
A locativüs-féle határozok a votjákban. 
(Első közlemény.) 

I. A z -w-ragos határozók.*) 

Az összes finnugor nyelvekben kimutatható egy, a locativus 
jelölésére szolgáló -«(«), -n(s) határozórag. 

Ez a rag a votjákban és a zürjénben két irányban fej
lődött. Egyrészt megelőző -I ( = i) tővégi hangzóval inessivus 
szerepű, másrészt megelőző -d-vel főleg instrumentális-comitativus. 

Hogyan magyarázhatjuk meg ezt a kétfeléválást ? Hogyan 
egyezik meg a locativusi alapjelentéssel a ragnak ma általános 
használata inessivus és instrumentális jelentésében ? 

*) Rövidítések: 
M. = MUNKÁCSI BERNÁT, Votják népköltészeti hagyományok. (A mellette 

lévő szám e munka lapszámát jelöli ; bab. == babonák; tm. = találós 
mesék; im. = imádságok; bűv. = bűvölő igék; d. = dalok; km. = 
közmondások. Az idézetek számai e rövidítések mellett az illető számú 
babonára, találós mesére stb. vonatkoznak.) 

WICHM. = WICHMANN YRJÖ, Wotjakische Sprachproben. WICHM. I. = 

"WICHMANN e gyűjteményének első része (SUS. Aik. XI . 1893) ; WICHM. 
I I . = a Wotjakische Sprachproben második része (Aik. XIX. 1901). 
(Az idézetek számai úgy vannak alkalmazva, min t a MUNKÁCSI szö
vegeiből idézett mondatoknál ; d. = Lieder; im. = Gebete; bűv. = 
Zaubersprüche; km. = Sprichwörter; tm. = Rátsel.) 

M. VotjSz. = MUNKÁCSI BERNÁT, Votják Szótár. (A belőle vett példák a 
Szótár rövidítéseivel vannak idézve.) 

Votj. nyelvmtit. = MUNKÁCSI, Votják nyelvmutatványok. NyK. XVII. 
MHat. = SIMONYI ZSIGMOND, A magyar határozók. (A magyar példák túl

nyomó részét ebből a munkából vettem.) 
Ny í l . = SZINNYEI JÓZSEF, Magyar Nyelvhasonlítás.3 1905. 
SUS. Aik. = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. 
B U D . Fny. = BUDENZ JÓZSEF, Finn nyelvtan.2 1880. 

14* 
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Az -n rag locativusi alapjelentése kétségtelen. Nemcsak a 
rokon nyelvek bizonyítják ezt; e jelentés magából a votják 
nyelvből is kimutatható. így egyes határozószókban: tátin itten, 
otin ottan, kitin hol; éppígy más szólásokban: gurt-pumin a falu 
végén; sojos tatisdn kwamén iékcim inti jen ulo ők innen har-
mincz versztnyire (tkp. versztnyi helyen) laknak. M. 95. 

Hogy ebből a locativus-jelentésü ragból hogyan lett az. 
inessivus jelölője, azt megmagyarázza BüDENznek egy feltevése,*) 
melyet már az Ugrische Sprachstudien-ben (II. 44.) megemlít és 
az UA. 385. lapján ismétel, hogy t. i. az inessivus ragja -i-n 
eredetibb *-i-sn helyett való. 

Bizonyítókai röviden a következők: 
A zürjénben és a votjákban az eredeti tővégi magánhangzó 

különféle ragok és képzők előtt részint zürj. ö, votj. a alakban, 
részint pedig i alakban jelenik meg. Mármost bebizonyítható, 
hogy ö (a) igen sok esetben «meglévő vagy kimutathatólag meg
volt nasalis (m, n) előtt lép föl»>, míg i rendesen akkor, ha. 
közvetlenül utána nem volt in, n, így a sorszámnévképző -cl 
előtt azért találunk -ö, -a hangot, mert e képző eredeti alakja 
*-nd volt. Az -in végű igenévben a tőhangzó mindig ö, illetőleg 
a (ej. Ugyanezt látjuk a -töm, -tem fosztóképzőben is. Az illativus 
ragja is azért ö, votj. a, mert e rag végén, mint a finn -sen, 
-h-n bizonyítja, -n volt. Ehhez hozzátehetjük, hogy az adessivus 
ragja zürj. -lön, -Ián, -len, votj. -len («*-* f. -lia, -Uá•< *-lna, *-lná). 

Mindez feljogosít bennünket arra, hogy a zürj.-votj. ines-
sivus-ragban, melynek állandó alakja -i-n, a tő véghangzója és 

W I E D . = WIEDEMANN F . J., Grammatik der syrjánischen Sprache init 
Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjakischen. 1884. 

W I E D . Votj. nyt . = WIEDEMANN, Grammat ik der wotjakischen Sprache. 1851. 
KÚNOS-MUNKÁCSI = KÚNOS-MUNKÁCSI, A belviszonyragok használata a ma

gyarban. (A magyar példák egy -része ebből való.) 
PATK. = PATKANOV SZERAFIM, Irtisi-osztják szójegyzék. 1902. 

PATK. I r t . Ostj. I I . = PATKANOV, Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volks-
poesie I I . 1900. 

AHLQV. = AHLQVIST, Über die Sprache der Nord-Ostjaken. 18S0. 
A vogul példák BEKÉ ÖDöNnek A vogul határozók ez. dolgozatából 

(NyK. XXXV. 1905.) vannak véve. 
*) Előtte már BOLLER gondolt erre. 
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a rag között egy elveszett nem-nasalis mássalhangzó megvoltát 
felvegyük. Ez a mássalhangzó a rokon nyelvek és a zürj.-votják 
elativus (mortis, votj. murtU < *mortiét, *murtiét) tanúsága szerint 
nem lehetett más, mint s. 

Ez az s elem specializálta az -w-nek általános locativusi 
értékét inessivus-szá. 

Ez a rag azonban nemcsak az in e s s i v u s n a k , hanem 
a s u p e r e s s i v u s n a k , söt az a d e s s i v u s n a k a jele is. 

Mindkét jelentésfejlődés könnyen érthető. Inessivus-jelen-
tósből nagyon természetes az átmenet superessivusra. Az ines-
sivus első sorban «teljesen körülzárt térben vagy testben való 
bensőséget fejez ki. Ehhez képest az első, legcsekélyebb fokú 
átvitel az, ha nem teljesen, hanem csak három vagy kéfc felü
lettől elzárt térben való bensőséget jelez. Innen az átvitel az 
egy felületen való bensőség kifejezéséhez halad, vagyis midőn 
a subjectum az objectumnak többé nem felületeitől, hanem csak 
vonalaitól van körülvéve, tehát az objectumon ,rajta' van.» 
(KÚNOS-MÜNKÁCSI 17, 18). Nagyon természetesnek találjuk az 
inessivusi rag alkalmazását ezekben : kökiiin a bölcsőben. WICHM. 
I. d. 294., nukin a völgyben. M. bab. 155., baktíaiad kertedben. 
Szinte észrevehetetlen az átmenet az utóbbiakról erre: azbaram 
udvaromban. WICHM. I. d. 438, 441. Pedig már ebben a magyar 
-ben mellett superessivusi -n ragot is használ. (Ez ház udvará
ból soha ki ne fogyjon Isten adománya, sőt szaporodjon. Népk. 
III. 267. 0 el is ment, beszállott királynak udvarára. U. o. 
I. 228). Innen már csak egy lépés a tulajdonképpeni superessi-
vushoz ezekben: kék pinal néljos kér én vetlo két fiatal leány 
járkál a pusztán (M. d. 31.); éppúgy mint a magyarban: mikor 
által menendez a kietlenb en, ffold meg indolt. Apor C. 15. | 
budosnak ky e ti énben, es twuol ualo helyekben. Ehr C. 114. j 
siéü vasa busijin ié-vosas adamijaz adgoz őszszel egy juhot 
áldozó embert pillant meg a mezőn. M. 139. 

A mi a másik jelentésfejlődést illeti, azt t. i., hogy ugyanez 
az -i-n rag néha adessivusi viszonyt is jelölhet, arra vonatkozólag 
csak a magyar mellett névutót hozzuk fel, mely a mell főnév 
ragos alakja lévén, ((mellettem tulajdonkép a. m. ameUemen*, 
vagyis oly közel hozzám, hogy majdnem mellemet érinti». MHat. 
II. 78. (L. az a d e s s i v u s tárgyalásánál.) 
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Látjuk tehát, hogy az inessivusi jelentésből nagyon ter
mészetes a superessivus és érthető az adessivus fejlődése. 

Inessivusnak kellett lennie az -i-n rag alapjelentésének, 
mert míg az iness. kifejezésére ritkán használnak névutót, addig 
a superessivusi jelentésben rendes a jilhi, vilin «fölött» név
utókkal való körülírás. 

A mondottakat röviden összefoglalva: a finnugor locativusi 
*-ne, *-ns a votjákban -n alakban van meg; -i-n alakjában e 
rag eredetibb *-i—s'n-ból lett, a finn -ssa, -ssa pontos megfelelője 
és a magyar «-ben» jelentésével bír; rövidült névutó, éppúgy 
mint az említett finn ós magyar rag. Alapjelentése szintén inessivus. 

A finnugor locativusi *-«», *-»$ azonban nemcsak a most 
tárgyalt ragban van meg a votjákban; megvan -á-n alakban is 
(a mely sok mélyhangú szóban és a többesszám -jog jele után 
•Í-M alakú, és így összeesik az inessivusi alakkal), mégpedig 
instrumentalis-comitativus rag szerepében. 

A locativus ragja hogyan lett az instrumentális jelölője ? 
Több finnugor nyelvben tapasztalt jelenség, hogy helyhatározó 
jelentésből eszközhatározó fejlődött. A mordvinban az inessivus 
egyúttal instrumentális is, pl. pejelsa késsel, mantsa bottal; így 
a finnben az -n instrumentalis-ragot BUDENZ a locativus-rag 
kopott másának tartja (Fny. 88. UA. 378.). így a magyarban a 
-ben lehet eszközhatározónak is a ragja, pl. Megnyomorít téged 
az Úristen nagy ínségben EMK. II. 208. Éppígy az -n ragnak 
is van ilyen szerepe, pl. Valamely állat négy lábon vagy 
többen jár, tisztátalan. Kár. Bibi. I. 98. 

A votjákban magában is lehet az inessivus eszközhatározó 
jelentésű. L. alább. 

A jelentésfejlődés (helyhatározóból eszközhatározó) igen 
egyszerű. A következő mondatokban az eszközhatározók oly közel 
állnak a helyhatározóhoz, hogy könnyen annak lehetne őket 
nézni: cecizá sarbddn bin-gozi-kuza muzá legám mézét egy 
k o s á r b a n kötéllel bocsátotta alá a földre. M. 134. | puden 
liktisa, vauén bertiskom gyalog jöttünk, lóháton (tkp. lóval) 
megyünk vissza. WICHM. I. d. 276. Hasonló szólás -in raggal: 
vor aélméedn-jk val-vilin vorttild a tolvaj éppúgy nyargal a 
lovon, mint előbb. M. 134. || f i n n : neljdn jalan juosta négy 
lábon futni. || m. négy lábon jár. 
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Az -d-n rag comitativusi szerepe eredeti helyhatározó jelen
téséből magyarázódik meg. A helyhatározásnak az a faja, a 
melyet az -n jelölt, két tárgy között lévő bizonyos kapcsolatot, 
összefüggést fejezett ki. Két tárgy a térben egymáson, egymás 
mellett van, a két tárgy együtt van : egyik tárgy a m á s i k k a l 
e g y ü t t van. (Vö. og-inan (egy helyen > ) együtt; éppígy 
og-a^in együtt, egy helyütt). 

Ezen a nézeten van WESKE is, ki «Untersuchungen zur 
vergleichenden Grammatik des finnisehen Sprachstammes» ez. 
könyvének 42., 43. lapjain ezt mondja: «Den Zusammenhang 
des Comitativs mit dem Locativ glaube ich mit folgendem Satze 
ausdrücken zu können: was bei, an etwas ist, ist eben mit 
etwas. Dieser Ansicht ist auch schon BOLLERD. 

A) Az -l-n-ragos határozók. 

Láttuk, hogy az -i-n ragnak inessivus az alapjelentése, míg 
az -d-n főleg instrumentális-comitativus. 

Mielőtt az -i-n rag használatára áttérnénk, ezen rag alak
tanát illetőleg még a következőket akarjuk röviden megemlíteni. 

MUNKÁCSI a szarapuli, jelabugai, malmysi, glazovi és ufai 
nyelvjárásból -in alakot idéz; a kazáni nyelvjárásban azonban e 
rag alakja: -én. WICHMANN a malmyz(-urzumi) és jelabugai nyj.-
ban -in, az ufai, glazovi és beszermani nyj.-ban azonban }n 
alakot talált. 

Mint már említettük, az i (i) nem tartozik a raghoz, ill. 
eredetileg nem tartozott hozzá; nem egyéb, mint a szó tövének 
véghangzója, mely azért tartotta meg i-szinezetót, mert köz
vetlenül utána nem következett nasalis. Ez a tővégi hangzó ter
mészetesen csak külömben mássalhangzón végződő szó végén 
volt meg, míg amúgy is magánhangzón végződő szó végén nem 
szerepelt. 

A magánhangzóra végződő szavak inessivusát ezek szerint 
•i- nélkül kellene képezni; valójában pedig éppen az így képe
zett alakok a légritkábbak. Csak néhány ilyen alak fordul elő: 
korkan a házban (korka ház), kivalan a nyári sátorban (kwala), 
afilon elől, előbb, pedlon kint, vadían hajdan (palán valamely 
félen v. oldalon). Külömben pedig a magánhangzós végű szók 
is -j-w-nal képezik ezt az alakjukat; pl. pwin a fában, dunnein, 
duinúem a világon, tűén a tóban, vmin a vízben, vu-koin a 
malomban, lapkain a boltban stb. Ezeket az alakokat úgy kell 
magyaráznunk, hogy a szók túlnyomó része mássalhangzós végű 
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Volt; ezeknek teljesebb, i-végü tövéhez járult a rag. Ezekből el
vonták azután az -i-n alakot, mint az inessivus ragját és ezt 
hozzátették a magánhangzóra végződő szókhoz is. Egészen ha
sonló fejlődést látunk — hogy egy igen közeleső példát vegyünk — 
a magyarban, a hol a legkülömbözőbb nyelvjárásokban találunk 
a ki-n, mi-n helyén ilyen alakokat: kién, mién (kiön, miön). Itt 
is a nyelvérzék a parton, vizén, földön-féle alakoknak egész 
-on, -én, -ön végzetét vette ragnak. — A votjákban az -i-n rag
alak általánossá vált, és csak néhány határozószó és egy-két 
más szó tartotta meg eredeti -n ragos alakját. Annyira általá
nossá vált az -in, hogy WIEDEMANN egyenesen az -in alakitól 
magyarázza a korkan-féle alakokat (>+korka-yn, 36. 1.) — A ma
gánhangzón végződő szók és a magánhangzón kezdődő rag közé 
gyakran toldanak hiatus-töltő j-t, pl. busijin a mezőn, duinneiin 
a világon, kokijin a bölcsőben, Uattmiin az erdőben stb. 

Birtokos személyragokkal együtt az inessivusnak ezek az 
alakjai (jurt ház): 

jurtám, jurtád, jurtaz, házamban, házadban, házában; 
jurtami, jartadi, jurtazi, házunkban, házatokban, házukban; 
jurtjosam, jurtjosad, jurtjosaz, házaimban stb.; 
jurtjosami, jurtjosadi, jurtjosazi, házainkban stb. 
Ezek a most felsorolt személyragos inessivus-alakok össze

estek az illativus megfelelő alakjaival. A zürjénben részben 
szintén egybeestek az inessivus és illativus személyragos alakjai, 
de nem egészen. Ott u. i. az iness.-i karám mellett találunk 
kar'óyn (városomban) alakot is; az ill.-i karám mellett pedig 
karöö (városomba) alakot. Ilyen synkretistikus esetek a rokon 
nyelvekben is előfordulnak. A magyarban — az újabb nyelv
ben — éppen a zürj.-votjákkal egyezőleg az iness. és illativus 
esett egybe (bár nem általánosan). Pl. Abba a faluba minden 
ember bolond vót. Nyr. III. 34. | Uram a városba piros csidma 
vonni, apám az erdőbe somfa vesszőt vágni, anyám a malomba 
fejér liszt őrleni. Vadr. 15. BRASSAI a -ben és -be ragok egybe
esését annyira általánosnak vette, hogy kijelentette, hogy «a -ban 
és -ba közt állított külömbség semmisem egyéb, mint a nyelv
tanárok költeménye)). 

Gyakoriak a synkretistikus (személyragos) esetek különösen 
a finn nyelvjárásokban. Az indogermán nyelvekben közönségesek. 

1. H e l y h a t á r oz ók. 

a) Locativus. 
Az -i-n rag alapjelentése a magyar -ben ragéval azonos. 

Mindamellett előfordul általános locativusi jelentésben is. Ezt a 
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jelenséget legegyszerűbben úgy magyarázhatjuk, hogy az -i-n 
helyhatározó rag átvette a régibb -n (finnugor *-n„ *-ns) loca-
tivusi rag szerepét, éppúgy mint a magyarban a rendesen super-
essivus értékű -n szintén lehet a locativus jelölője. (Vö. MHat. 
I. 110.) 

Magyarázhatjuk azonban az -i-n rag locativusi functióját a 
superessivusból is : duúríein a világban, a világon, muéemin a 
földön, busijin a mezőn, jelentése nagyon közel jár a locativushoz. 

a) H e l y , v i d é k stb.: pudoan-z'ivotan, kitkon valdn, kiskon-
iskaldn sion-juon intijam tiros sot Inmard! lábas jószággal, 
befogni való lóval, fejő tehénnel adj ételt, italt sokat tartózko
dásom helyén, Inmar-om.! M. 151. | ódig azin giné ad'dzem jugit 
az csak egy helyen látott világos pontot. WICHM. II. 156. | ual'-
lana dirja udmortjos vitéa'hú uljli'zj ódig mest a in régente a 
votjákok mind egy vidéken laktak. U. o. II. 147. | miUam ayajmé 
kétén-dér ? dat sajérjosén vetld-dér a mi bátyánk ugyan hol 
[van] ? Idegen vidékeken jár bizony. M. d. 230. | vad'lan pid-
jilaz vetíts ad'ami kid'okin, mizon sajirin ulsa, gurtaz bertiui 
potdm hajdan egy lábán járó ( = szegény) ember messze, idegen 
vidéken élvén, elindult, hogy visszatérjen falujába. M. 71. j ta 
bakatirjos . . . oi-dirja kaliklán azla palaz vetlozt vilam ezen 
hősök . . . háború idején a népnek élén (tkp. előfelén, előolda
lán) járnak vala. M. 61. | ulla palán Tcrentej, vanna palán 
Palagej alsó félen (t. i. a falu alsó utczáján) Terentej, felső 
félen Palagej. M. d. 80. 

