü, maaca ihütü. 
4. Siti niqiSiti. 5. Ta rjam'aj tasiaSa rabocijcü taiőü", ganasanucü. 6. Tati tahar'a Nomu 
horarjku tasiaSa ganua rabocijcü tasiaSa ganuamanu gajbau"sici naqhamanu sia"si8ati. 
7. Saggutu, maagal'ica ninti mita" siba"kucü. 8. Damsa"kukal'ica hinti mita", 
maagal'ica. 9. Tahar'a qam'aj mununtu: „TajqiaSu tati nintuu rjam'aj ni?" 10. Tahar'a 
rjam'ad'üma ni buad'a mununtu Nomu hora: „Tani"ara niarita!" 11. Dam'aj mununtu, 
gam'aj ni mununtu bajka"atu d'a, nantu helini: „Smania Nomu hora tani"ia buatu." 12. 
Tagatati rjam'aj mununtu: „Ta tai"kalgaa!" 13. Mununtu: „Tati nomu horaqku niarita, 
kuni"ia miaSa"." 14. Ta qam'aj mununtu: „Sntiguama, kotuguama kaci tana 
taqkagüabüta." 15. Ta Nomu horaqkutu d'a mununtu andi"... 16. Suad'ü"a", suad'U"a", 
tagatandi mununtu, Nomu horaqkutu d'a mununtu andi"kaq, naagai" luuca sera", 
tasiaSa suad'ükumu"! 17. Suad'ü"a"gu8u". 18. Ta d'oraka"a huaata nansu"inda". 19. 
Tagata mununtu tati bajkua8u... 20. H"aata bini huanu"a, tagata mununtu: „3ma 
binimani bakaSaara h"ana"!" - tanda ni d'a. 21. Tati nikü tagatati mununtu: „Ta-ta." 22. 
Mununtu: „Baka8aara amaani huana" - naagai" nilisitaq, naagai" niíilasiSini qonai"." 
23. Tagatati niqi isa"amtu siküSü", Nomu horaqkumtu? 24. Ta tandamti sikü5a"agaj. 
25. Tagatandi rjonai" bii"iagaj tagaj nisid'agaj. 26. Siba"kuti ma8u" d'a. 27. Siba"kuti na 
cüü"agaj - arakaramanu qamabta"acü qam'aj nikü tati. 28. Tasia tagatandi naagai" 
nilil'i"ita. 29. Balta. 



6. A két feleség 

1. (Élt) egy nganaszanocska, (akinek) két felesége volt. 2. Az egyik feleség a nyúlarcú 
(nemzetségből származik). 3. A másiknak is volt neve, valami kellett hogy legyen. 4. 
Pontosan két felesége (van). 5. Az egyiktől munkásaik vannak, embereik. 6. A Nyúlar-
cocska az egyszerű munkásaival, a munkásaival igazán rosszul bánik. 7. Sértegeti őket, 
semmit sem ad a szolgáinak. 8. Húsocskát sem ad, semmit. 9. A másik mondja: „Ott 
szemben ez nem a másik nő?" 10. A másik asszony azt mondja, a Nyúlarc azt mondja: 
„Azt hagyjad!" 11. A másik mondja, a másik mondja az urának titokban: „Ez a Nyúlarc 
így beszél." 12. Aztán a másik mondja: „Hadd legyen.!" 13. Mondja: „Ezt a 
Nyúlarcocskát hagyjad, valamit csinálj!" 14. A másik mondja: „Izé, megöljem, legyen, 
ha már te nem fogadod el." 15. Nyúlarcocskának mondja izé... 16. Vándoroltak, vándo-
roltak, majd (a férj) mondja a Nyúlarcocskának: „Izé, vedd fel a jó ruháidat, most ván-
dorolni fogunk." 17. Elvándoroltak. 18. Egy hajlott fánál megálltak. 19. Aztán azt 
mondja a férje... 20. A fára kötelet tett, aztán azt mondja a (férj): „Tedd a nyakadat eb-
be a kötélbe!" - mondja az asszonynak. 21. Az asszonyka azt mondja „Jól van!" 22. 
(A férj) azt mondja: „Ide tedd a nyakadat, jól fogsz élni, jól fogunk élni megint." 23 
Aztán nem felakasztotta a szegénykét, a Nyúlarcocskát! 24. Azt ketten felakasztották. 
25. Aztán megint elmentek, ezek a házastársak. 26. A szolgálóikhoz haza (mentek). 27. 
A szolgákhoz megérkeztek, jól megetette őket ez a másik asszony. 28. Ettől kezdve jól 
éltek ezen a helyen. 29. Vége. 
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7. Таа (qonaa) tamuqku 

1. Kaqkagüa tamuqku qata"a taa na. 2. Tamuqku mununtu taa d'a: - „Taa! l'üqkübtairsa 
sana"kakumi!" 3. „Тээ sana"kakumi!" - mununtu taa. 4. „Sili neraSitini l'üqkü-
rütaqaSa?" 5. „Тэпэ neraSi"!" - mununtu tamuqku. 6. „Taa mana l'üqkürüki"ina, balta 
tamani tana tamuqku ni" saqüra"!" - mununtu taa. 7. Taa l'üqküra"a. 8. Kua őühagüani 
tamuqku huul'i"a taamtu. 9. „Tana takaa icürj, qamtüöa qaSuti" - taa taa mununtu. 10. 
„Taa - taa mununtu - tana l'üqkürüSi"!" 11. Tamuqku l'iiqküra"i8a. 12. Kua őühagüani 
taa huul'i"a tamuqkumtu. 13. D'ülsia d'alimani huursi tamuqkumtu taa kuragui" 
bana"i5a. 14. La8isi huura" katuki"a. 15. Huursad'aa tamuqkumtu d'ia qil'a hücata"i8a. 
16. Tanda tamuqkumtu d'iana neltami"a5i. 17. Tamuqku taa kund'i cüiid'a kund'iti cera" 
barita"ki"a. 18. Tani"ia seSiminti kunta taamtu ko8a"atu. 19. Taamtu kotud'a huania 
kaiSa huba"i8a. 20. Hubaad'a laijaki"a: - „Kurad'i" d'ama"a" taiqu", band'a" 
rjunüqandu", minsiarana aligaku isa taa ko8a"am." 21. Band'i" d'ama8i" íjunüntünda 
tamuqku mununtu: - „Taa, qamakaquru", balta hoqamtu qonaa d'iamtu koiqiri", timin'a 
mana kuntugaltaki"ina, bana"am. 22. Tamuqku büütünda band'a" qamaki"a". 23. 
Band'a taamtuq qamsa qu"ai" d'amaku laqaki"a: -„Tamuqku isaaj! Damsura!" 24. 
Tamuqku qond'i"a baqgü"tatu kunsiSa. 25. Dond'itindati d'aSatu cajbad'aara d'übari"a". 
26. „Omti qamsura" - taud'i mununtu d'amaku. 27. Tamuqku sinarirsi mununtu: 
„MaaSana ama" d'ama8agümü" hujh'a8ina, minsiarana hotoobta"a" kontana taagatana." 
28. Tani"ia tamuqku kontagatatu hotoobtura"i5o. 29. Balta. 

Fonetikus lejegyzés 
1. Kankaga tamuqku qatou"o tana. 2. Tamuqku mununtu tad'a: - „Та! l'üqküptajrsa 
sanakakumi!" 3. „Та sana"kakumi!" - mununtu ta. 4. „Sili neraSkini l'üqkiirütaqaSa?" 
5. „Tana neraSi"!" - mununtu tamuqku. 6. „Ta mana l'üqkürükTna, balta tamani tana 
tamuqku ni" saqüra"!" - mununtu tá. 7. Tá l'iiqküra". 8. Köt'ihagani tamuqku hül'e 
tamtu. 9. „Tana taka icüq, qamtüt'a qaöuti" - ta tá mununtu. 10. „Ta - tá mununtu -
tana l'üqkürü5i"!" 11. Tamuqku l'iiqküíaiSa. 12. Köt'ihagani tá hül'e tamuqkumtu. 13. 
D'ülsa d'alimani hürsi tamuqkumtu tá kuraga banai8a. 14. LaSisi hür" kotuki"a. 15. 
HürsajaSi tamuqkumtu d'e qil'a hiit'otaSa. 16. Tanda tamuqkumtu d'ena neltameSi. 17. 
Tamuqku tá kund'i t'üd'a kund'iti t'era" barita"ki"a. 18. Tania seSiminti kunta támtu 
ko5aatu. 19. Támtu kotud'a hone kajőa hubaiSa. 20. Hubád'a laqgaki"a: - „Kurad'i" 
d'ama"a" tajquu", band'a" qunüqandu", minserana alagaku isa tá koSaam." 21. Band'i" 
d'ama5i" qunüntunda tamuqku mununtu: - „Ta, qamakaquru", balta hoqamtu qana 
d'iamtu kojgori", timina mana kuntugaltaklna, bana"am. 22. Tamunku bütünda band'a" 
qamaki". 23. Band'a támtuq qamsa qu"aj d'amaku laqaki"a: -„Tamuqku isaj! 
Damsura!" 24. Tamuqku qond'i"a baqgütatu kunsiSa. 25. Dond'itindati d'aSatu t'ajbajara 
d'übari". 26. „Omti qamsura" - taud'i mununtu d'amaku. 27. Tamuqku sinarirsi 
mununtu: „Мабэпэ ama" d'amaSagümü" hujlíaSina, minserana hotöpta" kontana 
tágatana." 28. Tania tamuqku kontagatatu hotöpturajSa. 29. Balta. 
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7. A rénszarvas (és) az egér 

1. Egyszer az egér találkozott a rénszarvassal. 2. Az egér mondja a rénszarvasnak: 
„Rénszarvas! Játsszunk bújócskát!" 3. „No, játsszunk!" - mondja a rénszarvas. 4. „Ki 
fog elsőnek elbújni?" 5. „Te (fogsz) először" - mondja az egér. 6. „No, én elbújok, 
csak aztán te egér, ne nézz!" - mondja a rénszarvas. 7. A rénszarvas elbújt. 8. Egy idő 
múlva az egér keresni kezdte a rénszarvast. 9. „Te amott vagy, a szarvaid látszanak." 
10. „No - mondja a rénszarvas - te rejtőzz el!" 11. Az egér elrejtőzött. 12. Egy idő 
múlva a rénszarvas keresni kezdte az egeret. 13. Egész napon át keresve az egeret a 
rénszarvas nagyon elfáradt. 14. Nem tudva keresni, legelni kezdett. 15. Az általa kere-
sett egér a moh28 alá rejtőzött. 16. Ezt az egeret a mohhal elnyelte. 17. Az egér a rén-
szarvas belsejébe bemenve a belső részét tépni kezdte. 18. így téve a rénszarvast meg-
ölte. 19. Megölve a rénszarvast, a hátsó részén át kiugrott. 20. Kiugorva felkiáltott: -
„Amilyen állatok (csak) vannak, mind gyülekezzenek; én magam, habár kicsi vagyok, 
a rénszarvast megöltem." 21. Amikor minden állat összegyűlt, az egér (azt) mondja: -
„No, egyetek, csak a hátsó részét és az agyát hagyjátok meg, most aludni megyek, elfá-
radtam." 22. Amikor az egér elment, mind enni kezdtek. 23. Megéve az egész rénszar-
vast, egy madárka felkiáltott: - „Egér-bátya! (íme) a húsod!" 24. Az egér kiment az 
ürege belsejéből. 25. Amikor kiment, odadobták neki a gyomrát. 26. „íme a húsod!" -
mondta elrepülve a madárka. 27. Az egér elgondolkodva mondja: „Miért hívtam ezeket 
az állatokat, engem magamat fosztottak meg az általam megölt rénszarvastól." 28. így 
az egér az általa megölt rénszarvas nélkül maradt. 29. Vége. 

28 Rénszarvaszúzmőról van szó. 
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8. Bans turku 

1. Donaa mauntanuna ama Tajmira mauntanu taicii qonai" Bana turku. 2. Bana turku 
tati ama Ko5uta"agita d'irsitibii" kilométra. 3. Taga Pjasina turka"a nanu kunigiiani icü. 
4. Tatira tara" tati bana turku hünsaraanu tojbutatua" katubtucüaq'ala", tanimani hüata 
berikab'ahi" tara" sürüd'a quali tanda turku sira hontiamani suad'iisa bericakab'aghj". 5. 
Tara" tarii"ia i)u"aj tansa tariimanu suad'übahu" tanda turku, turku tagad'a. 6. Tani"ia 
tahar'a suad'ündütandui] ko8u huarimüd'üa. 7. Koôutu huarimürid'üta barid'ika quali 
süriiti" maőa" hüalara"a". 8. Tara" miaöi" qabta rjil'aa kaitani baagu ibahu, anika"a 
baagu. 9. Tara" tarii"ia baagu d'à barid'ika tanda mia8a biata hüalaruki"ita". 10. Tara" 
baarbaôur) munubaqhu ama kantagatani" band'ika kandücü" sultuquru". 11. Tarii"ia 
barid'ikaj kandücüq sultud'a sara{...} riaagai" maagaamanu. 12. Tani"ia satid'i tara" siti 
kad'anti isüad'aa banamtu kamad'a isüa tandamti beri"a ibahu. 13. Tani"ia band'ika 
lajkulabtud'a berid'i insiiSa binintatu sarad'a turku sirta ta8abta"iSa. 14. Tani"ia 
ta8abtusa tara" tanda mal'ira band'ika tanda mua d'à banta kamarusa baciira"ita" ibahu. 
15. Tarii"ia baciiruhua8a" tara" biata nindita" m'aniri". 16. Ko8u satibi ciiha tanda banta 
hüata kam'aluraad'a. 17. SUla"inda" tanda" mal'ira" nindita" hüalaru" taga baagu d'à. 18. 
Ta baa8a tati turku tara" nimti isa kona"a Bana turku. 19. Tabta anika"a turka"a tara" 
tanda huanu tamni hüata bericatia" qanasana" suad'ütüa". 20. Tanda turku 
bericakabintiq bana kondulakabambu. 21. Tanda turku bara ninagandir) tabta koSuta 
kamaru". 22. Ta balta. 

Fonetikus lejegyzés: 
1. Dona mountanuna ama Tajmira mountanu tajcü qonaj bana turku. 2. Bana turku tatti 
ama ko8utâgita d'irsitibi" kilométra. 3. Taka Pjasina turka"a nanu kunigüö icü. 4. 
Tattira tarax tatti bana turku /Unsaránu tojbutatuo" katuptucüöqala tanimani hüöta 
berikab'a/a" tara% sürüd'a rjuoli tanda turku nima hontumanu suod'üóa bericekabaqhi". 
5. Tara% tania quoj tansa tanimanu suod'übahu" tanda turku turku tagad'a. 6. Tania 
taharja suod'ündütanduq ko8u" harimüd'üö". 7. Ko8utu harimünd'üta band'ika rjuoli 
tanda septambri seria sürüSi maőa" hüölara". 8. Tarax miaSi" rjil'agajtani báyu ibahu 
aniká báyu. 9. Tarax tania báyud'a band'ika tanda miaSa biata hüölarukíta. 10. Tarax 
barbaSuq munubaqhu ama kantagatani" barid'ika kandüöü sültuquru". 11. Tariia 
barid'ikaj kandüőü sultud'a sara[...] riâgaj magamanu. 12. Tariia sattid'i tara% sitti 
kad'anti isüöd'e banamtu kamad'a isüö tandamti beri"a ibahu. 13. Tariia barid'ika 
lajkulaptud'a berid'i irisüSa binimti sarad'a turku sirta taSaptárSa. 14. Tariia taSaptusa 
tarax tanda malira barid'ika tanda muod'a banta kamarusa bacüraSaibahu. 15. Tariia 
bacüruháSa tarax biata riindita riâmiri". 16. KoSu satibi cüba tanda banta banta hüöta 
kamialurâd'a. 17. Sülainda" tanda malira riindita hüölaru" taka bayud'a. 18. Tâbaôe tatti 
turku tarax riimti isa xona"a bana turku. 19. Tapta ariikaa turka"a tarax tanda huonu 
tamani hüöta bericetia" qanadana" suod'ütuo". 20. Tanda turku bericekabintiq bana 
kondulakabambu. 21. Tanda turku bara riinagandiq tapta koSuta kamaru". 22. Ta balta. 
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8. Kutya-tó 

1. Még ezen a földemen, a Tajmir földjén van a Kutya-tó is. 2. Ez a Kutya-tó 
Dugyinkától29 120 km-re van. 3. Ott messze, valahol a Pjaszina-tó környékén. 4. Régen 
ezen a tavon átutaztak szállító szánok, sőt pásztorok is; azon mindig átkeltek, télen termé-
szetesen a jeges tavon vándoroltak át. 5. E mögé a tó mögé egy nemzetség vándorolt. 6. 
Amikor vándoroltak vihar támadt. 7. Amikor vihar támadt, természetesen mindegyik 
sátrat befújta a hó. 8. A szánok szélárnyékos oldalán volt egy nagy szabad vízfelület. 9. 
így az összes szánt a szél a víz felé fújta. 10. A nemzetség vezetője így szólt: „A mi 
szánunk után kössétek a szánokat!" 11. A szánokat jó erősen egymáshoz kötvén. 12. 
Amikor ezt befejezte, a mellette lévő kutyáját megfogta és felvágta. 13. így kiterítve 
felvágván egy kötéllel az első szánhoz kötvén az a tó jegéhez ragadt. 14. így odaragad-
va, az összes család a kutya által egymás után a földhöz tapadt. 15. Mivel így egymás 
után vannak, a szél nem győzte le őket. 16. Amíg a vihar nem csillapodott ez a kutya 
tartotta őket. 17. Feléledtek, ezek a családok nem fújódtak be oda a nyílt vízhez. 18. 
Azóta nevezik ezt a tavat Kutya-tónak. 19. Szintén nagy tó, ott hátul, mindig átkelő 
emberek vándorolnak ott. 20. Amikor elmennek a tó mellett, kutyát áldoznak. 21. Hogy 
a tó partján ne fújja be őket a szél. 22. Vége. 

29 Dugyinka neve nganaszanul KoSuta"a. A szó a viharra utal (kotu). Dugyinka környékén gyakoriak 
a hóviharok, innen kapta a hely a nevét. 
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A legendának a Tajmir című újság 1996. április 3-ai számában megjelent szövege: 
(Az írásmód nem tükrözi a fonologikus írásmóot.) 

1. Мыц моунтэнуну" тэйчу Банэ турку. 2. Тэта турку ичу сэдейсемы кунсыны 
Кодутаагитэ Авамудя. 3. Хюнсэрэну тэндэ нутэрэмумэну Хатангэгэтэ Дудинкэ 
чубэ хюотэ дезюркэбаху" масутуруо", тойбутэтуо", цонэ кэтуптугуйчуо". 4. 
Тэнииа хюнсэрэну цуой тансэ суодюсуо ибаху турку хелиекэйгэтэ турку тагэдя. 
5. Тэт1 турку нихяцты цуолэпсэмэны кэнды", кунирану анГ'э багу" тэймумбату. 6. 
Мыэзэ" турку дерэ чутюндэ биеды хоарюмюдюо", котумуо. 7. Бэнсэ сюрюдю 
биетэ хюалараа, хонтумэну мыэдэ" биетэ хюлэрукие" багудя. 8. Барбэдуц 
мунунту бэнде" кэндючуц сарэцэ" нятуцдя сыты кэнтэгэтэту. 9. Сыты банэмту 
берие лайкылэптудя, нерэптэмту тэндэ бантудя сархэ. 10. Банэмту сырэдя 
тэдэптаа. 11. Тэнииа тэдютюо бантэ мэзычин бэнде" дирэдераиндэ". 12. Тэнииа 
бан чидяа малирэй лыгумугэтэндуу быдэ багундэ. 13. Тэбадэ тэт1 турку HHMTÍ 
конаа Банэ турку. 14. Тэбаадэ турку бэутэтуо" ня" банэй кондюкэбаху" тэндэ 
туркудя. 

A szöveg fonologikusan írva: 

1. Мыц мэунтэнуну" тэичу Банэ турку. 2. Taxi турку ичу сэдеи"семы кунсыны 
Ко8ута"агитэ Абаму дя. 3. Хюнсэрээну тэндэ нутэрэмумэну Хатангэгэтэ Дудицкэ 
чубэ хюэтэ дебуркэбаху" масутуруэ", тойбутэтуэ", цонээ кэтубтугуйсщэ". 4. 
Тэни'Ча хюнсэрээну цуэй тансэ суэдюсюэ ибаху турку хелие кэигэтэ турку 
тагедя. 5. Тэта турку нихианты цуэлэбсэмэны кэнды", кунираану анГ'э баагу 
тэймумбату. 6. Мыэбэ" турку дерэ чюутундэ биэбы хуарумудюэ, котуму"о. 
7.Бэнсэ сюрудюэ биэтэ хуалэра"а, хонтумэну мыэбэ" биэтэ хуалэру"ки"э" баагу 
дя. 8. Баарбэбуц мунунту бэньде" кэндучюц сарэцээ" нятуц дя сыты кэнтэгэтэту. 
9. Сыты банэмту бери"э лайкулэбтудя, нерэбтээмту тэндэ банту дя сару"э. 10. 
Банэмту сырэ дя тэ5эбта"а. 11. Тени'Ча тэбутуэ бантэ мыэби" бэньде" 
дирэдера'Чндэ". 12. Тэни'Ча банэ чидю малирэй лыгумугэтэндуу быбэ баагундэ. 
13. Тэ баабэ тэт1 турку HHMTÍ кона"а Банэ турку. 14. Тэ бабэ турку бэутэтуэ" ня" 
банэй кондукэбаху" тэндэ турку дя. 
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A legendának a Tajmir című újság 1996. április 3-ai számában megjelent szövege: 

1. A földünkön található a Kutya-tó. 2. Ez a tó útban Dugyinkától az Avam irányában 
van. 3. Régen ezen az úton, Hatangától Dugyinkáig mindig vándoroltak tehert szállító 
emberek, pásztorok. 4. így egyszer régen az egyik törzs átkelt a tó egyik oldaláról a 
másikra. 5. Általában a tó nem egyenletesen fagy be, a jégtáblák közt helyenként 
szabad víz található. 6. Amikor a szánok középen voltak, nagy szél kerekedett, vihar 
lett. 7. A szél mindent befújt hóval, a szánokat a szél a víz felé fújta. 8. A vezetőjük azt 
mondta: az ő szánjától kezdve az összes szánt egymáshoz kell kötni. 9. A kutyáját, 
amihez az első részt kötötte, félbevágta. 10. A kutya a jéghez ragadt 11. így a kutyához 
kötött rénszán mind megmenekült 12. így a kutya megmentette az egész nemzetséget 
attól, hogy a szél belefújja őket a vízbe. 13. Ettől kezdve ezt a tavat Kutya-tónak 
hívják. 14. Ettől kezdve a tavon átutazók kutyát áldoznak. 



9. Dsöa turku 

1. D'aquru" nini taiőü Da8a turku. 2. Tati Da8a turku si8i karigali hira ni icü 
riemi"iagata. 3. Tati nemi"ia nimti Dudibta. 4. Hünsaraanu tanda Da5a turku baramanu 
hüata qanasana naa" d'o8ürkabaqhu". 5. Tarah kaqkagüa tarii8a d'aquru" riii8a 
suad'ütüa" taqa8a magatatui] bi8i" kanditandita. 6. Mal'üabaqhu qu"aj tansa. 7. Tariini 
qatiq taiőü. 8. Tarah tati qatiq bi8a kanditandita munubaqhu qataSasi: 9. „Mana ama 
turkuta siaruquru", anika"a d'oqku5ama mi"si barid'a kab'asabta mana siaruquru"! 10. 
Tarah tani"ia mana siarubindü" muqku" d'a muqkud'ahuansa. 11. Sirü satibininti norud'a 
manu bi8i" b'arakabi" turku qanu" serabi", ta cühani ama mal'ümmmbaqundu". 12. 
Nagür d'oqku5amtu d'oqkuguaru"! 13. Tanda naküra d'oqguta h'asiraj qil'i"ia nagür 
h'ad'ir ciaguaru"! 14. Tarah tanda hii, naküra hii bauhü", naküra hii bauhü", tarah 
riimbia" qanasanacü" tanda d'oqgacü qataguaru"!" 15. Tarah tarii"ia qa" qataSasi quali 
qatiq buaSu barid'ika d'ebta"a" tanda manta. 16. D'oqkuöamtuq d'oqga"a". 17. Tanda 
d'oqgutuq kunsimani tarah qaöamtiq barid'ika kab'asabta siara"a". 18. Tarah tanda biti" 
kandi"a" bitig kanditinda sitii] qua riiid'a suad'üa". 19. Tarah norumtunda 
kambad'amanu bi8i" manakü" b'ariéakatinda turku" sia" seratinda qatiq buaSud'aa 
manta naküra d'oqgu d'oqga"a" tanda qaSa turkuta 20. Tarah naküra h'asira cii"a". 21. 
Tarah tanda nagamtu d'alitani hiirid'a siti numajka"a tibijkia muuntasuagaj ibahu. 22. 
Takaj muuntasuad'aagaj muuntasa munubaqhuagaj: 23. „Ou", amania" maaquna" 
d'oqgu" qaSakaini!" 24. Tarah qatigüüci d'üSibtaatiq d'oqguta, h'ad'ir saqkuh"aqhu. 25. 
Tandamti bandu"ua d'ilta"kasi qa8irbi"a qatumi"a barid'ika kab'asabta d'üqatusa. 26. 
Tarah quali hiimsi tibiküa"gümü isa h'asiramti riolhürmabta"agaj. 27. Tarah, qa" 
munumunucü, tarii"ia biSa kunsiriaSa munumunucü: Ou", cetua mana sal'i"ari"-ta". 28. 
Smkata riera"a riaana tansa bita hüata ligumnarasüSüta". 29. Tarah tarii"ia isa takaj 
tibiküagaj quali hiimsi bad'ü"a8i-aku. 30. Tarah kurii"ia mel'imiad'aat'üq, d'erutum. 31. 
Tati qa8a turku bansa tarii"ia qa8a turku isa kona"a. 32. Balta. 
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9. A sámán-tó 

1. A tundrán van a Sámán-tó. 2. Ez a Sámán-tó két megállásnyira30 van a folyótól. 3. A 
folyó neve Dudipta. 4. Állítólag régen, a Sámán-tó partja mentén vonultak a nga-
naszanok. 5. Valamikor onnan a tudráról, a nyári szállásukról elvándoroltak a víz befa-
gyásának idején. 6. Azt beszélik, hogy egy nemzetség (ott) maradt. 7. Ott volt egy sá-
mánjuk. 8. A víz befagyásának az idején ez a sámánjuk sámánizálván ezt mondta: 9. 
„Merítsetek el engem ebben a tóban, nekem egy nagy léket csinálva merítsetek el min-
den sámán viseletemmel együtt. 10. így elmerítvén engem, az erdő felé menjetek, tölt-
sétek a telet az erdőben! 11. A tél elmúltával, tavasszal aztán a víz kinyílásakor31, ami-
kor a tó szájai megjelennek32, akkor táborozzatok ott! 12. Három léket vágjatok! 13. 
Ebbe a három lékbe kampókat (eresszetek) le, a három kampót őrizzétek! 14. Ezen az 
éjjelen, három éj elteltével, amikor három éjszaka eltelt, az öreg emberek ezeket a lé-
keket nézzék meg!" 15. A sámán így samanizálván, természetesen a sámán szavát min-
det teljesítették a mondottak szerint. 16. Léket vágtak neki. 17. Ebbe a lékbe a sámánt 
minden sámánruhájával (együtt) elmerítették. 18. Ez a víz befagyott, a víz befagyása-
kor ők délnek33 vándoroltak. 19. A tavasz megérkeztekor, késő tavasszal, amikor a víz 
éppen kinyílt, amikor a tavon megjelentek a rianások, a sámán szava szerint három lé-
ket vágtak ezen a Sámán-tavon. 20. A három léket őrizték. 21. A harmadik nap éjjelén 
két fiú őrizte a réneket. 22. Ezek a pásztorok a réneket őrizvén így szóltak: 23. „Ó! Mi-
féle lékek ezek, nézzük meg!" 24. Megnézték hát a középső léket, állítólag a kampó 
nehéz volt. 25. Azt felfelé húzni kezdvén, a nagy sámán megjelent, minden ruhája fel-
felé meredve. 26. Természetesen megijedvén, fiatal fiúk lévén, a kampót hirtelen elen-
gedték. 27. A sámán így szólt, a vízből (így) szólt: „O! Nagyon megsértettek engem. 
[Nagy kárt okoztak nekem.] 28. Ettől kezdve a nganaszan nemzetség minden évben a 
vízbe fog fulladni." 29. így ez a két fiú természetesen megijedvén elmesélték (a történ-
teket). 30. Hogy mi történt velük, nem tudom. 31. Ez a Sámán-tó így lett örökre Sá-
mán-tó. 32. Vége. 

30 A nganaszanok kb. 15 km-ként állnak meg pihenni. Tehát a két megállásnyi út kb. 30 km-t jelent. 
31 Olvadáskor. 
32 A rianások megjelenésekor. 
33 A dél szó megegyezik az ajtó szóval. 
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A legendának a Tajmir 1994. június 15-ei számában megjelent szövege: 
(Az írásmód nem egyezik a fonologikus írásmóddal.) 

1. Цэзэ турку немыа"а дяцуру нини ичу, сизи аника кэрыгэли хирэны. 2. Турку 
нинтуче аника - дюйхыптыби" мыэдисы ну цуозэ далы хирэ. 3. Хюнсеэрэну 
тэшмэну хюотэ ня" малюркабаху". 4. Кацкэгюо хюнсерэну тэни малю"о 
нютузамтутэ цуой тансэ. 5. Цэтыц тэйчу. 6. Туркузу мана"кю кэндыэ. 7. Бызы" 
кэндытэндытэ бэнде" цэзэ" цэтэзэмыцхянды" нерэй нилутычиц цуо" дя хуси. 8. 
Тэны цэ" цэсэзэсы мунунту: „Мэнэ дёцгу кунсымэны туркутэ сыэруцуру". 9. 
Норудя, турку" сиэй серэби" нагюр дёцку дёцкугуору", бэнди" дёцга"мэну напор 
хядир чиэгуоры"." 10. Цана"санэ" цэтыц буозуй бэндей мелызи"э". 11. Цэзэмтыц 
дёцгутэ.сыэра"а. 12. Сюро бяуса норумтундэ цонэй турку бэрэ малюиндэ". 13. 
Накюрэ дёцгу дёцга"а, хасырэй чи"э. 14. Хиндя CHTÍ тыбыйкы"а мунтэтугэй. 15. 
Нисы сылыгэличендэ цэзюлю" дёцгуй цэтэуки"эгэй. 16. Дюзыптэ дёцгтэ хясырэ 
сэбу"тэки"эгэй, сэцкумунучу. 17. Хясырэ быны камя"са цэрырбы"а цэтумы"э, 
бэнсэ кабя"тэсы карчатуту. 18. Тыбыйкы"агэй хымсы бынымты нелхир-
мапта"агэй. 19. Цэ" сыэтаса мунумунучу: „Эмкэтэ нера"а няню" хюотэ бытэ 
лыгумнарсузо"." 20. Нумайкагэй мазутщя биагэй. 21. Тэни кэрсуодейчи 
депта"агэй. 22. Куни"иа мели"мичиц мыц деру"туму". 23. Тэ базэ ня" бытэ 
лыгумнару", турку нимтшся кона"а „Цэзэ турку". 

