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A latívusz-féle ragtalan és ragos határozók a votjákban 

1. A határozókat kifejezhetjük ragtalan névszókkal, ragos névszókkal, ha
tározószókkal és névutós szerkezetekkel. Mivel a mai esetrendszer viszonylag 
későn alakult ki az egyes finnugor nyelvek külön életében, s az egyes nyelvek
ben az esetek száma is nagyon eltérő (vö. HAKULINEN, S K R K / 97—8), ezért 
az említett kifejezőeszközök felhasználásának aránya is különböző. Másképpen 
fejezhet ki pl. egy helyhatározót a 18—28 esettel rendelkező magyar (ANTAL 
LÁSZLÓ: NytudÉrt. 29. sz.; M M N y R . I. 586—7), mint a 15 esettel rendelkező 
votják. 

A következőkben a votják nyelv latívusz-féle ragtalan és ragos határozóit 
vizsgálom, köszönettel emlékezve arra, hogy a permi nyelvek tanulmányozásá
ra buzdítok egyike éppen a most 70. születésnapját ünneplő Kálmán Béla volt. 
A példákat Munkácsi Bernát „Votják Népköltészeti Hagyományok" c. ki
adványából vettem (Bp., 1887), feldolgozva a prózai szövegek nagy részét 
(i. m. 49—146), összesen mintegy 1200 sort, azaz 35 teljes oldalt. A szövegek 
hangjelölését egyszerűsítettem Rédei javaslatai szerint (A votják nyelvjárások 
fonematikus átírása. In: A z FU-átírás egyszerűsítése. Szerk. jLawn fos// és 
Ter/w 7&o»g». Helsinki, 1973. 88—90). — Nyomdatechnikai okokból a f 
affrikáta zöngés párját </z betűkapcsolat jelöli. A palatalizált c affrikátát fa, 
a zöngés párját pedig dz betűkapcsolattal jelölöm (pl. dz#2f). A ponttal jelzett 
o helyett ö betűt használok (pl. fö#). 

2. Ragtalan névszó 14 példában található. Határozóként minden példá
ban a &or&# 'ház, szoba' szó fordul elő, a szerkezet alaptagja pedig az esetek 
többségében (kilencszer) a #"#' 'bemegy' ige (vagy ennek igenévi formája): 
&or&# p/re 'bemegy a JzoM&z' (131), A#rA# pgre 'bemegy a azoM&z' (93), 
&or-&a pfrn/ 'a azoWwz bemenni' (131), &orA# pirsa 'bemenvén a azoM&z' (142), 
ArorÁra peresa 'bemenvén a házba' (92; L.: Grammatika szovremennogo ud-
murtszkogo jazika I. Fonetika i morfologija. Izsevszk, 1962. [ = GUd.] 107.; 
PEREVoscsiKOV, Szlovoszocsetanija v udmurtszkom jazike. Izsevszk, 1980. 
60—1.) Kilenc példában a szó birtokos személyragos alakban fordul elő: &or/cűz 
pfrem 'ment be a azoWa' (133), d'zifs/ /ror^z bertem 'Aűza tér a róka' (125), 
W A # z vutod'zazf 'Aűza érkeztükig' (142), led'z aii kenake, &or&a^ 'eressz csak 
most néném /%%%%#%?' (81), afsiz sión dasane /cor/caz k^Te 'maga off/zo/% marad 
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ennivalót készíteni' (93 tkp. '/%W&? marad'). További példák a 74., 81., 133. 
és 142. lapon. 

3.1. A határozók zöme ragos névszó. A votjákban 15 eset van: nominatí-
vusz, akkuzatívusz, genitívusz, ablatívusz, datívusz, abesszívusz, adverbiálisz, 
insztrumentálisz, approkszimatívusz; inesszívusz, illatívusz, elatívusz, egresszí-
vusz, prolatívusz (proszekutívusz, tranzitívusz) és terminatívusz (GUd. 8 5 — 
111). Csak az élettelen tárgyakat jelölő szavak ragozhatok mind a 15 esetben, 
az élőlényeket jelölőeknek a ragozásából hiányzik az ún. helyhatározós esetek 
csoportja (a felsorolásban az utolsó hat eset). A fenti esetek közül latívusz-fé-
lének tekinthetők a datívusz (allatívusz), az approkszimatívusz, a terminatí
vusz, a prolatívusz és az illatívusz (vö. BuDENZ, U A . 381—2). 