Valaminek a k ö z e p e t á j á n , s z é l é n , v é g é n : vuldn 
sor-v ac s az muzem, med luoz a viz közepe táján hadd legyen 
föld. Istor. 3. | Mikalía . . . ta sobértatldn sor-vacsaz pas leétci 
Miska . . . ezen takarónak a közepe táján egy lyukat csinál. 
M. 91. | vm durin ket'í-sin am Eande des Wassers ein Hasén-
auge (a viz szélén, partján). WICHM. II. tm. 218. j gurt-pumin ta£ 
badgin obiú sutkoz a falu végén egy igen nagy csűr ég. M. 139. j 
buriíin no puto pun az uko a selyemöv végén paszománt van. 
WICHM. I. d. 99. | muzon nénal muzon gurt-p un en lud tazé-ik 
gagág-séd másnapon a másik faluvégen van ugyancsak így a 
«lúd-lakomau. M. 171. 

P) H a t á r o z ó s z ó k . 
I t t : tátin, Kaz. tatén (egyszer: M. 70. tahi és tátin alak 

a szarapuli nyelvjárásból); malmyz-urz. tátin, glazovi tátin, tdttn, 
beszerm. tátin. Pl. mali tatín ton pukkod-na? minek ülsz te 
még itten? M. 142. | tátin dirjam Salez ei val mikor itt (itthon) 
voltam, nem könyörültetek meg rajtam. WICHM. I. d. 469., II. 181. 

O t t : otin, Kaz. ötén; malmyz-urz. btin, glazovi btin, be
szerm. ötjn. Pl. otin, otin sukkisa vijdm luckaskis-vorldn sejtz 
van ott meg ott egy agyonütött tolvajnak van a holtteste. M. 86. J 
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öt in no diámon, tátin no dimon ott is ellenség, itt is ellenség. 
WICHM. I. d. 60. || tin-btin (íme, ott) = tini otin. Ez a tini pedig 
ta-ini-h'ó\ van összevonva, tin otin poktsi kizez serjn, kipi urtsin 
keh ime ott alszik a kis fenyőfa alatt, a faifcőke mellett. WICHM. 
if. 144. Éppígy u. o. II. 155. 

Az otin eredetibb *sotin helyett való. Míg tátin alapszava 
a közelbe mutató ta névmás, addig oíírc-nak a távolba mutató 
so az alapszava (vö. soku akkor, so-kám annyi stb.). Érdekes, 
hogy ez a sotin alak elő is fordul, de csak egyszer: WICHM. II. 
156. ódig azin giné ad'dzem jugit az: sbtin atsko lipetjos, utó 
punijos csak egy helyen látott világos pontot: ottan tetők lát
szanak, kutyák ugatnak.*) (Zürj. setön, sen.) 

Az öüin (WICHM. II. 177.) és tat'ijn (u. o. II. 129.) szintén 
«ott, itt» jelentésű alakokban, a nyelvérzék a tulajdonképpen 
ragos szókat ragtalan névmásnak tekintette és az -i-n ragot hozzá
téve, ezeket otin és tátin jelentéseben használta. 

Nyomatékosítva: tatin-ik ugyanitt, otin-ik ugyancsak ott, 
ugyanott, éppen ott. 

H o l ? kitin, Kaz. kétén; malm.-urz., jelabugai kitin, gla-
zovi, beszerm. kitin. Kitin med-ag kolom-ini? vájjon hol fogok 
már hálni ? M. 69. 

kof kitin bárhol, olo-kitin valahol, ne-no-kitin-no sehol. 
Már itt említjük, hogy kitin lehet módhatározószó is. Ezt a 

használatát mutatják a következő mondatok: kitin soli istarsinaá 
pirni? hogy juthatna ő a birói székbe? M. 143. | odik su'rim 
keúeráz sortísa bittod, berán kitin kuzjini jonzá ud setti egy 
szakasz kerítést összetörvén, nem találod módját, hogy rakjad 
ismét össze. GAVR. tm. 46. 

Más határozószók: 
pedlon kint: korkan no eböui, pedlon no éb'nii es ist weder 

in der Stílbe, noch draussen. WICHM. II. tm. 112. 
berlon hátul. 
kidbkin távol, matin közel; 1. inessivus (3. 
A határozószókul használatos névutókat 1. a névutók tár

gyalásánál. 
b) Inessivus. 

Eredetének megfelelőleg inessivus a főjelentése, vagyis egy 
tárgy belsejében való léteit fejez ki, «még pedig a nyugvás, vagy 
legalább relatív (a mennyiben a subjectum az objectum terén 
belül esetleg mozoghat is) nyugvás momentumával)). (KUNOS-
MUNKÁCSI 17. 1.) 

*) Vö. o(i helyett sot'i: WICHM. II. 127. 

y 
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a) Teljesen körülzárt térben, való levest fejez ki. 
L á d a , s z e k r é n y stb. : kakirna sandikin kakit-ves 

domború ládában drágakő-gyöngy. M. tm. 90. | kird'éan kimlosi 
sindikin dalaim, melyeket énekelni akartam, a szekrényben 
vannak. WICHM. I. d. 318. | ódig b e ke aj in kik portám vina 
luoz egy hordóban két különféle pálinka van. M. tm. 36. Ennek 
változatai u. o. tm. 86., WICHM II. tm. 303., 406. | sjkalez gidaz, 
biziz gid vjlaz. — til guraz no tsjn a tehén az istállóban van, 
farka az istálló tetején. — A tűz a kályhában és a füst. WICHM. 
II. tm. 426. 

É p ü l e t , h á z stb.: poplan cerkin vosam-beraz-kd kuláin 
murt sultiz : sojá popli vini kala ha a holt ember feltámad, mi
után a pap [érte] imádkozott: a papnak meg kell őt ölni. M. 
bab. 79. | vu- k o in kartez pizza izam a malomban megőrölte 
az ember a lisztjét. M, 142. | ta vu - ko én cortdz vu-ko-kuéo, gon~ 
déraz tis-oktis kara ebben a malomban az ördögöt malomgazdá
nak, a medvét gabnaszedőnek teszi. M. 92. | mudorén viisdm-
bera van korkas murtjos sédán-nanan, arakan-sarán ikema, bédgém 
kwala méno a mudor-hun [való] imádkozás után az emberek 
minden házból a szérűre, a szentséges kwa-b& mennek itallal, 
étellel, pálinkával, sörrel. M. 170. | kisnojos tabun kwalan 
asszonyok: [egész] falka a /íwa-sátorban. M. d. 108. | so lap
kain vuz tué duno abban a kőboltban igen drága az áru. M. 
d. 64. | s eb et-korkan pereéjos sektasko, néljos-pijos kubézdn, 
kérezdn kérejasa dkto a sefreí-házban az öregek vendégeskednek, 
a leányok és legények hegedűnél, hárfánál énekelvén játszanak. 
M. 171. | so ta kor kan kugo-no ovel ő nem is gazda ebben a 
házban. M. 143. | korka-jilá kwaka-kd pukéiz : ta jurtin kuldm 
murt luoz ha a háztetőre varjú ü l : ezen házban halott ember 
lesz. M. bab. 18. 

A h á z e g y e s r é s z e i : gurbeisin babám tjs a pinczé-
ben a nagyatya szakálla. WICHM. II. tm. 441. | minam viéiiuin 
kuiiiem murt van ali a padló alatli térben holt ember van. WICHM. 
II. 82.! ken sin juiem d'zuits az éléskamrában részeg orosz. WICHM. 
II. tm. 249. | cumin keli, uromd a leány-hálókamrában háltam, 
kedvesem. M. d. 100. | tuala sédám éerákiamme Ulén-gurtedlan 
muncojaz az idén [történő] játékunk, nevetgélésünk Ulin-gurt 
[falunak] fürdőkamrájában van. M. d. 121. | kisnojos tabun kwa-
lan, niljos tabun éumin, pijos tabun zakotin, jalan-gina apaj-
ponna asszonyok: [egész] falka a kwa-sátorban, lányok: [egész] 
falka a [háló]-kamrában, fiúk: [egész] falka az árnyékszékben 
egyre csak a nénike kedvéért. M. d. 108. | korka-sigin liz bu-
gor a házpadláson kék gombolyag. M. tm. 8. | korka-sigin pales 
nan im Hausboden ein Stückchen Brot. WTICHM. II. tm. 263. | 
valjosidlan iznásjossi puniskizi-kd: pudo-ut'iéed gidad uld ha 
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lovaidnak sörényei összegöndörödnek : marhaőrző [istenséged] 
istállódban él. M. bab. 3. \\ kor kan an sulaf a szobában ne 
fütyülj. M. bab. 98. | gurtaz Suniza kisnoez nos-ik tiskaskoz 
otthon (tkp. lakásán) Sunyit ismét leszidja a felesége. M. 139. | 
gurtin ta mesokaz ^us-uld p&nsa, aciz gur-vila tuhoz otthon ezt 
a zsákot a pad alá teszi, maga pedig a kemencze tetejébe má
szik. M. 109. 

Számtalan részből álló a n y a g b e l s e j é b e n , egyes r é 
s z e i k ö z ö t t való létei: mon ta vuin das-kik ar idisko ini-no 
ne-no-ku-uo soles pidassa afiUarná evol-na én ebben a vizben 
tizenkét éve élek már, de még sohasem láthattam a fenekét. 
M. 49. | vuiin no (sorig tuz uno a vizben igen sok hal van. 
WICHM. I. d. 97. | sumedtn sed parsios kades az iszapban [hen-
tergő] fekete disznókhoz hasonlók. WICHM. I. d. 434. j korka-
bordin taka-éin házfalban kecskeszem. M. tm. 44. | korka bor-
din taka-sur in der Hauswand ein Widderhorn. WICHM. II. tm. 
17. | luo muiéiemad sári puiimed a homokföldben [nő] a szür
késbarna fenyő. WICHM. I. d. 261. || vö. m a g y . : Fekete föld
ben terem a jó búza. Erd. I. 147. 

Néha tekintetbe veszik, hogy ez az anyag sok részből áll (a 
melyek k ö z ö t t valamilyen tárgy van), ós a puékin ,belsejében, 
között' névutót használják: tuz' éeliko ad'amijos-no van, kudiz cir-
tijániz eoé, kudiz kuskiniz éo-é vir-puékin vetlo igen bűnös 
emberek is vannak, ki a nyakáig, ki a csipőjéig járkál vérben. M. 72. | 
bor d-puékin górd cabej a fal belsejében vörös búza. M. tm. 123. 

T e s t r é s z e k : d'e ram esába dec-ka luoz, dunna kulájáz 
esablasal ha fejemben jó lenne a gondolatom, a mi a világon 
kell, kigondolnám. M. d. 250. | éulmaékam sulmin vej uz lu 
a bús szívben nincsen zsír. M. km. 10. | ménam kütjosam-uo 
lel Sua az én keblemben is láng ég. M. d. 29. | kiná-ká vopnas-
kod-ka dorad: picipinalles ta$i susa, jua : «sinmad-a, p elad-a?» 
«éinmam»-ká suiz: vo^mam adamied tori-dóra liktoz; «p el'am»-
ká, suiz: uz likti ha valakit vársz magadhoz: kérdezd a kicsiny 
gyermektől: «szemedben-e, füledben-e ?» Ha [azt] mondja ((sze
memben)): várt embered el fog jönni hozzád; — ha [azt] mondja 
«fdlemben»: nem jön el. M. bab. 150. 

(3) Nem teljesen körülzárt térben való «bensőséget»> jelent. 
E d é n y , p o h á r , f a z é k stb.: voé p i iáuaiin töd'i arak 

zöld pohárban fehér bor. WICHM. I. d. 3. | og görsokin kik-
tiurli tseskit sid egy fazékban kétféle édes leves. WICHM. II. tm. 
155. j piísi purtiiin t'seskit sid pöéoz kis katlanban édes leves 
fő. U. o. II. tm. 174. | nán-suimesin sermet-kort a kenyérsütő 
teknőben zabolavas. U. o. tm. 139. || Éppígy a következők: jirzá 
m esokin gurtaz nuám fejét egy zsákban hazavitte. M. 109. | 
milam kérsélan kisijaz azvesán altén £engerta-der a mi vejünk 



A LOOATIVUS-FÉLE HATÁEOZOK A VOTJÁKBAN. 2 1 7 

zsebében cseng alkalmasint az arany az ezüsttel. M. d. 161. | 
pop so bürdis-pala ménésa aya-vélén kii ki jen kétt'is nél-pijdz 
adgá a pap ama siró felé menvén, a mesgyén egy bölcsőben 
fekvő gyermeket lát. M. 88. 

M é l y s é g e k : korsóin os bursoz a kútban ökör bőg. 
M. tm. 47. | so nuki,n ódig baddzim iz luoz abban a völgyben 
nagy kő van. WICHM. II. 60. || f o l y ó , tó : Tujmi § úrin corig 
tu£ uno, so corigáz kutámá luoz med-á? Tujmi folyóban igen sok 
a hal, azt a halat vájjon megfoghatom-e? M. d. 193. e. | so tűén 
cortjos ulo abban a tóban ördögök élnek. M. 90. | jiriz milam 
gus~ulami, mugoriz ti in a feje a mi padunk alatt van, a teste a 
tóban. M. 109. 

S z é k : iéésa, sultésa dal karid-a kupes-no púkon púkon én? 
aludván, fölkelvén megpihentél-e a kereskedőnek [illő] ülő szé
ken? M. d. 162. V. ö. tsuk'na suuitisa d'áu kari'd-a gospoda pukéon 
púkon in? reggel fölkelvén, pihentél-e az urak székén ? WICHM. 
I. d. 175. || m a g y. Székben magamat hordoztatoyn. Lev. T. II. 
369. || h a j ó , s z á n : so pi£in l'ev vilám ama hajón volt egy 
oroszlán. M. 51. j ati gorsa puke vau död'iin az imént han
gosan nevetve ült a szánban. WICHM. II. 110. II zü r j . : adzis 
működ kyk vokös pyéyn aslanys aikod er sah andere zwei Brü-
der in einem Boote mit ihrem Vater. WIED. 120. || m a g y . : Kivé 
hágván az haj ócskából. JordC. 400. 

U d v a r , k e r t : so vaksin adatni gurtaz bertisa azbaraz 
b :djin gu gudfiam akkor az ember hazatért és udvarán egy nagy 
gödröt ásott. M. 112. J méniském dér-séma tül tugaz, ku mon gid'Ic
áé én osdz kér éli nekem a szél zilálta össze a hajamat, a midőn 
az udvaron az ökröt kizsigereltem. M. 93. | mugordi veskit, bandi 
motor, uuimo-bakisaiin budi'd-a? testetek derék, arczotok szép, 
almakertben nőttetek-e? WICHM. I. d. 192. || m a g y . : Szedek a 
kertünkben neked szép virágot. Ar. III. 300. |) e r d ő : so nu-
lás kén dia-tér kionjos van abban az erdőben sok farkas van. 
M. 89. J tátin ad'amiles nimza verasa, an keski az erdőben az 
embernek nevét mondván, ne kiálts. M. bab. 135. || m a g y . : kinn 
vöt az erdőbe fát vágni. Nyr. IV. 138. 

V á r o s , f a l u , k e r ü l e t , v i l á g : ta gorodin tu£ uzir-
no $ec ulti gorod-kugo vilám ebben a városban egy igen gazdag 
és jól élő városúr volt. M. 70. | vitsiied kirdzáuoz kariosin 
a fülemile a városokban énekel. WICHM. I. d. 244. | tinad g u r-
tad kin-ká-so nos-ik kuloz faludban valaki ismét meg fog halni. 
M. bab. 78. j Kuzonin Sué murtd, Vatkáin kirsijd Kazán
ban anyai rokonom, Vjatkában sógorom [van]. M. d. 82. | JJlén--
gurtén-no aj néljos van hej, Ulén-gurt-ban is vannak leányok. 
M. d. 78. | milemiz d'uas d'éaniiin a mi kérőnk dzani [falu]-
ban van. WICHM. I. d. 88. | ta Sarapul okrugain todimtad cik 
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ej val ebben a szarapuli kerületben teljességgel nincs, kit ne is
mernék. M. d. 82. | ta puriú dünjaén MikaVEa kék nénal vet-
lésa, ber-punaz surás-doris korkaáz adja ebben a homályos világ
ban Miska két napig járván, végtére az út mellett egy házat lát 
meg. M. 93. j vaékala dir ja ta d un ne in mizon murtjos ulitt'am — 
tué badfiines marjos-ká hajdani időben ezen a világon más em
berek éltek — olyan igen nagyfélék. M. 54. 