Fonologikus lejegyzés szerint: 

1. Цэбэ турку немыа"ыа дяцуру ниш ичу, сиби ашка"а кэрыгэли хирэны. 2. Турку 
нинтуче аника"а - дюйхымэбтыби" мыэдисы цу"эбэ дялы хирэ. 3. Хунсэрээну 
тэшмэну хуэтэ ня" малюркэбаху". 4. Кацкэгуэ хунсэрээну т э т малю"э 
нютубамтутэ цу"эй тансэ. 5. Цэтыц тэйчу. 6. ТуркуЗу мана"ку" кэнды"э. 7. Быбы" 
кэндытэндытэ бэньде" цэ8э" цэтэ8эмыцхянды" нерэГ нилутычиц цуэ" дя хуси. 8. 
Тэны цэ" цэтэ8эсы мунунту: „Мэнэ дёцгу кунсымэны туркутэ сыэруцуру". 9. 
Норудя, турку" сиэй серэби" натур дёцку дёцкугуэру", бэньди" дёцга"мэну нагур 
хядир чиэгуэры"." 10. Цана"санэ" цэтыц буэ8уй бэньдей мелы8и"э". 11. 
Цэ8эмтыц дёцгутэ сыэра"а". 12. Сюру бэуса норумтундэ цонэи" турку бэрэ 
малю"1ндэ". 13. Накурэ дёцгу дёцга"а", хясырээ чии"э". 14. Хииньдя CHTÍ 
тыбыйкы"а муунтэтугэй. 15. Нисы сылыгэличендэ цэ8улю" дёцгуй цэтэуки"эгэй. 
16. Дюбыбтэ дёцгу хясырэ сэбу"тэки"эгэй, сэцкумунучу. 17. Хясырэ быны 
кэмиа"са цэрырбы"а цэтумы"э, бэнсэ кабя"тэсы карчатуту. 18. ТыбыйкьГагэй 
хыымсы бынымты нелхирмэбта"агэй. 19. Цэ" сыэтэса мунумунучу: „Эмкэтэ 
нера"а няню" хюэтэ бытэ лыгумнарсубэ"." 20. Нумайкагэй MaSyxi дя бии"иагэй. 
21. T3HÍ кэрсуэдейчи дебта"агэй. 22. Куни"иа мели"мичиц мыц дерутуму". 23. Тэ 
базэ ня" бытэ лыгумнару", турку HHMTÍ ися кона"а „Цэзэ турку". 
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A legendának a Tajmir 1994. június 15-ei számában megjelent szövege: 

1. A Sámán-tó a Dudipta tundráján van, két nagy megállásnyira van. 2. A tó nem nagy 
- megkerülése egy napi járást jelent. 3. Régen itt mindig emberek táboroztak. 4. Egy-
szer régen itt egy törzs állította fel a sátrait. 5. Volt egy sámánjuk. 6. A tó éppenhogy 
befagyott. 7. A víz befagyásakor minden sámán sámánizált, az istenekhez szólt jó életet 
kérve. 8. Ez a sámán sámánizálva így szólt: „Eresszetek le engem a tóba egy léken ke-
resztül! 9. Tavasszal a rianások megjelenésekor vágjatok három léket, eresszetek le a 
lékekbe három kampót!" 10. Az emberek mindent a sámán szavai szerint tettek. 11. A 
sámánt leeresztették a lékbe. 12. A tél elmúltával, amikor megjött a tavasz, ismét a tó 
partján állították fel a sátraikat. 13. Vágtak három léket, leeresztették a kampókat. 14. 
Éjjel két fiú őrizte a réneket. 15. Senkinek se szólva, megnézték a lékeket. 16. Elkezd-
ték húzni a középső kampót, az nehéz volt 17. A kampó kötelét megfogva meglátták a 
nagy sámánt, minden ruhája (felfelé) meredt. 18. A fiúk megijedvén elengedték a köte-
let. 19. A sámán megharagudván ezt mondta: „Ettől kezdve az emberek mindig a vízbe 
fognak fulladni." 20. A fiúk hazamentek. 21. Elmesélték a történteket. 22. Hogy mi tör-
tént, azt nem tudjuk. 23. Ettől kezdve az emberek a vízbe fulladnak, a tó neve pedig 
Sámán-tó lett. 



10. Horasoíamaa 

1. Du"aj riaa ini"ia"ku nanu bii"iai5a Keta"a d'a basahansa babi" d'a. 2. Matamti 
mesiagaj bi5a bara. 3. Naa bii"iai8a basuSa d'a. 4. D'ali baimani babij tariarisia 5. Tanda 
hua hüati" d'otürü basu5a d'a. 6. Ini"ia"ku qonantu matanu ihua8u. 7. Munuqkah"atu 
bajkuatu d'a: „Tana qu"ajkal'ica d'ali matanu qua"! 8. Mana sümiajőih'andim 
qonaraana." 9. Bajkua8u hüati" munuqkatu: „Donaa kanaguam babim kotugalkuna. 10. 
Tanda hua riiri niliguami matanuni." 11. Naa qonai" bii"iai8a basuSa d'a. 12. DuaSu" 
naa ini"ia"ku d'indi"a silicaküa miraimüj. 13. Silicaküa tujhuatu"oraku igatu ma8a d'a. 
14. Ni rialimsia. 15. 3mni lakar'ai" Horasocamaa cii"a mata. 16. Tuu kad'a qomtü"a. 
17. Tagata tal'ibti"a: „Kunuqu tana bajkuara?" 18. Naa ini"ia"ku mununtu: „Bajkuama 
basutu babi" d'a." 19. Horasocamaa mununtu: „Mana qamabtu"! 20. Bana"am 
saraamani, 'qamnantundum." 21. Naa ini"ia"ku qamabta"a Horasocamaam. 22. 
Damursa satid'i Horasocamaa mununtu: „Timin'a konisiSaq mana nanuna, mana 
nemibti"iama isü8aq! 23. Matanuna riilisi8aq." 24. Naa inia"ia"ku mununtu: „Kuni"ia 
konintaqim? 25. Naa riigümü nintii"a nili" horasocamaa na." 26. 9mni Horasocamaa 
nim qohul'i"a, matu d'a kona"a. 27. Hüati" heSititi hol'üa"manu. 28. Maagal'ica 
quad'aaSu ninti qa8u". 29. Hiimtita naa tuu"o matu d'a basu8agata. 30. Daqkari"a: 
„Ini"iaj, qamsu8ina hiri"!" 31. Siligal'ica ninti sojbu". 32. Naa mata cii"a, saqül'i"i8a. 
33. Matanu siligal'ica d'aqgujhuatu. 34. Naa qond'i"a bandi, munu"o: „Mana timin'a 
küü"üam. 35. Kuni"ia nilitabina ini"ia"kug'aj? 36. Sili matama mesi8a? 37. Sili 
d'eqh'aSiria socürasuSa, sili qamsacügujsüta?" 38. Naa qonantu maSamtu lujka"a. 39. 
Band'aj kandata huanu"ocü. 40. TaaSiti kamad'a muqku" d'a suatu. 41. Ad'a mata tuu"o. 
42. Tal'ibtigüjci: „Mana nimbia süarma, tana cenicaqiöi" niqiq kuni"ia koniqi mana 
ini"ia"ku?" 43. Asa mununtu: „D'erutuma. 44. Manu mint'agani d'indisitami. 45. 
Konigumi ma5a d'a." 46. Matanu naagaamani buagalküni. 47. Damursa satid'i asa 
mununtu: „Tana ini"ia"kumta kontud'üa huaa cera qanasa, Horasocamaa kontud'Ua. 48. 
Talu qaSüsüam siti miaSamti. 49. Karbubüta konigumi riiri huulah'asi tana 
ini"ia"kumta." 50. Naa mununtu: „HeliSibininta konigumi riiri huulah'asi mana 
ini"ia"kuma!" 51. KUS'atunda asa suataki"a. 52. Ad'a riemi tabta büükU"i8a. 53. Asa 
mununtu riaa d'a: „Naa ni luu" nanunta taihü" riakal'iria!" 54. Suad'ü"a" kua hiricaküani 
he5itimintiq kuntia manakü" qorid'i"a" turku hontia lindata. 55. Nokur'anu 
horasoőamai" ma5a" qatumi"a". 56. Asa maSamtu mii"a. 57. Damaki"a", seqkal'i"ita". 
58. KüS'atu asa mununtu riaa d'a: „Mana büüküam huaa qanasana ma8a d'a! 59. Kua 
hiricaküani hursasitina. 60. D'indam qonaa biti8aj centiri". 61. Horasocamaa na maöu 
d'a tujhününa tana matanu ikaq! 62. Tugitani kaulasa qomtükaq matanu qua kad'anu! 
63. Horasocamaa ciiriabü" mata tana d'itugata!" 64. Asa bii"iai8a. 65. Naa kou"o ad'a 
riemi na. 66. Naa siriariri: „Kuriia"ia mana süarma tujsüSa Horasocamaa na? > > > 
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10. A Varrott arcú34 

1. Egy nganaszan a feleségével elment a Heta folyóhoz vadrénre vadászni. 2.Sátrat állí-
tottak maguknak a vízpartra. 3. A nganaszan elment vadászni. 4. Egész nap űzte a 
vadréneket. 5. Aztán mindig vadászni járt. 6. A felesége egyedül maradt a sátorban. 7. 
Egyre csak mondogatja a férjének: „Legalább egy napot maradj itthon! 8. Én unatko-
zom egyedül." 9. A férje mindig így felel: „Még elejtek néhány vadrént. 10. Aztán 
együtt fogunk élni a sátrunkban." 11. A nganaszan megint elment vadászni. 12. 
Egyszercsak a nganaszan felesége meghallotta valaki lépteit. 13. Mintha valaki jönne a 
sátorhoz. 14. A nő megörült. 15. Ekkor hirtelen a Varrott arcú lépett be a sátorba. 16. 
Leült a tűzhöz. 17. Aztán azt kérdezte: „Hol van a férjed?" 18. A nganaszan felesége 
így válaszol: „A férjem vadrénekre vadászik." 19. Azt mondja a Varrott arcú: „Adj en-
nem! 20. Elfáradtam az úton, enni akarok." 21. A nganaszan felesége megetette a Var-
rott arcút. 22. A Varrott arcú az evést befejezve így szólt: „Most eljössz velem, a fele-
ségem leszel! 23. A sátramban fogsz élni!" 24. A nganaszan felesége így válaszolt: 
„Hogy mennék el veled? 25. Hiszen nganaszan nő nem élhet varrott arcúval." 26. Ak-
kor a Varrott arcú megfogta a nőt, és elment a sátrába. 27. Mindig könnyen járt. 28. 
Semmiféle nyomát nem lehetett látni. 29. Amikor beesteledett hazajött a nganaszan a 
vadászatból. 30. Kiáltott: „Asszony, főzz nekem húst!" 31. Semmi [senki] sem hallat-
szott. 32. A nganaszan bement a sátorba, körbenézett. 33. A sátorban senki sem volt. 
34. A nganaszan kiment és így szólt: „Most elvesztem. 35. Hogyan éljek feleség nél-
kül? 36. Ki csinálja meg nekem a sátram? 37. Ki varr nekem ruhát, ki főz nekem ételt 
[húst]?" 38. A nganaszan felszedte a sátrát. 39. Mindent a szánra rakott. 40. Befogva a 
rénjeit az erdőbe vándorolt. 41. A dolgán sátrához ment. 42. Kérdezi: „Öreg barátom, 
nem tudod, hová ment a feleségem?" 43. Azt mondja a dolgán: „Nem tudom. 44. Ké-
sőbb lehet, hogy megtudjuk. 45. Menjünk be a sátorba!" 46. A sátorban jól elbeszélge-
tünk! 47. Befejezve az evést, a dolgán így szólt: „A feleségedet a fás nép embere vitte 
el, a Varrott arcú vitte el. 48. Tegnap láttam a szánjait. 49. Ha akarod, menjünk együtt 
megkeresni a feleségedet!" 50. A nganaszan így szól: „Ha segítesz, menjünk együtt 
megkeresni a feleségemet!" 51. Amikor reggel lett, a dolgán vándorolni készült. 52. A 
dolgán anyja szintén elindult. 53. A dolgán azt mondja a nganaszannak: „Ha van veled 
nganaszan női ruha, hozd el!" 54. Egy ideig vándoroltak, hosszan mentek, amíg csak ki 
nem értek egy síkságra, ahol egy tó volt. 55. Hamarosan feltűntek a varrott arcúak sát-
rai. 56. A dolgán felállította a sátrát. 57. Ettek, aludtak. 58. Reggel a dolgán azt mondja 
a nganaszannak: „Elmegyek a fás ember sátrába. 59. Egy idő múlva visszatérek. 60. 
Készítsd elő a nyilat és a nyílvesszőket! 61. Amikor a Varrott arcúval bejövök a sátor-
ba, legyél a sátorban! 62. Egy anyaggal betakarva ülj az ajtó mellett! 63. Ahogy belép a 
Varrott arcú a sátorba, lődd le!" 64. A dolgán elment. 65. A nganaszan a dolgán anyjá-
val maradt. 66. Azt gondolja a nganaszan: „Hogyhogy a barátom a Varrott arcúval jön? 
> > > 

14 A nganaszanok az arcukon lévő tetoválás miatt varrott arcúaknak hívják az evenkiket. 
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67. Danasana munui]kandu"-ta", Horasoóamaa maagaFiőagata huandula"a rçonaa 
taijkagaa. 68. Asa huantubtunantutu mint'agani Horasoéamaam." 69. Киэ hiriéaküani 
iñsüSa" i]atumi"a. 70. Ad'a ñemi mununtu ñaa d'a: „Кадка tujhuatu!" 71. Naa mununtu: 
„Kaőamakara, tana g'antula huantubtuh"aSu Horasoőamaam. 72. Тэпэ rj'antula 
hüandula"a ihuaôu Horasoőamaagata." 73. Horasoőamaa őiitinda mata ñaa merigiai" 
d'U5a"a d'intagata. 74. KoSa"atu. 75. Bandi gorid'i"a. 76. Asagümü tatübatu ñantu 
ini"ia"ku. 77. Ñaa ini"ia"kuti nanu hursi"i5a qonaiFai" cfaguru" d'a. 78. Asa ñiljd'i 
kou"o huaa bara turku kacTa. 
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67. Hiszen az emberek azt beszélik, hogy a Varrott arcú mindenkinél ravaszabb és erő-
sebb. 68. A dolgán bizonyára be akarja csapni a Varrott arcút." 69. Kis idő múlva szá-
nok tűntek fel. 70. A dolgán anyja így szól a nganaszanhoz: „Már jönnek!" 71. A 
nganaszan azt mondja: „Nézd csak, úgy látszik, a fiad becsapta a Varrott arcút! 72. Úgy 
látszik, a fiad ravaszabb a Varrott arcúnál." 73. Amikor a Varrott arcú belépett a sátor-
ba, a nganaszan gyorsan kilőtte a nyílvesszőt az íjból. 74. Megölte (a Varrott arcút). 75. 
Kiment. 76. A dolgán pedig elhozta a társa feleségét. 77. A nganaszan a feleségével 
ismét visszatért a tundrára. 78. A dolgán ott maradt lakni a fás terület szélén, a tónál. 

1. Bálványt szállító szán (kojka kanta). 

2. Bőrt és termékeket szállító szán (ir'ctrjka). 

3. Sátorlapot és az alvásra szolgáló bőrt szállító szán (tua"bua). 

4. Edényeket és a sátorrudakat szállító szán (tju"sa). 



11. Basuái kuabsa 

1. Omti karsu t'etua hünsaraanu isüa. 2. Bajka"ai" d'ebtud'üad'aa. 3. Kunigüani d'aqura 
mauntanu siti ma" nand'isia. 4. Ta nini siti basusi nilid'iagaj. 5. Dam'aj basusi ni honija, 
kobtuatu taifü. 6. Dam'ajd'üm nik'al'i ifü. 7. Bajka"a d'ed'iti nanu, ini"ia neminti nanu 
matanuntu niliti. 8. Bansagaj basusikaj babij qukagamanu kotatugaj. 9. Kaqkagüa nig'aj 
ifiia mununtu riantu d'a: „Tana kobtua hondig. 10. Mint'agani kobtuamta nana 
taSutaquq nitana? 11. Nik'al'i nilibi" bah'a. 12. D'esigajna t'etua d'ehinimi"agaj. 13. 
Kobtuamta nakalan'antindim. 14. Kumuntagug?" 15. Ni hontia basusi mununtu: „Kob-
tuama nanta nisjöam taSu". 16. Tana maqkaa ganasaq. 17. Kobtuama tarad'i bajkua 
riinti hu". 18. Kobtuama günia qanasanda misiSam." 19. Nik'al'i it'üa basusi mununtu: 
„Kobtuamta torabtumu i]osa5undui]. 20. Tarad'i ihü"ta, siartamta qa8a"su8ai]. 21. No-
kur'anu sua"sutamu". 22. Barusi turku na mala"sütünü". 23. Taa fühani latü"! 24. Mana 
kojkaj mendi"si8am." 25. Tani"ia buad'a satid'i nig'aj ifüa matu d'a kona"a. 26. Matatu 
t'üüd'a bajka"a d'ed'iti d'a mununtu: „Id'a, nena"ma8unu" kobtua riakalan'antisiam. 27. 
Donagüatanu d'atana naghamanu buad'üa, d'omtukasua. 28. Kuni"ia mejfaqimi?" 29. 
Bajka"a mununtu: „3ma hiimtita herid'irma mata serigai]! 30. Da8a riintut'a ihü"na, 
tabtaria riima"kü" qataSakasiSam. 31. Barusi turkutanu it'üa hiilansaga hel'i8itana 
hul'a"si8am." 32. Hiimtita hend'iramti seriri"a. 33. Tanda hua bajka"a hiimani i]ata8ati. 
34. Kurad'ikiia bali ad'a siad'amani kajqi"tü. 35. Tanda siad'a qu"ajkal'ifa buaSu sili.-
gal'it'a d'erutu... 36. Si5i d'ali bautunda ni hontia basusi mununtu: „Sua"kumu"! 37. 
Taanü" barid'a maumtuq d'ebad'ü"a". 38. Maagal'ifa katud'a d'ia8it'ii] d'aqgu". 39. Kan-
dütii" setaqiri", Barusi turku bara sua"i3uru"! 40. Minsiana d'aquru" d'a büüki"am. 41. 
Mint'agam kanagüa babi koSutandum. 42. T|min'a sitabi ni hontia basusi d'a bii"ia. 43. 
9mt[ basusi d'indamtu, bitiSiti, loh"amtu t'entiri"a. 44. TaniSa naküra serbi"amti hutu-
ri"a, basahansa bii"ia. 45. Kuntagai" heSitjti. 46. Kuraguj d'ali heli baud'ü"a, i]i"tati 
heSititi. 47. Du"ajkal'it'a babi ninti kat'ama". 48. Tagata naküra babi kat'ami"a. 49. 
Nansu"i8a, lohuamtu riakal'i"a. 50. Lohuatu takaSa babi" d'a d'onda"laku süül'i"a. 51. 
Lohuatu siamani sai)üri"a. 52. „Ou", maagal'ifa babi" d'aqgu"! 53. Kumaani koniqi"? 
54. Timin'ariai" nagür bahi taisüa." 55. Basusi qot'ü ni nansu"a, saqürü. 56. Babi" 
babaad'aatanu qojbuagal'i it'üa ni"ia sürü nini rjomtütü. 57. Dabtüt'ü t'etua najbagaa". 
58. Siti sejmiSi marsifininti it'Uagaj. 59. Dantu loqharitaninti it'U. 60. Dojbuagal'i it'üa 
ni"ia sürü nini qomtütü, basutua d'a saijürü. 61. Basusi tanda baimani sinariri: „Kurii"ia 
ifaqum? 62. Babij huaruanantud'üam, amni tati hiilansaga qomtütü. 63. Du"a8a bi8i"ta-
nina huaraguma!" 64. D'indamtu t'endirsinditati qojbuagal'i it'üa8u kuriigal'it'i t'imsü"a. 
65. Babaad'aatanundu nagür bahi Tjonai" katutu. 66. Basusi nisi kuntaga"ai" qua" 
sau"i8a, tati"l"ai" sabula"i8a. 67. Nagür bahiSü kuni"iagüa l'ümü"a". 68. Basusi nand'isi 
qonantu mununtu: „9mtira bah'a karsu. 69. Dand'i"ai" maagüa karsu qatumsita nanditi. 
70. Nena"amama bajka"a nih'aöi karutatu qataSa". 71. Dand'i"ai" maaraj nambaj 
hel'i8itati mendi"a. 72. Taa, mana d'a büügüna! 73. Bajka"a maaraj nambaj mentibi"ti, 
ko8u"sutama. 74. Tarad'i bah'a bajka"a maa8amu"?" 75. Basusi matatu hursi"a. > > > 
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11. A vadász halála 

1. Ez az eset nagyon régen történt. 2. (Ez egy) öregek által elmesélt (mese). 3. Valahol 
a tundrán állt két sátor. 4. Ott két vadász élt. 5. Az egyik vadász nős, van egy lánya. 6. 
A másik vadász nőtlen. 7. A sátorban az öreg apjával és az idős anyjával lakik. 8. 
Mindkét vadász rénekre vadászik. 9. Egyszer a nőtlen mondja a másiknak: „Neked van 
egy lányod. 10. Hozzám adnád feleségül? 11. Nő nélkül élni rossz. 12. A szüleim na-
gyon megöregedtek. 13. El akarom venni a lányodat. 14. Mit szólsz hozzá?" 15. A nős 
vadász azt mondja: „A lányomat neked nem adom. 16. Te szegény ember vagy. 17. A 
lányom ilyen férjet nem akar. 18. A lányomat gazdag embernek adom." 19. A nőtlen 
vadász azt mondja: „A lányodat hiába sajnálod (tőlem). 20. Ha így van, bajba fogsz ke-
rülni. 21. Hamarosan elvándorlunk. 22. A Baruszi-tónál verünk sátrat. 23. Akkor ké-
szülj fel! 24. Én a bálványokat meg fogom érinteni." 25. így beszélve a nőtlen a sátrába 
ment. 26. A sátorba beérve az öreg az apjának ezt mondja: „Apám, én feleségül akar-
tam venni a szomszédunk lányát. 27. De ő maga hozzám gonoszul beszélt, veszekedett. 
28. Mit tegyünk?" 29. Az öreg ezt mondja: „Ma este hozd be nekem a sátorba a dobo-
mat! 30. Habár nem vagyok sámán, de egy kicsit sámánolni fogok. 31. És a Baruszi-
tóban levő szörnyet fogom hívni." 32. Este bevitték a dobot. 33. Az öreg egész éjszaka 
sámánolt. 34. Valamilyen éneket dalol dolgán nyelven. 35. Ennek a nyelvnek senki 
sem érti egy szavát sem... 36. Két nap múlva a nős vadász azt mondja: „Induljunk! 37. 
Rénjeink összetaposták az egész földet. 38. Semmi rénszarvaszúzmó nincsen. 39. Ké-
szítsétek a szánokat, és menjetek a Baruszi-tó partjához! 40. Én pedig a tundrára uta-
zom. 41. Lehet, hogy elejtek néhány vadrént. 42. Most a történet a nős vadászt követi. 
43. így előkészítette az íjat, a nyilakat és a fedezékdeszkát. 44. Aztán három utazó 
rénjét befogta és elment vadászni. 45. Sokáig megy. 46. Már eltelt a nap fele, és ő még 
mindig megy. 47. Nem lát egyetlenegy vadrént sem. 48. Aztán észrevett három 
vadrént. 49. Megállt, elővette a fedezékdeszkát. 50. A deszka mögött csendesen oda-
mászott a vadrénekhez. 51. Átnézett a deszka résén. 52. „O, semmilyen vadrén sincsen! 
53. Hova mentek? 54. Az imént három vadrén volt." 55. A vadász lábra állt, és szétnéz. 
56. A vadrének helyén a havon egy fej nélküli nő ül. 57. A haja nagyon hosszú. 58. Két 
szeme a vállán van. 59. A szája a mellén (van). 60. A fej nélküli nő a havon ül, és a va-
dászt nézi. 61. Ez alatt a vadász gondolkozik: „Mit tegyek? 62. Vadréneket akartam 
űzni, erre itt ül egy szörny. 63. Űzzem csak el egy nyíllal!" 64. Mire az íjat megfogta, a 
fej nélküli valamerre eltűnt. 65. A helyén ismét három vadrén legel. 66. A vadász této-
vázás nélkül lőtt, de elhibázta a célt. 67. A három vadrén valahova elfutott. 68. A va-
dász magában állva ezt mondja: „Ez rossz jel. 69. Úgy tűnik, valamilyen baj lesz. 70. 
Úgy látszik, nem hiába sámánolt a szomszéd öreg. 71. Valójában a rosszat hívta segít-
ségül. 72. Rendben van, most hazamegyek. 73. Ha valóban az öreg hívta az ördögöt, 

akkor megölöm. 74. Ilyen rossz öreg kinek kell?" 75. A vadász a sátrához visszatért. 
> > > 
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76. Bañd'aj karsatu ñemibti"ia d'à d'ebta"ifü. 77. Ñemibti"ia5i mununtu: „Bajkua, fetua 
bah'a d'ürimi d'ebta"ai]. 78. Tañi 'ia ihü"ta, ñisiSarj kuntagai" ñili"." 79. KüS'atud'a 
süabti"iai" bañd'a" nansu"inda", basusiraSui] nisi ñili" toñd"ajt'iti. 80. Sejmifi кадка 
turku sira manta konib'aSi". 81. Torabtumu kobtuamtu i]osa5uhua5u. 82. Kobtuamtu tati 
nig'aj ifiia kuad'ümunta misia ihü"tü, ñiliti hunsaamanu konibiaSa. 
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76. A feleségének mindent elmesélt. 77. Azt mondja a felesége: „Öreg, nagyon rossz 
hírt hoztál. 78. Ha mindez így történt, akkor te nem fogsz sokáig élni." 79. És valóban, 
reggel mind felkeltek, csak a vadász fekszik élettelenül. 80. A szemei már olyanná vál-
tak, mint a tó jege. 81. Hiába sajnálta a lányát férjhez adni. 82. Ha a lányát feleségül 
adta volna a nőtlen férfinak, akkor az ő élete másképp alakult volna. 

Fedezékdeszka, ami mögé a vadászok elbújnak, hogy közel kerülhessenek a 
vadrénekhez. 
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12. Sejmi Tod'akua Danasana nemibti"a 

1. Kagkagüa t]u"aj tala"a bajka"a nilid'ia ibahu. 2. Niti taisüa kobtuatu taisüa. 3. Donaa 
kanagüa siba honsia. 4. Karjkagüa bajka"a mununtu: „Talu küS'ahü" sua"sütamu"." 5. 
KüS'atunda suad'u'a". 6. Band'i" rierani bajka"a minti, tanda huanu kobtuatu, kobtua 
huanu niti. 7. Band'a" huanu siba" taa^üq tonu"sa heSititi". 8. Kua cübicani kobtua 
mununtu siriarirsi: „Ou", maad'a kakumqi?" 9. Tagata maki"ia qarubtusa kacami"a: 
kandatu. nini, makininti sejmi tod'akua qanasa qomtabaSa". 10. Sejmici tod'akua", 
qabtücü tod'akua" ihua8u". 11. Tati qanasa kobtua ciid'agata riagabtisi mununtu: 
„Naagaa kuad'ümu d'eru"tuaragui] nanditi. 12. Dam'ajcüma kicaöaa bauhü", maagüa 
isüSa nanunta." 13. Tani"ia buad'a satid'i tati rjanasa ciimsü"ü8a. 14. Tagata kakuti 
beri"a. 15. Nerai" taacü qatumi"a, neraniti heSititia d'esiöi taatu nanu tabta qatumi"a. 
16. Cetuami arakara d'ali isa kona"a. 17. Hüati" haSititi". 18. Kua hiricaküani bajka"a 
kari"amti rietara"a, tanda hua taacü noőibtiki"a. 19. Kobtua d'ed'imti kacamasa 
siriariki"a: „Malaki"a nanditi." 20. Tagata taacü tabta nocibtiki"a. 21. Nerabtaaj 
nocibtisi, kunsibiaj riocibtigujl'ad'a sürü ni r)omtü"USa. 22. NemiSi nüamti sürü nini 
qomtütüa kacamasa d'aSatu kona"a. 23. Tandatu kad'a nansud'i horatu d'a d'er'ari"a. 24. 
Tagata tal'ibtiki"a: „Nüaküaj, maad'a tarii"ia iquq? 25. Maara d'ariqi?" 26. Tagata 
nemiSi mununtu: „Nüaküma d'ara8i"ki"a nanditi. 27. MinaSaaSi cetua d'erbajka"a isa 
konib'ati." 28. Tanda hua hul'i"a siti ni kobtuatu mata meliSanagati. 29. Siti ni merig'ai" 
meli8i"agaj. 30. Kobtua tanda ma8a kund'i nüacakad'i cii"a. 31. Sajba d'ali baimani 
kobtua nüacati, d'araSiti. 32. Sajba d'ali bautunda d'esiöi sajba bana konta isa koSa"a. 
33. Kobtua qi"tatu d'araSiti. 34. Kua cübicani bajka"a mununtu: „Nüakümü" ama 
kouqaa, kaqgücaküa karasütü"ü8a mint'agani. 35. Da8ü"huansa tujkuamu". 36. 
Kuabü"tü, tabtaria tujkuamu"." 37. Taacüq kamü8üki"a", tagata suad'ü"a". 38. Tati 
kobtua i)i"tatu d'araSiti. 39. Kobtuamtuq koid'i suad'ü"a". 40. Kua hiricaküani kobtua 
ma8a kad'amanu insüSa nansumininti. 41. Du"aj q'antu tujhua8u, tanda kobtua 
nogu"tatua ihua8u. 42. D'antu taacü kitid'i quamanu bigil'i"a, tagatatu mununtu kobtua 
d'a: „Manüntüama, kuni"ia iquq? 43. Di"tata d'araSigiq?" 44. Kobtua mununtu: 
„Di"tana d'araSindim." 45. D'antu d'U8übad'amtu sohud'ü"a, kobtuata mid'i"ati munud'a: 
„3mti maSajsüara nagatana." 46. Tanda hua taatu d'a kona"a, qu"aj taa koSa"a. 47. 
Ma8utu d'a bii"iai5a. 48. Kua cübicani kobtua magutu nini nerb'ajcasi qund'i" sia d'a 
sat)ül'i"a, kacami"a: Sejmi Tod'akua Danasa iptumh'ati. 49. Tati ganasa mununtu 
d'aSatu: „To"ou, kuni"ia iqur), niligüarjir)?" 50. Kobtua mununtu: „Ou", siarma anika"a. 
51. Niligüad'i r|i"tana riilitim." 52. Tati ganasa mununtu: „Naagai" d'il'siti" mana! 53. 
Timin'a nüacakabü"ta, siti nüara isüSa - ni nüa qonaa kuad'ümu nüa. 54. Kuad'ümu 
riüanta nakalasiSam, ni nüa nanta kousuta. 55. Tati ni nüamta batuguara kobtua isa 
konibi"ati őüba! 56. Nemira, d'esira tujhü"ti, ni nüamta nanti mikuara! 57. Timin'a 
maguta ni lataSiq, cajbamta bandu"ua tond'iajmabtiSiq!" 58.Tarii"ia munurusa kobtua 
magutu ni tond'iajmabti"a. 59. Tati rjanasa bantuSa íjurid'i siagata hual'ürba"a d'übai"a 
rjilVia miriaSaatu ni. 60. MinaSaatu sitimani karu"mud'ü"a. > > > 
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12. A Sárgaszemű Ember felesége 

