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A kazimi hanti nyelvjárás változatairól

SIPOS Mária

1. Bevezetés

1.1. Az obugrisztikában használatos nyelvjárási elnevezések gyakran nem
tükrözik a Kazim folyó mentén gyűjtött változatok eltéréseit és hasonlósá-
gait. Az eltérésekre különösen ráirányította a figyelmet a 71707. sz. OTKA-
projekt1 során épített korpusz és tőtár, amely a kazimi nyelvjárás három vál-
tozatát tartalmazta. Jól ismert emellett a teginek nevezett változat2 hasonlósá-
ga a kazimihoz. Az alábbi írás célja, hogy a rendelkezésre álló nyelvi anya-
gok alapján dialektológiai szempontból összevesse a hanti nyelv kazimi és
tegi változatait, és kísérletet tegyen ezek egymáshoz való viszonyának tisztá-
zására. A vizsgálat során áttekintem, hogy a szakirodalomban említett és a
tőtár- és korpuszépítés közben észlelt eltérések izoglosszája hol húzódik, és
ebből a változatok egymáshoz való viszonyára igyekszem következtetni.

A szakirodalmi állásfoglalások egy része szerint a hanti nyelv három na-
gyobb nyelvjárásra tagolható: keleti, déli és északi (ezúttal tekintet nélkül ar-
ra, hogy ezeket ma beszélik-e vagy nem), és a serkálitól kezdve az Ob torko-
latáig az összes változat a viszonylag egységes északi nyelvjáráshoz tartozik.
Ezt a nézetet azok a művek hangsúlyozzák, amelyek a hantikról általában
szólnak vagy a hanti nyelvet összességében jellemzik. A részletes obugriszti-
kai (elsősorban) hangtani, etimológiai művek jóval finomabb megkülönböz-
tetést használnak, elsősorban a gyűjtőpontokat (településnév vagy folyósza-
kasz) említik. A gyűjtőpontok neve időnként összemosódhat a nyelvjárások,
nyelvjáráscsoportok elnevezéseivel. Igaz, hogy mivel az Ob és mellékfolyói

                                                          
1 Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok, 2008–2010, projektvezető Fejes László.

A munkát megnehezítette, hogy több olyan különbségre derült fény a kazimi nyelvjárás
változatai közt, amelyek korábban csekélynek tűntek, a morfológiai elemző működését
azonban zavarták. Az elemző végül mindhárom változat szövegeinek elemzésére alkal-
mas lett.

2 Tegi a Kazim folyó torkolatától északra az Ob túlsó partján található.
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mentén szabályos nyelvjárási kontinuum figyelhető meg, amelyben a szom-
szédos települések nyelvváltozata nem üt el egymástól lényegesen – a fő és
alnyelvjárások megállapítása sem egyszerű.

1.2. Ami a kazimi nyelvjárást illeti, érthetjük rajta a felső-kazimi változa-
tot, amelyet Rédei Károly részletesen leírt (Rédei 1968). N.B. ez a mű is több
változatból közöl szövegeket, pl. az igen sajátos történetű ún. t-ző kazimiból
is. – Gondolhatunk továbbá a Kazim középső szakaszának mellékfolyóihoz
(Amnya és Pomet) köthető Steinitz-gyűjtötte szövegekre is. Schmidt Éva
1990-es kazimi intenzív kurzusán3 elhangzottak szerint több változatot szo-
kás megkülönböztetni: a felső, a középső és az alsó folyás mentén gyűjtött
változatokat, ezek közül az utóbbi torkolatiként is szerepel a szakirodalom-
ban. A kurzuson, eseti kitekintésekkel a felső-kazimi változatra, lényegében
ez volt a tananyag. A torkolati nyelvjárást beszéli Homljak 2002 adatközlője,
Pelageja Alekszejevna Griskina is.

1.3. A tegi nyelvjárásból jóval kevesebb következetes írásmóddal rögzített
anyag áll rendelkezésre. A kazimihoz hasonló voltáról régóta tudunk (Honti
1978), de a közölt szöveg kicsiny terjedelme számos nyelvjárási jellemző
vizsgálatára nem ad módot.

