
A locativus-féle határozók a votjákban. 
(Második közlemény.) 

I. A z -w-ragos határozók. 

A) Az -4-w-ragos határozók. 

6. E r e d e t h a t á r o z ó k . 

A éorin ,középen' nóvutó néha eredethatározó jelölésére 
is szolgál: 

ton-s őrén veraékám kél felőled (rólad) mondott beszéd. 
Istor. 155. | den-sor én nalpané a hitről gondolkozni. U. o. 
170. | den kúton soryn uno kosonjos sotem az istenitiszteletet 
illetőleg sok parancsolatot adott. WIED. 215. ] Joan soryn 
verany kutyskem Jánosról kezdett beszélni. U. o. | uzyr murten 
Lazar s or y n mádon a gazdag emberről és Lázárról [szóló] tör
ténet. WIED. 127. 

7. M ó d h a t á r o z ó k . E s z k ö z l i a t á r o z ó k . 

I. A m ó d h a t á r o z ó k kifejezésére rendesen az instru
mentális -d-n ragja szolgál; az -i-n rag ebben a jelentésben 
sokkal ritkábban fordul elő. 

H a t á r o z ó s z ó k : tenid kitin monán nurjaskini hogy 
lehetne én velem birkóznod? M. 111. | kitin soli istarsináa 
pirni? hogy juthatna ő a bírói székbe? M. 143. 

berin-a$Ín sotid-a nildd? végképpen (minden szertartást 
megtartva) férjhez adtad-e már leányodat? M. VotjSz. 10, 612. ; 
tokm'-aéin hiába, hasztalanul. M. VotjSz. 10. 

F ő n é v ragjaként nagyon ritka. Az említendő példában 
sem bizonyos, hogy ilyenfajta határozóval van-e dolgunk: peres-
ioslen des ntmaz Iciéem iuizs med éotoz a halottak (ősök) jó 
nevében elvetett gabonáját adja. WICHM. I. im. 60. || V. ö. m a g y . : 
Te n énedben emelem fel kezeimet. AporC. 9. 
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II. T e k i n t e t h a t á r o z ó k . 
Lud-ga^agjos sünét muéem-palaé lobésa, léktékézé, küt-ur-

dáskén adfiid-ká: küt-urdüskéd viéoz; t eb éren ad^id-kd: té-
béréd viéoz; az én ad^id-kd: kütéd viéoz ha a vadludakat, mi
dőn a meleg vidék felől repülve megjönnek, oldalról (tkp. has
oldalban) láttad meg: oldalod fog fájni; ha hátulról (tkp. hát
ban) láttad meg: a hátad fog fájni; ha elölről láttad meg: a 
hasad fog fájni. M. bab. 171. 

III. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 
Eészben közvetlenül a helyhatározói jelentésből fejlődtek. 

Az említendő példák nagy része még igazi helyhatározónak is 
volna vehető. 

jirzá m csokin gurtaz nudm fejét egy zsákban hazavitte. 
M. 109. | kuat'o no kiéin ban-kiset dein Handtuch ist in einem 
sechsteiligen Weberkamme [gewebtJ.WicHM.I.d.39. : tavüs-kélén 
sizdm cMdz so árén kot'-ku hm vandéné ezen imádságban felaján
lott kacsát bármikor le lehet vágni azon évben. M. 170. | mté
kám vinms mutjkoien nulli öcsémet hátamon kosárban vittem. 
WICHM. ' I . d. 46L 

Éppígy n é v u t ó k k a l i s : 
vilin : d'umsan-berd pinal-pijosén néljos val-vélén busijd 

méno busijdz koterjané a séta után a legények és leányok a 
mezőre mennek lovon, hogy körüljárják a mezőt. M. 170. j 
argésjos v a l-v élén léktam-berd pereéjos vüéaékéné kuckó miután 
az argés-ok lovon eljöttek, az öregek elkezdenek imádkozni. M. 
171. | «kiél ton viliid * m asinai e'n-a p a, r axod e'n-a ?» so ver a: 
«mon» pe «ljkti tassamurtlen piiez vilhi» «Wie kamst du? Mit 
der Eisenbahn oder mit dem Dampfer?» Er sagt: «Ich kam 
sitzend auf dem Sohn des Waldgeistes». WICHM. II. 167. | lul-
tdm lulodz nulloz. — kwas-vilin vetlam lelketlen lelkest hord. •— 
Hókorcsolyán-járás. M. tm. 72. j gurez-murt osdz vijésa, püs 
ag ér-v élén pézéléné kuckd sója a hegyi ember megölvén egy 
ökröt, ezt az izzó szénen sütögetni kezdi. M. 93. 