1. Élt egyszer egy gazdag öreg. 2. Volt egy felesége és egy lánya. 3. És még néhány 
szolgája is volt. 4. Egyszer így szól az öreg: „Holnap reggel elmegyünk." 5. Amikor 
reggel lett, elindultak. 6. Legelöl az öreg megy, utána a lánya, a lány után pedig az asz-
szony. 7. Utánuk a szolgák mennek a réneket hajtva. 8. Kis idő múlva a lány azt mond-
ja elgondolkozva: „Ó, miért szállt le a köd?" 9. Ekkor hátrapillantva észrevette, hogy a 
szánján, a háta mögött egy sárga szemű ember ül. 10. A szemei sárgák, a haja (is) sár-
ga. 11. Ez az ember a leány ruhaujját megfogva ezt mondja: „Úgy tűnik te nem ismersz 
jó férfit. 12. Kilenc hónap elteltével valami megjelenik nálad." 13. Akkor a beszédet 
befejezve az ember eltűnt. 14. Ekkor a köd felszállt. 15. Feltűntek az első rének és fel-
tűnt a rénjével elöl menő apa is. 16. Igen szép nap lett. 17. Egyre csak mennek: 18. Kis 
idő múlva az öreg a (földbe) állította az ösztökélő rudat és elkezdte kifogni á réneket. 
19. A lány meglátva az apját ezt gondolta: „Letáborozott, úgy tűnik." 20. Ekkor ő is el-
kezdte kifogni a réneket. 21. Éppenhogy kifogta az első rént, a teherréneket még ki se 
fogva leült a hóra. 22. Az anya meglátván a havon ülő gyermekét, odament hozzá. 23. 
Megállva mellette, belenézett az arcába. 24. Ekkor megkérdezte: „Gyermek, mi van ve-
led? 25. Mid fáj?" 26. Ekkor az anya azt mondja: „Úgy látszik megbetegedett a gyer-
mekem. 27. Úgy tűnik a hasa nagyon kerek lett." 28. Aztán hívott két asszonyt, hogy 
csináljanak a leánynak sátrat. 29. A két asszony gyorsan megcsinálta (a sátrat). 30. A 
lány bement a sátorba szülni. 31. Hét napon keresztül szül, vajúdik. 32. Hét nap eltelté-
vel az apja hét kutyát áldozott. 33. A lány egyrecsak vajúdik. 34. Egy idő múlva az 
öreg így szólt: „Maradjon itt a gyerekünk, egyszercsak remélhetőleg megszül. 35. Mi 
eljövünk megnézni. 36. Ha meghal, akkor is eljövünk." 37. Befogták a réneket, aztán 
elmentek. 38. A lány egyrecsak vajúdik. 39. A lányt ott hagyva mentek el. 40. Kis idő 
múlva a lány sátra mellett egy szánt lehetett hallani. 41. Egy legény jött, a lányhoz kö-
zeledőnek35 tűnik. 42. A legény megkötvén a réneket, benézett az ajtón és ezt kérdezte: 
„Kedvesem, hogy vagy? 43. Egyre csak vajúdsz?" 44. A lány ezt mondta: „Egyrecsak 
vajúdom." 45. A legény levette a gyűrűjét, odaadta leánynak és így szólt: „Ez egy aján-
dék tőlem." 46. Eztán odament a rénhez, és megölt egy rént. 47. Majd hazament. 48. 
Egy idő múlva, ahogy a lány a hátán feküdt és a sátor füstnyílása felé nézett, észrevette, 
hogy megjelent a Sárgaszemű Ember. 49. Ez az ember így szól hozzá: „Na, hogy vagy, 
élsz-e?" 50. Azt mondja a lány: „Nagy az én szerencsétlenségem. 51. Élni még csak 
élek." 52. Ezt mondja ez az ember: „Jól figyelj most rám! 53. Most, amikor szülsz, két 
gyereked lesz - egy lányod és egy fiad. 54. A fiadat elviszem, a lánygyerek nálad ma-
rad. 55. Ezt a lánygyermeked neveld addig, amíg leánnyá nem serdül. 56. Amikor az 
apád és anyád megjönnek, add oda nekik a lányodat! 57. Na most feküdj a hátadra, a 
hasad legyen felfelé!" 58. A lány meghallván ezeket a szavakat a hátára feküdt. 59. Ek-
kor az ember fentről, a füstnyílás réséből egy nagy követ dobott le a hasára. 60. A hasa 
ketté hasadt. > > > 

35 A leány vőlegénye. 
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61. Siti ñüa goñd'i"agaj miñaSaagatati - ni ñüa qonaa kuad'iimu ñüa. 62. Kuad'ümu ñüa 
gatumtarid'i küü"üa. 63. Kuad'ümu ñüanti kuatunda Sejmi Tod'akua Danasa ciimsü"a. 
64. Ni karad'a maSamtu hunsaa ñaSita meli5i"a. 65. Tanda huanu qukagaa hüa baimanu 
tañi"ia ñilid'iagaj d'esigajci d'aqgujcünda. 66. Ni ñüaSi tañi"ia ñilimindi kunda ani"a 
ñerbi"iaimi"a. 67. Kagkagüa bantini sanirsa ni ñüaSi ma5a d'à hojka"iôa. 68. Mata ciid'i 
ñeminti d'a mununtu: ,,Aba"a, kacamakaara! 69. Maaquna takaSa tujhuaqu?" 70. 
Ñemi5i goñd'i"a. 71. Saqülasa mata cii"a, ñüanti d'a mununtu: „Ni" hilad'ata"! 72. 
TakaSa irigajca tujhuatugaj." 73. Kua hiricaküani iñsüóagaj ma8a kad'a nansu"ogaj. 74. 
Nansud'i taaci kiti"agaj, mata 6ii"agaj. 75. D'esi8i mununtu: ,,To"ou, niligüab'aSiq!" 76. 
Irigajci kobtuamti ñüanti nanu ñoSi"agaj. 77.Tagata ni ñemigajci cajbtikaki"a. 78. Ni 
mununtu: „ Э т а ni ñüa maSuti d'a kondusutari! 79. Tagata kobtuamhü"tü, q'antuta 
mikuari! 80. Mana ama kousuôam konturunagana Sejmi Tod'akua Danasanda." 81. 
Tanda huanu d'esigajci ni ñüamti maSutu d'a konda"agaj. 82. Matiti cüüd'a irigajci ama 
ni ñüa baSutaki"agaj. 83. Kanagüa hüa bautunda qu"aj q'antu d'esi ma8utuq d'a tuu"o. 
84. Mata ciid'i tanda d'esi kobtuatu ñiimanu tal'ibtaki"a. 85. Bajka"a kobtuatu d'eñsiSa 
nagürbiiSa taa hul'i"a. 86. D'antu d'esi ni d'eñsiSa manur'ai" centirih'aSi. 87. Tagata 
maöutu d'a büüd'a kü8'atunda buarusüad'aaj taacü ta5a"a kobtua iri maöa d'a. 88. Tanda 
hua tati kobtua miaôasabta kuad'ümu maôa d'a kontura"a. 89. Kanagüa d'ali bautunda 
i]u"aj siba ni huandu" ñióa tanda ni d'a d'omtu"ki"a, laqa"ki"a munud'a: „Maad'a tana 
ñaagai" niliqiq? 90. Mir) siba isa quhugal'icalamüóünU" huandu" d'aqgu"! 91. Kuñi"ia 
kontumumbaqui] ta quka taa huanduj?" 92. Tañi"ia laqüründatu ni sai]üri"a siba ni qana 
d'a. 93. Dantu kuraguñd'i tusajcütü laqürsa. 94. Tanda siba ni d'omtuasa saôitinda ni kai 
d'a toñd"ajmabti"a, batutu ñiid'a toñd"ajmabti"a. 95. Tanda hua bantiaSi ñenacakumanu 
kotara"a imü"a. 96. Ma5a kad'amani maagal'ica ñinti qaSu". 97. Kuñi"iagal'ici ñintu 
büübsa ama d'ali baimani. 98. Sajba d'alimani kotara"a isüa. 99. Sajba d'ali baimani 
hii", d'ala" ni kairiamti maria"sia. 100. Kuad'ümuSu hiiqhi" d'aôatu munuqkatu cüüñü" 
kuñd'i kunduanagatu, ni ñigati mal'i" karbu". 101. Kua cühagüani hii d'USid'arní ni bandi 
qoñd'i"a. 102. Bandi qonsid'i kandatu d'a kona"a. 103. Kanda kunsiSa luuSamti 
sohud'ü"a, tagata seri"ati. 104. D'embi"si satid'i kanda kunsiSa basaciraSamti sohud'ü"a. 
105. Tagata bia d'a8i"kü bii"iai6a. 106. Ñasiriai" haSitigati. 107. Kana d'ali buaqu, kana 
hii buaqu - maagal'ica d'erutu. 108. Kua hiricaküani d'ikara"a ñi silicaküata 
d'ilariminici ñoqhugata. 109. Ni kanagüa búa meliSasi nañd'itia ma" qatamunucü. 110. 
Tanda ma5a rjatad'a tani cii"a. 111. Mata ciid'i locü ñi r)omtü"a, maôa kunsia saqül'i"a. 
112. Ma5a kunsini tuj silicaküata laqubtiri"a. 113. Siligal'ica d'aqku. 114. KotuSa ñiióa 
siti kojka kacami"a - d'ali kojka ijonaa maagüa aligaku kojkakü. 115. Dua kunsimani 
anika"a h"ad'a kojka qatumi"a. 116. Mata őiid'i munu"o: „Ñüaküaj, tujh"a5ui]! 117. 
Maara kuñi"ia mejrji?" 118. Ni bañd'a ñilibsamti d'ebta"a. 119. Tagata ni tal'ibti"a: 
„Tiqgümünta siliquqaq?" 120. Huad'a kojka munu"o: „Miqgümüna tana d'esiram. 121. 
Ti mi n'a d'ebtutuama ñaagai" d'il'siti"! 122. H'anla taôu"! > > > 
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61. Két gyerek jött ki a hasából - egy lánygyermek és egy fiúgyermek. 62. A fiúgyer-
mek születésekor meghalt. 63. Amikor a fiú meghalt, eltűnt a Sárgaszemű Ember. 64. 
Felgyógyulva (a lány) a sátrát más helyre állította. 65. Eztán sok idő elteltével így él-
degéltek a szülei nélkül. 66. így a leány az élete során nagylánnyá serdült. 67. Egyszer 
a leány kint játszva beszaladt a sátorba. 68. Belépve a sátorba így szólt az anyjához: 
„Anya, nézd! 69. Micsoda jön ott hátul?" 70. Az anya kiment. 71. Körbenézett és be-
ment a sátorba, majd így szólt a lányához: „Ne félj! 72. Ott a nagyszüleid jönnek." 73. 
Kis idő múlva két szán állt meg a sátornál. 74. Megállva megkötötték a réneket és be-
mentek a sátorba. 75. Azt mondja az apa: „Nagyszerű, hogy élsz!" 76. A nagyszülők 
megcsókolták a lányukat és az unokájukat. 77. Aztán az asszony megitatta a szüleit te-
ával. 78. (Majd) így szólt: „Ezt a lánygyermeket vigyétek el a sátratokba! 79. Aztán, 
amikor lánnyá válik, adjátok egy legényhez (férjhez)! 80. Én itt maradok, hogy a Sár-
gaszemű Ember elvigyen." 81. Eztán a szülei a lánygyermeket elvitték haza. 82. Haza-
térve a nagyszülők kezdték tovább nevelni ezt a lánygyermeket. 83. Néhány év eltelté-
vel egy fiatalember apja érkezett vendégségbe. 84. Belépve a sátorba elkezdte a lányké-
rést. 85. Az öreg 30 rént kért leánypénzként. 86. A legény apja régen előkészítette a 
leánypénzt. 87. Eztán hazament és másnap elhozta a leány nagyapjának a sátrához a 
megígért réneket. 88. Eztán a leányt a szánjaival együtt elvitték a fiú sátrába... 89. Né-
hány nap múlva a kamusz36 miatt az egyik szolga a leányai veszekedni kezdett, így ki-
abált: „Te miért élsz jól? 90. Nekünk szolgáknak még kesztyűre sincsen kamuszunk. 
91. Hová tettél olyan sok rénkamuszt?" 92. Mialatt így kiabált az asszony belenézett a 
szolgálólány szájába. 93. A szája teljesen elfeketedett a kiabálásban. 94. Amikor a 
szolgáló abbahagyta a kiabálást, az asszony az oldalára feküdt, a bejárat irányába lefe-
küdt. 95. Eztán kint nagy-nagy vihar kerekedett. 96. A sátor körül semmit sem lehetett 
látni. 97. Sehova se lehetett menni a nap folyamán. 98. A hóvihar hét napig tartott. 99. 
A hét nap alatt az asszony éjjel-nappal csak az oldalán feküdt. 100. Éjjelente hívta a 
férje, hogy feküdjön a takaró alá, de az asszony sehogy sem akart. 101. Egy idő múlva 
az éjszaka közepén az asszony kiment. 102. Kiérve odament a szánjához. 103. A szán-
ról levette a kabátját, majd felvette. 104. Az öltözködés befejeztével a szánról levette a 
vaspálcáját is. 105. Ekkor elindult a szél irányába. 106. Alig tudott menni. 107. Hány 
nap telt el, hány éj telt el, semmi se tudja. 108. Egy idő után mintha valaki a feje búbjá-
nál fogva egy nagy hegyre emelte volna. 109. Néhány lépést megtéve egy (ott) álló sá-
tor tűnt fel. 110. Meglátva ezt a sátrat bement oda. 111. Belépve a sátorba leült a földre, 
és megnézte a sátor belsejét. 112. A sátorban valaki tüzet rakott. 113. Senki sem volt 
(ott). 114. A nyugati oldalon két bálványt pillantott meg - a Nap-bálványt és egy kis 
bálványocskát. 115. Az ajtóban egy nagy fabálvány tűnt fel. 116. Belépve a sátorba így 
szólt: „Gyermek, úgy látszik eljöttél! 117. Történt veled valami?" 118. Az asszony el-
mesélte az egész életét. 119. Aztán ezt kérdezte: „Hát te meg ki vagy?" 120. A fabál-
vány azt felelte: „Én a te apád vagyok. 121. Jól figyelj arra, amit most mondok! 122. 
Add a tenyeredet! > > > 

36 A rénszarvas lábszárából kikészített rénbőr, amiből kesztyűt és csizmát varrnak. 
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123. H'anta kurid'i maagüa huantaki"am. 124. H'anta kunsia maagüa riikuara b'ara"! 
125. Matita éüüriabü"ta b'araguara.! 126. Timin'a bia qil'ad'a mata d'a koni"!" 127. 
Tani"ia munurusa ni bandi qond'i"a. 128. Bia qil'ad'a hursad'i heőitinditati makiSatu ba-
bi" kamna" koniqkandi"... 129. Kua hiritaküani koőutu saSi"a. 130. Ni matitu őüiid'a 
kaőami"a: ma8a kad'amani qukagaa" babi" kamnantundu". 131. KüS'atunda ku" riaagaa, 
arakara norua d'alimi"a. 132. Barid'a" maőutu őera" kuad'ümu" babi" d'a basahansa 
najbid'a kona"a". 133. Dukagaaj babij ko8a"a". 134. Kua őübüceni ni h'antu kunsia 
qatauki"a. 135. H'antu kunsia maagal'iéa ninti kaőama". 136. Ni siriarirsi mununtu: 
„D'esima tarii"ia munud'üa: «H'anta kunsini qukagaa bahi isüSa.» 137. Timin'a 
qukagaa" babi" süabti"iai" iqu"?" 138. Tanda d'aligata kuad'ümu" hüati" babij 
kotal'i"a". 139. Niciq h"andutuq niiöa d'omtuasa sa8i"inda". 140. Taacürj ta baaSa 
i]ukagimü"a". 141. Babi" helitirj i]anud'a8a taamu"a". 142. Tanda d'aligata band'a" 
arakaramanu niliPi"ita". 143. Naküra d'ali buatunda ni irigaiti imid'igaiti ma8a d'a 
riilihansi kona"a. 144. Mununtugaj: „Tati kuad'ümura tana hud'isi d'ensiöamta tatud'a 
qonai" tujqaa! 145. Nibi"ti tu", hüati" nani koukai]!" 146. Kua őübiőani kuad'Umu8u 
irisü8üsa tuu"o, nimti matu d'a hul'i"a. 147. Bajka"a mununtu: „D'erisig'al'i nisiSa tu"." 
148. Küad'ümu mununtu: „D'ensiSamti misiSam. 149. Nik'al'i nilibi" naqha. 150. Mama 
őetua őerag'aj iőü. 151. Nima éetua mahUntüm." 152. Kuad'ümu ninti d'erisiöa irigaititi 
misi maSutu d'a ninti nanu kona"a. 153. Balta. 
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123. A tenyeredbe tettem valamit. 124. A tenyeredet ne nyisd ki! 125. Amikor a sátra-
tokba érsz, (akkor) nyisd ki!" 126. Most a szélirányba menj haza!" 127. így beszélve az 
asszony kiment. 128. A szél irányában tér vissza, a háta mögött pedig vadrén csordák 
mennek... 129. Egy idő múlva elállt a hóvihar.130. A sátrakhoz érve észrevette, hogy a 
sátor körül sok rén legelészik. 131. Másnap nagyon szép tavaszi nap lett. 132. Minden 
sátor férfija elment messzire vadrénre vadászni. 133. Sok vadrént ejtettek el. 134. Eza-
latt az asszony megnézte, hogy mi van a kezében. 135. A tenyerében nem látott semmit 
sem. 136. Az asszony elgondolkozva így szólt: „Az apám ezt mondta: «A tenyeredben 
sok vadrén lesz.» 137. És most hol vannak a vadrének?" 138. Ettől a naptól kezdve a 
férfiak vadrénre kezdtek vadászni. 139. A nők felhagytak a kamusz miatti veszekedés-
sel. 140. A vadrének ettől kezdve megszaporodtak. 141. A vadrének fele házi rénné 
változott. 142. Ettől a naptól kezdve mindenki jól kezdett élni. 143. Három nap eltelté-
vel az asszony a nagyapja és a nagyanyja sátrához ment, hogy ott éljen. 144. Azok ket-
ten azt mondják: „A férjed, hogy téged visszakapjon, jöjjön el megint és fizesse meg a 
leánypénzt! 145. Ha nem jön el, itt maradsz örökre nálunk." 146. Egy idő múlva eljött a 
férje, az asszonyt haza hívta. 147. Az öreg így beszélt: „Leánypénz nélkül nem megy." 
148. A férj így felel: „A leánypénzt megadom. 149. Feleség nélkül nem jó élni. 150. A 
sátram igen üres. 151. Nagyon szeretem a feleségemet." 152. A férj az asszonyért járó 
leánypénzt odaadta a nagyszülőknek, és a feleségével együtt hazament. 153. Vége. 



13. Мэй d'amaôi" ñiimanu i£üa 

1. Qmtira manu ñüa ihü"ama d'esina d'ebtud'üad'aa sitabi, ñimti... ñimk'aj... hua 
hotaguama. 2. Karutatu tarad'i d'ürim'aku d'amaôi" ñiimanu icüa. 3. Tahar'a btiübtartu 
tarad'i: karutatu mauntanu siti ma" nañd'iti. 4. Dam'aj maküa ani"a. 5. Nenaca"a, ceta 
tañd'a malagu tarad'i. 6. Siti ñenamairüa ma". 7. Dam'aj tahar'a seruku hoijkaraki ma". 
8. Dala mununtu: ,,9mica tahar'a d'eramua" ta" maa ma8a" ihütüq? 9. Ñerabtaa mata, 
ñenaca"a, ani"a mata cii"a. 10. Tahar'a ñerabtaa matani ñiliti", ñilib'aSi": rjarka, 
i]ül"a5a, bintisi. 11. Ou, tarad'i" taih"a§u" amkümaca! 12. Dala tagata mununtu: „Takaa 
таба qataguSam, ñenamatuq." 13. Tañi"ia bii"iai5a. 14. Dalagüa maa? 15. Tajkua"tutu 
d'aqku. 16. Tatira 6ii"a taba. 17. Ej, naijhua qanua nagür d'amaöa(q)ku ihua5u. 18. 
Tundiaku, qam'aj sataraqku, nagamtuöui] tahar'a sofsam nambakü tahar'a kuraa kona. 
19. D'irh'a tarad'i, d'irh'a. 20. Tatira tahar'a tañi"ia ñilikandi", ñenamairsa. 21. Nagür tati 
anid'a"ad'üm hüata basud'a d'otürü". 22. Tahar'a maaraj kotakandu". 23. DarkaSuq 
osobanno, ñenaca"a qanua selu babij ta8u"katu. 24. Marsiti ñil'iani siaSigati, kanaqul'U" 
- biiSa mandi" igatu". 25. Dam'aj tati qüP'aSa bintisiti nanu tabta ñintigaj malagaj, 
bañd'a" taqgati". 26. Kuraguj ciaSiriőiq bañd'ika" andi, [huragaa...] bañd'a" 
huragaca"a". 27. Tati tahar'a tundiaku maa ñakalataqi, maa bentit] taicü? 28. Tandica 
tahar'a ñantuij d'egi"miad'aamani d'oSürkandu". 29. Batuad'aj quñüntagatu", [cajba] 
cajbaad'aa", iqaa". 30. Tatira tahar'a kanagüa d'ali barabiti, kana d'ali tahar'a? 31. 
Karjgücaküa sitii) sekud'i"a". 32. Э т а " namba" sekud'i"a", anid'icüi] tabta kuñi"iagüa 
icü". 33. Tatutaki"a" ñanditi". 34. Manakü" ñenaca"a hojmaru d'üóid'ard'a cüü"ki"a. 35. 
Tatira tahar'a qu"a5umanu ta5u"kandu" babij. 36. Helini ñigati" maagal'ica ta5u". 37. 
Helini ñajbiSa ciid'íiad'aaraacüq taôu"kandu". 38. Tatira tahar'a tunti mununtu ñatu d'a: 
„Miqgümüni" ta" cetua kua"sutamu" ñanditi. [Kaqgüca]. 39. Э т а " tahar'a ñañü" tabta. 
40. Naqhua hüa tuu"o ñanditi. 41. Ñañü" tabta ñindi" ñaagaamani basu". 42. Tahar'a 
mit) toli"kasi5ami" ñanditi. 43. Minsiani" tahar'a ama tunti" ihünü" tolarmumbatumu" 
hüata. 44. Tahar'a toli"kabinini" mii] koturusuSüñü" ñanditi." 45. Mununtu: „Sataraaj! 
Talu tahar'a büügüi] hiimtakabü". 46. Э т а anika"ajñü" tujhü" basuSagata. 47. Konigaq, 
d'il'sitikagaq. 48. Tañsiata d'oSürhüta, tomnagaaq, tahar'a d'aqku maagal'ica." 49. Ta 
tañi"ia mi"agaj. 50. Tati tahar'a talubtua ñini nagür ñenaca"a kona"a basud'a. 51. 
Tanda" nagür namba"a - kuñi"iajci ihütüi) tarumu"o" - tabta. 52. Tanda huanu tahar'a 
hiimta"kanduta tahar'a nagür ñenaóa"a qi"tandui] ñindi" tu". 53. Nagür naqhuad'ar'a 
tuu"o. 54. Ej [ñenaca"agüa] tundiaku tahar'a. 55. Qmlad'i kamard'aa minditi. 56. 
Kurad'i ihününtü? 57. Hünsaraad'aa ili kurad'i: bansa sirumhuatu. 58. Sirubala"a, bansa 
sir, kurad'iküa. 59. Dandi"ai", mau kunsini, ijandi"ai", d'übaisiad'aa 60. Dandi"ai", 
rjarka... cii"d'üad'aa, kuñi"caküa. 61. Tandamti toli"b'ati. 62. Tahar'a sataraqku maagüa 
hünsaraad'aa lataaj qonai" ta5a"a. 63. Ej, tahar'a kuraa kona maagal'ica ñinti taSu". 64. 
Tasia hüati"... [hüati"...]. 65. Sirüd'a qonaa maa kuñi"ia qaôataqu"? 66. KaSucü tata" 
hüütü" - maagal'iőa katugal'i icüa. > > > 



13. A Föld állatairól szóló . 

1. Ez egy mese, amit régen, amikor gyerek voltam, az apám mesélt nekem. A címe ..., 
nincsen címe, akkor most leírom. 2. Egy egyszerű, az állatokról szóló mesécske. 3. így 
kezdődik: A csupasz földön áll két sátor. 4. Az egyik sátor nagy. 5. Nagy, négyszemé-
lyes sátorra hasonlít. 6. Két szomszédos sátor. 7. A másik reszelő nyelére hasonlít. 8. 
Ngala37 azt mondja: „Hát ezek miféle furcsa sátrak?" 9. Bement az első sátorba, az óri-
ásiba, a nagyba. 10. Az első sátorban él a medve, a farkas és a rozsomák. 11. Ó, hát 
ezek meg mifélék! 12. Ekkor Ngala ezt mondja: „Megnézem azt a sátrat is, a szomszé-
dosat." 13. így hát bement. 14. Hát Ngala, ez micsoda dolog! 15. Számára nincsen 
semmi akadály. 16. Bement oda. 17. Úgy tűnik, három kicsi állatocska (lakik ott). 18. 
A rókácska, a másik a sarki rókácska, a harmadik egy igazán kicsike tehénborjú. 19. 
Borjú, olyan borjú. 20. Ezek így élnek, szomszédosán. 21. A három nagy mindig va-
dászni megy. 22. Mindent elejtenek. 2.v Különösen a medvéjük, igazi, óriási rénbikákat 
hoz. 24. Csak a vállain tartja, sokat - kb. 10-et is. 25. A másik, a farkas a rozsomákkal 
együtt szintén nem különbözik tőle, mind erősek. 26. Sőt, az ő ételtartójuk tele van, 
hm, [tele] mind tele van. 27. És mit ejt el a rókácska, milyen ereje van neki? 28. Ez a 
barátaival azon a helyen jár, ahol a (nagyok) feldarabolták (a húst). 29. A beleket gyűj-
tik, [gyomrot] a gyomrokat, legyen! 30. Hát, hány nap telik el, hány nap? 31. Egy idő 
múlva megéheznek. 32. Ezek a kicsik megéheznek, a nagyok elvannak valahogy. 33. 
Úgy tűnik, elszegényednek. 34. Éppen elérkezett a nagy sarki éj a feléhez. 35. Ezek 
egyenként vadréneket hoznak. 36. Néha semmit sem hoznak. 37. Néha csak azt hozzák 
messziről, amit korábban elrejtettek. 38. Azt mondja a róka a társainak: „Hát úgy tűnik, 
meg fogunk halni. [Valamikor.] 39. Ezek, a mi barátaink is. 40. Úgy látszik, egy rossz 
év köszöntött be. 41. A barátaink is sikertelenül vadásznak. 42. Úgy látszik, mi lopni 
fogunk. 43. Hát, ahol mi rókák vagyunk, mindig lopunk. 44. Ha mi elkezdünk lopni, 
meg fognak ölni minket." 45. Mondja: „Sarki róka! Holnap, ha sötét lesz, indulj el! 46. 
Amikor a nagyok megjönnek a vadászatból. 47. Menjél, hallgatózzál. 48. Bizony, ami-
kor te mész, te kicsi vagy, nem hallatszik semmi (zaj)." 49. így tettek. 50. Tehát más-
nap a három óriás elment vadászni. 51. Ezek, a három kicsi - akárhogy is volt - szintén 
elváltak. 52. Aztán, sötétedéskor a három óriás még nem jön vissza. 53. Ezzel szemben 
a három kicsi megjött. 54. Hej, te [óriás] rókácska. 55. Ezt a mellrészt hozza. 56. Hát ez 
meg milyen? 57. Egy régi vagy milyen: az egész jeges. 58. Jeges, az egész jeges, vala-
hogy. 59. Lehet, hogy a föld belsejéből lehet, (ott) heverő. 60. Lehet, hogy a medve ál-
tal valahová...elrejtett. 61. Úgy látszik, ezt ellopta. 62. És a sarki rókácska valamiféle 
régi csontokat hoz. 63. Ej, a borjacska semmit se hoz. 64. Az mindig... [mindig...] 65. 
Télen maga hogy találna valamit? 66. A karmai rosszak - nincsenek is karmai. > > > 