Rendelkezésre állnak még Novjuhova (szül. 1910) énekes meséi is
(Schmidt–Pjatnyikova 2006: 64–95). A 30 oldalas terjedelem azonban csaló-
ka, valójában 15 oldalról van szó a latin és cirill alapú átírás egyidejű haszná-
lata miatt. Végső soron pedig 7 oldalnyi próza (a verses mesék prózaváltoza-
tai) segíti mindössze a kutatásokat, mert a többi szöveg verses formájú, így,
ha nem is tartalmaz az északi hanti énekelt műfajokra oly jellemző, nagy
mennyiségű töltőszótagot, bizonyos nyelvi jelenségek megfigyelésére nem
feltétlenül alkalmas.

1.4. A tegi változat jellemzésével nemrégiben Handybyna foglalkozott
(Handybyna 2008). Írásának címe szerint a Tegiben beszélt hantit a berjozovi
dialektusba sorolja be, és говор-ként említi (kb. alnyelvjárásnak tekinti). Ku-
tatásai során abból indul ki, hogy az északi hanti nyelvterületen nyelvjárási
kontinuum figyelhető meg (Handybyna 2008: 114). Záró megjegyzéseiben
kimondja, hogy mind kazimi, mind pedig suriskári vonásokat hordoz, illetve
a kettő határán áll. Munkájában elsősorban fonetikai és lexikológiai jellem-
zőket vizsgál. Sajnos, mivel a kazimi és a suriskári nyelvjárás változatait
nem különbözteti meg, eredményei itt csak részlegesen használhatók.

                                                          
3 Ruttkay-Miklián Eszter jegyzete. Kézirat, MTA Nyelvtudományi Intézet.
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2. A korpusz

A korpuszt egyrészt a 71707-es OTKA projekt kazimi modulja számára
előkészített szöveganyag alkotja, amely Rédei 1968, Steinitz 1975–1989 ka-
zimi szövegei (közülük Tarlin: 20, 22, 25; Kaksin: 19, 21, 24), illetve Homljak
2002 alapján készült, így a felső-, a középső- és az alsó-kazimi változatot is
magában foglalja. A tegi nyelvjárást Honti 1980 és Schmidt–Pjatnyikova
2006 képviseli.

3. A vizsgált jellemzők

3.1. Az egyik általánosan elfogadott dialektológiai alapmű (Chambers–
Trudgill 2005) a nyelvi szintek felől közelítve az alábbiakat sorolja fel: a) le-
xikális: amelyen belül megkülönbözteti a ténylegesen szókincsbeli különbsé-
geket, illetve a kiejtésbeli eltéréseket; b) a hangtani: ezen belül a fonetikai
(amely esetben az egyes hangok kiejtése tér el bizonyos mértékben, miköz-
ben a fonológiai rendszer lényegében ugyanaz), valamint fonémikus különb-
ségeket (ekkor a fonémarendszer tér el a két vizsgált változatban); c) gram-
matikai: ezen belül morfológiai és szintaktikai jellemzők (Chambers–Trud-
gill 2005: 96). Ez utóbbiak kevéssé figyelhetők meg a szóban forgó területen
(az északi hantiban kevés morfológiai és szintaktikai különbségről tudunk,
kivéve a legészakibb, obdorszki dialektust, amelynek esetrendszere is több
ponton eltér a többi északi dialektusétól).

3.2. Schmidt Éva a gyűjtések során tapasztalt különbségeket csoportosította
a kazimitól a szinjaiig, és táblázatában fonológiai, morfonológiai, valamint
morfológiai eltéréseket mutatott be (Schmidt–Pjatnyikova 2006: 9).
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3.3. A következőkben sorra veszem azokat a nyelvi jellemzőket, amelye-
ket a fenti szakirodalom említett, illetve a kazimi tőtár és elemző készítése-
kor hasonlóság vagy különbség gyanánt tudatosultak. Ezeket aszerint fogom
csoportosítani, hogy a négy változat (tegi, torkolati kazimi, középső-kazimi,
felső-kazimi) hogyan osztozik e jellemzőkben. Nem veszem figyelembe azo-
kat a Handybyna által jelölt különbségeket, amelyeket a latin alapú transzkri-
pció és a cirill betűs írásmód megfeleltetésének problematikussága miatt, il-
letve hangzó anyag hiányában nem tudok ellenőrizni (pl. bizonyos magán-
hangzók zártabb ejtése).