jilin: vadtan pid-jilaz vetíts adami ki dokin, mizon sa-
jirin ulsa, gurtaz bertini potam hajdan egy lábán járó ( = szegény) 
ember messze, idegen vidéken élvén elindult, hogy visszatérjen 
falujába. M. 69. | Bursin bakatir kulon-agaz porjosli sit'-suldniz 
kussas kerttini, sU'zd til-jilin piZsa sini kosiz Burszin hős halála 
előtt a cseremiszeknek azt hagyta meg, hogy kössék át belével 
csípőjüket, húsát pedig tűz fölött megsütve egyék meg. M. 62. 

so r i n: uzi sundi-sorin kiémam a földi eper a naptól 
(a nap hőségében, napfény k ö z e p e t t e ) ért meg. Gavr. Mai. d. 12. 

IV. M é r t é k h a t á r o z ó k . 
Különös szerkezetet találunk a tir és tiros ,teli, teljes' 

jelentésű szók mellett. 
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A mivel valami tele van, azt csak ritkán fejezik ki az 
instrumentális -d-n ragjával, mint M. 91. corijos . . . sil'apadz, 
ukéodn düd'é téros luetos, térméto az ördögök töltik a sapkát, 
míg a szán tele nem lesz pénzzel. Eendesen töalakot, ragtalan 
határozót találunk: korka tiros kenakjos a szoba telve van 
ángyikákkal. M. d. 107. I korka tiros ad'ami a ház tele van 
emberekkel. WICHM. II. tm. 266. | kor-gid tiros cuz valjos az 
istálló tele sárga lovakkal. M. d. 63. | kenős ttrjos kenakjos, 
kor-gid tirjos cu£ valjos a szérű telve ángyikákkal, az istálló 
telve sárga lovakkal. Gavr. Mai. d. 2. || De nemcsak állapot-, ill. 
eszközhatározónál találunk ilyen szerkezetet, hanem igazi mérték
határozónál i s : saldatlé izé-tér o s azves kuimaz a katonának 
egy teli sapka ezüstöt ajándékozott. M. 116. j soli Vu-murt sotdm 
p eéter-tir agir a Vu murt egy teli kosár szenet adott neki. M. 
114. j ukso-kd sotiékodé, vaja silapa téros ha pénzt adtok, hoz
zatok egy sapkával teli. M. 91. | Süni . . . vedra-tir vuan 
ad'amilán mirdan pottdm tilaz kistoz Sunyi egy teli veder vizzel 
leönti az embernek nehezen meggyújtott tüzét. M. 139. | éivotmi 
pin-tir, im-tir baétiz kustdm turinaz marhánk összes fogaival, 
teli szájjal vette az eléje dobott szénát. Perv. III. 31. 

Ezen rendes kifejezésmód mellett azonban találunk mérték
határozói jelentésben inessivus (-i-n)-x&go$ alakokat is: korka 
tér os ad pijoséd, gugiskozé medam anakaja? teli házzal való 
fiaid (fiaid teli házzal) verekednek talán, anyácskám? M. d. 204. | 
gid-tirosad cunied csikód egy teli istállóddal van (csikód van 
teli istállóval). Gavr. d. 138. | cik uknoez evei, esez evei, niliz-piez 
kor ka-tiros az éppenséggel nincs ablaka, nincs ajtaja, [mégis] 
gyermeke [van] teli házzal (tkp. h á z t e l j é b e n ) . M. tm. 101. | 
ad'ami Vu-murtles uksozá aslaz isiap a--tiraz-gind karám az 
ember a Vu-murt-ió\ csak egy teli kalap pénzt kért magának. 
M. 112. 