Nagyon érdekesek a következő, ide tartozó szólások: soiaz 
duinne ad d'éét'é ul ni lébe jenseits glücklich. WICHM. I. d. 456. í 
(e, kodo, kodo ! soiaz duinne ad minid/ ach, Eudoxia, Eudoxia! 
In die jenseitige Welt gingst du! U. o. d. 458.) | taiaz dvin
ne in tinid sekjt potiz ulini lesa wurde es dir vielleicht schwer, 
in dieser Welt zu lében? U. o. j soiaz duinne ad d'éét'é ul! 
jenseits lébe glücklich! U. o. és I. d. 463. j soiaz duinnein 
d'zét's ulini med kildoz ni, piie! mögé es dir, mein Sohn, jen
seits gut gehen! U. o. d. 461. | soiaz duinnein ulod ni, mon 
taiaz kil'i ognam du bist schon jenseits, ich blieb alléin zurück 
in dieser Welt. U. o. d. 462. | kapt'si kar natalali ulini taiaz 
duinnei n ! erleichtere Natalie das Lében in dieser Welt! WICHM. 
I. im. 50. Ezekben a szólásokban, melyek — úgy látszik — 
csak a glazovi nyelvjárásban fordulnak elő, állandóvá lett a ta 
és so névmás -i-n ragos alakja (ámbár jelzői használatban fölös
leges, vagy legalább is kivételes a rag kitevése), ül. ennek de
terminált alakja: ta-j-az, so-j-az. A determinatiónak ily különös 
alkalmazására nézve vö. soiz kinem no so-bere nal'tskem no ad-
d'éern atsiz asize berogin s i e schloss ihr Auge zu, darauf schaute 
sie und sah sich am Ufer. WICHM. II. 162.;*) kuaz vunetem 
kudjosiz solen val kesegjosiz kidbkin Gott hatte vergessen, 
welche entfernteren Landstriche ihm gehörten. U. o. II. 140.; 
kudiniz éinminid adjiskod? melyik szemeddel látsz? M. 115. 
Ez utóbbira vonatkozólag BÜDENZ (Ugr. Sprachstudien II.) már 
megjegyezte, hogy a determinatio e szóban körülbelül a német 
«da»-nak felel meg, tehát kudiz «welcher da». így kell magya
ráznunk az említett szólásokat is, tehát taiaz duiúnefn jelentése: 
«itt, ezen a világon*).**) 

Az előbb említett gurt szó nemcsak «falu» jelentésű; la
kást, lakóhelyet is tesz; így gurtin: otthon, tkp. a lakásban. 
Példák: gurtin ta mesokaz gus-ula pensa, aciz gur-vilá tuboz 
otthon ezt a zsákot a pad alá teszi, maga pedig a kemencze 
tetejébe mászik. M. 109. | se a gurt ad Vossud^jibo-ulad pon ! 
ezt tedd otthon ForsutZ-oszlopod alá! M. 114. j L. inessivus a), 

*) Éppígy taiiz ez. WICHM. II. 160.; taiz ez. Kaz. Mát. 10, 4. 
**) Vö; műket duneyn in der anderen Welt. WIED. 120. 
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É g , h o l d : inmin IUa piroloklan vorttilon uroboez- van 
2JL égben Illyés prófétának száguldó kocsija van. M. 177. | wtsiied 
kirdzáuoz kariosin, kariosin eböia, in mar in a fülemile a város
ban énekel, de nem a városban, hanem az égen (a levegőben ; 
WICHM. : am Hímmel). WICHM. I. d. 244. V. ö. ucied cérdoz i n-
marén fülemiléd a levegőben énekel. Gavr. d. 141. | so-tirié 
ad ka so nil karnanáuiz tőle gin azon időtől fogva látszik az a 
leány vederrúdjával a holdban. M. 57. | | m a g y . : És magastm 
forgott véres lobogója az ég ben. Zal. 

A h á z egyes r é s z e i : korka-s ergin cut lódigar gu gujoz 
házsarokban béna . . . gödröt ás. M. tm. 45. | korka-s ergin 
nkrasin sorokon in der Stubenecke eine «Neuchristin-Haube». 
WICHM. II. tm. 106. | iumsan puskin sur iseskit, áulak ser gin 
niiu muso a iumsan alkalmával a sör édes, magányos sarokban 
a leány kedves. WICHM. I. d. 402. | gulbe cin urod, $uc kisno-jir 
luoz a kemenczekuczkóban rossz muszka asszonyfej van. M. tm. 
57. || koli mon kapkaz, jubo kuspin a kapuban háltam én, a 
kapuoszlopok közt. M. d. 98. Vö. kapka-kuspad oj-a k&l? 
nem hal tamé kapudban? M. d. 97. | | m a g y . : Az én lovam a 
kapuba enyelög. Nyr. VIII. 244. {Ajtóban, ablakban rendesen 
a. m. az ajtó, ablak oldalai között [példánkban : kayka-kmpad 
kapud között], tehát valóban körülzárt térben. SÍM. MHat. I. 59.) 

T e s t r é s z e k : basma-no dereim véladé, dec valdé, pásté 
ki jade vászoning rajtatok, jó lovatok, subátok kezetekben. M. 
d. 268. | Vesta-nil pelaz azves igi, Vesta-leány fülében ezüst 
fülbevaló. M. tm. 111. | | m a g y . : Kézben fegyverrel, harcz<m 
elesni dicső. Ar. I. 440. j Voltál-e már komiszáros kezébe? Népk. 
«y- L 1 9 8 -

Itt említjük meg ezeket: so-tiris ta-bera adamili kuro-jilin 
s epin-gind pota-na azon időtől fogva az embernek csakis a 
gabonaszár hegyén, a kalászban terem [a gabonája]. M. 54. j 
ta iz-vüldámén pas vélám ebben a kőfedélben egy nyilas volt. 
M. 94. | Volgalan, moralán vozaz voá kiz van a Volgának, a 
tengernek deltájában egy zöld pichtafenyőfa van. M. 178. 

T á v o l , k ö z e l : kusipmi kid' okin, limi*) matin sáuam 
lezisa uwomi die Entfernung zwischen uns ist gross, der Schnee 
ist nah, wir können uns nur Grussgeschenke senden. WICHM. 
I. d. 168. | ménam üroma tu% kud'okén az én kedvesem igen 
távol [van]. M. d. 59. | mus-tubis sejdz kutam-no matin vetlié 

*) limi helyett más változatokban luiúmi (lelkünk). Vö. 
M. d. 56. kusépmé kud'okén, lulmé matén, go&ldt lezésa ulomé a 
távolság köztünk nagy, de lelkünk közel van; küldjünk egymás
hoz levelet. Vö. még GAVE. d. 169. 
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val-vilá kerttilisa puktam a mézszedő kapta a holttestet és rá
kötözte egy közel járó lóra. M. 134. || o s z t j . : vanna közel; ÉO. 
yuvna, DO. yuove'n, yován, SO. kován messze, távol. | v o g.: akw-
mat-ert mater elén ti kuriténé sujti egyszer csak a távolban va
lami csattogás hallik. VogNGy. I. 13. | | m a g y . : íme látok, lá
tok . . . megnyílt a jövendő távolban, közelben. Ar: Eáchel 
sir. | Zewkes feyervarhoz leen w kezeiben. EMK. I. 9. 

KUNOS és MUNKÁCSI úgy fogják föl a -ben rag szerepét e 
szavakban, hogy «a felületen való helyviszonyt» jelent, tehát 
superessivus-functiójú. De úgy is magyarázhatjuk a -ben ragot 
ezekben a kifejezésekben, hogy (csak részben) körülzárt térben 
való bensőséget fejez ki. A beszélő egy tért képzel maga körül, 
nemcsak a föld síkjában, hanem fölfelé is. A mi ezen a «sphae-
rán» belül van, az k ö z e l b e n van, a mi rajta kívül van, az 
t á v o l b a n , a m a g a s b a n van.*) így mondja a mordvin i s : 
malaso közelben; így magyarázható a finn névutóknak is esry 
része: seisoo tuomarin edessa áll a biró előtt. BUD. Fny. 108. 
így a votjakban is: vél én kizili kün-géna a magasban csillag 
csupán három [van]. M. d. 76. j uinin no ponar, viinin no ponar 
untén ist eine Laterne, oben ist eine Laterne. WICHM. I. d. (50. 

c) Superessivus. 

Már a bevezetésben láttuk, hogy milyen könnyű és ter
mészetes az átmenet inessivusról superessivusra. 

így láttuk, hogy dünjaén ,a világban' lehet inessivus-értelmft, 
de már superessivus a jelentése ebben: so tiris ta acmá kálik 
dunnein volkktni kutkám azon időtől kezdve ez a mi fajunk 
a világon szétterjedni kezdett. M. 55. Sőt a superessivus kifeje
zésére szolgáló névutóval i s : . . . kot'-mar mar-ka ad'amili kulá 
dini ne- vilin cisto kildám mindenféle, a mi csak embernek 
kell a világon, minden előtermett. U. o. | Éppígy: tulis koskis 
badfjin vuad lud-^a^aged ujaloz tavaszkor folyó nagy vizedben 
úszkál vad ludad. M. d. 4. és u. ô . 94.: tü-v élén ujas cüMz 
ad$á egy tóban úszó kacsát lát. | Éppígy: tőle §in silis ad'ami 
a holdban álló ember. M. 56., nem akar mást mondani, mint 
azt, hogy a hold vonalaitól körülzárt (látszólagos) f e l ü l e t e n 
látszik egy emberi alak. 

V i l á g , f ö l d , ég, v i d é k : to'n-a meda duinnein ko't-
males zek mindennél nagyobb (legnagyobb) vagy-e a világon? 

*) Az említett osztják és vogul alakok tiszta locativusok; 
de ezekben a nyelvekben tudvalevőleg mindig locativus szál 
fejezik ki az inessivust. 
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WICHM. I. d. 447. | kema um ulela ta dünnein, tau suini küld 
ta nünallé soká nem élünk ezen a világon, köszönetet kell mon
dani ezért a napért. M. d. 190. | mil'am vordiskám muzemin 
dalán susied kérgaloz a mi szülőföldünkön mindig énekel a gá
borjánszarka. M. d. 261. (WICHM. I. d. 283.) | soki-ik veé dunne-
viUs olo-kinjos — mn ze ni-vilin-no, inmin-no, vuin-no ulisjos — 
cisto so-dora lukaíkiUam akkor az egész világról való állatok — 
a földön, égben és vizben élők — mind hozzá gyülekeztek. M. 70. | 
i n m i n pil'em uja, muzem-vilin bah atir koska az égen felhő 
úszik, a f ö l d ö n hős járkál. M. 61. j og palaz van, og palaz 
ovol egyik felén van, másik felén nincs. M. tm. 83. WICHM. II. 
tm. 295. | so'-páuan gur-suti tu% duno azon a vidéken a kemencze-
agyag igen drága. WICHM. II. 111. || m a g y . : mykoron Parusia 
féld eben volt volna. EhrC. 26. (vö. mi luom buika.r muizie-
m a d wir sind in der Bucharei. WICHM. I. d. 255.). | hog zaran-
doklana Moabitidesnek vidékében. BécsiC. 1. j es veteve wt ez 
muncas vilagbele. HB. 

H e l y , p u s z t a , m e z ő , u t c z a : ta dunnelan intijaz 
niiis-ik ne-no-mir-no vilimta ennek a világnak a helyén kezdet
ben semmi sem volt. M. 49.*) | tddi-no lud-kec-yijodd ceber ki
ráz med sidoz fehér nyúlfiókjaid hadd játsszanak szép pusztá
jukon. M. d. 260. | sizil vusa busijin ié-vosas ad'amijdz ad§oz 
őszszel egy juhot áldozó embert pillant meg a mezőn. M. 139. | 
éosles med időd kivin busijin pudo-éivotma vadtól óvd meg 
három legelőn lábas jószágomat. M. 167. | uramén p<°né aj 
utd-der hej, az utczán alkalmasint a kutya ugat. M. d. 161. | 
miiem esti ülté a in losiaskon djria dzutjs lu! légy támaszunk, 
ha az utczán (részegen) tántorgunk. WICHM. I. im. 55. || m a g y . : 
Budosnak ky etlenben es tauol ualo he ly e k b en. EhrC. 114. | 
El ne essék itt az útban. Vadr. 281. | es mene az me z ewb e. 
EhrC. 139. ]| f i n n : hyva on ystdvd tiessd jó a barát az úton. 
AHL. 27. 

P a r t , l e j t ő stb.: soiz kjnem no so-bere naXUkem no addéem 
at'éiz asizs beró gin ő behunyta a szemét, azután nézett és a 
parton látta magát. WICHM. II. 162. | ódig adami ti-durin gozi 
punam egy ember a tóparton kötelet font. M. 111. | Oé-durin 
ton, Kam-durin mon te az Ocs partján [élsz], én a Káma part
ján. M. d. 189. | gure$ bamin geó jurtmi a hegy oldalán jó 
házunk. M. d. 266. | guirez no bayad osmesed hegyed lejtőjén 
forrás van. WICHM. I. d. 74. | dzuáit guireélen d'iuiios a z kézit 
osmesios tuS uno a magas hegy tetején sok hideg forrás van. 
U. o. d. 12. | sikis-pidsin waú mil'am bubijos a ládafenéken 

*) Vö. locativus. 
Nyelvtudományi Közlemények XXXVI 
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vannak a mi atyuskáink. M. d. 191. | vui pidesin ukmiso kut 
a víz fenekén háncsszalagból font bocskor. WICHM. II. tm. 221. || 
Vö. m a g y . : Fának tetejibe zöld füvet . . . Nyr. III. 174. 

P o 1 cz, á g y stb.: keéiien kamzou d zaZiiin pamuttal 
varrott mellényed a polczon van. WICHM. I. d. 88. | vinjzlen 
p ólat az vilem solen sudez öccsének ágypolczán volt a szeren
cséje (jó szelleme). WICHM. II. 145. | val'em twsakad oqnad 
izo'd-ke ha megvetett ágyadban (kiterített derékaljadon) egyedül 
hálsz. WICHM. I. d. 56. | kez-minderin mon keli kez=vászon-
vánkoson háltam én. M. d. 99. || mil'am apaiios kitin kirdzáyo 1 
viuiin kenaslen kanataz hol énekelnek a mi leányaink? A felső 
kamrának korlátján. WICHM. I. d. 87. | ut'sogin tiutl'os dzua dir 
a tűzhelyen ég a tűz. U. o. 260. | pukem so gurazjn ő a ke-
menczén ült. U. o. II. 134. 

F a , p ó z n a : lutsi-papaied kitin no kirdza? puzim no telin, 
bad'-píüin hol énekel a fülemile? a fenyőerdőben, a fűzfán. 
WICHM. I. d. 87. | ta'-bers mone t'sapkis-siuriiad kaiiini lezo'd-a? 
engedsz-e mostan engem a fenyőszilánk-rúdon hálni ? U. o. II. 
105. || Vö. f i n n : Unta, istuu puussa a madár a fán (tkp. fá
ban) ül. BUD. Fny. 107. (De vilin, jilín névutókkal is; 1. ezeket.) 

T e s t r é s z e k : vau d'irin sermet iingirtoz a ló fején a 
fék csörög. WICHM. I. d. 127. 199. | cl'iram iziie ug pu'ki szip
kám nem ül (nincs jól rajta) a fejemen. U. o. d. 262. | ódig 
ad'amilen jir-pitsaz imiz egy embernek a feje tetején van a 
szája. U. o. II. tm. 404. I im-niraz ódig kuez-no, Uez-no-sana 
ne-no-miriz-no evel-ni arczán csupa bőrén és csontján kívül sem
mije sincs már. M. 81. | söd dzit'siied'len guruin az mamik no 
uz lo a fekete rókának állán nincs pelyhe. WICHM. I. d. 22. ] 
vélaz-no pustol, küskaz burtcin rajta posztó, csípőjén bársony. 
M. d. 160. | nimizlen kii az zárni zundesez viíiiem leányának 
kezén arany gyűrű volt. WICHM. II. 66. | azves poskes suiiad 
sekit poti'z-a ? ezüst karpereczed nehéznek tűnt-e karodon? U. o. 
I. d. 368. | vattán pédaz bugol a ló lábán békó [van]. Gavr. 
d. 51. WICHM. I. d. 272. j corigá bi£a?n tiros lesa ini tuz, sóin 
lo bi£i tu£ sokit luiz igen sok lehet már a halam a farkamon, 
azért lett bizonyára farkam igen nehéz. M. 126. 

Az inessivus ragjának ilyen különös alkalmazása több ro
kon nyelvben is előfordul. Pl. m a g y a r : Kerályi korona fejé
ben. BrdyC. 511. b. | az pyspoky gyreiv nychen wyyaban. TJ. o. 
443. | kyket ez zent zwz wisel uala ev labayban. Marg. Elet. 
96. | két fejér karodban két szép arany perecz. Vadr. 239. || 
f i n n : minulla on sormukset sormissa nekem gyűrűk vannak 
az ujjaimon ( u j j a i m b a n ) . BUD. Fny. 95. | saappaat jalassa 
csizma a lábon. U. o. | lakki on páássá; huivi kául ássa 
kalap van a f e j b e n ; kendő a n y a k o n . U. o. 
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d) Adessivus. 

Az -i-n ragnak inessivus és superessivus functióján kívül 
a d e s s i v u s-jelölő szerepe is lehet. Ez az utóbbi azonban arány
lag ritka és csak néhány szóra szorítkozik. 

Ez a jelentése a locativusból vezethető le legegyszerűbben; 
így kell magyaráznunk a magyar mell-ett névutót. Ebben t. i. a 
rag locativusi jelentésű, úgyhogy mellett = oldalon, valakinek 
az oldalán. 

Hogy azonban valódi i n e s s i v u s-ragos szók adessivus, 
azaz -nál jelentésűek lehetnek, azt a rokon nyelvek is bizonyít
ják, így a finnben vieressd mellett, -nál {viere-, n. vieri. oldal, 
part), ohessa mellett (ohe-, n. ohi mellék, oldal), áaressd mellett 
(üáre-, n. dári szél, margó); éppígy a mordvinban: malaso mellett. 

Az átmenetnél talán ilyenekre gondolhatunk: tö'd'i kam-
durad töd'i kié-piued töd'i kamed'li pir atéks a fehér (tisztavizű) 
folyó partján (mellett) lévő fehér nyírfa a tiszta folyóban tükrö
ződik. WICHM. I. d. 180. | Oé-durin ton te az Ocs partján élsz. 
M. d. 189. | vui durin amEande desWassers. WICHM. II. tm. 218. 

O l d a l : niiu-nuniiez vorditoz pi-nuniiez vordisáui'd-ke, as 
urdesad u&ani darasáu ha a helyett, hogy leányt nemzettél, 
fiat nemzettél volna, oldalodon (melletted) dolgozhattam volna. 
WICHM. I. d. 339. | kában urtsjn kelil'Vam a boglya oldalában 
háltak. U. o. d. 474. | g úrit sin (gur urdeún) kotsis mar vozma ? 
mire leselkedik a macska a kemencze mellett? U. o. d. 83. || 
f i n n : kerjdldinen istuu tien ohessa (vieressá) a koldus az 
út mellett ül. BUD. Fny. 109. || Vö. m a g y . : oldalában; a mel
lett névutóra nézve a ^nyakában a veszély»-féle szólásokat. (M. 
Hat. II. 78.). 