3.2. A -/j' datívuszrag főleg részeshatározókon található, ritkábban cél
határozókon. Nagyon kevés azoknak a példáknak a száma, amelyekben hely
határozói jelentés van: bedmon vue fSW/c 'veszedelem jön az <Wcyyg' (91), 
jjr—size o/'/z// nuoz 'afyyd/zoz viszi a hajszálat' (82). A -W<? „postposition der 
beziehung auf jeden einzelnen" (MUNKÁCSI, A votják nyelv szótára 619) von
zataként is találunk -// ragos szót: gwr/%—bjde p/rasa 'minden/a/w&z bemen
vén' (62). 

3.3. Approkszimatívuszra nem találtam példát. 
3.4. Nagyon kevés volt a terminatívusz is. Helyhatározóként: sures— 

kuza (/wMMg-/7WMO(/z m/nem 'az út hosszában elment a világ Wg^g' (71), jubo 
sokj—ik /%fe/Modz dzutkiz 'az oszlop ugyanakkor a /g/M/g emelkedett' (62). 
Időhatározóként mindkét példa kétszer fordul elő a jelzett lapokon: cwk/zaoaz 
Veggg/rg' (125), buddzin » w W o d z 'a »nagy nap" «»»ep/g' (139). 

3.5. Prolatívuszra — nem részletezve a jelentésárnyalatokat; lásd erre: 
VÁszoLYi: N y K . L X X , 66—8. — az alábbi példákat idézhetjük: aöiz kudbke 
mgne gwrez/of—<&/#, 6w^f/o^f, fjo^c/—az// 'maga messzire megy AggygA; fe-
M m , /Mgz(?A: meM^6gM fjfWgo» d// (92). Hasonló példák: 92., 98. és 92. lap. 
Továbbá: fe/gff b/zsa 'az ero'J /zoMzdWz futva' (134), w/'&g// m m s a 'amint 
az wrcaM halad' (138); ta sur vamen kof—mar w/cgg/z, p/ra/cgg// v/dzjalo 'ezen 
folyón át valamennyi ŵ ca/i, ̂ zWor^jM hidat építek' (70), ta—bére tace murt 
ves (/wMMfg^ völkkoz 'ezután az efYele ember el fog terjedni az egész W/agom' 
(54), töd^ (/w/z/ag// vetl^sa 'a fehér WMg6a» járkálva' (95), mg-no... puris 
g%M/aeff 'mennek a homályos WMg6aM' (94); jö—/?wrf(/eff potko 'a jeges /ca/-
/űMOM ar megyek ki' (72), bjrektem vuo /)wrf//fff potko 'a forró vizű A:a//aMO/% a/ 
jövök ki' (72); äsef/z p/roz 'bemegy az o/M»' (122), so ̂ ^efzz adamiles ves 
congze sures—v/lti kujasa keltem 'ezen Zyw&oM ^ az embernek összes halát ki
dobálta az útra' (125), wk/zoeff tetfs/sa 'az aWa&on keresztül ugrott/ugrik' (119., 
122, tkp. ugorva), w^Mog// potik/z 'az a6/a&o/z kiment' (119), kartez w/űMogr/z 
kisnoezles dus/mze addzem 'a férj meglátta az a6/a&#» ^ergjz/w/ feleségének 
szeretőjét' (133); ̂ öz///z k/sk/sa usk/toz 'rw/zaa//af7o7/ogva meghúzván elbuk
tatja' (81). 
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3.6. A latívusz-fele határozók zöme illatívusz ragos. A rag egyes számban 
-e, többes számban -j, a birtokos személyragos formákban -aw, -a</, -az; -amj, 
-a^;, -azj alakú. A birtokos személyragos alakok egybeesnek az inesszívusszal. 