37 Ngala 'csak száj' - a mesék narrátora. 
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67. Ej, tahar'a tabtara tundiaku mununtu: „Smiői merig'ai" hiriqiri, merig'ai" 
qamurkumu", tagata la5a"rnuad'aajñü" tuusanu" qil'a cii"güíiñü", ñin'agani" qataru". 68. 
Tana tahar'a, satara, buaôud'aama сэп[" - hiimtakabü" srazu ami" tujhü" taba"a 
büügiiq!" 69. Taa tatira kona"a. 70. Tandiőa tuu"o" kaqgüca. 71. Ou, d'üqgarküatü", 
d'üqgarküatü". 72. Maagüa" kantitia" d'übi"miniciq ciaSirtiq ni. 73. Ta matatuq 
sümirimi"a. 74. Sataraqku ta mal'cigata bandi cindü"ki"a. 75. Nika" tala" taküa ami"ia 
b'arabti"? 76. Tamaani d'il'sitiki"a qunsiSa b'ara. 77. Tamaani tahar'a d'il'sitikad'i siti 
d'indi"a. 78. Tati tahar'a qarka mununtu: „3j, miñsiani" tabta sakud'iami". 79. Takaa, 
ihuaaôamj" miñsiani", tahar'a ama" ñenamañü" namba"a", qandi"ai", qonai"q'aI'i" 
tatu"taki"a", honal'i"ita" cetuami aku. 80. Tahar'a tandjca toli"kasj5a" ñera"a. 81. 
Dandi"ai" timin'a tolarmumbatu". 82. Miq ami"ia ikumu": 83. »Smica, miq qamsañü" 
tolarhününtüq, miq nisi8ami", qandi"ai", sirü matu". 84. Talua Ьааба tahar'a quacanu 
iiikumu" basu". 85. Du"ajmu" kouhüniintü naagaa. 86. Tahar'a kouqaa. 87. Manakti" 
kound'arimhiti tatira büügüüSa! 88. Taba ciigüa, tanda mata! 89. Kacamakuaôa, kuñi"ia 
ñiliqi"! 90. Bañd'a ma5amtiq ami"ia antibi" ñaagaa, qatad'a.«" 91. Tanda d'ürimi 
d'indi"a tahar'a sataraqku turimid'i"a matu d'a. 92. Siti, maagal'ica saaSi d'aqku. 93. Ej, 
quali hiimi"a! 94. Kuraguj ami"ia d'üñd'ititi. 95. Tahar'a tati mununtu, tundiaku 
mununtu: „KaS'au, maad'a tañi"ia iquq? 96. Maa hila bua5u qandi"ai", d'indi"aq?" 97. 
Tatira bañd'aj d'indi"siad'aajcü buaôuj d'ebta"a, tati sataraqku. 98. Ta"a, tahar'a 
tundiaku nujba"l'i"i§a. 99. Mununtu: „Tahar'a siarimtaki"ami" ñanditi ñera"agüa". 100. 
Mil'icani" tabta talu ñikuamu" quacanu, bansamu" bü"! 101. Duajmü" tabta kouhütii 
ñaagaa." 102. Siti mununtu: „Tana ta", kuraa kona, amad'ali ñisiaq maagal'ica taSu". 
103. Talu qura"kuabuta ñaagaa. 104. Ta" küS'ahü" mil'iani satara nanu d'oSürküami! 
105. Tahar'a bükabününa, küS'atud'a mana bua5u5amta koi"si8am." 106. Ta tañi"ia 
miijta", maa icaqu? 107. Kunda"ita", namagai". 108. Ou, küS'atuñd'a tuu"o. 109. Tatira 
tahar'a tundiakumu" ñih'aSi kunda". 110. Nenaca"a qanua amlad'i kaburudaragu tarad'i 
hoSür hontjaraki bintisi ñenaca"a kuba"a ta5a"a. 111. Mununtu: ,,Dandi"ai", bintisi 
kou"suta. 112. Bintisi tabta landujca"a (...) süarkitatü. 113. Tatira qandi"ai" koiri"i5a 
tabta. 114. Miq kuraa konanu" manta. 115. Tahar'a tujhününtü amtira bañd'a maôamu" 
ami"ia qatakabününtü tana, kuraa kona, ama kuba"a ñakala", bakaaSamta sera" ili 
kama", ñanaca"a sil'aka"a ñimaani tahar'a arm"ia bansa lajkuSa! 116. Tahar'a manakü" 
bintisi"a tujhü" munugaq: »Qmtira tana hoara"am.« 117. Ku" arakaramanu bakaatani 
hika"btibita ñaagaa. 118. Kuraguj bua6u5amta qonaa ta5u"taqum? 119. Tana qonanta 
qandi"ai" buaSutara tujsüóa, tandamta kacamabüta. 120. Tañi"ia iqaa!" 121. Kuraa 
kona quali hilad'atatj. 122. TuntiSi mununtu: „Nasici kuñi"iagüa kam'adjaôi!" 123. 
Tañi"ia quali qamlu", maa {...} benti taiqu? 124. Cimici maagal'ica" d'aqgu". 125. 
[Donaa kaóacü tai"süa ihüttiq kuñi"ia ihuaa5a.] 126. Tatira tañi"ia mn"a. 127. Siti 
süarkajcü bii"iaiti, kuraa kona qonantu matatu kou"o. 128. Tañi"ia koud'a, tahar'a tati 
kuraa kona qonantu matanuntu igatu. 129. Ou, tahar'a kouñd'arimi"a ñanditi, tahar'a 
quñd'i b'arimanj saqürü. 130. Ta(tira) tahar'a kouñd'arimtinda tahar'a miraima" 
sojbu"o", ñenamagita. 131. Kuraa konakü bigil'i"i5a. > > > 
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67. Ej, a rókácska mondja: „Főzzétek meg ezt gyorsan, együnk gyorsan, aztán a mara-
dékot rejtsük el a tűzhely alá, hogy ne találják meg! 68. És te, sarki róka, emlékezz ar-
ra, mit mondtam - amikor besötétedik rögtön, ahogy ezek visszajönnek, menjél!" 69. 
Ez így ment. 70. Ezek megjöttek, egy idő múlva. 71. Ó, hangoskodnak, hangoskodnak. 
72. Hallatszik, hogy valami fagyottat dobnak fel az ételtartójukra. 73. Aztán elcsende-
sedik a sátruk. 74. A sarki rókácska kiugrik a sátor alsó nyílásán. 75. Hogy ott nem 
nyitnak nyílást?! 76. A sátor felső nyílásán keresztül hallgatózik. 77. így hallgatózva 
hallja. 78. Azt mondja a medve: „Ó, mi is éhezni fogunk. 79. Na jó, még ha mi, de a 
szomszédaink, a kicsik, úgy tűnik pánikba estek, bizonyára nagyon éheznek. 80. Ezek 
el fognak kezdeni lopni. 81. Talán most is lopnak. 82. Hát tegyünk így: 83. »Ha ezek 
elkezdik lopni a húsunkat, nem éljük túl a telet. 84. Holnaptól ne vadásszunk együtt! 
85. Egyikünknek maradnia kell! 86. Egyszerűen maradjon! 87. Amikor dél lesz, el-
megy! 88. Oda bemegy, abba a sátorba! 89. Nézze meg, hogy élnek azok! 90. Az egész 
sátrukat, meg kell izé, nézni.«" 91. A sarki rókácska ezeket a szavakat hallva haza sza-
ladt. 92. A szíve majd kiugrik a helyéről. 93. Ó, természetesen megijedt. 94. Sőt, még 
reszket is. 95. Akkor azt mondja, a rókácska mondja: „A mindenit! Miért vagy ilyen? 
96. Miféle félelmetes szavakat hallottál?" 97. A sarki rókácska minden hallott szót el-
mondott. 98. A rókácska elszomorodott. 99. Mondja: „Na úgy látszik, most mi hamaro-
san elveszünk. 100. Holnap mi sem fogunk együtt vadászni menni. 
101. Valakinek közülünk is maradnia kell." 102. Azt mondja: „Te, borjú, ma semmit 
sem hoztál. 103. Holnap semmit sem kell csinálnod. 104. Tehát holnap, csak mi ketten 
a sarki rókával megyünk. 105. Amikor elindulok, reggel adok neked még tanácsot." 
106. így tettek, hát mi lesz?! 107. Elaludtak, röviden szólva. 108. Megvirradt. 109. Úgy 
látszik, a rókácskánk nem alszik. 110. Egy nagy, serpenyőre hasonlító, serpenyő-mintás 
rozsomák szőrmét hozott. 111. Mondja: „Tényleg a rozsomák fog maradni. 112. A ro-
zsomák a leglustább a barátaink közül. 

113. Úgy látszik, ő marad. 114. A mi borjúnkhoz hasonlóan. 115. Amikor jön, amikor 
elkezdi a sátrunkat átkutatni, borjú vedd ezt a szőrmét, tartsd a bőrkaparót, mindent te-
ríts ki a nagy deszkán! 116. És amikor a rozsomák jön, mondd: »Most ellátom a bajo-
dat!« 117. A kaparóvassal jól meg kell ijeszteni. 118. Na, milyen szavakat szóljak 
még? 119. Maguktól jönnek majd a szavak, ha meglátod őt. 
120. Legyen így!" 121. A borjú természetesen félt. 122. Azt mondja a róka: „Valahogy 
tarts ki!" 123. Biztos meg fogják enni, hát milyen ereje van neki? 124. Nincsenek is fo-
gai. 
125. [Ha legalább karmai lennének, akkor valahogy.] 126. Ezek így tettek. 127. A két 

barát elment, a borjú egyedül maradt a sátorban. 128. így (egyedül) maradva, a sátor-
ban egyedül van. 129. O, úgy tűnik dél lett, a borjú a füstnyíláson át kifelé néz. 130. 
Amikor dél lett, lépések hallatszottak a szomszédból. 131. A borjacska kinézett. > > > 
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132. „Ej, tahar'a nenaca"a bintisigümü mi"ia шагпэ ñenl'i"a. 133. Taqkagai" 
buatandi"." 134. Tátira merig'ai" centiri"i5a, ñenaca"a baka"amti ñakal'i"a, sil'akamti, 
tanda kuba"amtu lajka"a tani"ia. 135. Tahar'a centiria na5aki"a, naSakanagatu tañi"ia 
icü, tarad'i. 136. Tahar'aba bintisi"ara tañi"iaria qua barimi"a, barimiminici, tañi"ia 
barimabti"a qua tahar'a tamaani nenaca"a tahar'a cijku§i"a. 137. „Ej, - quaraagata 
munumunucü - amica tahar'a tolia" qanasana"! 138. Kuñi"ia ñilibinintiq? 139. Miq 
baarbamu", qarka, munud'üa, tiq bañd'ika tuhalatabamburnu" maSamtu"." 140. Tatira 
tahar'a qua ñiid'a saqül'i"a, siqa riiid'a saqül'i"a, qarbuSa ñiid'a saqül'i"a. 141. Ej, kuraa 
konaqku tahar'a babatanuntu nañd'iti. 142. Ñenaca"a sil'akaa centirih'aSi, tandamta, 
bakaamtu kam'asi ami"ia nañd'iti. 143. Tahar'a kuraa kona" kurad'i" ikaa" sejmiciq? 
144. Sej m ici tahar'a ami"ia qanua cajñitaragi". 145. Tatira tahar'a kuñi"ia kuraa kona" 
kira"tuka"? 146. Tatira baritatu qanua kira"tutu: „Ej, bintisiaj, tana tahar'a ñiqiq tahar'a 
ñersi"? 147. Maa hud'isi mi"ia tujquq? 148. Baña amta tana! 149. Maamta qanua tahar'a 
catiamiqiq? 150. Srntira kacamata, amti maa kuhu? 151. Sili kuhu amtira ñantiqi?" 
152. Ej, bintisi"a, tahar'a qanabi"iôa. 153. Kacami"aSu. 154. Tahar'a süabti"iai" qanua 
ku" arakara bintisi kuhu. 155. Nenaca"a kaburudaraku hoSürtü tarad'i. 156. Bintisi"a 
tahar'a cetua qañü"a: „Obaj, maaquna tagümü? 157. Maanta tahar'a mana hoaruquna? 
158. Tahar'a senia ñinina ili qabu"btana kuba"a, ñenaca"a, tañi"iaria qanua manakü" 
d'ekamaaraki. 159. Ej, ñüküaj, miñsiana ta" tarad'i maagal'ica, mana maagal'ica 
qondama d'aqku, tatira qarkaraa bañd'ika" bütübtara". 160. Bañd'ika qarka siara". 161. 
Siara qu5a"tua miq qarkaraamu" taicü. 162. Ta-ta, tañi"ia ihüta miñsiana büügüna 
taga"a, büügüna, büügüna! 163. Baarbina d'a tañi"ia buaguam! 164. Tatira bii"iai5a, 
matu d'a turimid'i"a, bii"ia. 165. Ej, kuraa konamu" ñasi ñiliti qanua. 166. Ta -
namagai" - hiimi"a. 167. Hiimtakandita tahar'a tundiaku sataratu nanu tuu"ogaj, 
hursi"agaj basuSagata. 168. „Ta - tunti mununtu - ta, kuñi"ia ñiliqiq, kuraa kona? 169. 
Maa d'ürirmca?" 170. [Di"tatu d'üñd'ititi.] 171. Tahar'a mununtu: „Tarad'i" karsaña. 
172. Tujsüa tati bintisima, tañi"ia munud'üa, ami"ia munud'üa." 173. Banda tañi"ia 
siarci d'ebta"a. 174. Tahar'a tunti mununtu: „Ej, riali karsu-ta". 175. Tahar'a sataraqku, 
qonai" koni", koni" taba"a! 176. Donai" d'il'sitika"!" 177. Omtira ñerabtaa ñera"a 
he5i"sia karsu. 178. Tahar'a sataraqku, maa buaSutu icaqu? 179. Bandi cindüki"a, ko-
na"a, d'il'sitiki"a. 180. Tahar'a qarka"a d'amuaSu qanua kuntaga"a maugata, qandi"ai", 
d'iñdi"mina hira. 181. Tatira mununtu: „Ej, amtira tahar'a bintisi" tansa tahar'a 
naqhuagita naqhua, tañd'i" nambuma"a ñenaca"a bintisi"ad'i"a", qondakal'i"cicüq 
d'aqgu", quajkal'icicüq tarad'i" - kaal'ikaku"." 182. Duali tasia kuraa kona hi"lasiad'aa. 
183. Tahar'a ñintuu tatira qanasalagu-ta. 184. „Talu tahar'a, qül"aóa, tana koukaq. 185. 
Tana ñibininta kuñi"ia maagal'ica mia", mana kou"su5am. 186. Tahar'a ñisi8ita" hobta" 
tandica." 187. Tarad'i buaSu d'indi"a, sataraqku matu d'a cindüki"a, bai"iai5a. 188. Taba 
cüüd'a tahar'a bañd'a d'ürimici d'ebta"a. 189. Tundiaku mununtu: „Tatira tahar'a 
saqkal'ikü. 190. Dül"a5aküa saqkal'ikü. 191. Ta tabtaria qondatu ñintu bintisigata mi. 
192. Dondatu, qandi"ai", mint'agani d'aqgujcü. > > > 
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132. „Ó, a nagy rozsomák közeledik a sátramhoz. 133. Gyorsan lépked." 134. A borjú 
gyorsan felkészült, fogta a nagy bőrkaparót, a deszkát, és kiterítette a szőrmét. 135. így 
felkészülve kaparta a bőrt, úgy tett, mintha kaparná a bőrt. 136. A nagy rozsomák fel-
tépte az ajtót, így feltépve az ajtót, beugrott rajta. 137. „Hé - csak az ajtóból mondja -
ti tolvaj népek! 138. Hogy élnek ezek? 
139. A mi urunk, a medve azt mondta, hogy a ti egész sátratokat át kell kutatni." 140. 
Dél felé nézett, észak felé nézett, kelet felé nézett. 141. A borjacska csak áll a helyén. 
142. Előkészítette a nagy deszkát, a bőrkaparót tartva ott áll. 143. Hát most milyen 
szemei vannak a borjaknak? 144. A szemei egy teáskannára hasonlítanak. 145. És hogy 
kiáltanak most a borjak? 146. Ez minden erejéből kiált: „Hé, rozsomák! Nem vagy te 
kiállhatatlan? 147. Minek jöttél, mit keresel? 148. Te dög! 
149. Mire vagy olyan büszke? 150. Ezt nézd, miféle bőr ez! 151. Kinek a bőrére emlé-
keztet ez?" 152. Ó, a rozsomáknak földbe gyökerezett a lába. 153. Csak bámulta azt. 
154. Tényleg egy igazi, szép rozsomákbőr. 155. Egy nagy serpenyőre hasonlító mintája 
van. 156. A rozsomák nagyon meglepődött: „Hú, hát ez meg micsoda? 157. Hát velem 
meg mi történik? 158. Ó, a mindenit! Ez a bátyám vagy a húgom bőre, hatalmas, tény-
leg olyan, mintha éppen most lett volna megnyúzva. 159. Ó, fiacskám, én semmit se te-
szek - nekem nincs is eszem, ez mind csak a medve kiokosítása. 160. Ez mind a medve 
dolga. 
161. Nálunk mindenről a medve dönt. 162. Na, na, ha te ilyen vagy, én megyek is, me-
gyek, megyek. 163. Az urunknak így fogom elbeszélni." 164. Ez elment, hazatért, el-
ment. 165. 0 , a borjacskánk alig él. 166. Na - röviden szólva - beesteledett. 167. Ami-
kor este lett, a róka a sarki rókával megjött, visszatértek a vadászatból. 168. „Na -
mondja a róka - hogy élsz borjú? 169. Mi újság?" 170. [Egyre csak reszket.] 171. Azt 
mondja: „Ilyen dolgok vannak. 172. A nagy rozsomákom jött, így mondta, ezt mond-
ta." 
173. Minden hírét elmondta. 174. Akkor a róka szól: „Ó, egy örömteli hír. 175. Akkor 
sarki rókácska megint menjél, menjél oda! 176. Megint hallgatózzál!" 177. Ez a dolog 
halad előre. 178. Sarki rókácska, erre mit lehet mondani?! 179. Kiugrott, elment, hall-
gatózott. 180. A medve hangja olyan, hogy még a föld mélyéből is hallani lehetne, 
tényleg. 181. Azt mondja: „O, ez a rozsomáknemzetség a legrosszabbak közül is a leg-
rosszabb, eszük egyáltalán nincsen, a lábuk rövidecske." 
182. Még egy borjútól is megijedő. 183. Az emberekre nem is hasonlítanak. 184. „Hol-
nap farkas, te maradsz! 185. Ha te semmit sem csinálsz, akkor én maradok. 186. Akkor 
nem menekülnek." 187. A sarki róka ilyen szavakat hallva a sátruk felé ugrott. 188. 
Megérkezve mindent elmesélt. 189. Azt mondja a rókácska: „Ez egy kicsit nehéz. 190. 
A farkas egy kicsit nehéz. 191. De neki sincs esze, mint a rozsomáknak. 192. Esze 
egyiküknek sincs. 
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193. KüS'ahü" tahar'a kuñi"ia ñilibini, qonaa qondatamtu" ta5u"su5am. 194. Satara, 
tana koukaq! 195. Kuraa kona nanu mi kuñi"iajci ihüni muanturkuami d'ali baimani." 
196. Ta"a, tañi"ia mia"a". 197. Namagai", kU6'atud'a tatira tahar'a tunti - kunda"suad'aa 
ñisiad'aa - ñenaca"a qanua manakü" d'ekamaa ñenaca"a qüF'aöa kuba"a tatubatu. 198. 
Kuraguj kamacü qaSutu". 199. Kamd'aajcü, kuhuad'aajcü qi"tanduq ñintu" namaa. 200. 
Manakü" qanua d'ekamaa kuhu. 201. Tatira tahar'a mununtu, tundiaku mununtu 
sataratu d'a: „Tabta ñanta, ñera"a rtanta manta tana ami"ia koiki"ami. 202. Sil'akara, 
bakaara bansa centiria iqaa! 203. 3mti kubumta, ami"ia bansa lajkugaq ñanta manta. 
204. Tahar'a buaSuSica qonantuq tujsüSa" ñanta tabta manta. 205. Mi timin'a kuraa 
kona nanu kona"ami, basutatumi d'alimani. 206. Kourid'arimhi" tahar'a tati qüF'aSa 
tujsüSa. 207. Don(anta) saqürata." 208. Tahar'a, namagai", kouñd'arimi"a. 209. Ej, 
sataraqku tahar'a tabta hilad'atati. 210. [Donaï'q'al'i".] 211. Donai"q'al'i" d'ünsaru"i5a. 
212. Koucü kuraguj ami"ia qusiiri" biaSi"a d'ali manta. 213. Tahar'a kouñd'arim|"aqutu. 
214. Ta cühani tahar'a taküa takaSa miraima" tujmunucüq. 215. Ej, tahar'a mau 
d'üqhal'ükü isüa ihütü, ijusiirhiaôa r)andi"ai". 216. Ta"a, nogu"taki"a ñanditi. 217. 
Tatira bakaajcü, sil'akicü bañd'a" centiri"a. 218. Tandica tahar'a miraima" nokud'üa". 
219. ,,3mi"iariai" qanua mama, quama ГаЫРэЬфГ'э." 220. Tahar'a ñenaca"a i]Ul"a5a 
kuraguj cindüki"a ma8a kuñd'i. 221. Tahar'a 1]йГа5а"а laqürü, aaah, ñintu" tañi"ia aku. 
222. Kuñi"iajci ihütü - r|ül"a5a karsu sili ceniqi timin'a? 223. Tatira tahar'a mununtu: 
„Ej, toli"aru" tahar'a hüa baita toli"aru", ñiluti" baita toli"aru" tiq. 224. Tahar'a timin'a 
tig qa5aki"am. 225. Bañd'a maôamtu" timin'a tahar'a bañd'ika tuhalandatum." 226. Tati 
sataraqku qonaa qanua hiimsj, qonaa balua"cüsa - bansa qanua d'inarirü. 227. Kuraguj 
cim'akucü tañi"ia, tuabtusa qaSutu". 228. Tatira tahar'a mununtu: „Ej, tana tahar'a 
qanua qül"a5a"a isa, tajbu tulbujkua isa, tahar'a qanuru"oq. 229. Maa huursj tahar'a 
mana d'a mana ñerilaqiq? 230. Kuraguj timin'a tahar'a qanurusa ciirjiq? 231. Kacamata 
- amti maa kubu mana timin'a naturuama ñantiqi? 232. Manakü" timin'a qa5a"ki"ama-
ta". 233. Kacamata tahar'a!" 234. Ej, tahar'a ñenaca"a qül"a5a"a qanu"namu"o. 235. 
Nenaca"a, qanua kuañd'a manakü" ñiamaa, manakü" kosarumaa ñenaca"a tahar'a 
qül"a5a qanua kuba"a. 236. [Bansa heriti.] 237. Bansa qanua, tajbusabta bansa henti. 
238. Sama"lahuaa5amu" tarad'i kuba"a. 239. Eu, tahar'a tatira tandamtu kacamasa 
kirkü5i"a. 240. Tahar'a, si5irhobta-ta" amtira qül"a8a kuhu-ta". 241. ,,3baj, maagata, 
kuñiSa ama" namba" kuñióa maa kaôa"taqu"? 242. Kuñióa qatad'üad'aaóuq? 243. Kaci, 
tola"rucabütüq kuñióa qatabaSa" tarad'i arakara qanua manakü" ñiamaa qüP'aöa kuhu?" 
244. Ej, tahar'a hiimi"a maagüaSu. 245. Mununtu: „Maa munuqka" tarad'i ama 
d'ojbarua qanasatini qua" d'oSürkabahu"? 246. Mint'a naqhuana"a icatu?" 247. Tahar'a 
ñigüsa mununtu: „Ej ñüküaj, tahar'a miñsiana tahar'a qarkara"a hicibtiara amica 
buaSaña. 248. Mana ñintu" qonana buaóaña, mana tabta baarbama taicü. 249. Tahar'a 
mana büügüna!" 250. Tatira bii"iaiőa matu d'a. 251. Satara tahar'a qomtü"i5a kuraguj. 
252. [Bajkami"i5a.] 253. Ñasi bacatu. 254. Ej, bajkami"i5a. 255. Taa hiimtü d'a, 
namagai", qonai" ñakajóü tuu"ogaj. 256. Tundiaku mununtu: „Sataraj, kurad'i" karsaca, 
kurad'i" maa, d'ürimica bañd'i" d'ebtukaq!" > > > 
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193. Holnap, hát ilyen az élet, adok nektek eszet. 194. Sarki róka, te maradsz! 195. Mi 
a borjúval, valahogy kibírjuk a nap folyamán." 196. így tettek. 197. Röviden szólva, 
reggel a róka - aludt-e avagy sem - egy nagy, éppen lenyúzott farkasprémet hozott. 
198. Még a vér is látszik. 199. A vére, a bőre még egész, nem kikészített. 200. Egy fris-
sen lenyúzott bőr. 201. Azt mondja, a rókácska azt mondja a sarki rókának: „Téged is, 
mint a barátodat itt hagyunk. 202. A bőrkaparó, a deszka, minden legyen előkészítve. 
203. A bőrt, mindent készíts elő, mint a társad. 204. Akkor majd a szavak maguktól 
jönnek, mint a társadnak. 
205. Mi most a borjúval elmegyünk, egész nap vadászunk. 206. Amikor dél lesz, jönni 
fog a farkas. 207. Nézd meg magad!" 208. Röviden szólva, dél lett. 209. Hát persze, 
hogy a sarki rókácska is fél. 210. [Még jobban.] 211. Még jobban reszketett. 212. A fü-
lei úgy mozognak, mint egy szeles napon. 213. Éppen dél lett. 214. Ebben a pillanatban 
hátulról lépések hallatszottak. 215. Ha a föld mocsaras lett volna, akkor még bizonyára 
remegett is volna. 216. Hát, közeledik, úgy látszik. 217. Ez előkészíti a bőrkaparót, a 
deszkát, mindent. 218. A lépések közeledtek. 219. „Ó, ez tényleg kinyitotta a sátramat, 
az ajtómat." 220. Sőt, az óriás farkas beugrott a sátorba. 221. A nagy farkas ordít, 
haaaa, valószínűleg nem így. 222. Hogy is van ez - a farkas dolgát ki ismeri ma már! 
223. Azt mondja: „Hé, tolvajok, akik mindig loptatok, ti, akik az életük folyamán 
loptatok! 224. Most átkutatlak benneteket. 225. Most felforgatom az egész sátratokat." 
226. A sarki rókácska megijedve, mérgesen grimaszokat vág. 227. Még a fogai is lát-
szanak, meg lehet őket számolni. 228. Azt mondja: „Ó, te igazi farkas lévén, bozontos 
farokkal, most fontoskodsz. 229. Mit akarsz az én sátramban keresni, miért jöttél hoz-
zám? 230. Most fontoskodni jössz? 231. Nézd, milyen bőr ez, amit most kikészítek. 
232. Éppen most kezdtem el. 233. Nézd csak!" 
234. Óh, a nagy farkas meg se tudott mozdulni. 235. Egy hatalmas, egy tényleg friss, 
éppen lenyúzott, éppen megszárított, hatalmas farkasbőr. 236. [Az egész lóg.] 237. Az 
egész tényleg, a farkával együtt lóg. 
238. Egy olyan nagy szőrt sapkának használnánk. 239. Ohó, ezt látva megijedt. 240. 
Hát ez tényleg egy farkasbőr. 241. „Hej, miből, honnan kaparták ki ezek a kicsik? 242. 
Hol találták? 243. Legyen, ellopták, hol találtak volna egy ilyen szép, éppen lenyúzott 
farkasbőrt?" 244. Hát valamitől félt. 
245. Azt mondja: „Nem azt mondják, hogy ilyen elárvult embereknél az istenek jár-
nak?! 246. Lehet, hogy valami rossz fog történni." 247. Meghajolva ezt mondja: „Hé, 
fiacskám, ezek csak a medve tanításai, ezek a szavaim. 248. Ezek nem az én szavaim, 
nekem is van egy uram. 249. Most elmegyek." 250. Ezzel elment haza. 251. A sarki 
róka leült. 252. [Levegő után kapkodott.] 253. Alig lélegzett. 
254. Ó, levegő után kapkodott. 255. Na, estére, röviden szólva, megint visszatértek a 
társak. 256. A rókácska azt mondja: „Sarki róka, na mi van, mesélj el mindent!" > > > 
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257. Tahar'a tati sataraqku, eej, rialtati rjuali. 258. Tahar'a tanda" barid'ika" 
karsuad'aajcii d'ebta"a. 259. Ta maa icaqu? 260. Tati tundiaku mununtu: ,,Ta timin'akua 
tana, satara ihuta, rii" d'il'siti"! 261. Maa d'il'sititaqiq? 262. Nera"a karsuSami" fsjo 
ravno bansa qa5uti. 263. Nera"a qarkagiiagata nisiSini" mil) hobta". 264. Buu"biinii" 
riaagaa. 265. Manakti" tahar'a hii d'ii5id'ard'a isa konibi" ta ciihani biiu"bunu" riaagaa. 
266. Dambu d'iirita hoarubutiiq ama riariu", rienamariii"." 267. Tarii"ia mii"a". 268. 
Tahar'a gusli hojmarukiia - hojmarukii, tahar'a kuraguj d'ansaru hojmagati. 269. Hii 
d'iiSid'ard'a sili munutaqu? 270. Dala mejsiad'aa aku. 271. D'u5id'ard'a qandi"ai" ciiii"a, 
tandica tahar'a bii"iaita". 272. Barid'a", namagai", naguliinduq bii"iaita". 273. Tahar'a 
kumaani mimb'atiq htiata riaciq tariarisi tahar'a nagiir nambakii tahar'a bii"iaita". 274. 
Ej, tundiaku munuqkatu: „D'UmaSaqku isiia ihiitii riaagaa ihua5a. 275. [Sad'aaritt" 
talaruhua5aita".] 276. Saruad'ajriu" barid'ika" qanua d'Umanta talu"ba8aita". 277. Ej, 
d'iimaSaqku qua riaagaa isila ihiitu quanta talaruhua8aita"." - hiiata tarii"ia buad'a 
mununtu. 278. Tahar'a tatira tarii"ia miqgati". 279. Kaci d'alimani miqaa", kaci hiimani 
miqaa"! 280. Tahar'a tati tundiaku mau d'a d'il'sitiki"a. 281. Koumtu ami"ia sesari"a. 
282. Mununtu: „Tahar'a miq manua" hil'irii". tahar'a nogu"taki"a" rianditi". 283. 
TatusUtunu" riera"a suabti"iai", rianditi." 284. Tati tahar'a kuraa kona mununtu: „Ej, 
kurii"ia mana meragai" mintaqim? 285. Tahar'a quaria-ta" namba"." 286. Tundiaku 
mununtu: „Ta riasi, riasicakiia kam'ad'aSi. 287. Takaa maagiia sana huaa ciaba tamni 
qaSuti. 288. Tanda d'agal'ici tahar'a riigamta kam'ad'a". 289. BuUgunu"!" 290. Tahar'a 
hua5utua riikagata tanda" nambakii" tahar'a banal'i"ita". 291. [Nasi ciiu"ita"...] 292. 
Nasi tahar'a riasigiia cuii"ita" taba. 293. Manakii" qanua tanda sana huaa rii 
tamtiid'u"ita" - tahar'a aml"aani d'amuuciiq sojbutu"! 294. Darkagiia quali d'amuaSu 
tarad'i"a! 295. Kuraguj karigal'i kunsimani d'amuaSu, karigal'i taga sojbutu. 296. 
Munumunucu: „Ta" tojqa" tandici tolia" qanasana"! 297. Fsjo ravno nagatanu" riisiSita" 
kurii"iagal'ici cimsa" tandica. 298. Fsjo ravno d'obu"siitud'u"." 299. Mununtu: ,,9mti 
maa sana huaa? 300. Tanda sana huaa na, qanu5a"a maunta riiibtUkiinu". 301. Talu, 
riimakii" kataraqku isa konibi" ta ciihani hu"lakuiid'u"!" 302. Tarii"ia mununtu, tarii"ia 
miaquSanta". 303. Tahar'a tanda" rienaca"a" sana huaa d'ujhibti"a". 304. [Kuraa kurii"ia 
tamtucu?]. 305. Tanda na tahar'a banu"inda" arakaramanu. 306. [Mau na . . .] 307. 
Nagiir nambaku tahar'a bansa ami"ia d'urid'itindi". 308. Kuraguj sana huaa8uq qandi"ai" 
ami"ia qusiiri! 309. [Dandi"ai" d'e5i"mitati".] 310. Kana ihUtii, nati5iiq riinti"i5a 
tuabtaluru". 311. Daq ihiitii. 312. Tahar'a kaqgucakiia tati kuraa kona rienintusa 
munumunucu sataratu d'a: „Sataraj, taariika koni"!" 313. „Hamou, maara kurii"ia iqu?" 
314. „Tahar'a qojma tabal'i"aq." 315. Ta", tata'W'iSa, kurii"iaibta mejqiSa? 316. 
Donai" siimirimi"a". 317. [Managacata"i8a.] 318. Kanagiia qonai" natiSuq beri"a. 319. 
Tahar'a qonai" munumunucu: „Sataraj, sataraj, taariikanu iqua" a5aa", cetua qanua 
qojma tabal'i"aq!" 320. Tundiaku: „Ej, amkiimaca! 321. Maaqunagaj tahar'a riintu" 
riaagaagai" maad'a saanairi tii!? 322. Sa", sa"!" 323. [D'indi"l'indati".] 324. „Miq 
d'indi"btisi8ari, d'indi"btisi5ari!" 325. Tatira tahar'a kuraa kona munumunucu: 
„Dojmaqutu d'oqkari"i8a! 326. Kurii"ia tahar'a miqgUmiina tarii"ia icaqum? > > > 
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257. Hát ez a sarki rókácska persze hogy örült. 258. Ezzel minden dolgot elmesélt. 259. 
Na, most mi lesz? 260. Azt mondja a rókácska: „Hát most, így lévén, sarki róka ne 
hallgatózz! 261. Mit hallanál? 
262. A dolog világos. 263. A medvét nem kerülhetjük el. 264. Menni kell. 265. Ha éjfél 
lesz, mennünk kell. 266. Amikor álmodnak, mélyen alszanak, ezek a társaink." 267. így 
tettek. 268. Hát, természetesen a sarki éj, a sarki éjecske sötét. 
269. Ki mondja meg, mikor van éjfél? 270. Ngala tette meg talán. 271. Természetesen 