Valaminek a t ö v é b e n : ódig gurezlán véZijaz tué bad-
gém gurez-murtáz ad$o egy hegynek tövében egy igen nagy hegyi 
embert látnak. M. 92. | so kizlán vigijaz tod'i oémás van an
nak a pichtafenyőnek a tövében egy fehér forrás van. M. 178. | 
kenas ve Ujad lukam lémijed csűröd töveben rakásban van a 
hó. M. d. 118. | uziján boré kétén kisma? küz tűrém edldn vézi-
ja z a földi eper és k>n-eper hol érik? Hosszú szénádnak tövé
ben. M. d. 261. | tuala turnam turémmé voz kis-pijedlán v é H-
jaz az idén lekaszált szénánk a zöld nyírfának tövében van. 
M. d. 121. | so kiz vi&iiin pegaüt'sos sid pösto viuiem azon fenyő 
alatt menekülők levesüket főzték. WICHM. II. 66. | puzim vilii-
iad gui guid'éim a fenyő tövében gödröt ástunk. U. o. d. 20. 
vit's dir kapka viéiiaz sie wartet gewiss am Toré. U. o. d. 277. 
mi tatsi liktim vau ul'l'asa; d'uiskimi utíno viíiiad lovunkat 
hajtva ide jöttünk; ablakod alatt fogtuk ki. U. o. d. 62. | baskií-
viZiiad tsu£ tíátsaied lépcsőd tövében (WICHM.: vor deiner 

15* 
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Treppe) sárga virág van. U. o. d. 153. | horkai vigiiad d'uboed 
pitvarod előtt czölöp van. U. o. d. 200. 

Vö. m a g y a r : Egy cserfa teueben nugottak uolna. 
TihC. ! Egy magános sír tövében ül a remete. Kisf. K. j Árva 
gólya áll magában, egy teleknek a lábjában. Ar. L 14. | A kapu 
aljában. Nyr. VIII. 300. | a hegy tövében a. m. egészen közel 
a hegyhez, a hegy mellett. MHat. I. 226. 

Névutók. 

A névutók rendesen speciálisabb viszonyok jelölésére szol
gálnak. A névutó tőszava a megelőző főnévvel birtokviszonyban 
van, a mely vagy meg van jelölve (pl. süd nulasjosédlan siirjo-
saz a fekete erdők mögött. M. d. 231. | kamioslen iiliosaz a fo
lyók fölött. WICHM. I. d. 416. | solen sör az mögötte. U. o. II. 
tm. 301. | ktk sika-v}njoslen vilaz ifjai ug kwd'd'éa két testvéren 
nem marad meg a hó [testvérnek fölötte]. WIOHM. II. tm. 376.), 
vagy — mégpedig rendesen — nincs megjelölve.*) Az utóbbi eset
ben birtokosjelzős összetételnek vehetjük a főnevet és a névutó 
tőszavát, úgyhogy pl. gid-vüin = gid-vil (istálló teteje, istálló föl) 
alapszó+a hozzá járuló rag. A votjákban ilyen birtokos össze
tételek közönségesek, pl. atikai d'iart atya-ház, atyám háza, atikai 
cVvirtam atya-házamba, atyám házába (WICHM. I. d. 4.), vau d'ir 
lófej, a ló feje, vau d'irin a lófejen, a ló fején (u. o. d. 199.), 
im-dor a száj tájéka, ajak stb. így a névutók tőszava is össze
tételt alkot a főnévvel.**) 

Hogy így kell felfognunk a névutós kifejezéseket, azt leg
jobban az a tény bizonyítja, hogy, ha a főnévhez, melyhez a 
névutó járul, személyragot akarunk tenni, ezt a személyragot 
igen gyakran — sőt az esetek túlnyomó többségében — a név-
utóhoz teszszük. Pl. pídiz vilin lába fölött. M. tm. 4 . ; lásnoed-
dorin feleségednél. M. 142.; voé viiuad réteden. WICHM. I. d. 298.; 
gué-vilad padodra. M. bab. 84.; gek-vilaz asztalán. M. d. 155.; 
bay-vilaz arczán. M. 92.; gus-ulami padunk alatt. M. 109.; koua 
azadi sátorotok előtt. WICHM. I. d. 27.; sooslen busi sorazi mező
jük közepén. U. o. II. 89. 

*) így pl. guireélen d'iiiil'osaz a hegy tetején, a hegyen (WICHM. 
I. d. 12.) ós gureé Umin a hegy tetején, a hegyen. (U. o. d. 392.) 

**) Hiszen gyakran alig tudjuk megmondani, hogy valamely 
szó már viszonyszóvá vált-e, vagy pedig csak mint igazi össze
tétel második tagja szerepel-e. így a fönt említett vigijin ((tövé
ben)) akár névutónak is volna vehető. Erre különben számos 
példát fogunk látni. 
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A névutó gyakran többes-jelt is kap, a mi azt bizonyítja, 
hogy az illető névutónak még nagyon érzik a főnévi jelentése: 
kamioslen iiliosaz a folyók fölött. WICHM. I. d. 416.;. ríulasjoséd-
lán sürjosaz az erdők mögött. M. d. 231.; kebit aziosin a boltok 
előtt. WICHM. I. d. 167. Ez utóbbi példában, úgy látszik, a név
utóhoz van téve a többes jele (nem a főnévhez) éppúgy, mint a 
gus-vilad (padodra)-félékben a szemólyrag. Vö. az összetett fő-
üevek ilyen ragozását: gizi-vigjosid körmeid töve, tkp. köröm
töveid. M. bab. 105. , 

Személyes névmások után a névutó lehet személyragos, de 
személyrag nélkül is előfordul: so-vüzéu ő mellette, a mellett. 
M. 94.; moti- dorá hozzám. M. 70.; mon dórin nálam. WICHM. 
II. 104.; ton-vüa te rád. M. bab. 68. ; sojos-vélén, fölöttük. M. 
94.; solen söraz mögötte. WICHM. II. tm. 301. ; souen soraz kö
zötte, közepén. U. o. II. tm. 95. ; ton iatijad helyetted. M. 72. 

Személyes névmás nélkül, inkább mint személyragos hatá
rozószó: véladé rajtatok. M. d. 268.; vhaad rajtad. WIOHM. I. d. 
368. stb. 

Végül még csak azt akarjuk megjegyezni, hogy a névutók 
végén lévő -t-n rag nem mindig az i n e s s i v u s (a t á rgyban 
bent levés) kifejezője, hanem igen gyakran csak általános loca-
tivus jelentésű. így van ez a finnben is, a hol a névutók végén 
az eredeti l o c a t i v u s i jelentésében alkalmazott essivusi -na, -na 
mellett ugyanilyen jelentéssel az i n e s s i v u s i -ssa, -ssd is sze
repel: luona -nál, tykö'ná -nál, takana mögött j vieressá mellett, 
perassá után stb. Éppígy a mordvinban az inessivus ragját hasz
nálják névutók ragjául, pl. langso -n, fölött, jo2oso mellett, -nál, 
jutkso között stb. 

vilin fölött, -n (vilié -ról, vild -ra)*) a superessivus kife
jezésére szolgál. Jelentheti egyformán a f ö l ö t t e levest és a 
r a j t a nyugvást. Pl. sojos-vélén oskésa iz-vülddm ula val fölöt
tük egy kőfedél függ vala. M. 94. | méjégo murtdn gurez-murt 
pas vélén ulsa, gozijdz lezo a bajuszos és hegyi ember a nyílás 
fölött lévén, lfbocsátják a kötelet. U. o. | tsan vilin tsan, tsan 
vilin tsan, tsan vilin sogi kád fölött kád, kád fölött kád, kád 
fölött gereben. WICHM. II. tm. 435. (Hasonló példa u. o. tm. 180.). 

V i l á g , f ö l d , m e z ő , r é t stb.: dunne-v ilin surs izkám 
nvr van a világon egy ezer versztnyi mocsár van. M. 177. j vaé-
kala dirja ta muzew.-vilin porán-no ud-murtán ulitt'am hajdaiii 
időben ezen a földön cseremisz és votják lakott. M. 61. j Ind 
vilin ted'j bngor pitjrjaéks a mezőn fehér gombolyag gurul. 

*) vil felső rész, felület, felszín, pl. vu-vilzd-kd ceMn-gagagán 
Jot / vajha adnád a víz szinét kacsával, lúddal! M. 158. 
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WICHM. II. tm. 396. | éeber-no voé vilin éeber papa vetloz szép 
réten szép madár jár. M. d. 193. f. | voé viuiin turim tuz dan
tein a réten a fű igen dúsan nőtt. WICHM. I. d. 73. | so'-bers so 
murt sai viuiin mar huemez na'rak veram az az ember azután 
mindent elmondott, a mi vele a temetőben történt. WICHM. II . 
75. J gid'k-aé-no-vélad aj d'ébojed udvarodon [vanj oszlopod. M. 
d. 160. \ sjnjr vilin pisái pogjtt'ásks auf der Dreschtenne 
wálzt sich ein Kater. WICHM. II. tm. 431. 

H í d , ú t ; r ú d stb.: puká-pá so vi^-vilin badfiin sinan 
sinaskisa az a hídon nagy fésűvel fésülködve ült. M. 67. | pop 
so bürdis-pala ménésa, aya-vélén kükijén kélUié nél-pijdz adéd 
a pap ama síró felé menvén, a mesgyén egy bölcsőben fekvő 
gj^ermeket lát. M. 88. | ta bugor-éori tui kema minsa, surds-
vilin taz fiec jurt-jer adgam ezen gombolyag után igen soká 
menvén, az úton egy igen szép házat látott. M. 71. | ódig suri-
vilin kwamin tur pukoz egy rúdon harmincz fajd ül. M. tm. 
33. j so kener vilin pukis adami ps vera a kerítésen ülő em
ber így szól. WICHM. II. 130. 

Ágy, p a d stb. so korkan val'es vilin kilte vumurtlen 
kisnoiez abban a szobában ágyán fekszik a vumurt felesége. 
WICHM. II. 162. | ta Ueber apaiioslen tusak viw az vidiki burtsin-
les no nebit kiia kuuie beim Schlafen auf den Matratzen dieser 
schönen Mádchen brauclit man Worfce, die weicher als die Seide 
sind. WICHM. I. d. 387. | küz gin-vilin küz bigdr kitt'oz hosszú 
nemezpokróczon hosszú tatár fekszik. M. tm. 96. WICHM. II. tm. 
272. | d'us viuiin pukikiz . . , mikor a padon ült. WICHM. II . 
74. Ipolaü vilin kitt'iskod? ágypolczon heversz? M. d. 134. j 
vil' korkaied'len dzök viuiaz samavor pöés új házad asztalán 
a szamovár forr. WICHM. I. d. 80. | ta peresjos korkale-bédd b a s-
kic- veién . . . Inmarlé vüsasko ezen öregek házanként a kü
szöbön [állva], . . . Inmar-nak imádkoznak. M. 170. | korka-pol-
vilaz parca voldám, iok-vilaz tod'i gek-Hsat veldám szobája 
padlóján aranyszőnyeg van kiterítve, asztalán fehér asztalkendő 
van felterítve. M. d. 155. 

T e t ő , k e m e n c z e stb.: Hipdt-vilin palég-l'eVHaú a ház-
fedelen palej-sajt. M. tm. 22. | síkalez gidaz, bi&iz gid vil az 
a tehén az istállóban, farka az istálló tetején. WICHM. II. tm. 
426. | fiiéi gur -vilin anos-ik koskamat o» susa azlo-sean-ik ke-
saskini kutkoz a róka a kemenczén, hogy megint ijesztgessen, 
úgy mint előbb, kiabálni kezd. M. 122. | muri-vilin liz saldat 
kémény tetején kék katona. M. tm. 124. 

Víz , tó , m o c s á r : Inmar ta vu-vilin badfiinpizdn ujasa 
vetldm Inmar ezen a vízen egy nagy hajóval hajózva járt. M. 
49. | tü-veién ujas éMdz adfiii egy tóban úszó kacsát lát. M. 
94. | vilin sirias duseslen vui vilin siudoz vuzerez a magasan. 
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repülő ölyv árnyéka a víz felszínén tükröződik. WICHM. I. d. 
417. | nur-vili 71 nos-ik tuá hadain jurt-jer kildám a mocsáron 
ismét egy igen nagy ház jelent meg. M. 78. 

T e s t r é s z e k : Mikalla . . . badgém méjégo murtlán d'ér-
sézd tugaskdmén adéti, bay-vélaz éin-kéUjdz ad$d Miska . . . a 
nagy bajuszos embernek a haját szétzilálva látja, arczán könnyet 
lát. M. 92. | od-kd bigati, éukzajd-ik tinad jirid p el'zpum-vilad 
uz lu-ni ha nem bírod [megtenni], reggelre nem lesz már vál
ladon a fejed. M. 70. | gagdgldn pidiz vilin kokijez, imiz-niriz, 
sinmig a lúdnak lába fölött testtörzse, arcza, szeme. M. tm. 4. 

Itt még a következők említendők meg: 
kidbks koskem vorgoronlen kagaz vilin vetloz iivorez a 

messzire ment legénynek üdvözlete papiroson érkezik. WICHM. I. 
d. 417. | sur-durjosad vo£ bad'-pued, kwar-viljosad cecied 
folyód partjain zöld fűzfád, levelein mézed. M. d. 157. | so 
pilem-v élén kél'oz az a felhőn fog maradni. M. 91. | güji-
vilin kor killd a mohon gerenda fekszik. M. tm. 96. | nél-pi 
ubo -v élén budis nemis-kü^é-kajik cat budá a gyermek karón 
növő bab módjára gyorsan felnő. M. 88. | mi um ve'rasks, kiui 
vara, kirez no vitiiin si vera mi nem szólunk, a nyelv szól, 
a hárfán is a húr szól. WICHM. I. d. 319. 

A folyó m e l l e t t : ud-murt kalíkldn kot-kudizles $ec, kuémo 
bakatirjossi Ka Imdz-vilin uliUam a votják népnek legjobb 
és legerősebb hősei a Kalmáz (folyó) mellókén laktak. M. 61.*) | 
nur -vilin bordsa silikiz doraz liktis bakádz adjam a mint ott 
sírva állott a mocsárnál, egy hozzá jövő békát látott meg. M. 
77. || Vö. nur-vila mindm a mocsárhoz (tkp. -ra) ment. U. o. || 
z ü r j . sek Jordán vylö Joan d'ynö voys ekkor a Jordánhoz 
jött Jánoshoz. WIBD. 218. || Vö. a franezia sur prsepositio 
hasonló használatát. 

Más szólások: 
atased no iíirdoz ug gurt vivilo s ad vorgoron no murt-

io'úz saikatisa der Hahn kráht im Dorfe, erweckt die erwach-
senen Mánner. WICHM. I. d. 362. | kik sika-vínjoslen vilaz Ijmj 
ug ku'd'dza két testvéren nem marad meg a hó. U. o. II. tm. 
376. \vu vilin sjlon djrja . . . bei dem Fest der Wasser-
weihe. U. o. II. 119. J uko katames kuísasa sal!i no viuiin 
poskitim nachdem wir Filzschuhe angezogen hatten, die mit Gold-
stickereien versében waren, nutzten wir sie ab, indem wir über 
Stöcke wanderten. Ü. o. I. d. 288. 

*) Ebben a mondatban a vilin még nem névutó, hanem 
Kalmdz-vil összetett főnévnek (K. folyó melléke, vidéke) -i-n ragoa 
alakja (superessivusi jelentésben). 
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Mint határozószó vilin ,fönt' jeleDtésű : 
viilí in torogoi kird'éa dlr fönt (a magasban) énekel a füle

mile. WICHM. I. d. 243. | vilin didik tuí lobqloz a magasban 
sokat repdes a galamb. M. d. 245. 

Személyragos alakok (vilain. vüad, vilaz, vilami, víladi, vi-
lazi) : basma-no derdm véladé vászoning rajtatok. M. d. 268. | 
vélaz-no pustol, küskaz burtciú rajta pusztó, csípőjén bársony. 
M. d. 160. 

jilin tetején, fölött, -n (jüis tetejéről, fölülről, -ról; jili 
tetejére, fölé, -ra).*) Igen gyakran még nem névutó, és ilyenkor 
t e t e j é n jelentésű. 

ár-jilin kanos, kános-jilin éur-puni, éunpuni-jilin 
zanari ves czölöpzet fölött csűr. a csűr tetején szarv-kanál, a 
szarv-kanál tetején kékes zöld gyöngy. M. tm. 4. Vö. kik \d' u l> o 
(V int in kenas, k-enas d'iuiin buigirtskon bodi, biugirt'skon 
hadi d'iiuin li pm'ii auf zwei Sáalen stekt ein Speicher, auf 
dem Speicher steht ein schreiendes Kohr, am Ende des schreien-
den Eohres ist ein knöcherner Löffel. WICHM. II. tm. 89. j 
sizimdon-sizim kiüli minam iir iiuiam hetvenhét csillag van 
fejem fölött. U. o. I. bűv. 21. 

É p ü l e t : kor ka-jilin pal-nan háztetőn fél kenyér. M. 
tm. 03. WICHM. II. tm. 257. j ataiez vordiskimts, piiez kor ka 
jilin puks az apa meg nem született meg, a fia [már] a ház 
tetején ül. WICHM. II. tm. 224. j das-hik sobor-cerklan jilaz 
das-kik mul'iez van tizenkét székesegyház tetején tizenkét bogyója 
van. M. 177. 

H e g y , fa, o s z l o p stb.: gurez iiniin uiumo-pui a he
gyen almafa van. WICHM. I. d. 392. M. d. 210. | gureg jilin 
t&ri valíni a hegytetőn barna lovunk. M. d. 266. \vo£ kig-pu-
jilin burli kom van zöld lúczfenyő tetején szürkés evet van. 
M. d. 101. | cukna cén-kéded pis-pu-dilad' reggel köd van a 
facsúcson (a fán). M. d. 58. WICHM. I. d. 235. | korkaz viíiiad 
d'uboed, d'uboed d'iucin mumoed pitvarod előtt czölöp van. a 
czölöpön alma van. WICHM. I. d. 200. | lijdu jiuiin közi-kömet's 
& fatönkön borsókalács. U. o. II. tm. 279. j tü-dorá vuésa, m é-
r é k- d'élén pukis cort-pijáz adga a tóhoz érvén, a fatönk tete
jén ülő ördögfiókot lát. M. 90 | so-tiris ta-bera adamili kuro-
jilln sejrin-giná pota-na azon időtől fogva az embernek csakis 
a gabonaszár heg3^én, a kalászban terem [a gabonája], M. 54. 