hidas «ép, egész, teljes» mellett szintén különös szerke
zetet találunk a mértékhatározó kifejezésére: solen azbaraz 
lukaskemjn bides az bar suanísi valjos sein Hof ist voll von 
Pferden der Hochzeitsleute. WICHM. II. 166. | sobers ad'd'ze no 
muitéoaz bídes muiiso vumurtjos paílan éiúmjnjz darauf 
schaut sie und (sieht) mit ihrem linken Auge, dass die Bade-
stube von Wassergeistern voll ist. TL o. II. 162.*) 

*) Ilyen kettőztetésre nézve v. ö. guZemez guéem bit turim 
turnami bad'dzim kis-puiiaen sáukimaz einen ganzen Sommer 
máhten wir Gras im kühlen Schatten einer grossen Birke. WICHM. 
I. d. 34. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 27 
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8. O k h a t á r o z ó k . C z é l h a t á r o z ó k . 

Néhány -i-n ragos névutó néha ok-, ÜL c z é l h a t á r o z ó 
jelentésben is előfordul. 

I. Ok h a t á r o z i k : 
vilin: in a km a?' víla z sílts no so saldat éote soli kik-

te'ü vedraze wegen des Katzenjammers steht er auf, und der 
Sóidat gibt ihm den zweiten Eimer. WICHM. II. 167. 

sor in: so murt-sor én tu£ sídmaskem igen búsult amaz 
emberért. Istor. 99. | V. ö. uzi sundi-sorin kismam a földi 
eper a naptól ért meg. Gavr. Mai. d. 12. 

II. C z é l h a t á r o z ó k : 
kotirin: 
anaiez vynjosen solen sylyzy jwrt serion soyn v e r ask o n 

kotyr anyja és öcscsei a ház mögött álltak, hogy vele beszél
jenek. WIED. 168. | so-kotir = so-ponna azért. M. VotjSz. 179. 

B) Az -a-n-r&gos határozók. 

E rag eredetéről már beszéltünk. Nem egyéb, mint a loca-
tivusi -w, a melyet az eredetileg a tőhöz tartozó magánhangzó (a, e) 
előz meg. Sok mélyhangú szóban és a többesszám -jos jele után 
a rag -i-n alakú, és igy alakjára nézve teljesen azonos az előbb 
tárgyalt inessivusi -i-n raggal. Nagyobb jelentőséget e hangvál
takozásnak nem tulajdoníthatunk. A legtöbb mélyhangú szó mégis 
-d-n alakban veszi fel e ragot, több szóhoz akár -á-, akár -i-
vokálissal járulhat*) és a többesi -jos után sem hallatlan az -d-n 
alak (pl. jpiiosen a legényekkel. WICHM. I. d. 429.). Magánhangzóra 
végződő szókhoz szintén megelőző a-vel járul e rag, a két ma
gánhangzó között keletkező hiatus kitöltésére igen gyakran j 
hangot toldanak közbe, pl. kuboien rokkával (WICHM. II. tm. 49.), 
bodiien, bottal (u. o. I. d. 369.). | nilin-piján gyermekkel. M. 153. 

Az -d-n rag főfunctiója i n s t r u m e n t a l i s - c o m i t a t i -
v u s . Láttuk már, hogy az eredeti locativus-jelentésböl hogyan 
fejlődhetett e jelentés. Azonban még ma is kimutatható az alap
jelentése, a mennyiben néha mint hely- (és idő-)határozók ragja 
is előfordul. Lássuk legelőször is ezeket.**) 

*) Pl. nil leány: nilin (M. 151, 161.) nilán (M. 80, 82.); 
til «tüz» instrumentálisa rendesen tilin, de WICHM. II. tm. 340. 
tjlen alakot találunk; murt «ember» instrumentálisa murtdn, de 
WICHM. II. 74. és u. o. km. 16, 23. murtjn stb. stb. 