éjfél lett, ezek pedig elindultak. 272. Mind, röviden szólva, hárman mentek. 273. Hová 
is mennek, egész idő alatt így ment a három kicsi egymás után. 274. A rókácska mon-
dogatja: „Ha havacska lenne, az jó lenne. 275. [Befedné az utunkat.] 276. A nyomunkat 
mind hó fedné be. 
277. O, ha a Hó-isten olyan jó lenne, a nyomunkat befedné az isten." - így beszél egész 
idő alatt. 278. Hát ezek így mentek. 279. Menjenek egy teljes napot, egy teljes éjszakát. 
280. Akkor a rókácska a földet hallgatja. 281. Hegyezi a fülét. 282. Azt mondja: „Úgy 
látszik az ellenségünk közeledik. 283. Úgy látszik, tényleg szerencsétlenül járunk." 
284. Azt mondja a borjú: „O, hogy fogok én gyorsabban menni? 285. A lábaim rosz-
szak." 
286. Azt mondja a rókácska: „Tarts ki még egy kicsit! 287. Ott látszik egy lombos fa 
árnyéka. 288. Ha csak addig is, tartson ki az erőd! 289. Menjünk!" 290. Ezek a kicsik 
az utolsó erejükből húzták ki. 291. [Alig vánszorogtak...] 292. Alig bírtak elmenni 
odáig. 293. Éppen amikor felmásztak a fára - felhangzott amazoknak a hangja. 294. 
Persze hogy a medve, neki aztán van hangja. 
295. Az ő hangja 10 km-ről is hallatszik. 296. Azt mondja: „Legyenek rosszak ezek a 
mi tolvaj népünk! 297. Semmiképpen se tudnak elbújni előlünk. 298. Mindenképp utol-
érjük őket." 299. Azt mondja: „Hát ez meg miféle fa? 300. Ott a fánál, azon a belátha-
tó földön kipihenjük magunkat. 
301. Holnap, amikor kicsit kivilágosodott, akkor kezdjünk el (őket) keresni." 302. 
Ahogy mondja, pontosan úgy tesznek. 303. Körbevették ezek a nagyok a fát. 304. [A 
tehén hogy mászik?] 305. Ide szépen leheverednek. 306. [A földre...] 
307. A három kicsi pedig reszket. 308. Sőt, a fájuk is bizonyára mozog. 309. [Biztos 
leesnek.] 310. Mennyi idő, az ő idejüket senki se számolja. 311. Ha Ngang lenne. 312. 
Egy idő múlva a borjú suttogja a sarki rókának: „Sarki róka, menj arrébb!" 313. „A 
mindenit, mi van veled?" 314. „Elnyomod a lábam." 315. Az arrébb húzódik, vagy mit 
csinál. 
316. Ismét elhallgattak. 317. [Leesik.] 318. Valamennyi idő ismét eltelt. 319. Akkor 
megint mondja: „Sarki róka, sarki róka, csússz arrébb, te tényleg elnyomod a lábam." 
320. A rókácska: „Ó, ti ketten ott! 321. Miféle nem jók vagytok ti, miért vagytok olyan 
nagyon buták!? 322. Csönd, csönd!" 323. [Meghallják őket.] 324. „Meghallanak min-
ket, meghallanak minket." 325. Ekkor a borjú azt mondja: „Éppen elzsibbad a lábam. 
326. Akkor most én mit csináljak? > > > 
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327. Cetua kuntagai"-ta" iqum!" 328. Satara"a munumunucü: „Тэ tagañika 
koni"gu5am." 329. Tahar'a ñimakü" tata"bti"i5a... 330. Tahar'a ñenaca"a mu3d'a"a5u 
kuraguj kiru"müsa tahar'a d'el'ir'aôi sojbutu. 331. Duali tanda ñenaca"a hojmara"a 
d'alitani. 332. Tatira ta manakü" tata"bti"i6a tahar'a ñenaca"a muad'a"a8u kiru"müsa 
riiqi kiru"miid'a" - nagUr d'e5ika"a tamni isüad'a tahar'a nagür ñenaca"a qojbua ñi 
kuraguj sohii"inda". 333. Tati kuraa kona qarka qanua su"5aa ni tañi"iariai"... 334. 
Tatira cajhad'i: ,,Ou, maaquna tagtimii?" 335. Kurti"ia sejmici saqiirhü", tañi"ia 
hojka"iSa. 336. Tahar'a qam'aj sataraqku qiil"aôa"a suqhi"a ñi ñenaca"amanu 
d'eôi"mid'i"a. 337. Tabta qül"aőa"a ñisi maagal'ica muliriad'i" - kurii"ia sejmici ihü", 
tañi"ia bii"iai5a, cal'ibtisi kona"a kuraguj. 338. Kuraguj ñinti qu"ajkal'ici" qaraga". 339. 
Tati tahar'a tundiaku tanda bintisiti suqhi"a ñi nanaca"amanu d'e5i"mid'i"a. 340. 
Maagal'ica buaSutu d'aqku. 341. tD'ükud'ü"a"-ta".] 342. Tanda baaSa tahar'a, bañd'a", 
mau d'amaôa" tarumusa d'otürü". 343. Duacanu ñindi" d'otüra" ami" ciiba. 344. Balta 
sitabi. 345. [Duali ñacüq tarumtura"inda".] 346. Dua tarumtusuad'aa". 347. Balta. 
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327. Már régóta vagyok így." 328. A nagy sarki róka azt mondja: „Jó, arrébb megyek." 
329. Egy kicsit arrébb csúszott. 330. Akkor a nagy ág hirtelen eltörik, csak a hangját 
hallani. 331. Persze, hogy a nagy sarki éj napján. 332. Éppen, amikor arrébb csúszott, 
eltörött a nagy ág vagy nem törött el - a három ott lévő szegényke a három nagy fejére 
esett. 333. A borjú egyenesen a medve gerincére, így ni... 334. Ez megrémülve: „Ó, ez 
meg mi?" 335. Amerre a szemei láttak, arra szaladt. 336. A másik, a sarki rókácska na-
gyot puffant a farkas nyakán. 337. A farkas sem értett semmit - amerre a szemei láttak, 
arra ment, sőt rohant. 338. Körbe sem nézett. 339. És a rókácska pedig a rozsomák 
nyakára esett. 340. Egy szava sincs. 341. [Most elveszítették egymást.] 342. Azóta, 
mindenki, a föld állatai külön járnak. 343. Eddig nem jártak egyedül. 344. Vége a me-
sének. 345. [Persze, hogy elválasztották őket.] 346. Az isten választotta el őket. 347. 
Vége. 



14. Kuad'üad'aa ini"ia"ku 

1. Kagkagüa qukagaa" ma8a" nand'isia". 2. Tandi matini siti ninid'a riilid'iagaj. 3. 
Kobtuati taisüa. 4. Ninibtia niniSi niti taisüa, siti riüagajfi. 5. Dad'abta njti taisüa, 
nüag'al'i isüagaj. 6. Kobtuatuq bajkuagal'i isiia. 7. Kua hirit'aküani qad'abta riininti d'a 
mununtu: „Basahansa koniki"am. 8. Kanagüa taa mintalaki"am qonaa kobtuamu" 
taanii" tana"tasi isa." 9. NiniSi mununtu: „Taa, mamsüta büüSii]!" 10. KüS'atunda 

m 
íjad'abta suataki"a. 11. Taafü kami"a, miaSiti" huturi"a. 12. Tagata bii"iainda". 13. 
Kobtua taat'üq tunutu, gahuSu miaSaj bot'atu. 14. Tarii"ia heSitimindig kunda 
norumu"o. 15. Dad'abta basukatu, kobtuatu taafü muugkatu. 16. Dad'abta tujhü"nintü, 
kondukal'i riigati tu", manta kandüt'U íjamsuj t'eriimimb'ati". 17. Kua t'ibüt'ani kobtua 
taafü quria"a banabtusa. 18. Ma8a d'a gamurahuasa kona"a. 19. Mata t'iid'i qabutu d'a 
mununtu: „Taana guna"am banabtusa. 20. Timin'a bandi gond'i", taana sagüla"!" 21. 
DahuSu taaj sagülah'asa gond'i"a. 22. Taat'ü banüntü", nakarifi". 23. Kobtua t'airsi 
sa8i"a, bandi ijond'i"a. 24. Bantini isüad'aa gahuSu mata t'ii"a. 25. Kua t'ibütani kobtua 
t'ia8iri"d'a garagai"a. 26. Tani qamsu qüS'asua. 27. Tanda t'ia8iri"d'a nemi"a taa 
tujh"a8u. 28. Tati riemi"a qamsuj qantu kund'i neltamirü. 29. Kobtua taa d'a d'omtuki"a. 
30. Kanda tal'Umü nakal'i"a, tanda taatu d'a kona"a. 31. Tal'ümüntü d'ilad'i taamtu 
horatu d'ermani huarad'i"a. 32. Tati taa qojbuaöu kasara"i8a managa". 33. Nemi"a 
hojküri"a, bii"ia d'iga qil'i"ia. 34. Ta nini qonaa taa" taisüa". 35. Band'a taaj nüa"lusa 
bia d'aSikü nubirsi bii"iai8a. 36. Kobtua büüt'üaj taaj kafamasa bantu no"la"a tandi" 
huamanu. 37. Nerabtükügüa kobtua bantu nanu hojküsüa taa" rierani, tanda hua banud'a 
kou"o. 38. Tati nemi"a qi"tatu hüüd'üamtu d'ajqa"sa hojkütü taa" nerani. 39. Kobtua 
t'etua banud'a sineru"o: „Saraamani bana"am. 40. Takaa d'ikaraküta niibtüküna." 41. 
D'ikaraku ni qomtü"a. 42. Lakariar'ai" tanda d'iga kunsi8a qam'aj qot'ü qil'a8a 
riakalariminit'i silit'aküata. 43. Tagata mau kund'i d'a nakalaraminit'i bansa hütaSamtu. 
45. Tanda hua hualumunut'ü rjuotu ni. 46. Hualud'a kat'ami"a siti nakamatia. 47. 
Numaqku qanasa hütaőatu ani"ka"a ih"a8u. 48. Horatu helia qamlubaőa" tamurjkunti". 
49. Tagata tantagaa, sihad'ütüa saraamani kona"agaj. 50. D'aliSi t'imsüa"tati , kou8u 
nasi"riai" d'aba"tusa qa8uti. 51. Kua hirit'aküani turku bara t'üü"agaj. 52. Turku baranu 
ma8a" qukaga", qanasana" tabta qukaga". 53. Helitiq betiri". 54. Nüa" sanirü", bana" 
log'ati". 55. Bara8utua ma8a d'a kona"agaj. 56. D'antu kobtua d'a mununtu: „Bantini 
nand'ikala! 57. Mata t'iiguSam." 58. D'antu mata t'ii"a. 59. Mata kund'i neminti d'a 
munumunut'ü: „Bantia riama seri"!" 60. Tanda" bua5u" huanu qua kunsimani, hora 
najbagaa ini"ia"ku qatumi"a. 61. Kobtuamtu t'iid'agata nakamasi mata seri"ati, nüanti 
kad'a qomtabta"a8u. 62. Tagata nüanti d'a d'omtuki"a: „Neragaj mau t'era kobtua 
maad'a tatuba8uq? 63. Maa bat'üatani bafa"suta? 64. Kuni"ia qamursuta? 65. 
Nigümü8amta maugatanu" nih'a8iq riakala"?" > > > 
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14. A halott öregasszony 

1. Egyszer sok sátor állt. 2. Ezekben a sátrakban élt két fivér. 3. Volt egy lánytestvérük. 
4. Az idősebb fivér nős volt, és volt két gyereke. 5. A fiatalabb fivér is nős volt, de gye-
rekük nem volt. 6. Lánytestvérüknek nem volt férje. 7. Egyszer a fiatalabb fivér mondja 
az idősebbnek: „El akarok menni vadászni. 8. Elviszek néhány rént és a húgunkat, 
hogy legyen, aki majd tereli a réneket. 9. Az idősebb fivér mondja: „Rendben. Ha 
akarsz, elmész!" 10. Reggel a fiatalabbik fivér készülődött az útra. 11. Megfogta a rén-
szarvasokat, és befogta őket a szánokhoz. 12. Aztán útnak indultak. 13. A lány hajtja a 
réneket, a fivér felesége pedig vezeti a szánokat. 14. Addig utaztak, amíg tavasz lett. 
15. A fiatalabb fivér vadászott, a lány pedig a réneket őrizte. 16. Visszatérve a vadá-
szatról, a fiatalabb fivér soha nem jött zsákmány nélkül, a szán mindig tele volt hússal. 
17. Egyszer a lány összeterelte a réneket, hogy azok pihenjenek egy kicsit. 18. O pedig 
bement a sátorba enni. 19. Bemenve a sátorba mondja a sógornőjének: „Összegyűjtöt-
tem a réneket, hogy pihenjenek. 20. Most menj ki és figyeld őket!" 21. A sógornője 
kiment, hogy vigyázzon a rénekre. 22. Á rének nyugodtan feküdtek. 23. A lány, befe-
jezve a teázást, kiment. 24. A kint levő sógornő visszament a sátorba. 25. Egy kis idő 
múlva a lány ránézett az ételtárolókra. 26. Ott hús lógott. 27. Ehhez a labazhoz38 oda-
ment egy nőstény rén. 28. Ez a rén a szájával megragadta a húst és lenyelte. 29. A lány 
a rénre megharagudott. 30. Ezért megfogta a szánfedőt és odalopódzott a rénhez. 31. 
Meglendítve ezt a fedőt megütötte a rént a pofája közepén. 32. Majd' leesett a rén feje. 
33. A nőstény rén elfutott, a hegyek felé ment. 34. Ott voltak még rének. 35. Magával 
ragadva az összes rént széllel szemben elrohant. 36. A lány meglátva az elfutó réneket, 
utánuk küldte a kutyát. 37. Először a lány a kutyával együtt maga is futott a rének után, 
azonban elfáradván lemaradt. 38. Ez a nőstény rén továbbra is fut a rének előtt a pofáját 
rázva. 39. A lány nagyon elfáradva ezt gondolta:„Az úton elfáradtam. 40. Megpihenek 
ezen a dombocskán." 41. Leült a dombra. 42. Hirtelen ebből a dombból valaki az egyik 
lábát megfogta. 44. Aztán a földbe az egész testét lehúzta. 45. Aztán a lábára állították. 
46. Felállítva meglátta az őt megfogót. 47. A fiatalember magas termetű volt. 48. Az 
arca felét szétrágták az egerek. 49. Aztán egy széles és csúszós úton mentek. 50. A nap 
sötét volt, a nap alig piroslott. 51. Hamarosan egy tó partjához értek. 52. A tó partján 
sok sátor van, sok ember is van. 53. Néhányan táncoltak. 54. A gyerekek játszanak, a 
kutyák ugatnak. 55. Odamentek a szélső sátorhoz. 56. Fiatalember mondja a lánynak: 
„Állj meg itt kint! 57. Bemegyek a sátorba." 58. A fiatalember bement a sátorba. 59. 
Hallatszott, hogy a sátorban ezt mondja az anyjának: „Vezesd be a társamat!" 60. Ilyen 
beszéd után a sátor ajtajában megjelent egy hosszúkás arcú öregasszony. 61. A lányt a 
ruhaujjánál fogva a sátorba vezette és leültette a fia mellé. 62. Aztán elkezdett a gyere-
kével veszekedni: „Miért hoztál lányt a középső világból? 63. Milyen levegőt fog léle-
gezni? 64. Hogy fog enni? 65. Hát a mi földünkön nem találtál volna magadnak felesé-
get?" > > > 

38 Ételtároló. 
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66. Tañi"ia ñeminti d'omtuatunda q'antuSi ñigati kumuqkal'it'a". 67. ÑemiSi qonai" 
mununtu: „Timin'a bandi koniqkaq! 68. Maagüa kuañd'a qamsa6üñü" tatu"bua8aq!" 69. 
,,Kuñi"ia ifaqu!" 70. Tañi"ia munurusa q'antu bandi findü"ki"3. 71. D'antu qoñd'itinda 
kobtua ma5a kunsia saqül'i"a. 72. Tujfiir) ñasi"riai" tujhuajfüsa laqinti. 73. Babüt'üq 
manuad'aa" namil'asiad'aa" kubutini taSiitü". 75. Kua hirifakUani q'antu munumunut'ü 
ñeminti d'a: „Damsafa ñakala"! 76. Banti" qamlulinda"." 77. Ini"ia"ku kümaamtu 
qonaa sil'akaa helia sohud'ü"a, tagata bandi qoñd'i"a. 78. Tanda hua mata t'ii"a 
sil'akaamti serid'i. 79. Sil'akaatj kunsini t'imsüad'üa qamsu ihua5u. 80. Ini"ia"ku siti 
huaqa quoj tabta seri "a. 81. Du"a5amtu q'antutatu mid'i"ati. 82. Dam'ajd'Uma qua 
kobtua d'a sil'a"a soqgujt'anagatu. 83. Kobtua soqgumtu d'a kafamasa ñintiSi ñakala". 
84. Soqkuôu bansa fimh'ati manuriai". 85. Damursa saSitmdatiq babüftiq hiqgabtuki"a. 
86. Ini"ia"ku hiqgabta"a ñüagajfi babaôa. 87. Kobtua fiiüña kuñd'i ñintiSa kundu". 88. 
Luu takamanu, q'antuti kad'amanu kunda"i8a. 89. KüS'atunda qamursa satid'i ini"ia"ku 
ñüanti d'a qonai"" d'omtuki"a, mununtu: „Timin'a basud'a koni!" 90. Tañi"ia munurusa 
q'antu basahansa kona"a. 91. Ñüanti qoñd'itinda ini"ia"ku mununtu kobtua d'a: „Bandi 
qoñd'i" t'ürabtuSii], betiri"d'a koni"! 92. Kobtua bandi qoñd'i"a. 93. Betirij kat'amasa 
betiri"d'a kona"a. 94. Betiri" amañikanu lukütatua ni nañd'isia, numaqku ni. 95. Tanda 
ni kad'a nansud'i kobtua tal'ibt'iki"a ñamtu: „Ou", maad'a ñiqiq betira"? 96. Bana"aq?" 
97. Lukütatua ni mununtu: „Danasana" mana ñindi" hu" betirsi. 98. Miqgümüna qam'aj 
hüad'a kuad'üad'aam. 99. Tagata lukütatua ni kobtua tal'ibt'i"a: „Tana kuriiSa imaaq? 
100. Daôula nagatanu" hunsaa." 101. Kobtua mununtu: „MiqgUmüna taluriai" 
taturusüad'aam." 102. Lukütatua ni mununtu: maa qamsahuq? 103. Miq qamsañü" 
ñintu" bah'a"?" 104. Kobtua mununtu: „Maagal'it'a ñindim qama" d'alimani." 105. 
Tañi"ia buad'a satid'i kobtua matu d'a hursi"a. 106. Mata t'ii"a. 107. Kua hirit'aküanj 
iñsüSa tujmunut'ü. 108. Ini"ia"ku ñüaSi tujh"aSu. 109. Bantini munumunut'ü: ,,Du"a5a 
kuru"o ko8a"am!" 110. In"ia"ku qonai" sohud'ü"a kümaamtu qonaa sil'aka helia. 111. 
Bandi qonsid'i munumunut'ü: „Hemou"! 112. Эгакага kuru"o tatubaSuq! 113. Timin'a 
ñaagaamani qama"kasu5amu"!" 114. Ini"ia"ku sil'akaamti mindisi mata t'ii"a. 115. 
Kobtua kat'ami"a: Aii, sil'akaatu kunsini tamuqku sabi" qonaa kiqkali it'ü". 116. 
Ini"ia"ku kiqkalimti ñüantati mid'i"ati. 117. Ñüaói qanud'aSa babi kiqkali manta 
soqgujt'a"ki"a. 118. Kobtua maagal'ifa ñinti qama". 119. Tañi"iariai" luu"tasi 
kunda"i5a. 120. KüS'atunda qamursa satid'i ini"ia"ku ñüanti d'a mununtu: „Timin'a 
kobtuara maSutu d'a kontuSa! 121. Mau ñini riililaqiri, maSajsa kaqkariai" tujkari! 122. 
BuaSuma birkiat'ai" riiqiri qanabta"! 123. Timin'a t'entiriqanti, büüqandi!" 124. Kobtua 
q'antu nanu mauntu d'a hursi"agaj. 125. Saraamaninti heSitigatigaj. 126. Kua t'ibüt'ani 
fimiad'iamti sia tuü"agaj. 127. Tanda sia kad'a nansud'i q'antu mununtu kobtua d'a: 
„ÑeraSisi qoñd'i"! 128. Donsibi"ta, sejmit'a tal'üqaa". 129. Ñiküt'a b'ara" katagaa d'a! 
130. Tagata kat'amasuSaq: horata d'a6i"küni ñininta ma" nañd'isita. 131. Dahura bantini 
kandüjt'ügujsüta. 132. Tana kat'amasa qahura d'aSata tujsuSa. 134. Ñikara siti ñolhaSu" 
kad'ata! > > > 
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66. Ezekre a szemrehányásokra a fiú semmit sem szólt. 67. Az anyja még mondja: 
„Most menj ki! 68. Valamilyen friss ételt szerezz nekünk!" 69. „Mit lehet tenni!" 70. 
így szólva a fiú kiugrott a sátorból. 71. Mikor a fiú elment, a lány megnézte a sátor bel-
sejét. 72. A tüzük alig fénylőén pislákolt. 74. A fekvő helyük régen kikészített bőrrel 
volt leterítve. 75. Kis idő múlva hallatszott, ahogy a fiú ezt mondja az anyjának: „Vedd 
a húsod!" 76. Különben a kutyák eszik meg." 77. Az öregasszony fogta a kését és a 
deszka felét, aztán kiment a sátorból. 78. A deszka felét hozva visszament a sátorba. 
79. A deszkában romlott hús volt. 80. Az öregasszony hozott két hátsó lábat. 81. Az 
egyik lábat a fiának adta. 82. A másik lábat a lánynak kínálta nyersen. 83. A lány rá-
nézve a nyers ételre, nem vett el semmit. 84. Az egész hús régen tönkrement. 85. Mikor 
befejezték az evést (az öregasszony) elkezdte kiteríteni az ágyneműt. 86. Az öregasz-
szony megágyazott a gyerekeknek is. 87. A lány a takaróba nem feküdt. 88. Kabátban 
lefeküdt a fiú mellé feküdt. 89. Reggel, befejezve a reggelit, az öregasszony ismét el-
kezdett veszekedni a fiával, mondja: „Most indulj vadászni!" 90. így beszélve, a fiú 
vadászni elment. 91. Mikor a gyereke elment, az öregasszony mondja a lánynak: „Menj 
ki, frissítsd fel magad, a táncolókhoz menj! 92. A lány kiment az utcára. 93. Meglátva a 
táncolókat, odament hozzájuk. 94. A táncolók (körül) nemrég eltemetett nő állt, fiatal 
nő. 95. Megállván ennél a nőnél, a lány kérdezi: „Oh, miért nem táncolsz? 96. Elfárad-
tál?" 97. A halotti sapkás39 nő mondja: „Az emberek engem nem hívnak táncolni. 98. 
Hiszen én tavaly haltam meg. 99. Aztán ez a nő kérdezi a lányt: „Te honnan jöttél? 
100. Kinézeted a miénktől eltér." 101. A lány mondja: „Engem csak tegnap hoztak." 
102. A halotti sapkás nő mondja: „Mit ettél? 103. Vajon a mi ételünk nem rossz?" 104. 
A lány mondja: „Egész nap nem ettem semmit." 105. Befejezve a beszédet, a lány visz-
szament a sátorba. 106. Bement a sátorba. 107. Egy idő múlva hallatszott, hogy szán 
érkezett. 108. Úgy tűnik, az öregasszony gyereke jött. 109. Hallatszott, ahogyan az ut-
cán mondja: „Egy rénbikát ejtettem." 110. Az öregasszony ismét fogta a kését és a 
deszka felét. 111. Kimenve ezt mondja: „Nahát! 112. Milyen szép rént hoztál! 113. 
Most egy jót fogunk enni!" 114. Az öregasszony a fél deszkát víve bement a sátorba. 
115. A lány megnézte: Pfuj, a teknőben egérhús és láb volt. 116. Az öregasszony a lá-
bat a fiának adta. 117. A fiú elkezdte enni, mintha igazi rén lába lenne. 118. A lány 
nem eszik semmit. 119. Egyszerűen csak ruhástól lefeküdt aludni. 120. Reggel, mikor 
befejezték a reggelit, az öregasszony azt mondja a fiának: „Most vidd az asszonyodat 
az ő sátrába! 121. Éljetek a földön világban, néha gyertek el vendégségbe! 122. Szava-
imat el ne felejtsétek! 123. És most készüljetek és induljatok!" 124. A lány a fiúval 
visszatért a földre. 125. Ugyanazon az úton mennek. 126. Egy kis idő múlva elértek a 
kijárathoz. 127. Ennél a nyílásnál megállva a fiú mondja a lánynak: „Menj előre! 128. 
A kijáratnál csukd be a szemed! 129. Ki ne nyisd a fényig! 130. Aztán majd meglátod: 
veled szemközt fog állni a fivéred sátra. 131. A sógornőd kint a szánt fogja leszedni. 