F o l y ó , p a r t , m e z ő : töd'i gins kamioslen iiliosaz 
tmrli giné papaios Uirdiloz a tiszta folyók fölött sokféle madár 

*) jil tető, felső rész, pl. tül pis-pu d'éljostás seéjaloz a szél 
rengeti a fák tetőit. M. d. 124. 
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énekel. WICHM. I. d. 416. | ta svrlán dar - dél az kué mejégo 
murt puka ennek a folyónak a partján egy hosszú bajuszos em
ber ül. M. 92. | husi d'iuiin górd atas lobáuoz a mezőn vörös 
kakas repül. WICHM. II. tm. 53. (Ezekben rendesen csak puszta 
•in rag használatos.) 

p ed - délam silón kai üvül lábamra (lábamon) állani nincs 
erőm. M. d. 219. Vö. vilin. \ mitam esjosmé mar kajik? ki-
délen seéjan sur kajik a mi társaink milyenek? olyanok mint 
a kézhegyén rázott sör[-cseppj. M. d. 218. | mitam apailen mu-
soiez luoz somn kiui d'iiuaz a mi nénénk kedvessége nyelvén 
van. WICHM. I. d. 190. | dum at- jilin val kwajoz a kötőfék 
fölött hízik a ló. M. tm. 61. WICHM. II. tm. 5., 57., 236. 

sur jilin a folyó forrásánál:*) sooslen sur-jiuiazi tiiz 
baddzin izzi van an der Stelle, wo ihr Fluss entspringt, ist ein 
sehr grosser Stein. WICHM. II. 89. 

ulin alatt (uUs alól, ulá, idi alá).**) Gyakran csak össze
tételt képez a megelőző főnévvel, tehát még nem tulajdonképpeni 
névutó. Pl. minam viéiuiin kintiem mart van al'i im Raume 
unter der Diele (a padló-al-ban, alatti térben) ist ein toter Mensch. 
WICHM. II. 82. ós vi$ urain tsibor sindik unter dem Fussboden 
eine bunte Kiste. U. o. tm. 214. | söd dzit'siied'len guruutaz 
mamik no uz lo, mar luoz? a fekete róka állán nincs pehely, 
mi az? U. o. I. d. 22. || éppígy: iéikid isianidd jlr-ulad-kd 
ponid: votalod ha nadrágodat, midőn alszol, fejed alá (ikp. fej-
alodba) teszed: álmodni fogsz. M. bab. 69. 

H e g y, f a: ta g ur e z -ulén kocés-pi bizélá ezen hegy alatt 
egy macskakölyÖk futkos. M. 95. I gure j ulin' sarl valmi a hegy 
alatt sárga lovunk. M. d. 266. | tin-ötin zek k%z uljn keUtaga 
iJtagaien kíion-jjr pesto íme, ott a nagy fenyő alatt a kecskebak 
esakosfarkasfejetfoznek.WiOHM.il. 155. | bérié ulin bördiza 
uls ott sir a hársfa alatt. U. o. II. 94. |] a b l a k : juaéke so inl 
ukno ulin keljni aiizles az a leány az ablak alatt éjjeli szál
lást kér atyjától. U. o. II. 156. 

A s z t a l , , p a d stb.: •eukna sultisa § ok -ulin sezijáz, libo 
gegáz-ká adtjid: jued-naned tiros luoz ha reggel felkelvén, az asztal 
alatt akár zabszemet, akár rozsszemet meglátsz: gabonád sok 
lesz. M. bab. 121. | jiriz mil'am gus • ulami, mugoriz tnn a feje 
a mi padunk alatt van, a teste a tóban. M. 109. || é g b o l t : 
in-gur-ulin éuz cipi égbolt alatt sárga csibe. M. tm. 5. j 
in- gur -ulin zarni-buko luoz égbolt alatt arany ív. M. tm. 42. 

*) sur-jil folyóvidék, folyómellék, pl. Kanko-sur-jíl K. folyó 
vidék stb., 1. M. 194. 

**) ul alsó rész, pl. kun-ul hónalj M. 185., gok-ul asztalfiók. 
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Vö. WICHM. II. tm. 74. \in-gur uuiin górd kuinan unter 
dem Ofen des Himmels (cl. h. dem Himmelsgewölbe) ein rotes 
Kalb. ü . o. tm. 79. 

E s ő , hó , j é g : zor-ulin silsa hadain budod eső alatt 
állván, nagyra nősz. M. bab. 31. | limi-ulin toljam kudi guiaz-
ká, kogi so arin udaltoz ha a hó alatt telelt áfonya megfoltosodik, 
a borsó azon évben (dúsan) terem. M. bab. 27. | Uorig gVe ulin 
a hal a jég alatt. WICHM. II. tm. 6. || f ü g g ö n y , k e n d ő : ódig 
sulik-ulin nU icimen cimalo egy menyasszonykendő alatt négy 
menyecske hunyorítja [szemeit]. M. tm. 2. Vö. M. tm. 34. | 
ódig katariéi- u lin nil vit ken hordoz egy függöny alatt négy 
új asszony sír. M. tm. 85. 

kar ulin (folyó mellett fekvő helységekről): gurja-kar 
uljn, vesa-kar ulin, idna-kar ulin vumurtjos uzires g u r j a - k a r 
( g u r j a-falva) alatt, v e s a - k a r (falu) alatt, i d n a - k a r (falu) 
alatt a vumurtok gazdagok. WICHM. II. 119. | kar-uljn vumurt 
nat'sar a város alatt a vumurtok szegények. U. o. 

Határozószói használatban: vaékala dirja in korka-polai-
kad' u l i n vilam hajdani időben az ég mint [valami] házi ágy-
polcz alant volt. M. 53. | uuiin no ponar, viuiin no ponar lent 
is lámpa, fönt is lámpa. WICHM. I. d. 60. 

sor in középen, vminek a közepén (sorié közepéből, sori 
vminek a közepébe).*) Gyakran még nagyon érzik a főnévi jelen
tése ; t. i. legtöbbször egy felület, sík közepében léteit fejez ki. 

E r d ő , m e z ő , u d v a r stb.: baké a sorén butniked, n u-
las sorén sotniked kert közepén fodormenta, erdő közepén a 
csősz. M. d. 140. | nules sor in t'sebtr kir az erdő közepén 
szép rét. WICHM. II. tm. 30. \ bus é-no sor ad lum-pued a mező 
közepén zelniczecserje. M. d. 73. | lud-éorin zarni-sikis mező 
közepén aranyláda. M. tm. 120.**) | az bar - sor ad kamig-jubo 
udvarod közepén nádoszlop. M. d, 5. | inéir-sorin kustam 
kion éatéaloz a szérű közepén csipőtlen farkas ugrál. M. tm. 127. | 
v u sor in tjl dzua a víz közepén ég a tűz. WICHM. II. tm. 440. 

F a l u , h á z , ú t stb.: atased cortoz gurt- sor én, kukijed 
éiloz l'ag-sorén kakasod kukorékol a falu közepén, kakukod 
kakukol a fenyves közepén. M. d. 233. | ta bedgém kwalalan 
sor az tél £ua ezen szentséges kwa közepén tűz ég. M. 170. | 
kor ka sor in gaskes mad'vei a szoba közepén a görbe hátú 
Mátyás. WICHM. II. tm. 110. j pol sor in je-tuié a padló köze
pén jég-teknő. WICHM. II. tm. 445. | uram sor in iíibor sindik 
az út közepén tarka láda. U. o. tm. 208. I so kunokalen odigns 

*) sor közép, pl. tol-sor tél közepe. M. d. 206. 
**) lud-surin M. tm. 135. valószínűleg csak sajtóhiba. 
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vilem sinmiz zek ki mi 8 sor az a háziúrnak nagy homloka kö
zepén csak egy szeme volt. U. o. II. 132. 

sor-vacsaz 1. a locativus tárgyalásánál. 
sor In megfelelhet a magyar -ben-nek: öm éwiiimaskisdumi, 

óm bö'rdisáumi —, su ütem no sor in kuiki vari nem gyászol
tunk volna, nem sírtunk volna, de a szívünkben gyász van. 
WICHM. I. d. 271. 

Néha k ö z ö t t jelentésű, a német z w i s c h e n viszonyszó
nak felel meg («két tárgy vagy kevés tárgy közötti helyzetet jelöl» 
MHat. II. 101.): kik-puyo, kik-kuUso, soiien sor az kort-tsog zwei 
Enden, zwei Griffe, dazwischen ein Eisennagel. WICHM. II. tm. 95. 

sorin = ném. u n t e r («a nagyobb tömegben való létet 
fejezi ki»): Í Ő M sorin gaskes podd'édU az emberek közt görbe 
hátú falusi jegyző. WICHM. II. tm. 201. | gur tiros pirog, svuen 
sor az koudi der Ofen ist voll Pasteten, unter diesen ein Laib. 
U. o. tm. 73. | ual'lana arjosi kildisin uliz kálik sorin muz-
jem vilin, tat se hxala'n-ik in altér Zeit lebte der kildisin auf der 
Erde unter den Menschen eben in einem solchen Hause (wie 
wir Wotjaken). U. o. II. 142. 

A m. m e l l e t t-nek felel meg ( a d e s s i v u s ) : tör sor ad 
tuisák Vakarni an der Mitte der Giebelwand háuften wir die 
Matratzen. WICHM. I. d. 231. | su murtlen töreez so soryn sy-
lykyz indem der Hauptmann bei ihm stand. WIED. 215. || aji-kd 
pasjdm siro pued — ta sorin gyantás fád, [melyet] atyám meg
bélyegzett — itten (ezen a vidéken) [van]. M. d. 257. 

H a t á r o z ó s z ó i használatban: Hekos sor az berga er 
dreht sich hin und her in der Mitte. WICHM. I. d. 445. j kik 
jiliz, kik kólUoiez, sor az kort-tsog két feje, két karikája, kö
zepén vasszög. U. o. II. tm. 443. 

a gin előtt (a^is elől, aga elé).*) Néha még nagyon érzik 
a főnévi jelentése, pl. öioz, öioz annuska, vilin kenős azaz 
öl'oz Annuska vár, a padláskamra előtt (im Vorzimmer der obe-
ren Bodenkammer) vár. WICHM. I. d. 420. | biddzim giné ek-
seilen aziosaz tuirli giné vorgoron bergaloz a nagy császár 
tartózkodási helyein sokféle legény forog. U. o. d. 416. Ezek mindjárt 
példái lehetnek az összetételről a névutóra való átmenetnek. 

Egyaránt használják tárgy- és személynevek mellett: 
T á r g y n e v e k : Mudro-a$in sur van M u d r o előtt 

patak van. M. 61. | Pogildn cum- agaz pi vetlá Poginak háló
kamrája előtt legény járkál. M. d. 104. 

*) a $ előrész, pl. gur-ag a kemencze eleje; gyakran csak 
általában «hely» jelentésű, pl. todimte azin ki'éi uiuom? hogyan 
éljek ismeretlen helyen? WICHM. I. d. 339. 
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S z e m é l y n e v e k : mon tiUdlé penmét ágén veramiiz ti 
murt-agén veralá a mit ón a sötétben mondok nektek, azt 
ti mondjátok az emberek előtt. Kaz. Mát. 10, 27. | proli bersavi 
azam pofise evei ug ni most nincs itt senki, ki előttem vagy 
utánam járna. WICHM. I. d. 461. 

Valakinek s z e m e e l ő t t : mu gorjostélán veikét ez motor pi-
joslán s in- az az testeteknek karcsúsága szép legényeknek [van] 
szemük előtt. M. d. 66. L. Á l l a p o t h a t á r o z ó alatt. 

bayí n előtt (ban arcz, pofa). Alig fordul elő. 
ystyz sojosze kyk kyk as banyn er schickte sie zu zwei 

und zwei vor sich her. WIED. 154. 
berin mögött (bérié mögől, berá mögé).1) 
vu-koberad lal-pu van malmod mögötti égerfa van. M. d. 

125. | korka-berin tordám i£ ház mögében felfúvódott juh. M. 
tm. 94. WICHM. II. tm. 255., 334.2) | korka-berin vajo saca luoz 
ház mögött kétágú vessző van. M.tm.46. J miuntsi berin kdiUam 
sie schliefen hinter der Badestube. WICHM. I. d. 436. Más példák: 
WICHM. II. tm 254., 256., 253. 

bor din mellett, -nál (bordis mellől, -tői, bordi -hoz).3) 
gurez-no bordád küú puíémed a hegy mellett három fenyő. 

M. d. 143. | korka-no bordád tűdé ma-ka házad mellett fehér 
valami. M. d. 139. \\ solen bordáz uan pnúdXez mellette van a 
kis gyermeke. WICHM. II. 162. j so-bordin Sajtan vetla ő mel
lette Sa.jtan járkál. M. bab. 36. 

S u p e r e s s i v u s i jelentésben: pispw bor din kiuXi a to
boz a fán. WICHM. II. tm. 145. | palenükiz no ad'dziz so zek kiz 
bordáz adamiiez eltávozott és egy magas fenyőfán lát egy em
bert (t. i. az az ember oda volt kötözve a fához). U. o. Ü. 165. 

dinin -nál (dinié -tői, dind -hoz).4) 
káuik vitáin dzuk pöéte'-no din az keniro side'z-no eböui 

az emberek előtt (nyilvánosan) kását főz, de odahaza még dara-

x) ber mög, hátsó rész. MUNKÁCSI a szótárában nem is vesz 
föl külön berin névutót, hanem összetételnek veszi az ilyeneket, 
mint korka-berin és így elemzi: korka-ber-\-in ház mögé-ben. 
Pedig kétségtelenül már névutónak veendő. 

2) WiCHMANN-nál «hinter dem Hause». 
3) bord ( a v u l ó szó) fal, pl . korka-bordiu taka-sin a ház

falban kecskeszem. M. tm. 44. | korka-bordjn taka-éur in der 
Hauswand ein Widderhorn. WICHM. II. tm. 17. j| s u p e r -
e s s i v u s : korka-bordin t'éilaé ved an der Hauswand eine glán-
zende Perle. TJ. o. tm. 18. (Más példa u. o. tm. 292.). 

4) din tő; dinin ritkán használatos. Helyette inkább bordin, 
dórin fordul elő. 
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levese sincsen. WICHM. II. km. 45. | so-dinin nála. Glaz. Azb. 114. 
pokciez inmar dinin soleé badzim a ki istennél legkisebb, na
gyobb ő nálánál. Luk. 7, 28. (WIED.) | musez-dinin luoz tuba-
min gondir. Amin. mes. 6. 

dinin és diád mint adessivust és állati vust jelölő névutók 
a glazovi nyelvjárásban -nin és -na alakban is előfordulnak, még
pedig a megelőző főnévhez már valóságos r a g gyanánt füg
gesztve, és így úgyszólván szemünk láttára változik át egy név
utó raggá.*) 

mali múmiáin evei uljni kjldem miért nem lehet nekem 
anyámnál élnem? WICHM. I. d. 464. | ulem mumiznin kuno-
jasa vendégül volt anyjánál. U. o. II. 149. | ton dzéüs ulid mon-
nam te jól végezted el dolgodat nálam. U. o. II. 127. 

dórin -nál, mellett (dórié -tői, dóri -hoz).**) 
T á r g y n e v e k : vu-doradé-no bugéro vizetek mellett 

deszkakerítés. M. d. 46. | bay-vé'am áulam potoz, ku mon gur-
dorén séli arczomon az izzadság jött ki, midőn a kemencze 
mellett álltam. M. 93. J ös dórin piios nj/M vozmáuo az ajtó
nál a legények leányokra leskelődnek. WICHM. I. d. 83. 

S z e m é l y n e v e k : kis no ed -dórin dusimez van lo fe
leségednél bizonyára ott van szeretője. M. 142. | so'bers kikte'tiaz 
mtnoáúaz d'zutís dorjn evei keljl'Vá'mzj mikor másodszor men
tek, nem szálltak meg éjjelre az orosznál. WICHM. II. 159. j 
dor az üvül-dér kék yijez bizony nincsen nála a két fia. 
M. d. 194. ' 

dórin néha nem közvetlenül mellette, hanem közelében 
léteit jelent: so guísin-kus dórin souen vukoiez viuiem: guísiá-kus 
közelében malma volt. WICHM. II. 98. | tolko udmurt-sai éuisa 
áimaskis inti giné sülten uuiem dor az udmurt) osle ti todemzi a 

*) A -na ragot már WIEDEMANN ismeri. A -nin ragról mind
össze annyit tudtunk, a mennyit MUNKÁCSI jegyez meg szótárá
ban, t. i. mnonnam, tonnád, soúá (Glaz. — mon dinam etc) hoz
zám, hozzád, hozzája; nálam, nálad, nála». A monáam, tonnád 
alakoknak «nálam, nálad»-ban megállapított jelentése inessivusi 
?mi-ra enged következtetni. 

**) dor mellék, környék, oldal, pl. goz-dor part, folyószél, 
M. 158. til-dor a tűz melléke. M. 163. Közel áll hozzá a dur 
szó ,határszél, vég, oldal' jelentéssel; durin szintén lehet adessi-
vus jelentésű, pl. töd'i kam-durad töd'i kis-puted . . . die 
weisse Birke, die a m klaren F l u s s e steht . . . WICHM. I. d. 
180. so kiston karonzi moZga-gurt dórin kinegsur durin diese 
Opferzeremonie vollzieht sich im (inkább: neben dem) Dorfe 
Mozga, am Flusse kinegsur. U. o. II. 100. 
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votjákok csak egy «votják-temető» nevű helyet ismernek az ő 
lakóhelye közelében. U. o. 

Különös alkalmazása a dórin névutónak: so éáua-vi dor az 
säuaze oktini päuesmurt dijem viuiem der Waldgeist hatte ge
lernt, die Haselhühner aus den Schlingen (szószerint: a hurok 
mellett) zu nehmen. WICHM. IL 85. 

jorsin környéken, körül (correlativ alakjai jorsis, jorsä).1) 
Alig fordul elő és nem is mondható igazi névutónak. Pl. 

kar-jorsin a város környékén. M. VotjSz. 276. 
kotirin körül.2) 
tel kot ér én sulto kurbon-siéis murtän vüéaskié murtjos 

a tüz körül állanak az áldozatot felajánló ember és az imád
kozó emberek. M. 170. \ tuuez kotirin kiéil'i a csillagok a 
hold körül. WICHM. II. tm. 73. 