Lexikális különbségekkel több okból nem foglalkozom. A változatok, al-
nyelvjárások szókincsének összevetése, az eltérő szavak feltérképezése gya-
korlatilag lehetetlen. Handybyna ugyan végez összevetést kisebb anyagon
(29 lexéma), de az efféle válogatásokban nehéz kizárni az önkényességet.
Emellett találunk belső ellentmondásokat is. Az egyik, hangtani vonatkozá-
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sokat bemutató táblázatban az ’erdő’ (’ лес’) jelentésű szó példa arra, hogy a
szókezdő w- hiányzik a suriskári nyelvjárásokban (Handybyna 2008: 116):

A szókincsvizsgálatban Handybyna szerint a wunt / wunt szó a kazimiban
és a tegiben használatos mindössze, a suriskáriban pedig másik lexéma isme-
retes (Handybyna 2008: 117):

Helyenként példaanyaga más obugrisztikai műveknek mond ellent. Onyi-
na (2011: 68) szerint a szinjaiban – ami a suriskári nyelvjáráscsoportba tarto-
zik – a ’rénszarvas’ óli , az ’erdő’ pedig ut, Handybyna az északibb szavakat
(k%lang, ur) mondja használatosnak a suriskáriban. Tovább bonyolítja a dol-
got, hogy a ’rénszarvas’ jelentésű szinjai szó wóli  alakban jelenik meg a szó-
tárban (DEWOS 1583). Természetesen igaz lehet, hogy a suriskáriban mind-
két szó használatos a rénszarvasra, illetve az erdőre. Handybyna legalábbis
részben azért bonyolódik bele a problémába, mert szomszédos változatok he-
lyett nyelvjáráscsoportokat vizsgált, amelyek aligha egységesek. Így azonban
az izoglosszák megállapítása lehetetlen. Az alábbiakban a szókinccsel nem
foglalkozom.

4. Izoglosszák

Természetesen hosszan sorolhatnánk azokat a jellemzőket, amelyek tekin-
tetében a vizsgált változatok nem különböznek. Az alábbiakban csak azokat
érdemes áttekinteni, amelyek nem érvényesek az egész északi nyelvjárásterü-
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letre, másképpen fogalmazva: a határ a teginél húzódik. Erre két példa talál-
ható.

4.1. Az északi nyelvjárásokban az l-féle hangok ejtése területenként kü-
lönbözik: a serkáliban t-t találunk, a kazimiban és a tegiben az l hang ejtése
egyöntetűen spirantikus, ezektől északra l-nek hangzik.

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

spir. > + + + +

Az u-féle hangok (u vagy u) előtt a tárgyalt négy változatban megtalálható
a bilabiális spiráns (w), amely nem jelenik meg a leírt pozícióban a tegi vál-
tozattól északra:

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

wu-/wu- szókezdet
’erdő’
’nagy’
’fenyő’

+
wunt
wun

wunši

+
wunt
wun

wunši

+
wunt
wun

wunši

+
wunt
wun

wunši

Handybyna is bemutat olyan táblázatot, ahol a határ a tegitől északra
húzódik:

A tárgyalt jelenséggel azonban az a probléma, hogy messze nem minden
szóban van ilyen megfelelés, tehát legalábbis az i- nyelvtörténeti előzményét
vagy a hangkörnyezetet részletesebben meg kellene adnia. Másrészt a DEWOS
szerint mind a négy szinjai szóban i az első szótagi magánhangzó. Valószínű-
leg itt is arról van szó, hogy amennyiben izoglosszákat keresünk, nyelvjárás-
csoportokat nem lehet összevontan tárgyalni.

4.2. A következő táblázatban már látható, hogy az u hangszínét nézve a
határ a torkolati kazimi és a tegi változat között húzódik. Ez a hang a Kazim
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felső folyásától a torkolatig egyöntetű, palatális színezetű és középső nyelv-
állású u, míg a tegiben u. Erre Honti László is felhívta a figyelmet (Honti
1980: 140), illetve Handybyna is tárgyalta (Handybyna 2008: 116).

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

u / u megfelelés u u u u

Handybyna is említ ilyen izoglosszát:

A fenti táblázat suriskári adatait a DEWOS és Onyina 2011 szinjai adatai
támogatják, de az előzőkben megfogalmazott fenntartások mellett megemlí-
tendő, hogy a DEWOS-ban pl. a ’верно, правда’ (DEWOS 370) és a ’доб-
рый, хороший...’ (DEWOS 378) szócikkekben a kazimi adatokon belül is
jelez váltakozást. Az ’Auslösungsschnur…’ szócikkben (DEWOS 378) pedig
az látszik, hogy nem csupán a kazimiban lehetnek efféle – feltehetőleg a szó-
kezdő j-vel nagyon is összefüggő – váltakozások.