3.6.1. A szövegösszefüggésből általában kiderül, hogy melyik esetről 
van szó: . ..gwr/az bertjm" potem. solen gwr/űz ne-no-mjqz-no vjhmte 
'elindult, hogy visszatérjen falujába. Neki semmije sem volt falujában' (69). 
Néha azonban bonyolultabb a helyzet: so gwrfaz k/fem 'ő pedig aff/za/% maradt' 
(138). Bár itt a gwr/az inesszívusz is lehetne, de a / % % 'marad' ige vonzatára 
ilyen példákat idézhetünk: mar—ponna kule ménem ta puris a**w»/ag keleng 
'mi miatt kell nekem ebben a homályos WMg&z» maradnom' (94, tkp. 'e... vi
lágba'). Hová? kérdésre felelő — határozószóval kifejezett — határozót ta
lálunk a következő példában is: bjgatjmteez faff% med kjloz 'aki nem tud... 
hadd maradjon #f' (81). Van azonban egy ellenpélda: so j%/em—ve/g» keloz 
'az a/e/M» fog maradni' (91). Hasonló a helyzet a W h / % 'hagy' igéhez kap
csolódó határozó esetében. A birtokos személyragos alakok formailag lehet
nének hol? kérdésre felelők is: odjg gjd'zjze—no /mam kelt/n^ oz lez? 'egy ho-
mokszemecskét se hagyjak a jzd#%6a»? (49), od/g g/z/ze—no jmű6f en keltj 
'egy homokszemecskét se hagyj .$%&&?»' (49), zmaz keltem luoez 'a fzá)kí6a» 
hagyott homokja' (49), de a következő hová? kérdésre felelő határozószós, 
ill. névutós példák mégis inkább illatívuszra utalnak: mone tatfsj keltiz 'enge
met /// hagyott' (81; tkp. /a*e), görsokjoste kustjsa /cjz—w/e keltid 'fazekaidat 
egy/ernyo a/a^ hagytad el' (143; tkp./e»yJ a/a). Egy ellenpélda itt is található: 
soje M g » keltesa 'őt e/e/6e» hagyván' (94). 

Bizonytalan az f»f#», /»/(/e 'helyett' (helyében, helyébe) névutós szerke
zetek elemzése a következő három példában: kudze vazemez luontem védte 
(vette) mf(/az 'kit úgy teremt »e/y/?e hogy meg sem kukkan (tkp. kit szólása le
hetetlenül fektet »e/y#e)' (90), peres cort a? /»///az pinal f sortez öfesa 'a vén ör
dög ma#a Ae/ye// egy fiatal ördögöt híván' (90), pifsi adamijez m/f/az kustjnj 
kosem 'hogy a kicsiny embert tegye (tkp. dobja) az ő helyére' (54). Ezekben in
kább illatívuszi jelentés érződik, míg a következő példa határozója világosan 
inesszívusznak elemzendő, hiszen a birtokos személyrag nélküli megfelelő ezt 
mutatja: m o n /a» /»///aaf dzudzasal 'én fölszállanék a /e »e/_yeűf6e»' (72), afsiz 
jwW/ /»///j» dzudzasa 'maga szállt föl a ma/? »e/^e//' (72). A határozószós párhu
zamos példa alapján tarthatjuk a következő határozót is hová? kérdésre fe
lelőnek: so töis cortjoslen &//az bére menam rugae 'ama tóbeli ördögöknek 
&eze6e» oda vesz az én papi bérem' (90), a//%-ik so ved/n-k/sno b/rem 'a bo
szorkányasszony odaveszett' (82). 

Világosan latívuszi irányt fejeznek ki a &»//»/ 'meghal', a yYram/»/ 'elté
ved' és a va//»/ 'elrejtőzik' igék alábbi határozói: Vu-murt aar-ae/e kuliz 
'a Vu-murt meghalt a ^ar/a»' (116), /e/e j/romim 'eltévedtünk az era'aÄe»' 
(81), /g/e vatkem 'elrejtőzött az W a o e ' (69). 
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A fentebb tárgyalt példák latívuszi határozóit tarthatjuk az ősi finnugor 
(urál-altaji) szemlélet jellemzőinek (FoKOs: N y K . LXIV, 41—9). 

3.6.2. Illatívusz ragos határozóként leggyakrabban (41-szer) a gwr/ 'falu, 
ház' szó fordult elő (gwr/az formában 35-ször, gwr/e négy, gwr^Z! két példában). 
A fordítása 27 példában 'haza', hétben 'lakására, lakásába, lakásba', és ugyan
csak hét példában 'falujába, faluba': vedín—kßno gwrfoz bertem—bére 'a bo
szorkányasszony Aazo (tkp. _/ű/w/d6o) térte után' (82), gwr/oz bertoz yb/«/á6ű 
tér vissza' (82), gMr/űz bertem 'visszatért a 7oW.sZ%z' (133), gwr/azj berto 'Ajzj 
térnek' (109), gwrfaz vusa VűWjd6j érve' (54), 'Aaza érve' (108). Ebben az egy 
határozóban is három jelentésárnyalat figyelhető meg: 1. zárt tér belsejébe, 
2. építmények közé, 3. határozószói szerep. A funkciók száma azonban sok
kal több. 