S u p e r e s s i v u s i jelentésben, « v a l a m i n k ö r ö s 
k ö r ü l » : korka kotirin si bin-gozi. — dzui um das Haus 
herum ein Haarseil. — Das Moos (in der Wandfuge). WICHM. 
IL tm. 338, 16, 380, 260. stb. | tsog kotirin gon a czövek 
körül haj. U. o. tm. 205. 

Alapjelentésének megfelelőleg néha csak « k ö r n y é k é n » 
a jelentése: husi kotirin sil-tärki a szántóföld környékén 
hústányér. M. tm. 26. 

H a t á r o z ó s z ó i használatban: kotirB) kuriskon inä-vuä 
egem, vizem, kit itten körben állva kérünk (tkp. körül kért egem, 
vizem). M. 152. | kotirа к (== kotir-ak) tsattsa köröskörül erdő. 
WICHM. II. 156. || nhulosios hergäuoz kotir ad a leányok körü
lötted keringenek. U. o. I. d. 107. \\ souen putoiez kuiiú kotir 
sein Gürtel ist dreimal um ihn gegürtet. U. o. d. 109, 110. 

kuspin között (kuspié közül, kuspi közé).4) 
Két vagy több törgy között való levest fejez ki : kik úuk-

kuspin kion sen siskoz két völgyszakadék közt egy farkas inat 
rág. M. tm. 52. WICHM. II. tm. 93. | valäz ton pici majä-kä-seän-
ginä pid-kvbspad paékatid te a lovat mint valami kicsiséget 
l á b a d k ö z é szorítottad. M. 112. j saldatj o s kuspin äksej 

*) joros környék, vidék. 
3) kotir környezet, környék. Előfordul kotrin (< kotirin) 

alakban is. WICHM. II. tm. 231. 
3) A kotirin végéről gyakran elmarad a rag, de nem

csak az adve rb iumban ; pl . lud-dor kotir sil' pad'dza a szántó
föld körül húsból való létra. W I C H M . I I . tm. 123. Ilyenfajta 
elhagyás van a punit' névutónál is. Vö. a magy. -kor és -kép 
ragokat. 

4) kusip köz, két hely közötti tér. 
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a katonák közt a császár. M. tm. 99. | vu-osldn sur -kuspaz . . . 
a vizibikának szarva között. M. 178. \\u'uo kuspadi diámon 
van-a? van-e köztetek féltékeny? WICHM. I. d. 129. 

K a p u b a n : kapka-kuspad oj-a kel? nem háltam-e 
kapudban? M. d. 97. | kap ka- kuspin mon keli a kapuban 
háltam én. M. d. 99. De vö. keli mon kapkaz, jubo kus
pin & kapuban háltam én, a kapuoszlopok közt. M. d. 98. Ez 
a mondat mindjárt mutatja, hogyan kell érteni a «kapu között» 
szólást, úgy t. L, «hogy a kapunak két félfája van értve, ezért 
a ,között' névutó». M. 235. így értendő az es-kustp «ajtóköz», 
küszöb szó is : Mon lud-keclán e s - kusp az-no togiskini uz vu ... 
a farkas még a nyúlnak ajtóküszöbére sem érkezik rálépni. M. 121. 

Az olyan szólásokban, mint: Kuéoan-no Vuá-gumjáan kus
pin paékam sik-nuk van: Kuéo és Vué-fiumja között egy mély 
berkesvölgy van. M. bab. 155. | kuzonen musko kusipin limi 
msitek paé kil'em Kazán és Moszkva között ür (üres hely) maradt, 
mivel nem havazott. WICHM. I. d. 174., az instrumentális -dn 
ragja csak kapcsolja azt a két főnevet, annak a két tárgynak a 
nevét, a melyek között való levest akarunk kifejezni. Az -dn 
rag tehát ezekben semmiképpen sem függ a névutótól; ezek tehát 
nem olyanok, mint pl. a magyarban a -n kivül, föliil-íélek. 

palán valamely félen vagy oldalon (palás felől, pala felé) 
még nem igazi névutó. 

ta p alan-no apajd, so p alan-no apajd ezen az oldalon 
nénikém, azon az oldalon nénikém. M. d. 132. | surlan ton-
palaz vuikoke-no plí-no van a folyónak feléd eső oldalán egy 
malomkő és egy csónak van. M. 82. | Kam tu-palán Uz val 
ad$kd a Káma túlsó oldalán kék ló látszik. M. tm. 115. | of-
dirja kaliklan azla palaz vetlozi vilam háború idején a nép
nek ólén járnak vala. M. 61. j so páu gurezad limi uisem, ta 
pduaz méini mar huem? a hegy túlsó oldalán esett a hó, mi 
maradt erre a felére ? WICHM. I. d. 53. j ag-palan elül: uüks 
uUke no a ép aláz tuirvn-dedi kad nézi, nézi, és előtte valami 
szénás szánhoz hasonló van. U. o. II. 139.*) 

polin -ben, valaminek a belsejében (polié -bői, poli -be).**) 
Jona sorégldn küt-p olaz kün nenal keltám Jónás három 

napig feküdt a hal belsejében. Kaz. Mát. 12, 40. | cajnik-
poladému-sur van teás csészétekben méhsör van. Gavr. d. 121. 

Igen gyakran gyűjtőnévhez járul; ilyenkor « k ö z ö t t » je
lentésű. Ugyanezt látjuk a magyarban, a hol ilyen esetekben 

*) Talán idevaló ez is: alpan-no tulpan luomé ide-oda tán-
torgunk. M. d. 178. 

**) pol belsőrész. 
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-ben és között szintén egyformán használható (SIMONYI, MHat. 
I. 52., II. 103.). 

ta bakatirjos kálik - p olin kunzdksej-kad' nliUam ezen 
hősök a nep k ö z ö t t fejedelemként éltek. M. 61. | nz lud-ni 
ta-berd ud-murt kalik-polin ta Kalmaz-bakatirjos kadesjosiz 
nem lesznek már ezután a votják n é p b e n ezen Kalmáz-hősök-
höz hasonlók. M. 63. | surdm-polin pU-ingi polyva között 
drágagyöngy. M. tm. 99. [ söd pusner pöíain éöd suter fekete 
csalán között fekete ribiszke. WICHM. I. d. 191. 

Bitkábban többesszámú főnév után: ogi so pokci pi nunjosiz-
p&lin tuí $ec ülni kutkdm akképpen ama kis fiú igen jól kez
dett élni bátyjai közt. M. 78. V. ö. kaspin és puékin névutókat. 

puékin hasonló jelentéssel mint polin (correlativ alakjai 
puékis és puéki).*) 

-ben jelentésű: p u putéktn kort, kort put i k j n turin, 
turjn put ék in tjl fában vas, vasban fű, fűben tűz. WICHM. 
II. tm. 424. | ponarUn puskáz tiiu dzua a lámpában ég a tűz. 
U. o. I. d. 60. | kanos--ko í-puékaz sulis baútisa . . . az 
éléskamrában a sít^Vteknőt vévén (kezembe). M. 153. | bord-
puékin górd cabej a fal belsejében vörös búza. M. tm. 123. | 
ísarka puté kjn vina uan a csészében pálinka van. WICHM. 
I. d. 438. |j p u é ka'z-ke eböm, viimiaz ud la'ki ha nincs meg 
b e l s e j é b e n , r á nem ragaszthatod. U. o. II. km. 60. 

Gyűjtőnevek mellett k ö z ö t t jelentésű: pudo-2ivoted kijad-
ka ez ul: sojd kinli-kd semna-puékad vuzam-éedn sot ha lá
basjószágod kezed alatt nem él meg: azt add oda valakinek 
családbelijeid közt árú módjára. M. bab. 75.**) \ surem puté-
kin isiidé ves polyva között csillogó gyöngy. WICHM. II. tm. 183. | 
kuié turim puskád töd'i ketsed a magas fűben fehér nyúl. 
I. d. 324. | sééiied puékin d'öniied zabod között bogács van. 
U. o. d. 30. | ísiis-pui puékin (poskin) poékitim wir nutzten 
sie ab, indem wir zwischen den Kirschbáumen wanderten. U. o. 
d. 288. |J adamijos.. . . kudxz cirtijdniz éoé, kudiz kuskiniz éoé 
vir-puékin vetlo az emberek, ki a nyakáig, ki a csípőjéig jár
kál vérben. M. 72. 

Néha k ö z e p e t t , k ö z é p e n jelentésű: kézo tal' poékén 
bad'-pu tal! fenyves erdő közepén fűzfaerdő. M. d. 235. A jelentés
fejlődés természetes. 

Különös a puékin használata a következőkben: 
og sobjr et puékin nil d'juis-kjéno kjtt'oz. — zek unter der-

*) pué belső, valaminek a belseje, pl. korka puékiz sünit 
a ház belseje meleg, a házamban meleg van. M. d. 193. a). 

**) L. P a r t i t i v u s . 
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selben Decke schlafen vier russische Frauen. — Der Tisch. 
WJCHM. II. tm. 32. j milam njlios zavod voziéios, mil'am iegitios 
in putskin kelasios unsere Mádchen haltén sich Lieb-
haber, unsere Jugend schláft hinter den Bettvorhángen. U. o. 
I. 432. 

puyiiin szemben. Rendesen ragtalanul puyií, pumit alak
ban fordul elő: 

bord-bordin áksej-puyiién-ik ki adgiskésa kéljos goZtam 
a falon éppen a császárral szemben egy kéz jelent meg és sza
vakat írt. Istor. 66. | sogem intylen punytaz pukyljam a sír
ral szemben ültek. WIED. 213. 

Eendesen határozószóul használatos, és ilyenkor rendesen 
az allativus -li ragja, ritkábban az instrumentális -ari ragja járul 
a megelőző főnévhez: 

nuked'li puyit' bakiíaied a völgygyei szemben van ker
ted. WICHM. I. d. 23. | érodlépuyii Luomé a rossznak (t. i. 
embernek) ellenére leszünk. M. d. 276. | érődéin puyit lüimé-
ka ha a roszszal szemben vagyunk. U. o. | puyit sélene ellent-
állani. Istor. 175. 

sor in mögött (serié mögől, seri mögé).*) A különbséget 
berín és sorin közt WIEDEMANN abban állapítja meg, hogy berín 
amindig kis távolság kifejezésére szolgál», vagyis akkor használatos, 
ha az illető tárgy a névutós kifejezésben megjelölt tárgynak közvetle
nül mögötte van; sorin pedig nem jelöli meg a távolságot közelebbről. 

süd nulasjosédlan sürjosaz lémélis kezét puZmer van 
a fekete erdők mögött hónál hidegebb dér van. M. d. 231. | 
busi sör in sil pad'd'éa a mező mögött húsból való létra. WICHM, 
II. tm. 232. | korka-no sürad lüm-pued házad mögött zelni-
czecserjéd. M. d. 85. j iiim sör ad ayaied szérűd mögött föl
ded. WICHM. I. d. 329. | murjo ser in koj-nusi kémény mögött 
zsíros sulyok. M. tm. 112. WICHM. II. tm. 289. | so es-serin 
vatkisa ulám ő az ajtó mögött volt rejtőzködve. M. 119. [| d'zek 
s e r I n puks solen kisnoiez hinter dem Tische sitzt seine Frau. 
WICHM. II. 167. || tinötjn poMsi kjzez ser in, kjpi, urtsin kde 
íme, ott alszik a kis fenyő alatt, a fatőke mellett. Ú. o. II. 144. | 
deHetss med íotoz ser az vetUsezli no adja áldását arra is, ki a 
nyáj után megy. U. o. I. im. 23. 

v atsin szemben, fölött. Ezt a használatát sem MUNKÁCSI, 
sem WICHMANN nem ismeri, csak WIEDEMANN említi a következő 
példákkal együtt: otyn vylyijam sai-gu vatsyn pukysa ott 

*) sor mög, hátsó rész, pl. mileskim sörez uiskisa ki'leiue 
bleibet stehen und schauet uns nach (tkp. nézzétek hátunkat). 
WICHM. I. d. 248. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXV!. 16 
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voltak a sírral szemben ülve; tani no so vatsyn in ustyskem es 
íme, fölötte megnyílt az ég. WIED. 217. 

viskin között, közepett. 
in mar dn-no pilemdn*) viskin zarni-burdo dusds ula 

a menny és felhő között él egy aranyszárnyú ölyv. M. 177. | 
kálik ötjn ulo gureé viskin, palatkaien korka mesta az embe
rek ottan a hegyek között sátrakban laknak, nem házakban. 
WICHM. II. 177. 

vezi n mellett (vozis mellől, vozi mellé). 
uj-vetam pira uromd, sajkaéko-kd vozam> evei éjjeli álmomba 

belép kedvesem, midőn felébredek, nincs mellettem. M. d. 34. j 
ménésa, ménésa hadgém gurezdz adgd, s o-vüz én kocés-pi hizéla 
menvén, menvén, egy nagy hegyet lát, a mellett egy macska-
kölyök futkos. M. 94. | «korka vözad korka pukto» koz'a'd-a? 
azt gondoltad-e, hogy «házad mellett házat építek»? WICHM. I. 
d. 370. || kel'tysa-no Nazaretez lyktyz kutskyz-no ulyny zariz 
wözyn és N. városát elhagyván, mene és lakozék a tenger mel
lett. Mát 4, 13. | ton wözad melletted. Mát. 20, 21. | so wözyn 
lyktysjos a vele (szószerint mellette) jövők. Mát. 12, 4. WIED. 

A helyhatározó -in ragnak néhány különösebb alkalmazásá
ról kell még szoknunk. 

a) Néhány ige mellett a határozó rendesen illativusi ragot 
vesz föl, néha azonban -in ragot is találunk a főnév végén: 

kild- megjelenni, jelentkezni, pl. so izon vagsin muzem-
vild jurt-jer kildám az ő alvása közben a földön háztelek je
lentkezett. M. 55. || so kustdmdniz muéem-vilin nukjos-gopjos... 
kildil'l'am azáltal, hogy [földet] dobott ki, a földön hegyszakadé
kok, völgyek . . . keletkeztek. M. 49. 

kií- maradni, pl. agisjos sürd kélozé az elül levők hátra 
maradnak. Istor. 106. || so pilem-v élén kéloz az a felhőn fog 
maradni. M. 91. 

pot- kikelni, kinőni, pl. mu-virá potam uzijed . . . a dom
bon kinőtt földi eper. M. d. 252. || adamili kuro-jilin sepin-
gind potá-na az embernek csak a gabonaszár hegyén, a kalász
ban terem (a gabonája). M. 54. 

t u h- fölmászni, fölszállni, pl. mi Jerusalima tuhiskomé föl
megyünk Jeruzsálembe. Kaz. Mát. 20, 18. [gureé iiuiin tubusa ... 
nachdem ich den Berg bestiegen hatte. WICHM. I. d. 384. 

pon- tenni, helyezni, pl. ta ad'ami jirzá vild pensa mar 
karámzd-no ug sod-ni-ug ez az ember fejét magasan hordván 
(tkp. magasba téve) íme már azt sem tudja, mit tegyen. M. 53. || 

*) Az instrumentális -dn ragjára vonatkozólag 1. a kuspin 
névutónál tett megjegyzéseket. 
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kitin mar punemjn uan vesáskjtek martek, soos basto a hová 
valami áldás nélkül van téve (a hol valami le van téve), azt 
elviszik. WICHM. II. 162. 

Eendesen i n e s s i v u s - s z a l , ritkán i l l a t i v u s - s z á l : 
pilas k- fürödni, pl. so t ij i n kwin niljos pilaékozi abban 

a tóban három leány fürdik. M. 69. || Jisus Jordán vüá plas-
késa, cukénésa potám Jézus a Jordán vizében megfürödvén, meg
keresztelkedve jött ki. Badz. 31. 

(J) A m a g y a r t ó l e l t é r ő l e g -m ragot találunk a kö
vetkezőkben : 

tuptal- hozzátapad, ered. jelentése: « v m i n m e g t a r t j a 
m a g á t , m e g r a g a d " (M.), pl. dolit kener-puc-vilin limi uz 
tupta sima kentésrúd h e g y é n nem tapad oda a hó. M. tm. 14. 

paékat- nyomogatni, összenyomni, pl. valáz ton . . . pid-
kuspad paékatid te a lovat lábad közé szorítottad. M. 112. | 
ad'ami uirom vauez makes kuspaz giné pat'skatiz . . . mein 
Preund, der Mensch presste das Pferd zwischen seinen Schen-
keln. WICHM. II. 53. 

Ü t v a l a h o v á ( t e s t r é s z r e ) : d'a y akaz capkéné p o-
fon ütni. VotjSz. 308., 258. | bamam sukkiz arczúl ütött. U. o. 
605. \ ayaz éugini pofon vág. U. o. 508. | val-kuwjo . . . s&jaz 
jiraz picalániz sukkisa, kusin-ak pogirtam a ló gazdája fejbe 
ütvén puskájával a holttestet, hanyatt borította azt. M. 134. | 
kin-ká capkoz toná bur bayad a ki téged jobb felől arczúl üt. 
Mát. 5, 39. WIED. Votj. nyt. 27.*) || Vö. m a g y a r : Legkisebb 
panaszért is a kadia száz pálczát veret a talpán. Mik. 42. lev. 

•f) setti- <(találni» ige mellett rendesen az elativus -is ragja 
használatos; néha azonban a magyarral és a legtöbb nyelvvel 
egyezően -in ragot találunk mellette: lud-vilié sor sedtám a 
mezőn nyestet talált. M. d. 49. || surás-vilin tijáz settám az úton 
tavat talált. M. 69. \ otjn ton settod pet'si korka ott kis házat 
találsz. WICHM. II. 126., de már a következő mondatban: settem 
nuleskjs pet'si korka az erdőben kis házat talált. 

Az inessivus használata ezekben a most említett monda
tokban szokatlan és valószínűleg idegen befolyásra vihető vissza. 
Elativust használ ezekben a z ű r j é n és az é s z t nyelv is. 

Ugyanez áll a dg- «látni» igéről is, pl. so tijin kwiú pilaskis 
*.. niljosiz adfiam abban a tóban három fürdő leányt látott. M. 69. 

S) Az elativus correlativ esete természet szerint az illativus. 

*) A határozó mindig személyragos, úgy hogy tulajdon
képpen nem állapítható meg, vájjon inessivus-szal vagy illativus-
szal van-e dolgunk. WIEDEMANN azonban inessivusoknak veszi e 
határozókat és ezért mi is ide soroltuk őket. 