**) Ezekben az -d-n használata a magy. -n ragénak felel 
meg többnyire; a többi határozónál főszerepének megfelelöleg 
a magyar -vei raghoz áll nagyon közel. 
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1. H e l y h a t á r o z ó k . 
a) L o c a t i v u s : intijan-intiján-giná ber-viljosiz ad-

kilá-na csak helylyel-közzel látszanak még maradványai. M. 55. | 
tulis sundi suras-vilis limijáz d urán-ka suntiz, so ara valds-nan 
udaltoz ha a nap tavaszszal az úton levő havat oldalvást olvasztja, 
abban az esztendőben a nyári vetés [dúsan] fog teremni. M. 
bab. 41. | kizles Uerles palen med lo legyünk mentek minden 
rossz betegségtől! WICHM. I. im. 62. | soos pauen bitsauo vi/iuem 
ők oldalt szedtek. U. o. II. 65. \ palán karni küld siéá mal-
pamdz olyan gondolatot el kell űzni. Sar. Azb. 184. ] paldn 
kitni félremaradni. M. VotjSz. 542. | eksei duirsi mid-pun en a 
császár pénzes-zacskója meg van fordítva. WICHM. II. tm. 66. | 
küs kézáz mid pny dn puktésa a száraz vörösfenyőt hegyére 
állítva. Amin bűv. 9.*) || og-i n dn együtt, eredet, egy helyütt 
C==z og a$in). 

b) S u p e r e s s i v u s : kik éwriien tsuz ísipm két rúdon 
sárga csibe. WICHM. II . tm. 98. | paláién abi ban auf der 
Pritsche das G-esicht der Grossmutter. U. o. tm. 444. J saitanez 
kirosen kiskisa vaiini kw-ke vormozi, so'ki ta murt borde sai-
tan med kut'skoz ha az ördögöt egy kereszten ide tudják hur-
czolni, akkor nyúljon az ördög ezen emberhez. WICHM. I. bűv. 18. 

c) I n e s s i v u s : ía ssaien uls vitéa'koi keikai az erdő
ben mindenféle vadállat van. WICHM. II. 177. | kaljk otjn ulo 
gurez viskjn, p alatkaien korka mesta az emberek ottan a 
hegyek között sátrakban laknak, nem házakban. TJ. o. || Ide ve
hetők talán ezek is : ta zukdz tué badgem purtijdn £étla-pal 
vutoé püsto ezt a kását egy igen nagy üstben estefeléig főzik. 
M. 171. | miskam vjnme mutskoien nulli öcsémet [gyakran] 
vittem hátamon kosárban. WICHM. I. d. 464. 

% I d ő h a t á r o z ó k . 

I d ő , n a p , é j : lés-vu uz üsé, puémer uz üs bayetdnez 
turnam turémlé harmat nem esik, dér nem esik az idején leka
szált szénára. M. d. 274. | tunnd nunaldn siliskom, pukiékom 
os-kurbonán ódig milin-kidin InmanKildiéin-ponna a mai napon 
egy szívvel-lélekkel állunk, ülünk tulok-áldozattal I.-K.-éxt. M. 
166. | tűnne nunalen a mai napon. WICHM. I. im. 28. 
milam d'uon nináuen a mi ünnepeink csak bizonyos na
pokon vannak. U. o. d. 207. | bastem kik dzázeg, kik tsez, va-

*) E mondatban a med pundn állapothatározónak is vehető 
ilyen értelmezéssel: ,másik végével felállítani'. 

27* 
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jem so uie'n-ik UatUaiin kurbon két ludat, két kacsát vett és 
azon éjjel feláldozta őket az erdőben. U. o. II. 140. 

Éppígy állapotot jelentő szavaknál: £olob-vu viiam korka 
tipetié kuaz-zor en az ereszcsatorna vizének lefolyása a háztető
ről esőben. WICHM. II. tm. 15. [ puni-utemja vuiem dzttaée so 
gurte dZomiten a kutyaugatás után [indulva] este alkonyat
kor abba a faluba ért. U. o. II. 156. | gomitán éukna hajnal
ban. Glaz. Mát. 25, 1. J odig-pol so niláz sur-mumiz vaj éukna 
kegitán purudá vuli istám egyszer azt a leányt mostohaanyja 
jókor reggel a hidegben a tóra küldte vízért. M. 57. 