133. Meglátva téged, a sógornőd majd odamegy hozzád. 134. Ne engedd magadhoz! 
> > > 

39 A nganaszanokat egy külön erre a szolgáló sapkában temetik el. 
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135. Мэй ni gomtagig, gabuta d'à munugag: matamta mejgaa, mata kuñd'i gamsuSit'a 
gonaa noriSifa huagaa. 136. Ñininta huajmuj, luuj serigaa. 137. Ninira, gahura nakiira 
d'ali baimani ñikuagaj matüSü". 138. Nakiira d'ali bauhii", matüöüsa tujkuagaj." 139. 
Tañi"ia munud'a g'antu kobtuamtu bandu"ua d'il'i"a siamani. 140. Kobtua horatu 
d'aSiküni ñininti ma" каРатГ'а. 141. Kuñi"ia g'antu d'ebtaSahü", tañi"ia bañd'a 
meliSi"iti. 142. KüS'atunda matu kuñd'i tuumtu t'ini"a, t'ajSiti hiri"a. 143.Tagata 
kat'ami"a - t'iiüjt'ü kunsimam sjlifakiia kuntubaSa". 144. Kobtua tandamti ki5i"a. 145. 
HoraSu arakara numajka t'üüjkata nansu"i§a. 146. Kobtua siñarirsi mununtu: 
„Kuabuad'aa g'antu ñanditi. 147. Damursa satid'i tati g'antu mununtu: „Mala hunsaa 
ñaSita meliSagag!" 148. D'antu kobtua ñini huajmuj, luuj seri"a. 149. Siti huajmat'ü, 
luut'ti sinta huanu"o. 150. D'alid'a kobtua maôamtu hunsaa ñaSita meliôi"a. 151. Tanda 
d'alimani, gonaa siti d'alimani ñinigajfi ñisiagaj matüSü" d'aSati. 152. Nakiira d'ali 
bautunda g'antu huajmut'U, luufii sürü gil'a toku"o. 153. Tagata kobtua ñinigaj bansagaj 
d'aôati tuu"ogaj. 154. Tanda hua bañd'a" gu"aSa maôul'i"a". 155. Tanda d'aligata g'antu 
ñininti nanu gu"ajt'anu konigkatigaj basud'a. 156. Tujhü"nünti, hel'id'amani taSukatugaj 
babij. 157. Tañi"ia ñilimindig kunda hüa baud'U"a. 158. Hüa bautunda ni kuad'ümuñüa 
riüal'i"a. 159. Kanagtia kit'aőaa bautunda kuad'ümuóu mununtu: „Nemi buaSu ñigig 
ganabta"? 160. Konisitami istia d'a5atu maSajsa. 161. Ñininta d'a muña"! 162. Mi 
ñolhü"kügü, ñibtagi?" 163. Niti tanda" buaSu" ñininti d'a d'ebta"a. 164. ÑiniSi 
mununtu: „Тээ, maSajsa konibi"ti ñaagaa." 165. Tanda d'ali suad'ü"agaj. 166. Tagata 
t'üü"agaj manua hiram'agkumti. 167. Tanda hiram'agku kunsimani taasabta, kandasabta 
hUt'a"agaj. 168. Tagata sihad'ütüa saraamanu heSititigaj. 169. Kuñigüa nansu"ogaj. 170. 
Kuad'ümuSu mununtu: „ Э т а mala meliSa"! 171. Mana ñaagai" d'il'siti"! 172. Timin'a 
koni"ki"am ñemjna ma5a d'a. 173. Tana kantagita gamsuj, t'üöaj, d'iraj sahud'a"! 174. 
Tuula hiiati" lagigaa d'alid'a. 175. Ñemima iñsüóüsa tujsüSa. 176. Tujhü"tü, mata ñisiSa 
t'i", gua kunsimani bigilasiSi". 177. Tana gamsutini, t'Utini tul'a t'inta"! 178. Tañi"ia 
ihü"tü, ñemima gamursuta. 179. Ñemima gamsuj kandatu kuñd'i setasita. 180. Tagata 
tana ñüanta nanu huusiôa d'o5aküürsa. 181. Ñaagai"d'il'siti"! 182. Ñüamta imid'indati 
mikaara d'oSinagati. 183. BuaSaña ñaagai" d'il'siti"!" 184. Tañi"ia munud'a kuad'ümuóu 
iñsüSüsa bii"iai5a ñeminti ma5a d'a. 185. Ni kuad'ümuntu buaSumanu bañd'a t'entiri"a. 
186. Tagata ini"ia"kumti baral'i"a. 187. Kua t'ibüt'ani bantini iñsüSa d'el'i sojbu"o. 188. 
Ni bigil'i"a guamanu bandi. 189. Ini"ia"ku gu"a5a taatanu tujh"atu. 190. KantaSu fetua 
ani"ka"a. 191. Tagata ini"iaku nansu"i6a, ma5a kuñd'i bigil'i"a. 192. Ni d'oSakuu"o, 
ñüamtu ñinti ini"ia"kuta mid'a" ño5inagati. 193. Damsuj, t'üöaj, d'iraj tuu kuñd'i 
d'übai"a. 194. Ini"iaku gonai" huul'i"a ñüa ño6inagati. 195. Ni ñüamti kamkarasa babü" 
d'era totibti"a. 196. Tanda hua ini"ia"ku gonai" mununtu ni d'a: „Ñüara ñoSinagana 
taSu"! 197. Kuñi"ag3rifa ñisiSama mía"!" 198. Ni gonai" tagañika tata"bti"a. 199. 
Tagata ini"ia"ku gua kunsimani nansud'i mununtu: „Ñüamta ñoSinagana 
gosa5ukabü"ta, tati ñüamta ñisiSara maalakal'it'a". > > > 
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135. Ülj le a földre, mondd meg a sógornődnek, állítson fel neked a sátrat, hozzon be 
ételt és edényeket. 136. Hozza be a fivéred csizmáját és ruháját. 137. Fivéred és a só-
gornőd három napig ne menjen a sátorba. 138. Mikor eltelik a három nap, akkor men-
jenek be a sátorba." 139. Ezt elmondva a fiú a lányt a kijárati nyíláshoz emelte.140. A 
lány szemei előtt megjelent a fivére sátra. 141. Ahogyan azt a fiú mondta, mindent úgy 
csinált. 142. Reggel a lány a sátorban tüzet rakott, és teát főzött. 143. Aztán meglátta, 
hogy az ő takarójában valaki fekszik. 144. A lány felkeltette őt. 145. A takaróból egy 
szép arcú fiatal jött ki. 146. A lány ezt gondolta: „Úgy tűnik, ez a halott fiú." 147. Mi-
kor befejezték az evést, a fiú ezt mondja: „Építsd a sátrat egy másik helyre!" 148. A fiú 
felvette a lány fivérének a csizmáját és ruháját. 149. O a saját csizmáját és ruháját leve-
tette a sátor tiszta helyéré. 150. Nap közben a lány a sátrat egy másik helyre állította. 
151. Ezen a napon és még kettőn a fivér a feleségével nem jött vendégségbe. 152. Mi-
kor eltelt a három nap, a fiú a csizmát és a ruhát a hóba temette. 153. Aztán a lány fivé-
re a feleségével eljöttek hozzá. 154. Ettől kezdve mind egy sátorban éltek. 155. Ettől a 
naptól fogva a fiú a lány fivérével együtt járt vadászni. 156. Visszatérve, egyformán 
hoztak vadréneket. 157. Ahogy így éltek, eltelt egy év. 158. Egy év elteltével a feleség 
fiút szült. 159. Néhány hónap elteltével mondja férje: „Nem felejtetted el az anyám 
szavait? 160. Nekünk el kell mennünk hozzá vendégségbe. 161. Szólj a fivérednek! 
162. Elenged-e minket vagy nem?" 163. A nő elmondta ezeket a szavakat a fivérének. 
164. A fivére mondja: „Rendben, el kell mennetek vendégségbe." 165. Ezen a napon 
útnak indultak. 166. Aztán elértek a korábbi a dombocskát. 167. Aztán a domb belseje 
felé rénestül, szánostul utaztak. 168. Aztán síkos úton utaztak. 169. Valahol megálltak. 
170. A férj ezt mondja: „Itt állítsd fel a sátrat! 171. Engem figyelmesen hallgass! 172. 
Most elmegyek az anyám sátrához. 173. Te a szánokból húst vegyél, nyers és főtt zsírt. 
174. A tűz nappal mindig égjen! 175. Az anyám utazó szánon fog jönni. 176. Mikor 
megjön, a sátorba nem megy be, hanem benéz a bejárati nyíláson. 177. Te hússal és 
zsírral tápláld a tüzet! 178. Ha ez így lesz, az anyám enni fog. 179. Az anyám húst tesz 
a saját szánjára. 180. Aztán téged a gyerekkel meg kíván csókolni. 181. Figyelmesen 
hallgass! 182. Add a gyereket a nagyanyjának, hogy megcsókolja! 183. Jól figyeld a 
szavaimat!" 184. így beszélve a férj egy utazó szánom elment az anyja sátrához. 185. A 
nő a férje szavai nyomán mindent előkészített. 186. Aztán elkezdte várni az öregasz-
szonyt. 187. Kis idő múlva kint hallatszott egy utazó szán zaja. 188. A nő kinézett a be-
járati nyíláson. 189. Az öregasszony, úgy tűnik, egy rénen jött. 190. A szánja nagyon 
nagy. 191. Aztán az öregasszony felállt, és benézett a sátorba. 192. A nő üdvözölte, de 
a gyereket nem adta oda az öregasszonynak megcsókolni. 193. A húst, a nyers és a főtt 
zsírt a tűzbe dobta. 194. Az öregasszony ismét kérte a gyereket, hogy megcsókolja. 
195. A nő a gyerekét átölelve a fekvőhely közepéig hátrált. 196. Ezután az öregasszony 
megint mondja a nőnek: „A gyerekedet add ide, hogy megcsókolhassam! 197. Semmit 
sem teszek vele!" 198. A nő tovább hátrált. 199. Akkor az öregasszony a bejárati nyí-
lásnál állva, mondja: „Ha nem adod ide a gyereket, hogy megcsókoljam, akkor ez a 
gyerek veled nem marad. > > > 
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200. Nanuna kondusutama. 201. Bajkuara tab ta kondusutama. 202. Tana qonanta 
ñininta т а б э d'à konisiSaq. 203. Kou hotad'amintani ñininta mata t'iisiőag. 204. 
Matanuntu naagai" buasutaru". 205. KüS'atucTa ninigajfa ñisiSindi nansu", til'iata 
küő'asuSaq. 206. Tagata iñsüSüsa büüsüSiq qam'ajd'üma ñininta maSa d'a. 207. Taat'a 
sad'aamanu bañd'a" banusuSuta". 208. Tana miad'isi konisiSaq. 209. Sajbamti d'alitani 
ñininta mata t'iisiSaq. 210. Donai" ñaagaamani buasutaru". 211. Hiiñd'a ñat'a kundalad'a 
kuasuôa". 212. Küó'atud'a gonanta nansusiSii). 213. Tagata taatini konisiSaq. 214. 
Najbitaa koruSaj kafamasuSaq. 215. Koruti" t'üübü"ta, sad'aamta d'üsuóam." 216. 
Tañi"ia munud'a ini"ia"ku bandi qoñd'i"a. 217. Donsiriatindati ni ñüaSi küü"üa. . . 218. 
Tanda huanu kuad'UmuSu tujmunufü. 219. Mata t'iid'i ninti d'a d'omtuki"a: „D'aSata 
munud'üam-ta", ñüara ñemintana d'oSakürsa mikara! 220. Timin'a nanunta ñisiSam 
kou". 221. Nüamta ñoSakunagatu misia ihü"ta, timin'a kuabuad'üa" qanasana" maSajsa 
d'o5ülahua5a" qanua qanasanu"d'a. 222. Til'iad'ata ñiióata ñisiSa" maôajba" ñatuq d'a." 
223. Tarii"ia munud'a kuad'ümuSu bandi qoñd'i"a. 224. Kuabua ñüamti mintalasi 
ñeminti maSa d'a taatini bii"iai§a. 225. Tanda hua ni miaôamti bat'alasa susujkia 
kunsimani hursi"a. 226. Bandi qonsid'i ñininti maSa d'a kona"a. 227. Kou 
hotad'amintani ñininti. mata fii"a. 228. Hiiñd'a ñinigajt'ü kundualad'a küü"üagaj. 229. 
KiiS'atud'a ni qonaraatu nansu"i5a. 230. Tagata qam'ajd'üma ñininti maSa d'a bii"iai5a. 
231. Dam'ajd'üma matanu ñinigajt'ü tabta küü"üagaj. 232. Ni miad'isi kona"a. 233. Kua 
t'ibüt'ani koruti" tuu"o. 234. Tagata kuad'üad'aa ini"ia"ku sad'aamti d'Uku"o. 235. Balta. 
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200. Magammal elviszem. 201. A férjedet is elviszem. 202. Te magad egyedül vissza-
mész a fivéred sátrába. 203. Naplementekor bemész oda. 204. A sátorban jól el fogtok 
beszélgetni. 205. Reggel a fivéred a feleségével nem fog felkelni, egyedül te ébredsz 
majd fel. 206. Aztán te egy utazó szánon elmész a másik fivéred sátrához. 207. Az úton 
az összes réned elfárad. 208. Gyalog mész. 209. A hetedik napon bemész az idősebb 
fivér sátrába. 210. Megint vidáman beszélgettek. 211. Éjszaka az idősebb fivér a fele-
ségével meg fognak halni. 212. Reggel te magad felkelsz. 213. Aztán réneken utazol. 
214. Aztán észreveszel távoli házakat. 215. Amikor bemész a házakba, elveszítem a 
nyomodat." 216. így beszélve az öregasszony kiment. 217. Ahogy kiment, a nő gyere-
ke meghalt... 218. Aztán megérkezett a férje. 219. Belépve a sátorba, veszekedni kez-
dett a feleségével: „Mondtam neked, add a gyereket az anyámnak, hogy megcsókolja! 
220. És most nem maradok veled! 221. Ha odaadtad volna a gyereket, hogy megcsó-
kolja, akkor most a halott emberek mennének vendégségbe az élőkhöz. 222. Miattad 
nem fogják egymást meglátogatni." 223. így beszélve a férj kiment. 224. Fogta a halott 
gyereket, és réneken elutazott az anyjához. 225. Ezután a nő vezetve a saját fogatát, 
visszament a felső világ kijáratához. 226. Kint megállt, majd elutazott a fivéréhez. 227. 
Naplementekor bement a fivére sátrába. 228. Éjjel a fivére és a felesége álmában meg-
halt. 229. Reggel a nő csak maga kelt fel. 230. Aztán elindult a másik fivére sátrához. 
231. A másik sátorban is mindenki meghalt. 232. A nő gyalog ment. 233. Egy idő múl-
va a faluig ment. 234. Ekkor a halott öregasszony elvesztette a nyomát. 235. Vége. 
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NÉPI BÖLCSESSÉGEK 

15. Danasanu karsuad'a riiimani buaöu 

1. Kou hotad'ami baimani fiirat'ü t'etua d'aba"tubü", küS'ahü" bia8i"a isüSa, 
sorulasüSü". 

2. Sürüd'a hotad'ia" guantanu siSajt'übü", nokur'anu t'esagaa isüSa. 
3. D'endu" rjuantanu sanirhü", gu"aSa - siSi d'ali bautunda kotara"a isüSa. 
4. Bantunu kit'aSaa larbajtübü", küS'ahü" d'ümürísüta. 
5. Hiind'a tonsibbi", küS'ahü" d'ümünsüta. 
6. Hojmarunda kifaSaatanu hüati" kotara"a ihü", norud'a t'etua fesagaa isüSa. 
7. D'alid'a nenaqka" qamanturhü", hiind'a sorusuta. 
8. Hiimhi" bana" sürü ni tont'arhü", hiind'a t'etua koSu d'ilasiSi". 
9. Kad'üa" sojbübü", kad'üa" nibi" qaSu", nisiSa nokur'anu sorula". 

10. Norud'a d'ebtu" riibi" t'etua taira", noru kuntaga"a bai isüSa, t'esisita. 
11. Taqa süd'ütanduta d'aquru" nini qukagaa quSa ihü", mal'kümsa kit'a8aatanu t'esitia 

isüSa. 
12. Norud'a kahi qukaga ihü", taqa t'esitia isüSa. 
13. Sira"a kaku heqga kantagal'ifa t'iisita. 
14. Tarumtugujsa naa biSikata ani"amanu qaSumtugujfü. 
15. Dontana" hontia balua"t'übsanamtu nisiSa qatarubtu". 
16. Nüamta, ini"iamta, nemimta balua"t'übtübü"ta, riilutata mund'ükümsüSai]. 
17. Hunsaaj hikabtigujhi"ta, tiqkal'it'ata ni" huaqga". 
18. BuaSumtu riintu hontia ganasa nisiSi" hündü"l'a". 
19. Donda band'a kamasüta, maőa d'ej manta. 
20. Bajka"a nüanti nüad'aj cenimtigujhi"t'i riaagaa. 
21. Siad'araatani sanirhü" nend'almaku. 
22. Naagaa naa ni masautua kit'aöaraki horatu d'üjhua. 
23. Sili d'ed'imti, nemimti heli"sit'i, tati mera baőuasüta. 
24. Bah'a buaSu saa ligumuna hira. 
25. Bah'a taatini kuntagud'a nisiSai] koni"! 
26. Eisa"a basutua d'orjgujt'i qaSukita tumtamuna hira. 
27. KintaSitia ma" torauSa ninti d'üa". 
28. Bua5üküd'a"a siad'a loqhari nisiSa t'eraSi". 
29. KaSifial"ai" d'ebtumaa" buaSu" maunta sohanaraSa". 
30. Tunti qül"aSa nanu ninti nirüsiira". 
31. Naagaa süar bah'a karsumahu qatumsita. 
32. Kurad'i kanta, tarad'i taat'ügujt'üa. 
33. Kaali" nisiSa" heliSi" maagal'ifatanu. 
34. Kahi basuőa t'ühani d'emb'at'a ni" d'emninta"! 



14. Szólások 

1. Ha naplemente idején a felhők nagyon piroslanak, holnap erős szél lesz és esni fog. 
2. Ha télen az égbolton ragyognak a csillagok, hamarosan erős fagy lesz. 
3. Ha az égbolton az északi fény játszik, egy vagy két nap múlva erős hóvihar lesz. 
4. Ha fent (az égen) a hold zavaros, másnap havazni fog. 
5. Ha éjjel talajmenti hófúvás van, másnap havazni fog. 
6. Ha januárban végig hóvihar van, tavasszal erős fagyok lesznek. 
7. Ha nappal a szúnyogok fájdalmasan csípnek, estére eső jön. 
8. Ha este a kutyák a havon fekszenek, éjjel erős vihar kerekedik. 
9. Ha mennydörgés dörög, és a villámot nem látni, eső egyhamar nem jön. 

10. Ha tavasszal a vadludak ritkán repülnek, a tavasz hosszú és hideg lesz. 
11. Ha nyár végén sok a bogyó a tundrán, novemberben hideg lesz. 
12. Ha tavasszal sok a fogoly, hideg lesz a nyár. 
13. A fehér köd még a fekete rénszánt is elrejti. 
14. Az elválás jobban megsebez, mint a nganaszan nyila. 
15. Akinek van esze, az nem mutatja a sértődését. 
16. Ha gyereket, öreget, nőt sértesz meg - egész életedre lesántulsz. 
17. Ha megijesztesz másokat, te magad ne fuss el! 
18. A szavát be nem tartó embernek nem lehet hinni. 
19. Az ész úgy fog mindent össze, mint a sátorlap a sátrat. 
20. Az öregembernek kell az unokákat tanítani, 
21. A nyelvvel könnyen lehet játszani. 
22. A nganaszan nő arca kerek, mint a telihold. 
23. Aki apjának, anyjának segít, az gyorsan fog felnőni. 
24. A csúnya beszéd megsebezheti a szívet. 
25. Rossz réneken messzire nem jutsz. 
26. A lusta vadászt a csapdájáról lehet megismerni. 
27. A füstölgő sátor a munkának nem akadálya. 
28. A fecsegés a gyomrot nem tölti meg. 
29. A hiába kimondott szavak a földre hullanak. 
30. Róka a farkasnak nem barátja. 
31. Az igaz barát a bajban ismerszik meg. 
32. Amilyen a rénszán, olyan a rénpásztor. 
33. Könnycseppek nem segítenek. 
34. A ruhára ne akkor tegyél foltot, amikor fajdra vadászol! 
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35. Tuj ñi" ЬэГапШШ", tana feninti,. 
36. Buaôu tabtaria kiimaaraku segkiaj ifiia, tabta d'onda"laku imughua". 
37. Kou manakü" gatumhü"tü, nigü"la8ig, kou hotakabi"afi fühani qonai" nigü'TaSii). 
38. Nita ñaagai" karanaga kifaôaa d'à qantamaSiq. 
39. D'ed'iti kuabii", i]al'ir(ü)tü rçad'abtaa kanasuta. 
40. ÑüaSata qatumhi", maSajfatad'a d'irhia d'ega". 
41. Babij koSutua q'antu ni serasita. 
42. Basu8a tand'atanuntui] qatad'üad'aaSui) ninti" tarl'üsiiSü. 
43. Karsu tarad'i: kondüma ñel'üsa t'esagatani kam'a"lusü5i", taqad'a neniqkand'i" 

qamlubturusuSi". 
44. Mafia taa kojka htiata ñüad'at'ita kamVlurpi". 
45. Dukaga ñüa hontia ni maSa t'erati" qamsuSut'i hirinagati mil'isiÖita". 
46. MaSajsüad'aa rjamsu kubutu nanu nintia" siiP'a". 
47. Naküra bajka"a" kumuqhü"t'üq d'indi"; tañi"ia ihü"ta, siarl'a ñintu ani"a. 
48. Dül"a8a, qarka t'imintini ñiad'amti mal'ibtitia d'aqura karsu t'enintia. 
49. Darka t'ütanu ñakimaa d'indatanu ñerabtaa biSitaninta d'eriöisiöara. 
50. Bajka"a d'a5i"küni ñi" qomtü", numaqku bajka"a d'a koniqaa! 
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35. Féld a tűz haragját, mindent tud rólad! 
36. A beszéd olyan, mint a hüvely nélküli kés: légy vele óvatos! 
37. A Napot tisztelni kell, akkor is, amikor először feljön, és akkor is, amikor lemegy. 
38. Hogy szerencsésen szüljön a feleséged, kérj áldást a Holdtól! 
39. Az apa halála után az örökséget a fiatalabb fivér kapja. 
40. Amikor gyereked születik, vágj a vendégeknek fiatal rént! 
41. Az a fiatalember, aki réneket szerzett, feleséget is fog szerezni. 
42. A zsákmányt, amit a család fogott, a nőnek kell elosztania. 
43. A törvény parancsolja: a gyilkost bűnhődésként fagyban levetkőzve kell megkötöz-

ni, nyáron a szúnyogoknak kell kitenni. 
44. Fehér-tarka szellem-szarvast őrizzétek nemzedékről nemzedékre. 
45. A sátorba, ahol sokgyerekes nő van, húst kell adni okvetlenül. 
46. Ajándék lónak ne nézd a fogát! [A bőrös ajándékhúson ne háborodj fel!] 
47. Hallgasd meg három öreg mondandóját, s meglátod, hogy a bajod nem olyan nagy. 
48. Aki övét farkas és medvefogakkal díszíti, ismeri a tundra törvényét. 
49. Azzal az íjjal találsz első kísérletre, amelyiket medvezsírral kentél be. 
50. Öregek előtt ne ülj le, fiatalnak kell az idősekhez mennie! 
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16. TumtaSa" 

I .Tagad'a hotama, sürüd'a sirajkua imughuandu". 
2. Nat'i nanu somd'airügaj, siligaFifa nat'i ninti d'ohinandu". 
3. HeSititi, heSititi, sad'aamti siligal'it'a ninti ga8ü". 
4. Hiighi" riisi ga8u" tuu"naru, küS'atud'a nisi ip8u" büü"naru. 
5. Nilibi"t'i, sejmit'i sagürü", kuabü"tü, sejmit'i tabta sagürü". 
6. Nagürbii" kuad'Umu ganasa natüg gabtagita kam'a"tu". 
7. Dil'aSu bansa hegka, bantu5a kasititi. 
8. Hütatatu t'etua anika"a, gojbuaSu tati"l'iai" t'etua sealaku, nasi"riai" ga8uti. 
9. Taga baimanu d'otürii, sürüd'a kuntumumbata8a. 

10. Siti mentibi"ta, sakütürü, büü"nantubü"ta, tana nisi8a riolhaSu". 

(1. Kehi; 2. Dua"; 3. Danduj; 4. Dambu; 5. Koli; 6. Düü"; 7. Nitaa; 8. Karia; 9. Darka; 
10. D'ogguj) 
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16. Találós kérdések 

1. Nyáron szürke, télen fehér. 
2. Egymással versenyeznek, de egymást elérni nem tudják. 
3. Utazik, utazik, de nyomát senki sem látja. 
4. Este nem látni jövését, reggel nem látni menését. 
5. Amikor él, szemei néznek, mikor meghal, szemei akkor is néznek. 
6. Harminc férfi tartja egymást a hajánál fogva. 
7. Alul az egész fekete, felül gőz jön belőle. 
8. Termete nagyon nagy, bár a feje nagyon kicsi, alig látszik. 
9. Egész nyáron jár-kel, télen lefekszik aludni. 

10. Ha megmozdítják, megharap, ha el akarsz menni, téged el nem enged. 

(1. Fogolymadár; 2. Lábak; 3. Csónak; 4. Álom; 5. Hal; 6. Sátorrudak; 7. Üst; 8. Ösz-
tökélő rúd (rúd, amivel a rénszarvasokat hajtják); 9. Medve; 10. Csapda.) — 

1. Csónak (rjanua yanduj) 

2. evező (tuabsa) 

3. bőrpárna (qomteu) 

4. ülődeszka (noria) 
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RITUÁLIS SZÖVEG 

1. TaMaaHbi, T3M33Hbi! 
Tamaani, tamaani. 

(Ezek a sámánszertartás hívó szavai.) 
2. M3H3 hhm3 Eaca /^HH^ya, 

A nevem Vasló, 
3. caőacKa HHra H3Hcy"Mbia. 

a szovjet hatalom alatt megjelenő. 
(A sámán egy viszonylag fiatal segítőszelleméről van szó.) 
4. EaH/ie Tbiy íjaőyTyM, 

Mindegyikötöket látom, 
5. aeKSHbipyMynayTy" 

amíg ti készülődtök 
6. M3H3 Tbiij canepyH/iyM. 

(addig) én megszemléllek (benneteket). 
7. MacKsöaa xopsT3Hy 

A moszkvai tartózkodás idején 
8. M3H3 íjaHÖsyatosflesM. 

én vagyok az, aki dolgozott. 
(Utalás arra, hogy 1988-ban a moszkvai folklórfesztiválra ez a segítőszelem kísérte el Tubjakut.) 
9. .ZJiopna HK»3M3 SMS MSYIRO 

Jura fiam, erre a földre 
(Jurij Sejkinről van szó). 
10. ceÜMbiHe TSTyöaőyy! 

elhoztad a szemeidet! 
11. CEHH HK)3M3 3M3 MAYIM 

¿enja fiam erre a földre 
(Eugen Helimskiről van szó.) 
12. xop3MT3 T3Ty6a8yy! 

elhoztad az arcodat. 
13. IJaMHaHKyaHio" flepyraHe, 

A többieket nem ismerem, 
14. MscKsőaa xop3T3 HHCHHHC ceÜMbwe". 

a moszkvai tartózkodás idején (őket) nem láttam. 
15. HaarsH" .aapaöaTyryMy"! 

Köszöntsük egymást jól! 
16. Taxapnaőa mshs MayneMS Xorapbis hhmh' xnaijxbi. 

így, az én földemet Hoteryenek nevezik. 
(Ezzel hívja a segítőszellem Tubjaku legfőbb szellemét Hoteryet.) 
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17. Лабсэка"ку Дицимиа"ку, 
Kis Gyingimjaku 

(Nacfezda Kosterkináról, Tubjaku lányáról van szó. О a jelenlevők között a legfiatalabb.) 
18. маадяа сауле xyy"a нагэмту дялы мэлчитэну сэйбулэха"? 

miért szólalt meg a zajod három nappal ezelőtt? 
(Nacfezda Kosterkina és férje (Anatolij Bobkov) a szomszédokkal folytatott vitájáról van szó, 
amikor is Bobkov elsütött egy fegyvert.) 
19. Хубу"туэ битибэ мэнэ ницум кэмубусюэдеэм? 

Hát én nem vagyok az, aki elkapta a keresztben repülő töltényt? 
20. Толя нюэ, нюэнтэ десы, 

Tolja fiam, gyereked apja 
(Anatolij Bobkovról van szó.) 
21. маа сиэрэ биарычесы си§и циндэ биарэбиаты? 

milyen dolgot téve, két csövet nyitott ki láthatólag? 
22. Тэт\ нюэрэ эмны уомтууээ, 

Ez a gyereked üljön itt, 
(Bobkovról van szó.) 
23. койкумтарэ буэбу тэтуцээ: 

adjon bálványköszöntő szavakat: 
24. „Цонэи", мунуцээ, эмлэди сиерэ никуэм цонэи" биарэ", 

„Megint - mondja - ilyen dolgot megint nem teszek, 
25. Хотэрыэ, цутадюбэ 

Hoterye, biztosítékként 
26. цойбуамтэ цуталэтэ! 

birtokolja a fejemet! 
27. Чими"т1э хоймэгээ корутэ ни" нендирмэбту". 

Ne engedj a házamra leszálló sötétségbe csúsznom. 
28. Цонэи" буэбунэ тагэ цонээ нэмбэ сиерэ ментабинэ, тээ чюхэны цойбумэ 
дюкэ" нилы"." 

На az adott szavam után megint rossz dolgot cselekszem, akkor a fejem elveszett." 
29. Тахариабэ нягэи" буэгуму"! 

így, beszélgessünk! 
30. Сэцхэляцкэ цэбымлэмы бэнсэ наадине. 

A sámánolásra alkalmas öt mind nálam van. 
(Tubjaku öt segítőszelleméről van szó.) 
31. Эмы"ыа ихунэ, мэнэ нимэ Сярукиаичуэм, 

Vajon így, az én nevem Szégyentelen, 
(Azaz teljes nyíltsággal lehet beszélni.) 
32. тэнш"иа тэсиэбэ няагэи" буэгуму", 

így és most beszélgessünk, 
33. курэди кэрсу дусытэцым? 

milyen dolgot fogok csinálni? 
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34. Taxapnaöa M3H3 Haa^eMa, ŐSHCS ijycbiMa jiyjiHTbiTbi. 
Most mi van nálam, minden dolgom rendetlenségben van. 

35. Ebisjis MyHyöyTy": „TaH3 yycbipa yycbiyKsna"!" 
Tegyük fel, hogy ti azt mondjátok: „Foglalkozz a magad dolgával!" 

36. T3HÍHnHa HXy", Ö3HC3 CH3pM3 6bIHflÍ"CHT3. 
Ha ez így lesz, akkor minden dolgom elintéződik. 

A következő részben Nad'ezda Kosterkina beszéde olvasható, aki azt kéri, hogy a tör-
ténteknek ne legyen következménye. 

3 7 . Haa raH 1 ' HK>3M3 YS5NT3TBI. 

Jól van, a gyermekemnek igaza van. 
3 8 . MSH3 3Mbi"bia HXYHA, ÖSHCS CAÖACKS HHRA HHMH"TÍ3M. 

Ha én ilyen vagyok, akkor én az vagyok, akit szovjet erőnek neveznek. 
39. Hio3T3 Haa"a öyaijas, 

Beszéljen a gyerekeid apja, 
40. Maaraa XoTapwa 

erős Hoterye 
4 1 . TbiMHHia qaT3T3Ty 

most várja őt 
42. ,HHyHMHa"Ky öaapöaMS, 

Gyingimjaku, gazdám, 
43. H3MŐ3flaa HH" őaÖTya", 

a rossz irányába ne hajolj el, 
44. MaHTÍMy flio6yMT3 K3MH"3M3. 

elkaptam a jobb kezedet. 
(Amíg a szellemmel beszélt Nad'ezda Kosterkina jobb kezében egy pálca volt, amivel a bálványt 
kopogtatta köszöntésképpen.) 
45. MacKaöaa xopsroTa ^eSypciosziea 

A moszkvai tartózkodás idejéből 
46. 3MTbi xyaapa KycHMHpa. 

ez a te fatámaszod. 
(A szertartás alatt egy nyírfa botot használtak, amibe egy arc volt faragva. A nyírfa ágat Tubjaku 
Moszkvából hozta.) 
47. JIaj jySy"K36yT9 MyHycyőay: „Macioöaa xyaa, HHjibiTbia xyaa, Kya xyaa!" 

Ha rákiáltasz, ezt mondod: „Moszkvai fa, élő fa, nyírfa!" 
48. /JiopHa moaMa, Haaran" zispsöaSy"! 

Jura fiam, köszőnts! 

Jurij Sejkin beszéde következik, aki köszönti a szellemeket, majd Anatolij Bobkov követ-
kezik, aki fogadalmat tesz. 



49. Тэмээны, тэмээны! 
Tamaany, tamaany! 

50. Микулуска Диндуа 
Mikuluska-ló 

51. цэбитэндыц, няагэи" цэбитэндыц. 
igazad van, nagyon igazad van. 

52. Змлэди сэдеэ, цадюмуэ сэдеэ мэнэ дерутумэ. 
Ilyen utat, tisztátalan utat nem ismerek. 

53. Мэнэ нимэ Быбэ Тацу. 
Az én nevem Víz Tangu 

54. Тэцэдемы быбэ нялыдемы"тыэ, 
A nyári szállásról vizet vevő 

55. гэрэдэ нилыты сяйбэ мэу черэ 
városban élő hét nép 

56. быбэ бэтудюэдеэ, чеситаэ быбэ бэтудюэдээ; 
vízzel felnevelt, hideg vízzel felnevelt; 

57. тэндэ цусытыэ десымэ-немымэ; 
ezt (a vizet) csináló szüleim; 

58. талу цэмсубэру", хицхи" цэмсубэру" - HHMTÍ тэцэмунту бы", 
a holnapi étketek, az esti étketek - a neve nyári víz, 

59. кинсиэру" бы", хебытыэ бы", биаршчэ бы", 
lentebb található víz, folyó víz, nyílt víz. 

60. Тэндэ цусытыэ эмэдялыгэтэ 
Ettől a dolgos naptól kezdve 

61. канэ дялы бэитэ 
néhány napig 

62. цудитэцым, нюкуй? 
dolgozni fogok, gyermek? 

63. Канэ цана"салу", канэ мэу черэ эмэдялы туйчюэ? 
Hány ember, milyen föld népe a ma (ide) eljövő? 

64. Няагэи" буэцуру", мэнэ нимэ Хотэрыэ цубулю. 
jól mondjátok a nevemet Hoterye egyénileg gazdálkodó. 

65. Нерэбту"ку" мундэ"ки"эм: 
Először azt akartam mondani: 

66. тэцэ дерде цуэ дялы, 
nyárközepi napja istennek, 

67. куэ хуаа бэбуайлему, 
növesztésre alkalmas nyírfa, 

68. нирку хуаа бэбуайлему, 
növesztésre alkalmas nyárfa, 
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69. селу баби" бэёуайлему, 
növesztésre alkalmas csupaszszarvú rén 

70. хорэбиайне сиэмтындэ, 
amikor az én levelem kilyukadt, 

71. мабайчане няйбыгэтэ имэдеи" 
messziről jött vendégeim 

72. эмэдялы чии-пндэ, 
amikor ma bejöttek, 

73. цуэбэбтэ сунсубэнэ 
az én egyetlen rokonom 

74. Толя нюэ, нюэ"кунэ 
Tolja fiam, fiacskám 

75. си8и циндэ биари"миэ. 
két puskacső kinyílása. 

(Az említett lövöldözésre aznap került sor, amikor az észt kutatók a faluba érkeztek.) 
76. Котурээ сээ, тудюэ сээ 

Kotura szíve, haragos szív 
(Kotura a halál istene.) 
77. нигэлкубэм нириэбыбты", 

ne hozzam egy szintre, 
78. Толя нюэ, нюэ"кумэ, 

Tolja gyermek, fiacskám 
79. сээ дюку"муэдеэ! 

elveszett szíve! 
80. Сэцхэляцкэ цэбымлэмы 

Öt, sámánolásra alkalmas 
81. нюэ"кумэ маагэи" ситэрутэ! 

erősen védjétek a fiacskámat! 
82. Хуэбта"а сиэртэны 

A legutolsó esetben 
83. нюэ"кумэ цучюгуэм. 

engedem el a fiacskámat. 
84. Эмэдялы хуцкэлэса 

Ma, elengedve 
85. мэнэ неры"тш" нюэ" эмэдялы нэнсутындэ, нюэнэ нэмбэ сиэрэ биари"миэ. 

amikor ezen a napon megjelentek a felém forduló emberek, az én fiam rossz dolgot 
tett. 

86. ЛэбтГма"ку, Цомтума"ку, 
Lebtimaku, Ngomtumaku 

(Lebtimaku - Leonid Kosterkin, Tubjaku jelen nem lévő fia, Ngomtumaku - Jurij Borisovic 
Kosterkin, Tubjaku jelen nem lévő rokona.) 
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87. нера"а хонээбэтэ нэцхэ цинтэ ницэибэ биарэгэлэ"! 
a rossz csövet, amely nálad lesz, ne nyissátok ki! 

88. Котурэтэ тудюэ сээ 
Koturád haragos szíve 

89. эмэ нигум сецкэлэбтГ'. 
nem engedem, hogy itt megszálljon. 