A z illatívusz funkcióinak felsorolásakor a G U d . (106—7) a következőket 
említi: aj illatívusz jelöli a helyet, ahová a cselekvés, mozgás irányul, 6J ki
fejezhet elvont jelentéseket (pl. mur ma/pmkoMg usiz 'mélyen elgondolkozott 
(tkp. mély gofWo/kozás&z esett)', ej jelölhet időhatározót és </J kifejezhet be
osztást, foglalkozást. PEREVOSCSIKOV (i. m. 60—3) hét funkciót különít el. 
A helyhatározóit felbontja: 1. hely, tárgy belseje, 2. tárgy felülete, 3. kettős 
határozók egyik tagja (pl. korkas kor&a 'házról Aazm'). A z elvont jelentéseket 
kettéosztja, az üfone pjrmj 'bekerül a történelembe'-félék mellett megkülön
böztetve a frazeológiai egységeket (pl. wmme us/n/ 'elalszik' tkp. a/omZ%z esik). 
A fenti öt funkcióhoz kapcsolódik nála még — a GUd.-ban is említett — idő
határozói és a beosztást, foglalkozást jelölő. 

A vizsgált példaanyag alapján a következő csoportokat különítem el: 
1. A határozó a cselekvés irányulását fejezi ki építmények, zárt terek bel

sejébe (26 példa): cocaskozj &#6a&e 'összegyűltek a csapszékbe' (86), ta ywrf— 
yere p/riz 'ebbe a házba ment be' (71. L. még Mza&z; 77, 78;padbzaf&#fM7Y#a; 
71. három példa;/WoAwMm&z; 133); Aw-g/Wf m m o z 'az istállóba megy' 
(82 az üf <#%%?, ./WzaW6a található még a köv. helyeken: 82, 90, 92; 89); gwrg 
ufskesa 'benézvén a kemencéé' (92), /%ze vu pjrnj kutkem 'a Aq/o&z víz kez
dett bemenni' (51), luoez m%?z bast/sa 'homokot vévén a W/a&z' (49, 1. még: 
82, 133, 134). M é g további hét példa sorolható ebbe a csoportba. 

2. A határozó a cselekvés irányulását fejezi ki építmények, (természeti) 
tárgyak közé (23 példa): tone fe/e nuo 'viszlek téged az er<&%e' (126), fe/e 
pzrsa 'bemenvén az #%&%#' (126), Mw/fj/rf koske 'elmegy az #%&%#' (89. A z er-
<&%e további tíz példában fordul elő határozóként.); od/g go/We vuzHam 'egy 
w & W w z értek' (70) AfWroe vuem 'Mza/robi jutott' (62); ton pjr Arwroe 'te bújj a 
jza/W&z' (126). 

3. A határozó a cselekvés irányulását fejezi ki egy meghatározott terület, 
felszín belsejébe (14 példa): k/dz; ton tatfs/, m/zon jo/jre vuid? 'hogyan jöttél 
te erre az idegen rJ/e&ra?' (71), Mafvej-g/rfme m/nem 'Matvej—.Wn/om 
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ment' (54), a/'we kutsask/n/ m/n/iram 'a jz&zW mentek csépelni' (138), ka-
Zer/eme perzsa 'bemenvén az Wvar^' (tkp. 'a 6e/rer/re/f6e' 92), /%/az pone 
'L^e/^e teszi' (94). 

4. A határozó a cselekvés irányulását fejezi ki egy meghatározott irányba 
vagy egy meghatározott pontig (34 példa): dunne-pwme vusa 'a világ vegére 
érvén' (71), mwze W z e m 'bocsátotta alá a /a/are' (134), vw-/%W.% vaskisko 
'a v/z/ewe'/cre szállok alá' (49), a/az pukt/sa 'térdére ültetve' (61), y/raz... suk-
kem 'a/e/e're csapott' (134), /?a/-^o(7 kertt/ 'fél M6ű6/ra kösd' (82), so/%%?e... 
puktem 'arra a lyukra ráhelyezte' (112); vw-kae kelasa 'amint a ma/om /é/e 
kíséri' (142), va-&oe koskjk/z 'midőn elindult a ma/o/M&z' (142), parWe vuh" 
/stem 'a ̂ ra küldte vízért' (57), jwrgjaz potem 'elindult útjára' (71). 