16* 
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Néha azonban inessivust találunk az illat, helyén : anaitem no 
ataitem kilem téui isuni kabanis no kabanin bidesmoz ,* 
anaitem no ataitem kilem niiu-pi pid-nir iiiiiis pid-nir ii-
min tsiíiskisa vetloz auch das gélbe Füllen, das vater- und 
mutterlos geworden ist, wáchst gross, wenn es vom Getreide-
schober zum Getreideschober wandert; ein Waisenkind wird mit 
dem Fusse gestossen und wird von einer Fussspitze zu der an-
deren geschleudert. WICHM. I. d. 415. | d'éét's murtlen no niuipi-
iez mo'n-ke ltuisau, dz"ök serié no diók ser in vetlisdu ha 
gazdag embernek volnék a gyermeke, asztalról asztalra járnék. 
WICHM. I. d. 360. Még egy példa u. o. I. d. 359. 

s) Az -in ragos szó néha jelzője egy másik szónak, pl. 
Ulén-gurt «Alsó falu»: U l é n-gurtén-no aj néljos van hej, Ulén-
gurtboií is vannak leányok. M. d. 78.; paléu-gurt: palén-gur-
tén-no néijos vari az oldalt eső faluban is vannak leányok. U. o.; 
vilin-kenas felső kamra: mil'am apaiios kitin kird'éáuo? viuiin-
kenaslen kanataz hol énekelnek a mi leányaink? A felső kamra 
korlátján (auf dem Gelánder der Bodenkammer). WICHM. I. d. 
87. (Vö. u. o. d. 420.); kék pala n üs kétszárnyú ajtó. VotjSz. 541. 

Mindezekben az -i-n valódi helyhatározó ragja, csakhogy 
utána «való» vagy «lévő» egészítendő ki, úgy hogy pl. ulin-
gurt = lent [levő] falu (a falu ott lent, lent a falu). 

Világosabbá teszik a dolgot a következő példák : 
gurez no banad osmesed gurez vi£iiad Iwjsá'u-ke! ha a 

hegy oldalán lévő forrásod (forrásod a hegy lejtőjén) a hegy 
tövében volna! WICHM. I. d. 118. | korka no sör ad umortoied 
arniáui bide med lezoz! házad mögött levő méhkasod minden 
héten bocsásson (egy-egy rajt). U. o. d. 213. | viéki-pidsin 
dun vejjos-kad'es mil'am mumijos a kádfenéken [levő] tiszta vajhoz, 
hasonlók a mi anyuskáink. M. d. 191. | kwa$-vilin vetlám hó-
korcsolyán-járás. M. tm. 72. | vu durjn vu-mulj kades einer am 
Ufer des Stromes wachsenden Wasserbeere áhnlich (így is lehetne: 
einer Wasserbeere am Ufer . . .). WICHM. I. d. 434. || djjzol 
tiros o£ ort'soz. — tíorig d'e uljn der unter der Pritsche be-
findliche Eaum ist voller Soldaten, welche vorbeimarschieren. — 
Die Fische unter dem Bis. WICHM. II. tm. 6. | gur tiros pirog, 
souen soraz kuiidi. — toueé kotirin kizili der Ofen ist voll 
Pasteten, unter diesen ein Laib. — Die Sterne um den Mond. 
U. o. tm. 73.*) 

Egészen mások természetesen az olyan mondatok, a melyek-

*) Vö. a m o r d v i n hasonló szerkezeteket. NyK. XIX. 
128. XXII. 455. — V. ö. l a t . pugna ad Cannas, g ö r . j\ év Ma-
pa^wvt (Aáx7]' n é m. der Weg durch den Wald stb. stb. 
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ben van vagy luoz («van») egészíthető ki, pl. muri-vilin liz saldat 
kémény tetején kék katona [van]. M. tm. 124. | azbar-sorad 
kamig-jubo udvarod közepén nádoszlop. M. d. 5. Ezekben rendes 
helyhatározókkal van dolgunk. 

2. I d ő h a t á r o z ó k . 

Az -in rag időhatározó szerepe a helyi jelentésből fejlődött. 

a) Határozószók. 

Berlon suono azlon sukám a mit utóbb kellett volna 
mondani, előbb mondódott. M. 159. | mi, pinal kálik, bérié ve-
ranoze u állon veraékom mi, fiatal emberek, [talán] előbb mond
juk, a mit később kellene mondani. WICHM. I. im. 34. [ egizo 
nunimen UáUáiez imiraz uz bi'tmi egy ikerszülött gyermeknek 
himlője sohasem szűnik meg. WICHM. II. tm. 62. | tolonleé vad-
lan tegnapelőtt. VotjSz. 365. | tátin pell'am ad'amiles nimza 
verani küld itten (ekkor) a ráolvasott embernek nevét kell mon
dani. M. 177. 

A rendes soki, soku ,akkor' határozószónak -in ragos alakja 
is előfordul: sokiin-ká ez id ha akkor sem él meg. M. bab. 75. 

b) Főnevek. 

I d ő , k o r : guZem kuazlen Ueberez twrli isátsáuen dauiraz 
a nyári idő szépsége a különféle virágok (virágzásának) idejében 
van. WICHM. I. d. 7. | «tsik ísik» no karoz uísiied kuaredlen pó
ton v akit az a fülemile lombfakadás idején énekel. U. o. d. 406. | 
ta vijén aráz mon ortcéti das^kék-no arás néljosén ebben az 
időben az évet elmulattam tizenkét éves lányokkal. M. d. 116. I 
so vijin akkor. M. 86. | tacá-ik tacd kw a $ j o sin ki§i ton tatéi 
vuid uromd ilyen, ilyen időben (tkp. időjárásokban) hogyan jöttél 
te ide, barátom? M. d. 164. | so izon va$sin*) muéem-vilá jurt-
jer kildám az ő alvása közben a földön háztelek keletkezett. M. 
55. | so vaksin kisnoez dusimzd oüám abban az időben a fele
sége magához hívta a szeretőjét. M. 133. || og arna-berd ta 
vácsén egy hét múlva ilyenkor. M. VotjSz. 642. | milam-no 
pinal bar étén sekét-dér lüiz zamana a mi ifjú korunkban is 
bizony igen nehéz lett az esztendő. M. d. 17. 

I d e j é b e n : djraz iiuleskjn vajjliz kurbon idejében mu-

*) vaksin már névutónak is volna vehető. 
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tátott be áldozatot az erdőben. WICHM. II. 140.*) [| Vö. m a g y . 
Holnap idejében megin' útra kelhet. Tol. sz. 

Év, é v s z a k o k : tulis kin muéemáz pari-ka giriz, so arin 
ju uz udalti ha tavaszkor a fagyos földet a disznó túrja, abban 
az é v b e n a gabona nem terem dúsan. M. bab. 7. j so arln 
kulod abban az é v b e n meg fogsz halni. M. bab. 20. | kikteti 
tulis az sééi kizinj nos vuiem im folgenden Frühling wurde es 
wieder Zeit, dass man Hafer sáte. WICHM. II. 144. |j z ü r j é n : 
t'ölyn télen. 

H ó n a p , n a p , é j : köskemauod kikiuien silón t<,ueéaz 
vágyódol utána abban a hónapban, mikor a kakuk szól. WICHM. 
I. d. 308. | kajta nunalaz . . . kion tagi süni kutkám követ
kező napon a farkas így kezdett szólani. M. 118. | tűnne nu-
nauin a mai napon, ma. WICHM. I. im. 11. a) b) c) d) stb. 
M. 158. | kud n\u nauin kuaskáuoz pid viziiam mely napon hull 
lábam elé? WICHM. I. d. 411. | nmle'ti sutkaaz ad'd'és so vu-
murtlen kisnoiez vilin asleítiz disss a negyedik napon ruháját a 
vu-murt feleségének testén látja. U. o. II. 162. | uiin liküUam 
tros voíojos éjjel sok voZo jött. U. o. II. 134. | ujin Albasti-no 
tatéi liktdm éjjel idejött az Albasti is. M. 82. || Vö. z ű r j é n : 
med veskö velödtsisjas sylön vojiyn oz vony damit seine Schüler 
nicht in der Nacht kommen. WIED. 120. |j m a g y . : Pinkesdben. 
LányiC. 300. | ebbe az éjjebe. Nyr. I. 375. 

•o n végű igenévnél: Galileja zariz kotyryn v etlonaz Si-
meonez adéem indem er um den Galileischen See wandelte, sah 
er den Simon. WIED. 168. Ilyen használata az -in ragnak ritka. 

Az -in ragos időhatározó néha azt az időt jelöli, a mely
nek határain b e l ü l , a mely a l a t t a cselekvés végbemegy: 

eksei ars in d'irse miísoz a császár egyszer egy évben 
beretválja fejét. WICHM. II. tm. 63. | mon oig sutkaskjn vuii 
daskik-éuirs vjors egy nap és egy éjtszaka alatt tizenkétezer 
versztet tettem meg. U. o. II. 167. | ódig guiemin kun áréin 
buds egy nyár alatt három rőföt nő. U. o. tm. 293. ] ves pir 
vigijad ódig kos sused-sana ne-no-mirid-no med-az lu egész 
nemzetségeden át az egy száraz viaszt kivéve ne legyen semmid. 
M. 58. | Inmar dünnadz kwai nénalsén tupatésa vuttám I. hat 
nap alatt teremte a világot. Nacs. 3. j ves dunne-kalik pir-
vigijaz-no sisa uz bitti az egész világ népsége összes nemzet
ségén át sem fogyasztja el. U. o. 

Ezek a példák átvezetnek bennünket ahhoz az esethez, a 
mikor az -Ín rag a magyar -ig ragos (egy p i l l a n a t i g tart stb., 
tehát m e n n y i i d e i g ? kérdésre felelő) időhatározásnak felel 

*) Vö. i n s t r u m en t a l i s - s za l : dérénéz sajkatsa mon 
üj sülté midőn idejében költöttéi, én nem keltem föl. M. d. 119. 
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meg: arás oslis mussá ars én éijésa ud hétté egy éven át evén 
az egyéves tinónak a máját, nem fogyasztod el. Gavr. tm. 55. | 
muziem viuiis söd kiiiez og minutin sin uiskitisa kui'-ks bitto'z-ke 
ha a földön levő fekete kígyót egy pillanatig tartó tekintetével 
megöli. WICHM. I. bűv. 4. 

Vö. m a g y a r : Míg a maga porontyára egy héten három
szor is adott tisztát, addig a király fiacskájára három hétben 
sem egyszer. MEE. Dun. népm. 3. | Ha annyi időn meg tudod 
kerühii a várost, a meddig én, akkor megházasodhatol. Nyr. XIV. 
519. || A Bécsi és MünchC.-ben sokszor időtartást jelel a -ben rag 
a rendes -ig helyett. MHat. I. 64. || f i n n : lián kutoo verkon 
viikossa ő egy hálót köt egy hét alatt. BUD. Fny. 95. 

Néhány szónak -In-ragos alakja azt az időt jelöli, a mely
nek l e t e l t e u t á n , a mely m ú l v a valami történik: arnas-
kin Noj didikáz lezám egy hét múlva Noj a galambot küldte. 
Ucseb. 179. j arsén-no léktám Akaskamé az évfordulóval (egy 
év múlva, ez a mostani év elmúlván) megjött a mi A. ünne
pünk. M. d. 173. | arsin no liktem akaskaied orísiz no koskiz 
das jáhrlich wiederkommende Fest ah. zerrann und verschwand. 
WICHM. I. d. 224. | arsin piezluoz egy év múlva fia lesz. Sar.Azb.35. 

Már a helyhatározóknál láttuk, hogy az -Iw-ragos határozó 
néha szorosabban tartozik egy-egy névszóhoz (nem pedig a mon
dat igéjéhez), a melynek így mintegy j e l z ő j é v é lesz; ez az 
eset — bár sokkal ritkábban — az időhatározóknál is előfordul: 
uiijn lutskaskjsiosles vo'zma, schütze sie vor n á c h t l i c h e n 
Dieben. WICHM. I. im. 20.*) 

Névutók. 

ágin előtt. Kendesen -on [ül. -an] végű igenevek mellett 
használatos: koskon agazé néljos pijoslé türlé kérgan-kéljos kér-
galo mielőtt elmennek, a leányok a legényeknek különféle da
lokat énekelnek. M. 171. | kiná-ká pel'íani kutkon-agin mielőtt 
rákezdik a varázsmondást. M. 177. | kuaé jugan az in saéts soie 
hajnalhasadás előtt isten fölkelti őt. WICHM. II. 141. | kiion 
dzuiísez gurt doraz vuon az in pottini kosem mielőtt a faluhoz 
értek, a farkas felszólította az orosz embert, hogy ereszsze ki. 
U. o. II. 80. | kulon-aJaz halála előtt M. 62. WICHM. II. 100. 

din in maga nem fordul elő mint időhatározó névutó, csak 
a már fönt említett rövidített -nin alakjában, a mely az illető 
névszóhoz ragként járul. A tőszó rendesen -on (-an) végű igenév: 

*) Határozószókat is használnak így; pl.pir mindig, folyton: 
pir viiijad ne-no-ku-no . . . cecied med-az luili-ni egész (tkp. 
folyton [tartó]) nemzetségedben sohase legyen mézed. M. 58. 
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siis kon na' zí liktiz tel-kes mikor ettek, forgószél jött. WICHM. 
II. 164. | so kísnoiez uaske ni no uaskonnaz mse az asszony 
már leszáll, de leszállás közben leesik. U. o. II. 153. | so'-bere 
kjkte'üaz m inon naz d'éiafs dorln evei kdlUa'mzi mikor másodszor 
mentek, nem szálltak meg éjjelre az orosz embernél. U. o. II. 159. 

j őrsi n körül: sundy dzuztin j or sy n sogon inty vyle lykto 
napfölkelte körül a sírhoz jönnek. WIED. 208. | kivamin ar-jor-
sin mintegy 30 év alatt. Sar. Azb. 73, 89. 

kotirin bizonyos idő lefolyása a l a t t : mon ódig uj-ko-
tirin muzemaz girsa . . . éuknali vil nan vuto én egy éj alatt 
a földet megszántván . . . reggelre friss kenyeret teremtek elő. 
M. 70. | söböre ódig iui kotir kosem kuamin valez enerani az
után azt parancsolta, hogy egy éj alatt barmincz lovat nyer
geljen meg. WICHM. II. 93. | Más példa : M. 70. 

kuspin között, közben: odig-pol tahi ulon-kuspazi adatni 
kudjisa, medojos-kuxpin tagi usjaskdm egyszer itt tartózkodásuk 
a l a t t az ember megrészegedvén, a béresek közt így dicsekedett. 
M. 70. j jo-vilá sultonan-no vej-diran kuspin kilziskikid ha a 
jégre való állás [ünnepe] és a vajas hét k ö z t hallgatózol. M. 
bab. 93. | piz so-kuspin jalan wjasa, vjasa. corigas-dorá vuam 
a csónak e k k ö z b e n mindig tovább úszva egy halászhoz jutott. 
M. 134. | so kuspin kut'skem kizjos virini ekközben a fenyőfák 
el kezdtek mozogni. WICHM. II. 56. 

p u ék in közben, között: kuamin kuil'i, «kiultir» p u s k i n 
«t'satir» dreissig Zapfen, wáhrend des Tröpfelns richtet sich da 
etwas Steifes auf. WICHM. II. tm. 120. | iunisan puskin sur 
Ueskit, dulak sergin niui muso: jumsan közben a sör édes, ma
gányos sarokban a leány kedves. WICHM. II. km. 67., I. d. 402. 
éiond'uon puskyn-gjne iska-vin luoz evés-ivás közben barátot 
találsz. WICHM. II. km. 25.*) 

ser kin valakinek a távollétében: vej-vajon-ser kaz kar-
tez gur-vilistiz vas'kám mialatt ő oda volt vajat hozni (vaj-hozás 
távollétében) férje leszállt a kemenczéről. M. 133. | mon-éerkin 
az én távollétem alatt. M. VotjSz. 467. 

vagsin közben : kisnoezlán mil'im pizon-va§saz kartez-
no vuam feleségének lepénysütése közben megjött a férj is. Rí. 
133. | piron-v a g s a z % kartez kisnoezli nosik . . . suam fürdésük 
közben ismét így szólt a férj feleségének. M. 134. | so va j ' s i n 
adatni til-sukkonán korkaz til-no pottini vuam akközben az em
ber a csiholóval világot is ráért gyújtani. M. 142. | so-vagsin 
sojos surás-vila potill'am akközben ők az útra jutottak ki. M. 126. 

viskin között: odig-pol —jo-vilá-sultonan-no umiétondn 
viskin — so nildz sur-mumiz . . . vuli istám egyszer — a jégre-

*) Vö. az á l l a p o t h a t á r o z ó k a t . 
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állás és az umiéton [ünnepek] között — azt a leányt mostoha 
anyja . . . vízért küldte. M. 57. Vö. kuspin névutót. 

3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . * ) 

Á l l a p o t : vütén azveé-ukso ad$id-ka: bürdon ha álom
ban ezüstpénzt láttál: sirás [lesz]. M. bab. 174. | aUimeuien ta 
éamen suiudiriaskemmi uiiün vöt ami vau medamí éjjel álmunk
ban volt-e, hogy mi így fogunk mulatni? WICHM. I. d. 215. | 
puzim busi-sorin d a u r a z sild a fenyőfa a mező közepén ma
gánosan (tkp. magányban) áll. VotjSz. 387. | biéi tubi kis-puie 
erkaz lobas tuii pontia gyorsan felmásztam a nyírfára, a sza
badon lebegő kéregért. WICHM. I. d. 379. | vale--ik ug tíi'da 
mestaz uljm sumpotemeniz lovam örömében nem bír nyugton 
maradni. U. o. d. 441. || Vö. m a g y . : Midőn a természet szunnya
dás álmában. Ányos. | Magamba bolygóm néma búval a for
rás partjait. Bajza. 