H a t á r o z ó s z ó : gerberles uazen daskik iozaz med vuoz 
hadd legyen [a szalma] a gerber-ürme-p előtt (-ünnepnél előbb) 
tizenkét bütykössé. WICHM. I. im. 18. | so'-bers drogén t'éortem 
atas azután nemsokára szólt a kakas. U. o. II. 135. 

Vö. m a g y a r : idején. | Hogy más napon reggel Sámso-
mot megölnéjék. RMK. II. 342. | írtam hétfő éjen. Lev. T. II. 
215. | Zene hallik sötét éjen. Ar. J Mélységes éjfél halotti csend
jén ez történt velők. Ar. Haml. 18. || f i n n : tana páiváná e na
pon, ma. BUD. Fny. 89. | nuoruutensa aikana ifjúsága idején. 
TT. o. || v o g u l : khot náu ölsén pésné hol voltál te előbb? 
VogNyj. KI. 117. | khuj-khwq,ltán nuk kwoali hajnalban felkel. 
VogNGy. IV. 164. stb. (Az összes finnugor nyelvekben. L. WESKE, 
Untersuchungen). 

Az -á-n-r&goa időhatározó kifejezheti azt az időt is, m e-
l y e n b e l ü l , melynek tartama a l a t t megy végbe a cselekvés: 
zarniez pad'dia lestisa inmare tubini og minuten vormo'z-ks 
ha ő, aranyból létrát csinálván, egy perez alatt fel tud mászni 
az égbe. WICHM. I. bűv. 11. b). | ódig minuten duinneis gu-
rezez sutisa og ka-ik karo'z-ke ha ő egy perez alatt a föld he
gyeit megégeti és megint olyanokká teszi, mint voltak. . . U. o. 
bűv. 8. | ta duinneis vuko-köez kw-ke mid'lan bergatini og mi
nuten vormoz wenn er allén Mühlrádern dieser Welt für eine 
Minute (?) eine entgegengesetzte Richtung gebén kann. U. o. 
bűv. 3. b). | puéimo puu nuuioskié luoiez og minuten sutisa 
bitto'z-ke . . . ha a fenyőerdőbeli homokot egy perez alatt meg
égetvén elpusztítja . . . U. o. bűv. 8. | kvin nunalen három nap 
alatt. WIED. 127. 

Vö. z ű r j é n : vitíkoös v'erma JSugödny, sessa kuim lunön 
syös bara vötíny leronthatom a templomot, és azután három 
nap alatt (harmadnapra: KÁR.) megint felépíthetem. WIED. 127. || 
m a g y a r : Ha annyi időn meg tudod kerülni a várost, a med
dig én, akkor megházasodhatol. Nyr. XIV. 519. || f i n n : tárná tyo 
valmistui viitend v uotena ez a munka elkészült öt év alatt. 
BUD. Fny. 89. | kahtena p áiváná teemme tárnán työn két 
nap alatt elvégezzük ezt a munkát. WESKE 41. 
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Sokkal ritkább az -d-n ragnak olyan szerepe, mely a ma
gyar -ig ragnak felel meg: nuuioskis kizles lisse og minuten 
sin uiskitisa kuastisa kui'-ke bittozi ha az erdőbeli vörösfenyő 
tüleveleit egy pillanatig tartó tekintettel ki tudják szárítani és 
tönkre tenni . . . WICHM. I. büv. 4. c). (Ugyanott még egy hasonló 
példa). | gu£em nénaldn uckésa um teriskeld egy nyári napon 
át sem telünk el nézéssel. M. d. 71. 

Vö. magy. : Ott marada három n apo n. Sylv.: Uj Test. 1.132. | 
Hadd légyen velünk egynehány napokon. MA.: Bibi. I. 21, 128. 