A szóbelseji és szóvégi kazimi w-nek a torkolattól északra, így a tegi vál-
tozatban is, j hang felel meg, amint ezt Handybyna is megemlíti (Handybyna
2008: 116). Ez a fentiektől eltérően szisztematikus hangmegfelelésnek tűnik:

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

’négy’
’oda’

ń¥jäl

ś¥j (ś¥w)
ń¥wäl
ś¥w

ń¥wäl
ś¥w

ń¥wäl
śiw

4.3. A következőkben a határ a torkolati és a középső kazimi között húzó-
dik. A táblázatban ettől jobbra az északi nyelvjárásoktól eltérően a szibiláns
végű igetövek esetében az infinitivus képzője nem -ti, hanem az i-t megelő-
zően vagy affrikáta, vagy szibiláns áll, ami feltehetőleg kapcsolatban van e
tövek affrikátát tartalmazó előzményével.
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tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

’iszik’
’nyomon követ’
’marad’

-ti -ti
jańcśi
k—ćći
ś—ńśi

jańcśi
k—ćći (k—ś-)
χăći (χăś-)

Az igeragozásban a Du1 rag alakja -amän a tegiben és a torkolati kazimi-
ban, és -ämän a középső és a felső folyások mentén (Schmidt–Pjatnyikova
2006: 9):

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

VxDu1
VxDu3

-amän
-aáän

-amän
-aáän

-ämän
-äáän

-ämän
-äáän

Handybyna is említi, hogy a nazális + zárhang felépítésű mássalhangzó-
kapcsolatok nazális eleme zárt szótagban kiesik a suriskári nyelvjárásokban
(Handybyna 2008: 117):

A nazális + szibiláns szerkezetű mássalhangzó-kapcsolatokban már a ka-
zimiban is egyszerűsödnek zárt szótagban. Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy a középső és a felső folyásnál, amennyiben átszótagolható a második
elem, akkor nemcsak toldalékolt szavakban (pl. lativus ragos névszók), ha-
nem névutós szerkezetekben sem esik ki a nazális komponens. A tegi szöve-
gekben sajnos erre nem található adat, de az a valószínűbb, hogy nem üt el
környezetétől, tehát ugyanaz a szabály, mint a torkolati kazimiban, a serkáli-
ban, valamint északabbra a berjozovi nyelvjárásokban egységesen.

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

zártszótagi denazalizáció
szóhatáron

loś – lońś

moś – mońś

?

n.a.

+
loś uχtijn

loś ewält

–
mońś oláäl

mońś oláitäs

–
šanš ewält



A KAZIMI HANTI NYELVJÁRÁS VÁLTOZATAIRÓL

189

4.4. A következő csoportban bemutatandó nyelvi jellemzők a tegiben és a
torkolati kazimiban egyformák, a felső kazimiban lényegesen eltérnek, a kö-
zépső folyásnál pedig mindkettő megfigyelhető.

A torkolati kazimit a tegi változattal (és az északi nyelvjárások többségé-
vel) kapcsolja össze a személyes névmások tárgyesete, amelyek képzése
ezekben a megfelelő birtokos személyjellel történik. A Kazim felsőbb folyá-
sainál, azaz Steinitz és Rédei anyaga szerint a történeti morfológia szempont-
jából nevezetes -t accusativus ragot kapják. A Kazim középső folyásánál
mindkettő adatolva van:

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

PersPron t-Acc
’engem’

–
mănem

–
mănem

– / +
mănem, manti

+
manti, mănti,

mănätti

A nazális elemű mássalhangzó-kapcsolatok különbözőképpen egyszerű-
södnek a Kazimon. A felső folyásnál jellemzően a nazális elem marad meg, a
tegiben és a torkolatnál éppen ellenkezőleg. A középső folyásnál mindkét el-
járásra van példa.