V i s z o n y : $e cki n-b úrin ulni-vilni gec kapói aéla-paldd 
sot add jó, könnyű jövődet, hogy j ó b a n , ü d v b e n élhessünk, 
lehessünk. M. 161. j arsén léktdm Akaskamáz t én és l ég én, kauya-
kw arat dk d'uéné med kéldétod val intézzed, hogy ez esztendőben 
megjött Akaskánkíít b é k e s s é g b e n , lárma, zaj nélkül ülhes
sük. M. 169. || tatén van étkaljos odik Hűkén kéltésa Vandámén 
ad$á itten látja, hogy mind a tehenek egy rakáson heverve, össze 
vannak kaszabolva. M. 90. || Vö. m a g y . : Ne fualkodjál a jó 
szerencsében. Fal. 577. | Hagyjátok őt békében élni. Pet. 329. 

C s e l e k v é s : ti ka-ik kaniiii ad'ami van medam sundf 
ut'emin gibt es wohl unter der Sonne (im Angesichte der Sonne) 
so angenehme Menschen wie ihr ? WICHM. I. d. 167. | ódig ké
ne sin ulini egyetérteni (egy tanácsban van). VotjSz. 138. (WHSD.) |j 
Vö. m a g y . : mykoron sokayg allot volna ezenképpen ev imad-
sagyban. Marg. El. 76. | Elmerült annak nézésében. Ján. 22. 

Á r n y é k b a n , k ö d b e n : turim turnami bad'déim kis-pumien 
sáukimaz füvet kaszáltunk egy magas nyírfa árnyékában. WICHM. 
I. d. 34., 298. | uzijan boré kismaloz cukna-no saikén busjosén 
a földi eper és iore-eper megérik reggel a fagyos ködökben. M. d. 170. 

Vminek a f é n y é n é l : suirdeti poti tuti t i IU i n, lageti poti 
iur t § itt t n, ir'imeti likti in tiiuin a nyírfaerdőn átmentem nyírfa-
kéregből való fáklya) fényénél; a fenyőerdőn átmentem a fenyő
szurok világításánál; az égen átjöttem az ég fényénél. WICHM. 
I. d. 407. 

*) Mintegy a határon a valódi helyhat. és az állapothat. 
között állanak az olyan kifejezések, mint pl. ke ne sin poni'zi 
kaljk . . . egy gyűlésben embereket választottak. WICHM. II. 146. 
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K e z é b e n : pudo-£ivoted ki] a d-kd oz ul ha lábas jószágod 
kezed alatt (tkp. kezedben) nem él meg. M. bab. 75. || atikai 
kii in uuiim no eksei ki uiiie kitim ug wir waren in der zarten 
Pflege (tkp. kezében) des Vaters und wir gerieten ja in die strenge 
Zucht des Kaisers. WICHM. I. d. 246. | ustonez anikai no kii in 
der Schlüssel ist in der Tasche der Mutter (tkp. kezében, ő nála; 
kijin tehát a. m. hatalmában, penes alquem). U. o. d. 318. 

S z i v é b e n , e s z é b e n : ménam kütj os am-no tél íua, 
az én keblemben is láng ég. M. d. 29. | til'ad todadi van me-
dam? denket ihr wohl darán? WICHM. I. d. 159. | aslam miin-
ki dam náupasko ich sinn' in meinem Sinne. U. o. d. 74. | 
inmar . . . keíti'z-na vizma'zj todiríi asleétiz podem-pusjosses 
Gott liess sie aber die Kenntnis der eigenen Zeichen im Ge-
dáchtnis behalten. U. o. II. 147. 

Itt még a következőket kell megemlítenünk : 
S'elta-bakatir ved cum-Upataz mid dórin pottisa koskoz 

S'. hőse az egész kamratetőt másik oldalára fordítván, elmegy. 
M. 63. | mid dórin pottini v. middorintini a másik oldalra for
dítani (pl. a ruhát v. vminek a fedelét). M. VotjSz. 400. | kid'o-
kis intijáz matén karésa léktim mi tatsé a távoli helyet közelrbe] 
hozva jöttünk mi ide. Gavr. d. 94. 

Névutók. 
a gin előtt: 
V a l a k i e l ő t t , vkinek jelenlétében: mon titedlé pétimét 

ágén ver amaz ti murt ágén veralá a mit nektek a sötétben 
mondok, a világon (tkp. az emberek előtt) mondjátok. Kaz. Mát. 
10, 27. | Jirodiadalán néléz murtjos-aéén aktésa Jirodlis tnél-
kédzá badtarn Héródiás leánya az emberek előtt tánczolva, He
ródes tetszését megnyerte. U. o. 14, 6. | kunojoséz-aéén... 
vendégei előtt. Istor. 118. 

Valakinek s z e m e e l ő t t : soki-ik pokci pilán sin-agaz 
tu£ badgin jurt-jer kildám akkor a kis fiúnak szeme előtt egy 
igen nagy ház jelent meg. M. 77. | vuzerdi sin azam luiy&á'u-ke 
bárcsak szemünk előtt volna árnyékotok. WICHM. I. d. 133. || ton 
at'skiskod minam sin azam tsuk'na no dzuiam sundi ka-ik az én 
szememben a reggel felkelő naphoz hasonlónak látszol. U. o. d. 
193. | Vö. solen azaz luis korka, előtte ház jelent meg. U. o. II. 165. 

Eredeti jelentése («előrész, hely») van meg og-agén «együtt» 
szóban (tkp. egy helyen): an kurákti, ogagin vlsa, acmaos am 
bira ne búsulj, együtt élve mi nem fogunk elveszni. M. 70. | so 
urt-murtjosén og-azén ulá ő együtt lakik a votjákokkal. M. 95. | 
ójdo bizom og-azén nosza, fussunk együtt. M. 90. 

bor din -nál, mellett. 
vuz bor din iska-vm ug lo kereskedés közben nem találsz 
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barátot. WICHM. II. km. 25. | «érom»—suésa ug vetliské, viéjoséz 
bordáz iiz-ka lu nem járok [valakivel], szeretőmnek mondván 
[öt], ha nincsen neki esze. M. d. 96.*) 

diritn rövidített alakja a következő különös alkalmazás
ban fordul elő: kot mar ul hordj ognjn kutskono ni aslim min
den munkához nekem magamnak (egyedül) kell hozzáfognom. 
WICHM. I. d. 461. | pu ponna, turin ponna, kutsaékjnj teljékjni no 
ognjn mjnono ug ni tabjrezs fáért, szénáért, csépelni, a gabonát 
szelelni egyedül kell ezután mennem. U. o. 

Hogy a következő alakokban: ognam (WICHM. I. d. 457, 
462. II. 128.), ogríad (u. o. II. 128.), ogúaz (u. o. II. 122, 124, 
160.; ognaé Glaz. Mát. 14, 23.), ognadi (Márk 6, 31.), melyek 
mind a glazovi nyelvjárásból vannak idézve (és ennélfogva lehet
nének személyragozott -nin ragos alakok), valóban a -nin rag 
vagy névutó van-e meg, nem dönthető el teljes biztossággal, mert 
a többi nyelvjárásban ognam stb. alakok állnak velük szemben. 
Az n—n váltakozására pedig több példa van: in ós Kaz. in ég; 
sin, Kaz. sin szem. 

intijin helyett (inti hely). 
mon ton intijad gugasal, minam luoz-a én felszállanék a 

te helyedben (te helyetted), nekem lehet-e? M. 72. | mil'am in
ti jen kin sédoz? ki fog a mi h e l y ü n k b e n (helyettünk) ját
szani? M. d. 224. WICHM. I. d. 238. | guiasa, sundí intijin 
ves dunneaz kotirtam nap helyett fölszállván az egész világot 
körüljárta. M. 72. j miVam no siem ug iuiem intiiaz inmared 
kittem ug med sotoz statt dessen, was wir gegessen und getrun-
ken habén, gebe (euch) Gott Brot ohne Spreu. WICHM. I. d. 
367. || Vö. m a g y a r : jótét helyébe jót várj. «Hogy a hely
határozó szóból helyettesítést jelentő névutó lett, ez egyike a 
legátlátszóbb s legelterjedtebb átviteleknek. Hiszen sokszor a 
helyettes valósággal helyére áll annak, a kit helyettesít, teszem 
a fölváltó őr a fölváltandó helyébe.)) SIMONYI, MHat. II. 203, 

kotirin körül. Számnevek mellett «körülbelül, megköze
lítőleg)) jelentésű. 

veralo lesa njlsui kotjr uanjos úgy látszik, azt mondják, 
hogy körülbelül négyszáz (verszt). WICHM. II. 130. | V. ö. kwamin 
ar-jorsin mintegy 30 év alatt. Azb. 73, 89. || z ü r j . : sojysjasys 
völy vit surs verös gögör der Essenden waren ungefáhr 5000 
Mánner. WIED. 207. | | m a g y . : 5000 k ö r ü l . 

Ilyenfajta számhatározásnál rendesen minda («mennyiségű))) 
használatos, pl. vanméz sü-kéz murt ménda lüitt'am valameny-

*) Vö. az utóbbihoz MUNKÁCSI jegyzetét: bordáz ezen ér
telemben «neki» szokatlan kifejezés; talán az orosz y Hero van 
utánozva benne. M. 233. 
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nyien mintegy 120 ember voltak. Badz. 62. WIEDEMANN csak ezt 
az utóbbi szerkezetet ismeri, úgy hogy a fönt emiitett zűrjén 
mondatban a vit surs gögör kifejezésnek a votjákban szerinte vit 
surys mynda (nem pedig kotir) felelne meg. L. WIED. 155. || Vö. 
még nül'donlé mata körülbelül 40. Istor. 58. 

kuspin között. 
milam d'uonjos vüizé-ká, üvül-dér k u sp a m é umjosmé ha 

eljönnek a mi ünnepeink, bizony nem alhatunk (tkp. nincsenek 
közöttünk álmaink). M. d. 176. | odig-pol kabaká kwin vedbijos 
•éoéasa, kuspazi éeygásni kutkil'l'am egyszer egy csapszékbe 
három varázsló gyűlvén, e g y m á s k ö z t v e t é l k e d n i kezd
tek. M. 85. | ad'ami . . . medojos-kuspin tagi usjaékám az 
ember a béresek k ö z t így d i c s e k e d e t t . M. 70. j kuspazi 
veraskini kut'skitt'am egymás között kezdtek beszélni. WICHM. II. 74. 

puékin -ben, között. 
dec aték'ijidn néléz-piez küt poskaz dec esab Hukaloz a jó 

atyuskának gyermeke keble belsejében jó gondolatot gyűjt. M. d. 
209. ( usedti mi kigi rl'l'ani tája!* suoz as puékaz ((Megleltem 
már [a módját], hogyan kergethetem el azt», mondja m a g á 
b a n . M. 121. | iumsan puskin sur iseskit, áulak serghi niut 
muso a jumsan közben a sör édes, magányos sarokban a leány 
kedves. WICHM. I. d. 402., II. km. 67. | vuz bordtn iska-vin ug lo ; 
éion-cYuon pusktn-gine iska-vin luoz kereskedés közben nem 
találsz barátot; evés, ivás közben találsz barátot. U. o. II. km. 
25. L. az időhatározók közt is. 

sor kin vkinek a távollétében, háta mögött. 
ser kaz veraskini vkinek a háta mögött (rosszat) beszélni. 

M. VotjSz. 467. 
sor in középen. 
mon sorén seklanodé kételkedni fogtok bennem. Istor. 133. 
vilin fölött, rajta. 
a) G o n d o l a t a , v á g y a r a j t a v a n : sitojá potám ameg-

josid: volnoj kalikldn milkid s o vilin a bozótban kinőtt mál
nák : a szabad népnek g o n d o l a t a r a j t a . M. d. 253. | sagag-
lán milkid vu vilin, vorgoronlán milkid van-bur vilin 
a lúdnak gondolata a vizén, a legénynek gondolata a vagyonon. 
M. d. 193a. | d'édéeg'len minikid vui viuiin, milam no nimikid 
nim viuiin die Gedanken der Gans sind auf dem Wasser, mi-
sere Gedanken sind bei den Mádchen. WICHM. I. d. 64. [ d'éd-
zeglen mtlktd éééi vtltn die Gans sehnt sich nach dem Hafer. 
U. o. d.'437., II. km. 77. 

A szerkezet magyarázata világos. Hogy mennyire érzik még 
ezekben a szólásokban a vilin eredeti jelentése, azt talán leg
jobban ez a szójáték mutatja: nillen milkid pi ulin, pilen mil
kid nil vilin das Mádchen sehnt sich nach dem Burschen, der 
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Bursche nach dem Mádchen. WICHM. I. d. 437., II. km. 77. 
(Ugyanez I. d. 474., csakhogy mind a két mondatban vilin név
utóval). I! Vö. m a g y a r : De rajta járnak váltig gondjaim. Szenv: 
Messz. 73. | Éhes Lónak zabon az eszi. Nyr. VII. 130. || ((Egyéb
iránt más nyelvekben is közönséges ez a kép: n é m.: über 
etwas nachdenken, a n g . : to reflect upon . . ., fr.: réjiéchir, 
spéculer, réver sur quelquechose.» MHat. I. 143. 

(3) A go n d o l k o dik-félékhez tartozik ez is : 
éu kna sultoz vorgoroned, ug-v iljo s ad voldirjaskoz 

reggel fölkel a legény, szétterjeszkedik a dologra (figyelmét rá
irányozza; sürgölődik-forgolódik munkáján^ M. d. 252. Eredeti 
jelentésében: étikna gugaloz sundijed, kwa r-v ilj osad v old ír
ja skoz reggel fölkel a nap, szétterjeszkedik a leveleken (t. i. a 
fenve). U. o. || vö. m a g y . : Ne törődjél a magad betegségén. 
Hall: Paizs. 470. 

•fi dun-vilin silni alkudozni (tkp. az áron állani): vor-
díni pudo-zivot bastikid kema dn sil dun-vilin; kema dun-
vilin silid-ka, pitdo-zivoted uz vl-ni ha lábas jószágot veszel 
eltartásra, soká ne alkudjál; ha soká alkuszol, lábas jószágod 
nem fog majd élni. M. bab. 133. 

S) Vminek m e g f e l e l n i , e l e g e t t e n n i : siliz ajlan 
kii vilaz megfelelt atyja parancsának (KÁR.: cselekedte az 
atyjának akaratát). Glaz. Mát. 21, 31. || Névutó nélkül is, -in 
raggal: aslaz b ag ad aj az sélémtd nem tett eleget Ígéretének 
(nem állotta, tartotta meg a fogadását). Istor. 166. 

s) kálik vilin: káuik viuiin déuk pöste'-no diríaz 
keiíiro side'z-no eböiu az emberek előtt kását főz; de odahaza 
(azaz rendesen) még darából csinált levese sincsen. WICHM. II. 
km. 45. 

4. E s s i v u s . 

Az essivus kifejezésére rendesen az instrumentális -d-n ragja 
szolgál, de az -i-n rag is előfordul ily használatban. 

Kunoin kema ulsa, baka-ames-pi nos-ik gurtaz bertám 
soká lévén vendégségben (tkp. vendégben), a békavő ismét vissza
tért falujába. M. 78. | kena ar uliskod saldatjn? das wievielte 
Jahr dienst du als Sóidat? WICHM. II. 165. | so-bere so vii ar 
ulisa sédem s áldat e no ulem s áldat in dasvií ar azután 
öt év múlva katona lett és tizenöt évig szolgált mint katona. 
U. o. | kuké sokj (saldatin) minő saldaijos pis koránt einmal 
(wáhrend des Dienstes) gehen die Soldaten, um Holz zu hauen. U. o. 

Vö. m a g y . : Teste, lelke zálogba van (eladósodott em
ber). Nyr. VI. 173. | Örökben nékünk adták. Hall: Pajzs. 313. || 
f i n n : poika on paimenessa a fiú pásztorkodik (pásztorban 
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van). BUD. Fny. 94. | c s e r e m i s z : tudó mernem aulusto kiitü-
cöétö ő a mi falunkban pásztorban van. NyK. III. 100. || Vö. 
m a g y . : meghívlak a vendégbe, de nem a lakodalomba. Nyr. 
IX. 32. 

ki dokin távol: kusipmi kud'okén, lulmé matén a távol
ság köztünk nagy (tkp. a köztünk lévő tér távol [ban] van), de 
lelkünk közel van. M. d. 56. Hasonló példák WICHM. I. d. 291, 
292. | kid'okfn-a kuzonoz? még messze van Kazánig? WICHM. 
II. 130. || tuuezen pil'em má'u(i) mát in? warum sind der Mond 
und die Wolke einander so nah? U. o. I. d. 72. 

5. P a r t i t i v u s . 

Eendesen névutók segítségével fejezik ki. Puszta főnévvel 
csak nagyon ritkán: 

káuikin no káuik ug oi tué uno ug az emberek közt 
igen sokféle ember van. WICHM. I. d. 364. | Vö. kálik á poton-
dtrja gec kitkon valjosta éotisalid-ká a sokadalomba (tkp. 
népbe) való menés idején vajha jó befogni való lovaidat adnád. 
M. 163. 

Vö. m a g y . : A nagy urakbann kevésb jót találok, mint 
rongyos pór okban n. Orczy: KöltSz. 181. 

Névutók. 

puéktn: sid-nán no potskin sid-nán van, vizez no 
bastis arak van az ételek-italok közt mindenféle étel-ital van, az 
észt rabló pálinka is van. WICHM. I. d. 226. | ta «argésjos»: cén 
pereskás pijos-murtán késno-murt argés puksémtá p er esjos p o s-
kén ezek az argés-ok a legöregebb férfi és nő azon vének közül, 
kik még argéé-t nem ültek. M. 171. j kinli-ká s emna-p uékad . . . 
éot add oda valakinek családbelijeid között. M. bab. 75. j aj Ma
rija, ton nél-késno za t ez-p os kin dano! óh Mária, dicső vagy 
te a női nemben. Badz. 15. || Vö. m a g y . : Ritkán vagyon a 
hegedűsben bornemisza. Decsi: Adag. 120. 

kuspin: u'uo kuspadi dismon va'n-a? talán féltékeny 
van köztetek? WICHM. I. d. 129. || Vö. m a g y . : Mint az rózsa 
az töviskek között, olyatán az én szeretőm az leányzók között. 
Pécsi: Szűz. 155. 

pelin : ne-no-kin-no ti-polin istarsinaá pirono-kad'ez ovol 
köztetek (közületek) egy sincs, a ki a birói székbe való volna. 
M. 143. | uz luá-ni ta-berá ud-murt kalik-polin ta Kalmaz-
bakatirjos kadesjosiz nem lesznek már ezután a votják népben 
ezen Kalmáz-hősökhöz hasonlók. M. 63. 

FOKOS DÁVID. 