Időhatározók jelölésére szolgál a sámán n ó v u t ó is (sam 
mód, szokás); jelentése: vmi közben, alkalmával, vminek ideje alatt: 

uram-kuza vetlon-samdn kunoli pirim utcza hosszant való 
jártunkban vendégül bementünk hozzátok. Gavr. Mai. d. 11. | 
minőn seániz menése alkalmával. Sar. Azb. 121. | ton no ud 
li'kti, mon no ug mi'ni, uuion no samen d'at luom te nem jösz 
(hozzám), én nem megyek (hozzád), idővel elidegenedünk egy
mástól. WICHM. I. d. 161. [ val uiisan sainjuromi no sóin piri 
azalatt, hogy lovamat kerestem, eltévedtem, és ezért jöttem be. 
U. o. II. 92. | vekisi no vekisi birkenisi; miskon no samen kin 
baste; vekisi no nazik mugormes, búdon no samen d'at baste 
a fátyol finom, igen vékony; mosás közben a hideg megrontja; 
finom, gyönge testünket az idegen viszi növés közben. U. o. I. 
d. 44. | azves no puni, sion-puniis, sión no samen tui kitiz ezüst 
kanalam, evőkanalam, evés közben csak a reze maradt meg. U. o. 
d. 46. | veraékon samen beszélés közben. U. o. II. km. 64. || Néha 
előidejűséget fejez ki : kapkadi pirim, piron-s ain mi puksim ka
putokba bementünk; miután bementünk, leültünk. M. d. 152. 

Hasonló jelentésű a muzdn névutó is. Eendesen szintén 
csak az -on, -an végű igenévvel kapcsolatosan fordul elő: oii-no-taii 
vetlon muzdn d'at néljosén-no-todmaskim arra felé, erre felé jár-
tomban idegen leányokkal ismerkedtem meg. M. d. 48. | veraé-
késa ménon-mézán gurtazé vüitt'am mialatt beszélgetve mentek, 
falvukba értek. Badz. 49, 56, 22. | uno utsan-mézán, dhian-
mézán odik peres murtd settittam sok keresés és kérdezés köz
ben egy öreg embert találtak. U. o. 73. J vetlon-muzán kard 
périUa/m járásuk közben a városba jutottak. Istor. 47, 148. | azysa 
vetlon muzen wáhrend er umherirrend ging. WIBD. 211. || Néha 
előidejűséget fejez ki : mynon muzen nuny kilem intylen vylazik 
dugdem miután ment, megállt éppen azon a helyen, a hol a 
gyermek feküdt. WIED. 168. 

3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 

a) Azt határozzák meg, hogy minő állapottal hajtja végre 
vagy szenvedi az alany a cselekvést. 
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a) K ü l s ő , t e s t i állapot: 
adgid-a ku-ká tolegin kwag ceber-dirja vedra-k a r n a n á n 