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

-CnasC- egyszerűsödése:
nazális kiesik
ăáχ- ’jár-’

+
jăχläm

+
jăχläm

+ / –
jăáti, jăχti

–

jăác
lät

Az igetövekben az -ś-, illetve -š- -t-re, illetve -ť-re változása a l TxPres
előtt: a tegiben és a torkolatiban nincs ilyen jelenség, felsőben t-re, illetve -ť-
re változik minden adatban, a középső folyásnál mindkét lehetőség megfi-
gyelhető:

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

ś, š → ť, t / _l
’hallatszik’
’lép’

–
śaś-l
šuš-l

–
saś-l
šuš-l

– / +
sať-l
šut-l

šušlalät
šušlätal-sa

+
sať-l
šut-l
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4.5. Van néhány olyan sajátság, amely a rendelkezésre álló adatok alapján
csak egyik, vagy csak másik változatban bukkan fel. Ilyen például a locativus
-n ragjának jellemző kapcsolódása az i-re végződő tövekhez, ami a torkolati
kazimiban a többitől eltérően j nélkül történik :

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

-i tő + CxLoc
l¥pijän
tăχijän

puškajn
j—pijn

kešin
¥lpin

školajän
j—pijän

Ugyancsak Schmidt Éva említi összefoglaló táblázatában, hogy a torkola-
tiban a χ%śa névutó töve eltér mindkét irányban a környezőktől (Schmidt–
Pjatnyikova 2006: 9):

tegi torkolati
kazimi

középső
kazimi

felső
kazimi

Postpos (tő) χ%śa χ%śi χ%śa χ%śa

5. Összegzés

A Kazim folyó mentén beszélt nyelvjárások igazolnak jó néhány, szinte
közhelyszámba menő dialektológiai tapasztalatot. A felső-kazimi változat
mutat a többi vizsgálthoz képest néhány speciális vonást, ez jól magyarázha-
tó peremhelyzetével. A középső-kazimiban több ízben láttuk vegyülni a két
szomszédos változat jellegzetességeit. A nyelvjárási folytonosság szép példá-
ja figyelhető meg, hiszen a különböző izoglosszák különböző helyeken vá-
lasztják el a szomszédos változatokat, illetve a sajátságok fent említett keve-
redése is ide tartozik. Ami az izoglosszákat illeti, a torkolati változat és a tegi
között (4.2.) nem mutatkoztak lényeges morfológiai, morfonológiai eltérések
(egy fonéma hangszínéről, illetve egy szabályos hangmegfelelésről van szó).
Annál inkább mutatkoztak (4.3.) a torkolati és a Kazim felsőbb folyásai men-
tén beszélt nyelvjárások között (ahol a különbségek sokkal inkább a gramma-
tikát érintik).

Mivel a tegit és a torkolati kazimit számos olyan vonás kapcsolja össze,
amely egyben el is választja a felsőbb folyásnál beszélt változatoktól, meg-
fontolandó, mit kell voltaképpen értenünk kazimi nyelvjáráson: (szűkebb ér-
telemben) a felső-kazimit és a tőle kissé különböző középső-kazimit – ekkor
a morfonológiai egyezéseknek és különbségeknek tulajdonítunk nagyobb je-
lentőséget; vagy (tágabb értelemben) az előbbiekhez a torkolati és a tegi vál-
tozat is hozzávonandó – ekkor inkább fonetikai szempontok alapján döntünk.
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A torkolati kazimi jóval közelebb áll a tegihez, mint a középső és felső folyás
mentén beszélt változatokhoz – ahogyan egyébként az elnevezések sugall-
nák. Ezért, mivel a tegi a morfonológiai szabályokat tekintve kevéssé külön-
bözik a kazimi torkolati változatától, a kazimira elkészített morfológiai elem-
ző a tőtár kisebb módosításaival tegi szövegek elemzésére is alkalmas. A ké-
sőbbiekben a többi Kazim-torkolathoz közeli településen beszélt változatok-
ról is eldönthető, hogy morfológiai, morfonológiai szabályok melyiket ho-
gyan választják el a kazimi és tegi változatoktól.
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The variants of the Kazym dialect of Khanty

The present paper deals with the linguistic features that appear as similarities
or differences when researching or describing the Kazym subdialects (i.e.
Upper Kazym, Middle Kazym, as well as Lower Kazym subdialects) and the
dialect spoken in Tegi. Considering the fact that there are more morphologi-
cal and morphophonological izoglosses between the Upper-Middle reach and
the Lower Kazym region than the language of Tegi and the Lower Kazym
subdialect, i.e. the Lower Kazym subdialect proves to be more similar to the
Tegi one, the content of the term „Kazym dialect” should be used more care-
fully.
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