90. Тэндэ тага мундэ"ки"эм: 
Aztán ezt akartam mondani: 

91. хунсэ"куэ цуэ дялы, 
az elmúlt napja istennek, 

92. нюэнэ коу8э"муа"ку, 
gyerekem rövid napon tartózkodása, 

93. хейбы дялы берэтындэ, 
amikor elmúlt a meleg nap, 

94. хунсэ"куэ цуэ дялы, 
az elmúlt napja istennek, 

95. кэу баби цамтэ дюлсыдемы 
a jávorszarvas szarvának lehullása idején 

96. баби деди селу баби цамтэ дюлсыдемы, 
a csupaszszarvú rén apjának szarva lehullása idején 

97. няагэи" чебэбтысы, 
amikor minden közeledett, 

98. эмэдялы мабайчанэ 
ma a vendégeim 

99. немыгэтэ талацкээ цонди"мыэ цуадеэ 
volt ajtaja az anyából való szerencsés kijövetel idején 

100. нялыцкээ цуэ биаридеэ цуалэса, 
életvidám isten nyílása mint ajtóként funkcionál 

101. нэмбу" хуэ" тагэдяа 
rossz évek elmúltával 

102. сиби мабэ черэрэгы 
két sátor lakóihoz hasonlóan 

(A szertartáson két család tagjai vettek részt: Tubjaku öccsének, Borisznak a családja és fiata-
labb lányának, Nadezdának a családja.) 
103. бэтудюэдеэ нюэ"куне 

felnőtt gyermekeim 
104. эмэ мэру чери"цээ" 

népesítsék be ezt a partot 
105. бейкэгали, дёрикали. 

szenvedés és sírás nélkül. 
(Ma, amikor elmúltak a napos meleg napok, amikor közeledik a rének és jávorszarvasok agan-
csainak lehullása, vendégeim vannak - szerencsésen született és sikeres emberek. Múljon el 
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mindkét általam felnevelt családtól a rossz időszak, éljenek ezen a parton szenvedés és könnyek 
nélkül.) 
106. Тымиша хейбы дялы ненинсиэ. 

Most a meleg nap elrepült. 
107. Цонэи" диэгэлхи"э чибэдяа, 

Amíg ismét visszatér, 
108. цамиайчюмэ бии" хуэ 

a kilencvenes évekig 
109. цонэи" диэгэлхи"э чибэдяа коитыэмэ дяцгуйцээ. 

amíg ismét visszatér ne legyen veszteségem. 
110. Си-пбэтэ бии" цамиайчюмэ 

nyolcvankilences 
111. Tb iMHHia тэнеритаэмэ 

az általam most követett év 
112. мэнэ ницээ мэчалэбты". 

ne tegyen engem sántává. 
(Az 1989-es évben ne veszítsek el hozzámtartozót.) 
113. Хиэратэ TbiMHHia дялы хейбы цондитындэ, 

Most amikor a nappali meleg visszament, 
114. дерутуэмэ сиру хорэ. 

nem ismerem a tél arcát. 
(Számomra ismeretlen, hogy mit hoz a beköszöntő tél.) 
115. Бааруэ Хотэдиэ 

A Sarkcsillag 
116. баркубэбса кичебээ 

megjelenésének hava 
(Augusztus, amikor a Sarkcsillag megjelenik az égen.) 
117. Мэскэбаа хорэтэну 

a moszkvai tartózkodás idején 
118. накурэ нэмбэ нюэ"кунэ 

három rossz gyermekecském 
119. нилынтыэ мэунтэ дямуэ биари"миэ. 

kinyitotta torkát az élő föld felé. 
(Utalás arra, hogy 1988 augusztusában Moszkvában a folklórfesztiválon Tubjaku segítője 
Leonid, Nadezda és Borisz voltak.) 
120. Нилитыэ кэубээ кичебээ 

A mostani hónapban 
(Az élő jávorszarvas havában - a jelenlegi hónapban, azaz augusztusban.) 
121. чюу"нэи" нюэнэ серыдиэдеэ 

a külön készülődő gyerekeim által hozott 
122. KHHfli"TÍ3 бутуулкэ, 

füstölgő üveg 
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L23. няагэи" дёбакуулендутэну". 
jól köszöntöttük egymást. 

(Utalás arra, hogy a különböző helyről érkezett vendégek egy üveg alkoholt is hoztak magukkal.) 
124. Нэндитыэ сэбэскэмэ 

Létező szovjet 
125. нэнсубталытыэ х о р э -

megállító e m b e r -
126. Горбачовэ нэнди"мыэ. 

Gorbacsov helye. 
(Utalás arra, hogy ekkor a szovjet hatalom birtokosa Gorbacsov volt.) 
127. Ленина татэдюэдеэ 

Lenin által alapított 
128. мэу черэ бэ5у"ма"ку 

föld felnövő lakossága 
129. Ленина цойбуэ ниритэ... 

Lenin fejével egyenlő... 

Kintről hallatszódó zaj miatt ez a mondat befejezetlen maradt. 
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K9JD3IRSA 

D'antu kaji)i"tü: 
Mana d'asariirsama taicü 
őetua sarbi"ia d'asanirsa. 
D'alid'a riintia nakari", 
hiind'a nintia nakari". 
Nemi "aj tandarkusa 
i]u"ajkal'ica nisi8a nolhaöu". 
3ma hiighi" d'asanirsama 
d'ed'ita taati" tujsuöa. 
Nemi "aj tandarkusa 
i)u"ajkarica nisiőa nolhaSu". 

Kobtua kaji]i"tü: 
Nemina ganua ma" ani"a 
d'ejci band'a" mand'ad'a" 
riemima mana"kü" soőalasütü. 
Nemina ganua matanu 
tujcü hüati" laginti, 
hüati" anika"a tujcü laginti. 
Tuu kad'anu íjomtütüm 
mend'ad'aj huajmuj socürandum. 

ALLEGORIKUS ÉNEK 

A fiú énekli: 
Van egy rénbikám 
igen fürge rénbika. 
Nappal nyugalmat nem ismerő, 
éjjel nyugalmat nem ismerő. 
Nőstényeket kergető 
senkit el nem szalasztó. 
Ma éjjel az én bikám 
apád rénjeihez jön. 
Nőstényeket kergető 
senkit el nem szalasztó. 

A lány énekli: 
Anyám sátra nagy 
a sátorlapok újak, 
anyám csak varr. 
Anyám sátrában 
mindig ég a tűz, 
mindig ég a nagy tűz. 
A tűznél ülök én 
az új csizmákat varrom én. 

(Az ének értelmezése: Ez egy szerelmes dal, amit a fiú énekel a leánynak. Azonban a leánynak 
már van vőlegénye, akihez férjhez fog menni, így visszautasítja az udvarlást.) 



FÜGGELÉK 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

1) 
heőjtisi, küa, sirísa, d'titü, cüa ~ t'üa, horaS'aj, d'ensid'a, d'ori, kuni"ia, l'üa"sa, kal'süa, 
d'amaöaa, gajbua, gügka, tujsa, d'obtal'ükü, kund"asa, ipSüsi, merid'ad'a, d'ogku, 
sai"sjsi, kaijgiicaküa 

2) 
CHeae, aHÍKa"a, KyaaiOMy, XO33T9,HH, TbiMHHia, AHMHjiecbi, CHajiaKy, xyaniaH, 
^eMTyaca, cbipneara, yaMTa, yaMca, xya, xcmea, xoHKyaa, necaraa, 6a,mo"T3ca, xyana, 
MHpaHMy, íjHHTyÖTÍCH 

3 ) ' 

baka8aa: [baka5a] 
sinsa: [sinse] 
kuad'ümu: [kuod'ümu] ~ [ köd'ümu] 
hoöatad'a: [hoSatad'a] 
anika"a: [anika"a] - [ariiká] ~ [anika"a] ~ [anika] 
d'imil'asi: [d'imil'esi] 
hekutia: [bekutie] ~ [bekute] 
hüag'aj: [líüögaj] ~ [üögaj] ~ [Högiaj] 
d'obtal'ikü: [d'öptal'ikü] 
kotud'a: [kotud'a] 
gamta: [qamta] 
qamsa: [rpmsa] 
hüa: [büö] ~ [bö] 
mend'ad'a: [mend'ad'e] 
hojküd'a: [hojküd'a], 
kurad'i: [kurad'i] ~ [kurod'i] 
qajbua: [qojbuo] ~ [qojbö] 
huala: [huala] ~ [fala] ~ [hwala] ~ [ <j>ala] 
qügka [rjüijks] 
horaS'aj: [horaöjaj] ~ [horaS'aj] ~ [horaöaj] 
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Jelentés Fonologikus Ciríllbetűs lejegy- Fonetikus 
lejegyzés zés lejegyzés 

' füst ' kinta KHHT3 [kinta] 
'madár' d'amaőaa AflM33aa [d'amaSa] 
'gyomor' minaSa MHH333 [minaSa] 
'haj ' gabta yaÖTa [gapta] 
'ad' tatud'a TaTyaa [tatud'a] 
'alszik' kunduasa KyHflyaca [kunduasa] 
'látszik' gaSüsi ga3ycu [gaóüsi] 
'kicsi' sial'aku CHanany [siel'aku ~ sel'aku] 
'rövid' kaal'ikii KaajiHKy [kal'ilcü] 
'fehér' sirajkua CbipaÜKya [sjrajkuo - sirajkö] 
'nehéz' sagütüa cagyTya [sarjütíiö ~ sa^titö] 
'hová?' kurii"ia KyHH!,Ha [kuni"ia ~ kunfá ~ kuni"iá] 
'négy' ceta - f e t a neTa - Tera [éeta ~ t'eta] 
'kilenc' gam'ajőüma gaMHaiínyMa [gamiajcüma ~ 

[garmajcüma] 
'megy' heSitisi xe3biTbicbi [heőkisi] 

5) 
nemi: nemi 
baarba: baarba 
tuj: tuu 
koli: koli 
lataa: lataa 
guta: gu8a (SF) 
ganduj (SF): gantu(a) (Ujd ua) 
kinta: kinda (SF) 

h'ad'ir (SF): h'asira 
bag: bana (tj —>n) 
ganasa: ganasana (kvázi-nazális) 
bigaj: bikaa (AJd —>Aa—>aa) 
maku: magu (SF) 
nagür (SF): naktira 
bi": bi8a t SF . ő) 
sir: sira 

6) 
nemi: nemira, riemi8i (RF) 
baarba: baarbara, baarbatu 
ganduj: gandujl'a (r 17 CpaUü,n,s# ), gandujcü (t —> t\ cl j# ) 
cimi: cimira, cimiSi (RF, mgh. harmónia) 
goj: gojl'a (r 17 CpaiatAlls#_), gojcü (t t', c / j # _ ) 
bag: bala (r —>1/ C # _ ; " n rj r —> 0 / # {r, l /'}), bantu (q —> n, msh. után erős fok) 
d'imi: d'imira, d'imiSi (RF, mgh. harmónia) 
hüa: hüara, hüaöu (RF) 
sir: sila (r —> l / C# ), sirtu (msh. után erős fok) 
riüa: riüare, nüaSu (RF) 
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negiku: riegikure, negikutu 
qiSisibsa (DITISIBSAN): qiőibsals (r —> l / C# ). giöisibsatj (msh. után erős fok) 
kobtua (KOBTUAn): kobtuara ( r - > l / C # _ ) , kobtuatu (msh. után erős fok) 
d'ia: d'iara, d'iaSi (RF) 
d'ali: d'alire, d'ali5i (RF) 

7) 

Lat Lok PILat 
nemi: rieminta 

NT ' m . NT NUN . nt 
riemintani 
N j . RF _ N j NUN > ^ 

neminti" 
NT' RF . NT NUN . nt 

baarba: baarbanda 
NT SF . nd 

baarbatanu 
nincs fokv. 

baarbandi" 
NT SF . nd 

ipnduj: qandujca 
msh. után erős fok 
C/C2C3—>C/C; 
t ->t\ c / j # 

qandujcanu 
msh után erős fok 
C1C2C3—>CiCj 
t-*t', c / j # _ 

qandujci" 
msh után erős fok 
CjCjCj —>C;Cj 
t ->t', c / j # 

cimi: ciminta 
NT Rf . NT Nl,N . nt 

ciimintani 
NT RF ^ NT m" . nt 

ciiminti" 
NT RF . NT N,,N . nt 

Doj: qojca 
msh. után erős fok 
C1C2C3 —*C 'iCJ 

t -*t\ c / j # _ 

gojcanu 
msh után erős fok 
C1C2C3 —>C,C3 

t ->t\ c / j # _ 

l)0jci" 
msh után erős fok 
C1C2C3 —> C; C; 
t —>t', c / j # _ 

baij: banta 
msh. után erős fok 
C/C2C3—>C;C) 

bantanu 
msh után erős fok 
C1C2C3 —> C; C? 
rj ->n 

banti" 
msh után erős fok 
C1C2C3 —>C ¡Cj 
t] —>n 

d'imi: d'i minta 
NT RF . NT NUN . nt 

d'imintani 
NT RF NT NUN . nt 

d'iminti" 
NT RF . NT NUN . nt 

hüa: hiiata 
NT RF . NT-+t 

hiiatanu 
NT m NT^t 

hüati" 
NT RF . NT^t 

sir: sírta 
msh. után erős fok 
C1C2C3 —>C/Cj 

sirtanu 
msh után erős fok 
C, C'2 Cj —* Cf Cj 

sirti" 
msh után erős fok 
C1C2C3 —>C/Cj 
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8) 

SÍ S2-" S 3 - " 3 
tujsa tuu-" tuu"o 
msh után erős fok V.fV->W VJV->W 

U"d —>u"o 
gonsid'i qorid'i-" rjond'i-"3 
RF SF SF (mivel a gégezárhang zárja a szótagot) 
mgh. harmónia palatalizáció 
kontud'a kondu" konda"a 
RF SF SF 

A"D ~^a"a 
hotad'a hoöa" ho8ü"a 
RF SF SF 
biSirsi bitire" bitiri"mia 
T SF • ö 
msh. után erős fok 
mgh. harmónia 
d'embi"si d'aghid'ia" d'eqhidT'a 
msh. után erős fok 5 SF . d 5 SF .d 
S - V ' 
mgh. harmónia 
konid'i koni" kona"a 
RF A"d —> a "a 
mgh. harmónia 
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JEGYZETEK A SZÖVEGEKHEZ 

Társalgási kifejezések: 

A párbeszédeket az Aleksandr Celeevic Momd'e által szerkesztett nyelvkönyv (1994) 
alapján összeállította Wagner-Nagy Beáta. 

Elbeszélések: 
1. Gyenkuo: A szöveg a Labanauskas által szerkesztett szöveggyűjteményben jelent 

meg (2001: 11). Átírás és fordítás: Wagner-Nagy Beáta. 
2. Gyingimjaku: A szöveget 1996. július 25-én mondta el Nad'ezda Kosterkina 

Dugyinkában. A lejegyzésben és a fordításban szintén az elbeszélő működött közre. 
Átírás és fordítás: Wagner-Nagy Beáta. 

3. Ngingyili: A szövegben Hol'üamtia (Polamtia) D'atovna Kosterkina (1925) meséli el 
fia születését Nad'ezda Tubjakovna Kosterkinának. A felvétel 1996. augusztus 10-
én készült Ugarnajában. A lejegyzésben és a fordításban Nad'ezda Kosterkina volt 
segítségünkre. Átírás és fordítás: Wagner-Nagy Beáta. 

Mesék: 
4. A Hold férje: A mese a Labanauskas által szerkesztett szöveggyűjteményben jelent 

meg (2001: 13). Átírás és fordítás: Wagner-Nagy Beáta. 
5. Az ember és a farkas: A szöveg a Labanauskas által szerkesztett szöveggyűjte-

ményből való (2001: 16, 17). Az átírás és a fordítás Szeverényi Sándor munkája. 
6. A két feleség: A történetet 1996. augusztus 16-án mondta magnetofonba 

Ugarnajában Hol'üamtia (Polamtia) D'atovna Kosterkina (1925). A lejegyzésben 
Nad'ezda Kosterkina volt segítségünkre. Átírás és fordítás: Wagner-Nagy Beáta. 

7. A rénszarvas és az egér: A szöveget 1968 őszén jegyezte le Mikola Tibor. A mesé-
lő Aleksej Molkovic Turdagin. A fordítás szintén Mikola Tibortól származik. A 
szöveg fonetikus lejegyzésben a NYK 72 (1970: 69-70) számában jelent meg. Az itt 
közölt fonetikus lejegyzés Mikola szövege, valamint a hanganyag alapján készült. 
A fonologikus átírás Wagner-Nagy Beátától származik. A mese szinte megegyező 
szöveggel és orosz fordítással megtalálható a Labanauskas-féle chrestomathiában is 
(2001: 38-39). 

8. Kutya-tó: A szöveget 1994 szeptemberében vette fel Wagner-Nagy Beáta. Az 
elbeszélő Aleksandr Celeevic Momd'e (1945-2001). A lejegyzésben szintén az 
elbeszélőinyújtott segítséget. Átírás és fordítás: Wagner-Nagy Beáta. Az elbeszélő 
tollából származik a legendának az a változata is, amelyet a Tajmir című újság 
1996. április 3-i száma közölt. A kötetünkben közölt szöveg megegyezik az 
újságban közreadott legenda szövegével. Fordítás: Wagner-Nagy Beáta. 

9. A Sámán-tó: A legendát Aleksandr Celeevic Momd'e (1945-2001) mesélte el 1994 
szeptemberében. A lejegyzésben és a fordításban szintén az elbeszélő működött 
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közre. Átírás és fordítás: Wagner-Nagy Beáta. A legenda egy másik változata a 
Tajmir című újság 1994. június 15-i számában jelent meg. Ezt szintén Momd'e adta 
közre. Fordítás: Wagner-Nagy Beáta. A legenda oroszul is olvasható a Labanauskas 
által szerkesztett folklór-szöveggyűjteményben (1992: 42). 

10. A Varrott arcú: A mesét Kazys Labanauskas gyűjtötte 1973-ban M. H. Okkótól 
Novajában. A mese először a Labanauskas által szerkesztett folklórgyüjteményben 
(1992: 39) jelent meg. Átírás és fordítás: Wagner-Nagy Beáta. Mivel az elbeszélő a 
bediaj (vagyejev) törzshöz tartozik, az eredeti szövegben a d'a hangkapcsolat he-
lyett mindigy'a áll. Az általunk átírt szövegben ezeket ¿/a-val jelöltük. 

11. A vadász halála: A mese a Labanauskas által szerkesztett szöveggyűjteményben 
jelent meg (2001: 67-70). Átírás és fordítás: Szeverényi Sándor. 

12. A Sárgaszemű Ember felesége: A mese a Labanauskas által szerkesztett szöveg-
gyűjteményben jelent meg (2001: 87-92). Átírás és fordítás: Wagner-Nagy Beáta. 
A mese egy változata a Skazki Narodov Sibirskogo Severa sorozat harmadik köteté-
ben olvasható (1980: 24-29). 

13. A Föld állatairól szóló...: A mesét két részletben 1996 nyarán vette fel Wagner-
Nagy Beáta és Flórián Sobanski. A mesélő Nad'ezda Kosterkina. A mesélő kom-
mentátora Sandim'aku Kosterkina. A szövegben a kommentárokat szögletes záró-
jelbe tettük. Kapcsos zárójel az érthetetlen részeket jelöli. A szöveg először Über 
die Tiere aufder Erde címen jelent meg. (Lásd NNy XXXVIII, 1997, 157-199.) Az 
itt közölt mese az eredeti szövegnek valamelyest egyszerűsített, helyenként javított 
változata. Magyar fordítás: Wagner-Nagy Beáta 
A mese egy másik variánsa Kosterkina tollából a Tajmir című újság 1996. március 
28-i számában jelent meg. 

14. A halott öregasszony: A mese Labanauskas szöveggyűjteményéből származik 
(2001: 93-99). Átírás és fordítás: Szeverényi Sándor. 
A szöveg egy másik variánsa a Skazki Narodov Sibirskogo Severa sorozat harmadik 
kötetében is megtalálható (1980: 34-41). 

Népi bölcsességek: 
15. Szólások: A szólás-mondásokat Szeverényi Sándor állította össze Labanauskas 

szöveggyűjteménye alapján (2001: 20, 27, 28; 33, 34; 63, 64). Fordítás és átírás: 
Szeverényi Sándor. 

16. Találós kérdések: A találós kérdéseket Szeverényi Sándor válogatta Labanauskas 
szöveggyűjteménye alapján (2001: 23-24). Átírás és fordítás: Szeverényi Sándor. 

Rituális szöveg: 
Ebben a részben Tubjaku Kosterkin (1921-1989) utolsó sámánszertartásának szövegé-
ből közlünk részletet. A teljes szöveg a Helimski által szerkesztett etnolingvisztikai 
szöveggyűjteményben (1994) található. A kötetünkben közölt szövegben nem hajtot-
tunk végre változtatásokat, azonban a gégezárhangot a ^ jel helyett "jellel jelöltük. 
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A sámánszertartásban résztvevő családtagok: Tubjaku Kosterkin, B'and'im'aku 
(Boris) - Tubjaku öccse, Sandim'aku Kosterkina - Boris felesége, a szertartás folyamán 
ő töltötte be a segítő szerepét, D'iijim'aku (Nad'ezda) - Tubjaku lánya, Anatolij Bobkov 
- Nad'ezda Kosterkina férje. 

A szertartás idegen résztvevői: Triinu Ojamaa, Aado Lintrop, Hendrik Relve 
(Észtország); Oksana Dobzanskaja, Jurij Sejkin (Novoszibirszk); Eugen Helimski 
(Moszkva). 

Tubjaku segítőszellemei a közölt részletben: Mikuluska Basa D'indua - Vasló, 
ezt a szellemet Tubjaku orosz istennek nevezte, Hotsria - Tubjaku legfőbb segítő szel-
leme, nyolclábú rén alakjában jelenik meg. 

A szertartásra 1998. augusztus 11-én és 18-án került sor. A szertartás szövegét 
E. Helimski és Nad'ezda Kosterkina jegyezte le. Az itt közölt magyar fordítás Wagner-
Nagy Beátától származik. 

Allegorikus ének: 
Az ének szövege Labanauskas szöveggyűjteményében jelent meg (2001: 47). Átírás és 
fordítás: Wagner-Nagy Beáta. 



274 

SZÓJEGYZÉK 

A névszók és az igék mellett megadjuk, hogy melyik harmonikus osztályba tartozik a 
szó. Az I-osztályt az egyszerűbb jelölés kedvéért I-vel jelöljük, az U-osztály jele U. 
A nganaszan ábécé-rend a következő: 
a, a, b, í [t']; d, 8, j , d', e, [f], h, g, i, 'a, i, k, 1,1', m, n, n, q, o, [p], r , s, é, t, u, "a, ü, " , [z] 
Szögletes zárójelben azok a betűk állnak, amelyek csak idegen szavakban vagy foneti-
kai alternánsként fordulnak elő. Mivel a t'és c csak alternánsok, a szótárban mindig a c-
s alakokat adjuk meg. 

Э am'a U nagy, hatalmas: 
зЬэj indulatszó: Nahát! A ani"amanu nagyon 

mindenit! cisa U dolgán 
aőaa" indulatszó: Ah! (bosz- augusta augusztus (< or. август) 

szúságot fejez ki) 
aku lehet В 
aligaku kicsi baba U I . hely, fekhely 
эта 1. ez: amad'ali ma; 2. ágy 

amataqa ezen a nyáron, babaad'aa U nyom, hely 
2. ide babíuasa U elfordul, megfordul 

amania az baőuajíamu U növesztésre alkalmas 
этэткапи nemrég baöuasa U felnő, megnő 
ami"ia hát, tehát, így baöürbüa U с 1. sír, sírhely 
amkata ettől, ettől kezdve 2. halott 
amlad'i ilyen bajka "a U öreg ember, férj 
amni itt, ekkor bajkua U férj, öreg ember 
amti ez bajkua U öreg 
anti I izé bai 1Ш hosszúság, időtartam: 
arakara U szép: arakaramanu baimanu / baimanl 

szépen vmennyi idő alatt 
a"a U báty (megszólító alak) balauka U balok: szánra szerelt ház 
a" a igen szerű építmény 

báli I dal, ének 
A balta U vége 
Abam Avam bal"a"cüsa U megmérgesedik 
aba"a U nővér, nagynéni (az balua"cübtüd'a U megsért, megbánt 

apa húga), anya bal"a"cübsa U sértődés 
anal'ikü U kicsit nagyobb banad'a U 1. lefekszik 
anika"a U nagy 2. elfárad 

bandi kifelé 
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bandu"ua fel, felfelé bari U erő: baritatu minden ere-
bansa U mind, mindegyik jéből (Lat-PxSg3) 
bantia U/I kinti hely, utca: barkuőasa U megjelenik 

bantiaöi kint barkuőabsa megjelenés 
bantini kint barusi U rossz szellem, ördög 
bantuöa fentről basa U pénz, vas 
bantunu fenn basacira vaspálca 
banud'a U elfárad basu U vadászat 
baniisa U fekszik basud'a U vadászik 
bahd'ika mind, egész basusi U vadász 
bara U széle vminek, part: basutua U vadászó, vadász (Ptlmp) 

baranu parton bejka Ш szenvedés 
baraőutua U szélső bet] I életerő 
barimabtad'i I feltép beraga U part (< or. берег) 
barimisi I feltép berad'i I elmegy vmi mellett, 
bat'asa U vezet eletelik 
batud'a U nevel berid'i I vág, elvág, szétvág 
bausa U elmúlik (időről): berisi I átmegy, elmegy vmi mel-

bauhü" elmúltával; lett 
batunda amikor elmúlt beíirsi I táncol 

baaőa óta betua bél 
baagu U szabad vízfelület jég- bia I szél 

táblák között biaőij'a I szeles 
baarba U háziúr, vezető biői" I nyílvessző, lőszer, patron 
baarsa U kóborol, barangol: bigaj U folyó 

Baarua Hotad'ia sark- bigilasi I kinéz, benéz 
csillag bii" I tíz 

bacad'a U lélegzik bii"ia(iőa) lásd büüd'a 
baciirusa U egymás után van bintisi I rozsomák 
bacii" U 1. levegő b'arad'i I kinyit 

2. lélek b'ari I nyílás: b'arid'aa volt nyí-
bajkamasa U levegő után kapkod lás 
bad'ü"tasa U közöl, figyelmeztet, biala mondjuk, tegyük fel 

panaszkodik bini I kötél 
bahi U vadrén bintad'i I kisimul 
bah'a I rossz bi" I víz 
Ьакээ U bőrkaparó vas bi"a I/U leves 
Ьакэдээ U nyak blanka U nyomtatvány (< or. 
banal'asa U nyújtózik бланк) 
batj U kutya bocasa U visz, vezet 
barad'a U vár boínisi U kórház (< or. больница) 
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buaőu U szó cetiamisi U dicsekszik 
buaöükürsa U fecseg, locsog cetua nagyon 
buad'a U beszél cetuami nagyon 
bua U lépés ciaba I árnyék 
buatasi U lépked ciaőir I lábakon álló ételtároló, 
butuulka U üveg (dolgánon keresz- labaz 

tül or. < бутылка) cibad'aa lásd cüha 
bütübtar kigondolás, elgondolás cijkuőasa U beugrik 
büiibtar U kezdet cid'arsa U segít, gondoskodik vkiről 
büübsa U utazás ciid'a U ruhaujj 
büüd'a U elmegy ciid'a U elrejt, eldug, bedug: 

ciid'üad'aa az elrejtett 
С ciid'i I bejön, bemegy 
caj U tea (or. < чай) ciirü U felhő 
cajba I gyomor: cajbad'aa. volt cimi I fog (főnév) 

gyomor cimi"tia I siető 
cajhad'i I megretten cimsad'a U eltűnik, elveszik 
cajharisi I ijesztget cimsüad'üd U megromlott 
cajnita I teáskanna (< or. cimsüa"tasi I elveszik 

чайник) cindü"kasa U kiugrik, átugrik 
cajbtisi I teáztat, teával itat cinid'i I tüzet rak, megrakja a 
cairsi I teázik kályhát 
caíibtisi I vágtat, rohan cira I pálca 
casa U óra (< ог.час) cüha I időszak, időtartam 
ceőabtisi I közeledik, odamegy cühani időtartam alatt 
cemodana U bőrönd (< or. cüraad'a U levegőzik 

чемодан) cüiij U takaró 
cendirsijsi I előkészít (foly.) cüiid'a U elmegy vmig, elér vmit 
cenid'i I tud, képes valamire, сйи"паа különálló 

emlékszik cü" U zsír 
cenimtisi I 

i 
tanul 

centirisi I előkészít (bef.) T' 
cera I 1. lakos t'elafona telefon (< or. телефон) 

2. vminek a tartalma 
cerag'aj I üres D 
cerisi I benépesít, tartalommal daraba U üdvözlet (< or. здорово) 

megtölt darabatud'a U üdvözöl 
cesaga I fagy Dudipta Dudipta (folyó) 
cesisi I hideg, fagyos (ige): 

cesitia (Ptlmp) hideg 
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P' d'etjguj U csapda 
da -ig, -hoz: d'aőatu hozzá d'eramua U furcsa, ismeretlen 
d'aba"tusa U piroslik derbajkua kövér, teli 
d'aöi"kü szemben d'erd'a középső 
d'ajija"sa U ráz d'eriőisi I eltalál 
d'agalíci lásd d'a d'er'ar- belenéz 
dala" lásd d'ali (PIGen) d'ermani középen 
dali I nap: d'ali tani napon, d'erusa U nem tud, nem ismer 

amad'ali ma; d'alid'a d'esj I apa 
nappal d'ia I rénszarvaszuzmó 

d'amaöa U vadállat d'iad'i I szül (állat) 
d'amua U hang, torok d'iagalsi I visszatér 
d'ansarusa U itt: sötétedik d'ika U hegy: d'ikara"a nagy hegy 
d'arjamsu U liszt d'ilad'i I felemel, felemelkedik 
d'aygujsa U hiányzik, nincs d'iltad'i I felemel, felhúz 
d'atjku nincs (Part.) d'ilsitisi I hall, ért 
d'ayur U 1. tundra d'inaruad'a U grimaszol 

2 észak d'indibsatjku szófogadó 
d'aradi "kad'i I megbetegszik d'indibtisi I híreket átad, beszámol 
d'arisi I betegeskedik, fáj d'indil'arjka híres 
d'asanirsa rénbika d'indisi I hallgat, hallgatózik, meg-
d'ebad'a U letapos, eltapos hall 
d'ebtaőasa U elbeszél d'indua U ló 
d'ebtu U vadlúd d'inta U íj 
d'ebtud'a U elbeszél, elmond d'irji I csomó 
d'eői"misi I leesik d'iyirsi I megköt, csomóra köt 
d'eőika I 1. szegény d'ir 1 I száz 

2. szerencsétlen d'ir 2 I zsír 
d'ej I sátorbőr, sátorlap 1 d'irh'a j I borjú 
d'ehinimsi I megöregszik (általában d'itud'a U kilő, lelő 

állat) d'oőakujsa U köszönt, összecsó-
d'egitasi I szétvág kolóznak 
d'ekad'i I lenyúz, megnyúz dööaküiirsa U üdvözlik egymást, össze-
d'ekanirsa U készülődik csókolózik 
d'el'i I hang d'oőürsa U jár 
d'embi"si I felöltözik döőürmu U járás 
d'emnid'i I ragaszt d'ojbarua U árva, elárvult 
d'entu I szikra: d'endu" (Pl) d'omtuasa U 1. veszekszik, vitatkozik 