silié adamijáz? láttad-e valaha a holdban, midőn az idő szép, a 
vederhordó rúddal álló embert? M. 56. | busj sorin vo£ iziien 
murt sjloz a mező közepén zöld sapkával áll egy ember. WICHM. 
II. tm. 4. | vinjz niunáiezlen mesta sora'z-ik sültem bo diien der 
jüngere Brúder stand, mit einem Stocke (in der Hand), mitten 
auf dem Felde des álteren Bruders. U. o. II. 144. | so njl askaz 
tsukna Ijktiz mumizns aiizús kamaliien früh am folgenden 
Tagé kam das Mádchen mit ihrem kamal'i-B&nd zu ihrer Mutter 
und zu ihrem Vater. U. o. 137. | k&na-kd ortcisa, Vu-murt uk-
soániz ad'ami-dord liktám rövid idő múlva eljött a Vu-murt az 
emberhez a pénzzel. M. 112. | gurtaz éionán bertikiz . . . mi
dőn az eledellel lakásába visszatért. M. 118. | éiét ulám-berá 
bis kilij dn, sil an, surd n-a r a kan mudorá ménésa nosik 
vüsasként: kuckó kevés idő múlva pogácsával, hússal, sörrel, pá
linkával a mudor-ba, menvén ismét imádkozni kezdenek. M. 169. | 
ad'amiiez so puiei-kuien vuiuii lezem az embert a rénszarvasbőr
rel a tóhoz küldte. WICHM. II. 62. | anajed potoz cuíonan, 
atajed potoz cokmorán anyád kijön egy seprővel, apád kijön 
egy bunkóval. M. d. 52. || sir kik bi£dn. — kut gozijosin egér 
két farkkal. — A bocskor madzagaival. M. tm. 119. | sutdr-bam-
kad mon baman val ribiszkearczhoz hasonló arczú voltam én. 
M. d. 23. | giéi gur-vilá tubsa, kabdniz voljaskoz a róka a ke-
menczére mászva, egészében (egész testével) kiterpeszkedett. M. 121. | 
robotnikli kosem berekttni valjosss jirinyzj nules pala er hiess 
den Knecht die Pferde umkehren, so dass die Köpfe nach dem 
Walde zu wáren. WICHM. II. 127. | vistem anaizs t'sétsi dóri nmem 
no kiiniz iíéisi vitue zibiskitisa keltem der Dummkopf führte 
seine Mutter zu dem Honig, liess sie mit den Hánden an den 
Honig gelehnt da stehen. U. o. 111. || daskik (Vus-piuiaen vil 
korkaie mein neues Haus war mit zwölf Pritschenbrettern ver-
sehen. U. o. I. d. 258. | ogez ne-no-ku-no dugdiltdk biráktdm 
vudn poésa uld az egyik (katlan) soha meg nem szűnve forró 
vizzel fő. M. 72. || lag-dormá cipijdn-kurdgan sot! vu-vilmá 
co z án-g a$ dg an sot add szemétdombomat csibével, tyúkkal; 
add vizem színét kacsával, lúddal. M. 153. \'valdá urdás-ká cu-
nijdn sot vajha adnád lovadat mellette levő csikóval. U. o. | 
nánde sot ukmjs viSiien, daskik kuroien gabonádat add ki-
lencz gyökérrel, tizenkét szárral. WICHM. I. im. 28. || e böui en 
ebömen bidesmim szükségben, szegénységben növekedtem. WICHM. 
I. 67. 

Ide tartoznak a r u h á b a n , c s i z m á b a n - f é l e határozók, 
melyeket a votjákban -d-n raggal jelölnek: pirikiz piroz kitaj-
disán, potikiz potoz ted'i sod-derámán bementekor kékes ruha-
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ban megy be, kijöttében fehér szőtt ingben (tkp. ruhával, inggel) 
jön ki. M. tm. 24. WICHM. II. tm. 332. \pirikiz disdékonen pirs 
ruhában megy be. WICHM. II. tm. 308. | so jormisa jalan adami-
dié'~kutan vetloz ő megszorulván, mindig emberi ruhában fog 
járni. M. 78. | tolalte sukman en, guZem subáién télen zub
bonyban, nyáron subában. WICHM. II. tm. 433. | daskik-kortsogo 
sapegen liktim tizenkét vasszöggel ellátott csizmában jöttünk. 
U. o. I. d. 54. | utfmiso kuten vetlisios a kilencz háncsszalag
ból font bocskorban járkálok. U. o. d. 61. | ton-no urom, capo-
gan, mon-no urom capogán te is, kedvesem, csizmában [vagy], 
én is, kedvesem, csizmában vagyok. M. d. 189. 