5. A határozó a cselekvés irányulását fejezi ki valaminek a belsejébe le 
(43 példa): aj tóba, vízbe, mocsárba, lékbe: vwe pzroz 'a Wz6e megy' (82), 
fje kustem 'a /J6a dobta' (109), /"w^eje vettem 'a /e%ae mártotta' (125); 
6y) csónakba, sapkába, gödörbe, szánba stb.: soje aWfaz ponem 'szánjába tette 
őt' (125), ponsa wroZwam 'tett a ̂ zeA:erem6e' (142), bur & m / W pon 'jobb ẑ e-
6ea%e tedd' (71), Wye sur/lem murt 'AwroA:6a került ember' (55), v/e/w/Wponsa 
' & & W 6 a tevén' (51). 

6. A z illatívusz ragos szó időhatározót fejez ki (5 példa): kwihmeti » w W a z 
fserod pokfsi pilj vue ini 'harmad napra a kisebbik fiúra kerül immár a sor' 
(108; tkp. harmad napra jutván v. virradván), guez sizimeti »ma/e nurden 
tjrmftem 'heted »apra nagy nehezen megtöltötte a gödröt' (112). 

7. Az illatívusz ragos szó állapothatározót fejez ki (20 példa): baka-dore 
kwfzae m/nem 'a békához ment veWegä/' (78), &w%ae m/nem 'veWeg^eg/?e ment' 
(78), kft/n sol/ 7j/arj/»ee p/rn/ 'hogy juthatna ő a 6 W / jze&6e' (tkp. 'hol van 
neki 6 W 6 a menni' 143), /j/arj/nee p/rono murt 'Aír^agra törekvő ember' (143), 
med luoz ini LsYarf/MafM/ dijakon 'legyen a káplán a mi MraM&' (143), jage-/'e&e 
vui-ke 'ha vê zea"e/e»7ae kerülök' (61). 

8. A ragos szó ritkán eredményhatározót fejez ki (5 példa): odik /w&e 
lukasam 'egy ra&a^a gyűjtötték' (89), odik fw&e tereiram 'egy rakásba rakták 
össze' (90), zene lukaáko 'g^w/^6e gyűlnek' (89). 

9. Elvont jelentésű az alábbi két példa határozója: ud-murt W e pjrem 
'udmurt M/re tért' (tkp. 'votják /máW.%fg6a ment át' 67), MikaTla eje6e use 
'Miska bánatba esik' (94). 

10. A ragos határozó frazeológiai egység tagja vagy határozószóvá válik 
(4 példa): wmme usem 'álomba esett' (55, 125), wmme uskjtkem 'elaludt' (133). 
Talán ide sorolhatjuk a fentebb már említett gwrfaz 'haza' alakok zömét is. 

4. A mintegy 270 példának több mint a felében (138 példa) a következő 
igék fordulnak elő a határozós szerkezet alaptagjaiként: #rá% 'bemegy' (36 
példában), má%/% 'megy' (25), 6erfá% 'hazamegy, visszatér' (24), vwjm 'jön' 
(20), pa»j»j 'tesz, helyez' (16), W k j n j 'elmegy' (9), »%#' 'visz' (8). 
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A z egyes határozói kifejezőeszközök használatának arányára jellemző, 
hogy a vizsgált anyagban a ragtalan (14 példa) és a ragos (272) szerkezeteken 
kívül 120 határozószós és 268 névutós szerkezet található. 

KlSS ANTAL 

Inflected and uninfected lative-like adverbial 
complements in the Votyak language 

In each example we used the noun kor&a 'house, room' as an uninfected 
adverbial complement. In the majority of the inflected constructions the adver
bial element has an illative ending. Because of the formal coincidence of the 
endings, the differentiation of inessive and illative forms having possessive 
personal suffixes and case endings sometimes is difficult. The illative adverbial 
complements m a y express the following meanings: the direction of the motion 
1. into buildings, encircled rooms (space), 2. in between buildings or physical 
objects, 3. into a definite area or surface, 4. in a direction or to a definite point, 
5. decent into something, 6. adverb of time, 7. participle, 8. effect, and may 
occur 9. in abstract meaning and 10. as parts of phraseological units. 

In the analysed material we found 272 inflected and 14 uninfected adver
bial complements as well as 268 constructions with postpositions and 120 
constructions with different adverbs. 

A. Kiss 
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