északi fény, sarki fény 2, verekszik, harcol 
d'ensi I ár, leánypénz d'onda"laku lassan , óvatosan, nyugod-
d'eqtía I ruha, ruházat tan 
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d'oqkarasa U elzsibbad H 
dorjku U lék hamou indulatszó: A csudába!, A 
dotjkuda U léket vág fenébe!, A mindenségit! 
dohida U utolér (bef.) heőitisi I gyalogol 
dohüsa U • utolér (foly.) hejbi I melegség, forróság 
dorakua hajlott hekusi I meleg (ige) 
dori U sírás heli I rész, fél: nantu helini ti-
dotud'a U kimegy vki elé tokban 
d'iiasa U zavar heliőisi I segít vkinek 
d'übaad'i I dob, ledob helini néha 
d'übaisi I hever heli"sijsi I segít vkinek 
d'iiőa"a lásd d'itud'a hel'iői" I segítség 
d'üőid'ard'a vmi közepe hetjka fekete, sötét 
d'iióibtaa középső hend'ir I sámándob 
d'üőübasa U gyűrű herisi I lóg 
dujhibtisi I megkerül hiarata vissza 
dujhiia U kör, kerek hii I éj 
d'ügusa U elveszik hiimhi" este (Adv) 
dükudusa U elveszik hiimsi I beesteledik 
dulsia I egész hiihd'a éjjel: hiind'ad'a éjjeli 
dulsid'i I befejez: d'ülsid'ami be- hiiijhi" este (Adv) 

fejezés hikabtisi I megijeszt 
dümaőaa U hóesés hil'i"si I fél (ige) 
d'ümünsa U esik a hó, havazik hiijabtusa U ágyat vet 
d'ünsarusa U reszket, remeg (bef.) hira 1 lehet 
d'ünd'itisi I reszket (foly.) hira 2 -'g 
dutjatusa U mered, meredezik hiram'atjku I dombocska 
d'ürjha U mocsár, nedves talaj, hirid'i I főz 

moha hitiőisi I süt 
d'ürjhaíükü U nedves, mocsaras h'ad'ir kampó 
düíjgarsa U dörög, hangosan szól Hay I tenyér 
durita álom hicibtiar I tanítás 
d'ürimi I mese, hír hiilansaga szörnyű, szörny 
d'iitü U kéz hiimsi U megijed 
du"sa U elveszít hilad'atad'i I fél (ige) 

hila I félelmetes, ellenség 
G hoarasa U elkap 
garada U város (< or. город) hoarud'a U mélyen alszik 
gost'inica U szálloda (< or. гости- hobtada vmit elkerül, vmit meg-

ница) úszik 
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hoőür U 1. minta hursarisi I visszaküld 
2. papír, levél hursid'i I visszatér 

hojkud'a U fut, szalad hutu U átmenet, átmenés: 
hojkürsa U fut, szalad huöu"tua átmenő 
hojmagaa U sötét huturasa befog 
hojmaru U sarki éj: hojmarunda huulasi I keresni kezd (inch.) 

kicaöaa december- huursi I keres (frek.) 
január (sötét időszak huu "а előtt, korábban 
hava) hu" lásd hujsi 

hol'üa "тэпи Ukönnyen, könnyedén h"aa U fa 
hona U éhezés h"ajmu U csizma 
honaa I birtoklás h"ada U fa-, fás 
honad'a U éhezik h"ala U kő 
honsi I birtokol h"alud'a U felállítva van 
hoijka I nyél h"andu U csel 
hora 1 U arc h"andula"a ravasz 
horal U időszak, tartózkodás ti'ansa U tesz vmit vhová, felállít, 

ideje (< or. nopa) feltesz, eltemet 
hotad'ami I naplemente ti'antu U kamusz 
hotad'a U 1. leír 2. kidíszít, h"antubtusa U becsap, kicselez 
hotad'ia U csillag h"aijkad'a elfut 
hotakabi"a I lemenés h"arimü- hirtelen felkerekedik 
hotama szürke K'arud'a U 1. űz valamit 
hua U hátsó rész, aztán 2. gyógyít 
huabtaa U utolsó hüa U év, idő 
huaőusa U utolsó (ige) hiiata mindig 
huanu U után, mögött hüati" mindig 
huatja hátsó hücüd'a U 1. elrejtőzik 
huarad'asa U i megüt 2. bemászik 
huj sí I 1. akar hüalasa fújni kezd, befúj 

2. hív hündü"l'asa elhisz 
3. kér hünsaraa U régi: hünsaraanu régen 

hud'isi keres hiitaőa U test 
hul'ad'i 1 1. hív, meghív hüüd'üa U pofa 

2. kér, megkér hiiüsa U bűzlik 
3. akar 

hunsaa U más, másmilyen I 
hunsaamanu máshogy id'a apa (megszólító forma) 
hunsa"kua változékony ili vagy (< or. или) 
huqkalasa átvág, lerövidít imad'aa érkezett (PtPass) 
huragaa felemelkedő 
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imi nagyanya (megszólító kamüőiisa U 1. fog, megfog 
forma) 2. tart, visszatart 

imid'i I nagyanya 3. kap 
iniőia a nővér férje (sógor) kanta U szán ^ 
ini"ia I öregasszony, feleség kanticfi I megfagy, befagy 
ini"ia"ku I feleség kat}i"sa U énekel 
ini"a I öregasszony karbud'a U akar 
insüőa U 1. utas, szánon utazó кэгГа I ösztökélő rúd 

2. első szán a fogatban karigal'i megállás, kb. 10 km-es 
iri I nagyapa távolság 
isa U van karsu U dolog, történet, eset 

karuta- +Px U egyszerű, csak, csak úgy 
I kasitisi I gőzölög 
isa"a szegényke katu U karom 

i"i igen katud'a U legel 
katubtusa U pásztorkodik, réneket őri 

К legeltet 
кээЫ I könny кэи U jávorszarvas 
кээйкй U rövid kab'a sámán viselet 
kaburuda U serpenyő (< or. kacamasa U néz, megnéz, lát, meglát 

скаварода) kadar U fény 
kaci legyen! kaőasa U kikapar 
kadicia'Tai" hiába, feleslegesen kaő'au indulatszó: A mindenit! 
kajijairsa I allegorikus ének kad'a U/I mellett, mellé: kad'anu 
kajtji"sa U énekel mellett, körül, kad'amani 
kahi I fogoly(madár) mellett, körül 
kah'ajka U kopejka (< or. kad'üa (d'entu) mennydörgés 

копейка) kam U vér 
kai I/U oldal: kaitani irányá- kamard'aa volt mellrész 

ban, qabta tjil'aa kai kamba U késő tavasz 
szélárnyékos oldal kambad'a U késő tavaszi; kamba-

кэки I köd, pára d'amanu késő tavasszal 
kamad'a U l.vesz kam'asa I tart 

2. megfog, befog: kamkarasa U megölel 
kamarusa meg van капа U mennyi 
fogva kanagÜ3 néhány 
3. tart kanagiil'ü " ahány csak 

kam'a"sa U 1. tart katjga mikor 
2. elfoglal (pl. helyet) katjgüca valamikor, egyszer vala-
3. foglalkozik vmivel mikor: katjgücaküa vala-

катпэ U tömeg, csorda mikor, egy idő múlva 
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kaijkagal'ica soha, semmikor koli I hal 
karjkagüa valamikor kona U kölyök 
katjkariai" néha konid'i U elmegy 
kar ad'a U 1. meggyógyul konta U áldozat 

2. megszül kontud'a U visz, elvisz 
3. elvisz korú" U ház 

kasad'a U majdhogy nem, alig kosarusa U kiszárad 
nem kost'üma U öltöny (< or. костюм) 

katagaa fényes kosüa száraz 
kaulasa U befed, betakar kotad'a U elejt (vadat) 
kbitanci U nyugta (< or. kotara"a U hóvihar 

квитанция) kotud'a U megöl, elejt 
Keta"a Heta folyó кои 1 U fül 
kicaőaa U hónap, Hold кои 2 U Nap 
kiind'aa I volt köldök lásd kiirj kouöa"mua"ku napon való tartózkodás 
kiitj I köldök kound'arisi I dél lesz 
kilogramms U kilogramm (< or. kousa U marad 

килограмм) ku" nagyon 
kilóméira U kilométer (< or. kua cühagüani egy idő múlva 

километр) kua hiricaküani kis idő múlva 
kiratusa U ordít, kiált kuad'a U meghal: kuatunda amikor 
kindisi I füstölög: kindV'tia füs- meghal 

tölgő kuad'iimu U férfi: 
kinsia I lenti kuad'ümunüa U r fiúgyerek 
kintaőisi I füstölög kuand'a friss 
kiijkali lábszár kuhu U szőrme, bunda, bőr 
kirküőasa U megijed kuhua U szőrme, bunda, bőr 
kitid'i 1 I megköt, beköt kumaani hová (Prol) 
kitid'i 2 I felébreszt kumunsa U mond (csak kérdésben 
kiru"müsa U széthasad, kettéhasad használatos) 
kobtua U lány, lánya vkinek kuntfasa U alszik 
коса U betegség kunsibia I magas női teherszán 
koöu U vihar: kotuőa niid'a kunsiőa belsejéből 

nyugati oldal kunsimani bent (Prol) 
Koőuta "a Dugyinka kunsini bent (Lok) 
kojka U fából faragott kunsiriaőa csak a belsejéből (El) 

házibálvány kunda időtartam alatt 
kojkümtar a bálványhoz való for- kuntaöü" U hosszúság 

dulás kuntagaa messzi 
koid'i I hagy vmit valahol kuntagai" messzire, sokáig 
kola U iskola (< or. школа) kuntaga "a hosszú 
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kuntia hosszú, hosszúkás labsakaa a legkisebb gyerek a csa-
kuntud'a U elalszik ládban 
kunutju hol laőa"mua U maradék 
kuncfi vminek a belsejébe lajkud'a U kiterít 
kuni"сакйэ valahová lakat'ai" hirtelen, váratlanul 
kuni"ia hogy, hogyan latja"kasa U kiabálni kezd 
kuni"iagüa valahogy, valahogyan latjürsa U kiabál 
kuniöa honnan larbajéü zavaros 
kunigal'ici valahová larkatusa U világít, fénylik, pislákol 
kunigüani I valahol lalaa U csont 
kuhini hol latada U felkészül 
kunimanu U hol, mi mentén ligumsa U szerencsétlenül jár 
kurad'i melyik ligumu U szerencsétlenül járás 
kurad'iküa valamilyen linta U sík terület 
kuraguj sőt, már locü U padló 
kuragui" teljesen logia"si I ugat 
kuraa U tehén (enyecen keresz- loh"a fedezékdeszka 

tül oroszból < корова) lorjhari I gyomor 
kuru U bika lujkud'a eltörik, eltör, felszed 
kusimi I támasz lukua temetkezési sapka 
kutaőusa U köhög lukütasa U halotti sapkája van 
ku" nagyon lul'atisi I rendetlen állapotban van 
küa U nyírfa luu I kabát, bunda, ruha 
küő'ahü" holnap 
küő'asa U felébred: küő'atunda I! 

amikor megvirradt l'abisi I kinyit 
küő'atu U reggeli időszak l'ecirsa U gyógyít (< or. лечить) 
küő'atud'a reggel l'ekir I/U orvos (< or. лекарь) 
küő'atund'a reggeli, reggel l'isii и lusta 
kümaa U kés l'üa"sita U orosz (nyelv) 
küü"üa(m) lásd kuad'a l'ümad'a U elfut 

i 
l'ürjkübtairsa U bújócskázik 

t j 
laSisi I nem tud vmit, nem ké- M 

pes vmire macad'a U sántít 
landujca "a nagyon lusta makini hátul 
laqinsi I ég maki"ia hátra 
larjubtisi I meggyújt maku U hát 
laqud'i I meggyullad malaka U tej (< or. молоко) 
larsaöi- felugrik malci U vminek a széle, határpont 
labku U bolt (< or. лавка) malTcümsa október (a hajtás hava) 
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mana én, enyém mamsuta rendben 
managajsa U leesik manakü" éppenhogy, alighogy, 
mantid'i I megérint egyszercsak 
тэпи tojás manta szerint, mint, ahogy 
manünsa U szeret mcintimü U jobb 
matjka U szükség manu U régen, nem sokára 
тэукаэ szegény тапиэ régi, manudd'dd nagyon 
marsi I váll régi 
тэги U part masautua U telt (a Hold) 
maskabaa moszkvai (< or. matüőüsa U szomszédol, vendégeske-

Москва) dik a szomszédnál 
matud'a U vág, elvág ma" U sátor 
matü" U hat mejsi I csinál, létrehoz 
тэи U föld meliőasi I csinál, épít, kidolgoz, al-
таа mi, micsoda: maara kot (bef.) 

csak az meli"sijsi I csinál, létrehoz, épít, ki-
таасэ valami dolgoz (foly.) 
maad'aa U nagy sátor mentiőisi I 1. megérint, megfog 
maad'a miért 2. nyugtalanít, zavar 
maagaa U erős: maaga3manu erő- mentid'i I megfog, megérint 

sen; maagai" erősen mend'ad'a új 
maagal'ica semmi, semmiféle mera gyorsan 
maagüa valami, valamilyen merigiai" gyorsan 
maarjuna miféle, micsoda mi 1 kevesebb, alacsonyabb 
maőajba" lásd maőajsa 2 (taga- mi 2 mi ketten 

dott tő) mibti I dolog, tárgy, itt: csomag 
maöajcü U vendég mid'i"a(ti) lásd mi"si 
maőajsa 1 U vendégség mint'a lehet 
maőajsa 2 U vendégségben van mint'agani lehet 
maőajsüa U ajándék minuta perc (< or. минута) 
maöu"sa U sátrat birtokol miriaőaa I has 
mad'a"ka U világítótorony (< or. miraimü U a lépés hangja 

маяк) mi"ia ide 
malad'a U felállítja a sátrat, tábort mi"si I ad, átad, kiad 

ver m'anid'i I legyőz 
mala különbség miaőa I szánfogat 
mal'ia tarka miad'i I lefagyaszt, megdermeszt 
maíibti- díszít miad'isi I gyalogol 
mal'ir U az egy sátorban lakó mia" lásd mejsi (tagadott tő) 

családok megnevezése mii"a lásd mejsi (Sg3) 
mal'üsa U sátorozik, táborozik mii"ita" lásd mejsi (P13 refl.) 
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mi Fián a csak én dar'a ellenben a gyengék 
mil'icani" mi is naijhua lásd naqha 
minsi I megy, gyalogol nasi I 1. kikapar 
mindisi I hord, visz 2. bőrt kikészít 
mintalasi I elvisz nati U idő, időtartam 
mitjgümüni" hiszen mi na U 1. -ná) /-nél 
minta méret 2. -hoz / -hez / -höz 
minsiana én pedig naad'a valahol található 
minsiani" mi pedig najbagaa hosszú 
mit] mi többen nagamtu lásd nagür 
muada U ág nagür U három: nagamtu harmadik 
muantursa U szenved nanu U 1. -val /-vei 
mulir'asi I 1. megfigyel 2. -nál / -nél: nanuna ná-

2. emlékszik vmire lam, körülöttem; nanunta 
mund'üka sánta nálad, körülötted 
munsa U mond (bef.) ni I nő, asszony, ni"ia nagyító 
munud'a U mond (foly.) képzős alak 
muijku U fa, többes számban: ninüa U lány 

erdő nisid'agaj házastársak 
muijku"sa U elvándorol az erdő fe- ni"ia lásd ni 

lé, az erdőbe nogusa U közeledik, odaér 
muud'a U őriz nokur'anu hamarosan, nemsokára 
miitamasa U elküld vkit vmiért, nori I edény 

vhová noru U tavasz 
norud'a tavasszal 

N norumsa U tavaszodik 
naöakasi U bőrt kidolgoz (bef.) nubirsi I rohan, vágtat 
naőürsa U bőrt kidolgoz (foly.) nujbalasa U elszomorodik 
nakarísi I nyugodt, nem mozog numajka"a U fiatalember, legény 
namagaa egyenes: namagai" numaijku U legény 

egyenesen, röviden 
szólva N 

nansid'i I áll (foly.) na U barát, társ 
nansud'i I megáll, feláll " a a u nganaszan 
nansubtisi I megállít naad'ata U nganaszan (nyelv): 
nansu"mia I megállás naad'atamanu nganaszanul 
nand'isi I áll (foly.) naad'atad'a U nganaszanul (beszél) 
nand'i"mia I állóhely naagaa I jó: fiaagai" jól; 
natjha U rossz, kicsi: narjha- naagaamani jól 

manu csúnyán, gono- naöita helyre, vhová 
szul, rosszul; natjhua- najbi I távolság 
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hajbiőa messziről heraőa először 
hajbid'a U messzire; heraőisi I első, elöl megy 
hajbigata messziről heragaj mau alsó világ 
hajbitaa távoli herani I l.elöl 
hagabtisi I meghúz, megránt 2. -ig 
hakalasi I 1. megfog 3. korábban 

2. elvesz, elvisz nera"a hamarosan, eztán, előre 
hakamasi I 1. megfog herb'ajcasi I fekszik 

2. elvesz, elvisz herbi"ia I serdülő lány 
hakid'i I beken herisa I irányul 
halid'ami I vízvevő hely herilasi I közeledik 
halimsi I megörül hersaőisi I utál, nerrt szeret 
halitjkaa életvidám, boldog hersi- utálatos (ige) 
haltad'i I örül hetarusa U felállít 
hal'i I öröm heüsa U levetkőzik 
hantid'i I vmilyennek tűnik, ni I -ra / -re 

vmire hasonlít niad'a I öv 
hasi alig hiad'i I lehúz, lenyúz 
nasici valahogy hiarisi I hagy 
hasi"riai" alig higiisa U imádkozik vkihez 
helhirmabtud'a lásd nolhaőusa hiibtüsa U kipiheni magát, pihen 
heltamirsa U lenyel hiid'a vmi irányában levő, vmi 
nemi"a I nőstény rén irányába: tjarbüőa hiid'a 
nemi I anya keleti 
hemibti"ia I feleség hiimanu -ról /-ről (pl. beszél) 
nemi"ia I nagy folyó, Pjaszina hika I erő 
henatjka I szúnyog hilibsa I élet 
henaca"a U hatalmas: hilid'i I él, lakik vhol 

hanaca "amanu nagyon hilimi I élet 
henamairsa U szomszédos (ige): hil'iani lásd nini 

henamairüa szomszé- hilu I élet 
dos (Ptlmp) him I név 

henintusa U suttog himaani -on (Prol) 
hehd'almua U könnyű, nem bonyolult hima"kü" kissé, kicsit 
hehd'irmisi I csúszik himbia I 1. felnőtt 
hehisi I vmi mellet gyorsan 2. idős, legöregebb 

elmegy himtid'i I nevez 
hetjkaraka bűnös, bűn nini I -on / -en / -ön: : hil'iani 
herabtaa első csak -on/-en /-ön 
herabtükügüd első, kezdeti nini I báty 
herabtü"kü " először, az elején 



286 

ninibt(i)a I legidősebb (a fivérek tjamursa U eszik (foly.) 
közül) íjanabasi U megáll 

nintu nem (Part.) ijandi"ai" bizonyára 
niri együtt rjanduj U csónak 
niriaőisi I egy szintre állít qanu"namsa U megtorpan 
nirüsiirsa U barátkozik qanurusa U fontoskodik 
nirku U nyárfa yanüad'a U meglepődik 
nisarindita lásd riisi rjataőasi I samanizál 
nisi I tagadó ige: nisarindita qatad'a U 1. találkozik vkivel, talál 

(ellentétben+Vpass+ 2. kikutat 
Koaf+Sg2) 3. megmutat 

nitaa U üst, vödör 4. felpróbál 
nocibtisi I 1. kiszabadít 5. ellenőriz 

2. kifog yatarubtud'a U megmutat 
noői- megcsókol qatumsj I láthatóvá válik, megjele-
nolhaöusa U elenged nik 
nolhüküjsa U elenged, kieneged tja" I sámán 
nomu U nyúl qabta U haj 
noqhu U fejtető tjabubtaa U legidősebb (a nővérek kö-
no"lusa U elragad zül) 
riiia U gyerek yaöumtugujsa U megsebez 
nüacasi I szül yad'a U fiatalabb testvér 
nüacamuad'aa U a szülés helye íjad'abta fiatalabb 
nüalusa U magával visz yad'ümüa U tisztátalan 

rjahu U sógornő 
D tjala lásd qai] 
yaöimlami I sámánolásra alkalmas qal'ir U 1. dolog 

(segítőszellem) 2. tulajdon 
tjaőirbi "a lásd ip" 3. örökség 
yaöV'tasi I igaza van tjambu U álom 
tjaőu I kinézet tjam'aj U másik: yam'ajdum másik 
rjaőusi I látszik a kettő közül 
íjadiisa U lát yam'a(j)cüma kilenc 
íjajbausa U dolgozik rjamta U szarv 
r)ajbau"si munkás yanabtaad'a U elfelejt 
qamabtusa U megetet yanasa U ember 
rjamantursa U megrág, lerág, megmar qantamasi imádkozik vkihez, vmihez 
yamnasa U éhes (ige) yanua 1. igazi, valódi 
qamsa U megeszik (bef.) 2. egyszerű, 
yamsacügujsa U ételt készít rjanuőu U 1. figyelemre méltó 
qamsu U hús 2. belátható, érzékelhető 
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yanud'ata hétköznapi, szokásos rjuali természetesen 
yay U száj: rjcda csak száj (Az y italai" már 

elbeszélésekben a yuanasa U 1. küld 
kommentátor.) 2. átad 

yaykarisi I kiált yuanamua U átutalás 
tjaragaisa U körbenéz, ránéz yua" lásd isa (Imp. Sg2) 
yarbubtusa U pillant, néz tjua U ajtó: yua niid'a déli, dél 
yarbuőa kelet felé 
tjarka U medve yualasa U ajtóként működik 
tjatad'a U vár vkit yuca"sa U enged valahová 
¡jil'a 1 lefelé, felé qucüd'a U elenged 
yil'al I/U saját yuőasa U birtokol: yutalasa birtokba 
yilaa lenti vesz 
tjil'aöa lentről yuőul'ü egyénileg gazdálkodó pa-
yil'i'ia 1. lefelé raszt 

2. keletre yuhu U ruhaujj 
yinta puskacső yuka U mennyiség 
y'antu U legény yukaga sok (határozószó) 
yi"ta-(+Px) egyre csak: rji"tata én yukagaa sok (melléknév) 

egyre csak, yi"tatu ~ yunsi I füstnyílás 
yi"tati ö egyre csak yunüd'a U gyűjt, gyűlik 

rjoj U láb yurakuad'i U semmit se tesz 
rjojbua U fej yusi I dolog, munka 
tjohulasa U elvisz magával yusisi I dolgozik, csinál 
yomtabtusa U leültet yusiirsi I mozog 
yomtad'a U leül yuta U bogyó 
yomtüsa U ül yutad'ü U tulajdon 
íjona- +Px maga yu "aőumanu egyenként 
yonaa I/U és, még yu "ai" U egy: yu"aőu" (PIGen) 
yonai" megint, ismét: egyszer, yuacanu (Lat) 

rjonai"rjcil'i" már me- egyenként, együtt; 
gint üW'aj lásdq u"3i" 

fjonda U ész, értelem tju"ajkal'ici" egyszer sem 
yonsid'i I kimegy, kiszalad yüö'asa U lóg 
yosaőusa U 1. sajnál vmit vkitől, tjüj U sátorrúd 

megtagad vmit vkitől yiil'aöa U farkas 
2. takarékoskodik yiirtia gazdag, tehetős 

yua U égbolt, isten 
tjua lásd qoj (Gen) 
tjuacii lásd rjoj 
íjuad'aa U lábnyom 



288 

0 saridi I elhoz 
obrazec példa (< or. образец) saud'i I kilő, lő 
osobenno különösen (< or. sakir U cukor 

особенно) sakü"sa U megharap 
saíid'i I elront, megsért 

P sam maga (< or. сам) 
pensi"tasi U nyugdíja van (< or. sana"kasa U játszani kezd 

пенсия) sanirsa U játszik 
pocta U posta (< or. почта) saqkud'a U sérteget 
posolka U falu (< or. посёлок) sarad'a U odaköt, megköt 

sarua U nyom, út 
R satara U sarki róka 
rabocij U munkás, szolga (< or. satidi I befejez, abbahagy 

рабочий) saü U zaj, hang 
sa" indulatszó: Csönd! 

S siarusa I el merít 
saa I szív siöirhobta tényleg, valóban, ponto-
saana U buta san 
saanairsa U butaságot csinál sihadutüa U csúszós, síkos 
sabaska U szovjet (< or. silj ki, kicsoda 

советский) silicaküa valaki 
sabulaad'a U mellé lő, eltéveszti a siligal'ica senki 

célt SÍI] a sátor tiszta része, a bejá-
sabu"sa U levesz, kivesz rattal szembeni rész, siija 
sacariisa U megszemlél, megnéz nini északon, siija niid'a 
sajbulasa U felhangzik észak felé 
sad'aa I út sinarirsi I gondol vmire 
sad'ai"sami I hely, amit útnak hasz- sir U 1. jég: sirubala"a jeges 

nálnak 2. só 
samu U sapka 3. fehér, őszes 
sama"lasa U sapkaként használ sirajkua U fehér 
sana h"aa U lombos fa sirumsi U eljegesedik 
saqkabtusa U lemér siti ők (Du) 
sayhal'anka I öt siti ő(Sg) 
saqkal'ikii U nehéz sitii] ők (Pl) 
saqkusa U nehéz (ige) socad'a U megvarr (bef.) 
satjiílasa U megnéz, körbenéz sociirasa U varr (foly.) 
satjiirsa U néz sojbusa U hallatszik, hangot ad 
saraa I út sofsem nagyon, teljesen (< or. 
sarbi I védelmező совсем) 
sarbi"ia fürge 
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sohad'a U 1. leesik seruku I reszelő 
2. elővesz sesarisi I élesít 

somd'airsa U versenyezik setad'i I felmálház, felpakol 
soygujcasa U nyersen fogyaszt sia. I rés, lyuk 
sotjku U nyers siaőir I ablak 
sotjkuad'a U nyersen fogyaszt siaóisi I visz, tart 
sorud'a U esik az eső: sorulasa siad'a I nyelv 

elered az eső siamsi I kilyukad 
srazu rögtön, azonnal (< or. siaii kicsi 

сразу) siar I 1. dolog 
suad'üsa U vándorol, átmegy 2. ok 

egyik helyről a másikra 3. bűn 
syabasi mert, azért siarimsi I hibát, bűnt követ el 
sua"sa U vándorol sia"si U bánik vkivel vhogy 
sultud'a U odaköt vmihez siba U szolga, rab 
sunsuőa U rokon, utód siőajciisa U ragyog, fénylik 
suijhi"a nyakszirt, tarkó siküőüsa U felakaszt 
susujkia bejárat a felső világba sil'aka U bőr kikészítéséhez haszná-
suumd'a U utód latos deszka 
SU "0ЭЭ gerinc sirü U tél, hó 

sirüa téli 
S sitabi I történet, mese, meseszerű 
sajba I hét elbeszélés 
sahi I test sitaru- véd, megvéd 
saru I szégyen siti I kettő 
satid'i I befejez, abbahagy sitiőata I nyolc 
sealaku kicsi, apró süabti"iai" pontosan, bizonyosan, 
sejmi I szem süar U barát 
sejmi"si I meglát süd'ütasa U befejeződik 
sekusi I éhezik, szűkölködik sül'üd'a U feléleszt, életre kelt 

vmiben sümirimsi I elcsendesedik, megnyug-
selu U rén csupasz szarvakkal szik 
senia indulatszó: Rossz hír! sürii lásd sirü 
serj I tok, hüvely süriid'a télen 
seykad'i I éjszakázik, megszáll süühsa U mászik 

valahol 
serad'i I 1. használ, alkalmaz T 

2. felvesz, felad ta na, így 
3. szerez tabalasi I. elnyom 

serbV'a I szép, erős rén tabta szintén, és 
serid'i I bevisz tabtaria mindegy 
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taőabtusa U odaragaszt, odaragad taba oda 
tajbu U farok taba"a oda 
tajk"asa U akadályba ütközik taőatasa U kifektet, kiterít 
tajk"a"tu akadály Tajmir Tajmir 
tagata aztán tajqia a túloldalon lévő, szem-
tairia repülő (Ptlmp) ben lévő 
tairsi I repül tahar'a tehát, most, és akkor 
talad'a U bezár, bezárul tahar'aba tehát, most, és akkor 
tal'ibtisi I kérdez, kérdést tesz fel taga messze 
tal'ümü U fedő tagad'a mögé 
tana te taga"a innen 
tani oda, ott takaa U hátsó, az (a messzi), ott 
tanarisi I 1. követ hátul 

2. terel takaőa mögül 
taniőa aztán takamanu mögött, hátul 
tanini ott tala U szerencse, siker 
tani"ia 1. akkor talaijkaa U sikeres, szerencsés 

2. így talu holnap, tegnap 
3. ott talubtua másnapi 

tanV'iariai" egyszerűen csak tamni I ott 
tansiata te bizony tamtü"sa U mászik, felemelekedik, 
taija U nyár felfelé megy 
tatjaőa nyári tamtusi U eladó 
taijad'ami I nyári szállás tandarkusa kerget 
taijamusa U nyári (ige) tansa U törzs, nemzetség, csalás 
tar/kagaa erős, gyors: taykagai" tantagaa széles 

erősen, gyorsan tanarisi I űz, kerget 
tarad'i I ilyen/olyan, így tand'a"a terhes 
tarah indulatszó taijkad'a U kitagad, nem fogad be 
tara" lásd tarah tarumsa U elválik 
tasiaőa most tarumtusa U elválaszt 
tatad'a U odaragad tatad'a U szétterít, elterít 
tata"btisi I arrébb megy tatud'a U pánikol 
tati I ez tii ti ketten 
tati"l'ai" csak tibijkia U fiú 
tatud'a U 1. ad timin'a most 

2. hoz tiykaíicata hát te magad 
taa U házi rén tojbutasa U szállít, átvisz 
taacügujsa U rént őriz, pásztorkodik tojsa U rosszá válik, elhasználó-
taacügujciia U rénpásztor (Ptlmp) dik 
taanika arrébb tod'akua sárga 
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tolia I tolvaj tulbujkua lehúzott, lenyúzott 
tolid'i I lop tumtad'a U kitalál, 
tolucía U összekever tunir'aijku U csendes, szélcsendes, tisz-
tolumu U tülekedés ta 
tomnagaa kicsi, szűk tunti I róka 
tonsi I talajmenti hófúvás tunud'a U hajt, terel (bef.) 
tond'ajcisi I fekszik (ember) tunu"sa U hajt, terel (foly.) 
tond'djmabtid'i I fekszik (ember) turimisi visszatér 
torabtumu U feleslegesen, hiába turku U tó 
toraud'a U hasznos (ige) tusajcüsa U feketéllik 
tuabtusa U 1. számol, olvas tuu lásd tuj (Gen) 

2. ismétel tuusa U tűzhely, kemence 
tuj U tűz 
tujtí'ajcüsa U 1. fényes, világos (ige) U 

2. érthető ubadomíania értesítvény (< or. 
tujsa U megjön уведомление) 
tud'üa haragos, mérges Ugaarna Ugarnaja 
tugi" U anyag, (Pl: tukid'a") 
tuhalasa U kikutat Z 
tuhi I gomb zakaz rendelés (< or. заказ) 
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