Itt kell megemlítenünk a berán , vissza' határozószót. Ere
deti jelentése h á t t a l . Valamely pontból kiindulva, a kiinduló 
pont felé háttal állunk; visszafelé menve, háttal megyünk vissza, 
vagy arra megyünk, a merre előbb háttal álltunk.*) A ,v i s s z a-
aclás 'nál is az illető tárgy hátrafelé, mintegy háttal teszi meg 
ugyanazt az utat, melyet előbb előre tett. 

aslam gurts berto'm-ks bertom ni béren valóban, saját 
falúnkba térünk vissza. WICHM. II. 159. | baételá girdd berdn, 
sojá ina ug pérté vegyétek vissza súlyvasatokat, nem veszik azt 
be az égbe. M. 91. | b erán-üson-kél a betegségbe való vissza
esés ellen való ráolvasás. Amin. bűv. 7. | minilVam minilUam 
ad'dziUamte no béren beriktiskisa ves vorttifia'-ik bertiUam men
tek, mentek anélkül, hogy látták volna (őket), visszafordultak és 
mind vágtatva visszajöttek. WICHM. II. 93. \\ béren arze táues 
azla vu'tti a következő éveket tedd ez elé (a köv. évek hadd 
múlják fölül termékenység tekintetében a mostanit). U. o. I. im. 4. 

berdn időhatározószóul is előfordul ,ismét, újra, még egy
szer' jelentésben: so'bers béren bordzam azután megint bezárta. 
WICHM. II. 56. | so murt béren tuuiisss minem az az ember 
tavaszszal újra [az erdőbe] ment. U. o. 59. 

Vö. z ű r j é n : loktys zyrön lapáttal jött. WIED. 126. | 
sin-vaön suys (votj. sin-kyiien veram) mit Tránen sprach er. 
U. o. | lítfe méné yzne nin-kémen! lasset mich [heréin] zu 
schlafen mit dem Bastschuh ! GENETZ, SUS. Aik. XV, i. 38. [| 
m a g y.: Az a sok nép nagy b ajj al és veszedemmel a sz. 
földre érkezvén. Mik. TLev. 80. lev. | Férji vagyok, ki a veszély
nek arczczal fordul, nem háttal. Jók. ER. III. 29. 

P) L e l k i á l l a p o t : ta-berá gé&é-bedsa murtáz mérdám 
lulán gid'-kapk'-azá vuttá ezután a köröm nagyságú embert fél
holtan (alig lélekkel, alig életben) az istálló ajtaja elé viszi. M. 

*) Vö. minim, minim no berlan gurts vuiim mentünk, 
mentünk és haza jöttünk vissza. WICHM. II. 159. 
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93. | Mikatl'a sojd lulén keltésa, aéla-pala méná nos-ik Miska 
őt életben hagyván, előre megy ismét. M. 94. | tué köti sugen 
uuiisko ug nagy szívbeli] bánattal élek. WICHM. I. d. 338. | so'-
bere d'ormemeniz pedlo potisa azután aggódva (aggodalommal) 
kimenve . . . U. o. II. 74. | pinal-j i r i n i m kisno baúti fiatal fe
jemmel feleséget vettem. M. d. 110. j süd vumd vajésal goéjas-
kéné, kuckisko süd vu-no kajik kütjosén elhoznám téntámat 
irogatni, téntához hasonló kebellel fogok hozzá. M. d. 1(J8. j 
tunnd nunalán siliskom, pukiskom os-kurbonán ódig milin-kidin 
Inmar-Kildisin-ponna a mai napon egy szívvel-lélekkel állunk, 
ülünk tulok-áldozattal I.-K.-éit. M. 166. j dumáz-nanmdz dec m el
li é dán uéasa, siéné-duéné kéldété intézd, hogy jó kedvvel mun
kálván gabonámat, életemet ehessem, ihassam. M. 169. | kálik 
sap dzéié milin-kidjn val az emberek mindig jókedvűek vol
tak. WICHM. II. 143. | kálik ide ni urod mjlin-kidin az em
berek most szerencsétlenek (rosszkedvűen élnek). U. o.1) | d'éét's 
kálikén ódig kjljn jmtn siinj iujnj inmar med sotoz adja isten, 
hogy jó emberekkel egyetértésben (egy nyelvvel, szájjal) együnk 
és igyunk. U. o. I. im. 29.2) 

Vö. z ü r j . : gaéön sy vösna munö mit Freudé darüber 
geht er fórt. WIED. 126. || m a g y . : Maradjatok békével. ÉrdyC. 
651. b. | Legyetek jó kedvvel. Illy: Préd. I. 600. | Az Dávid 
soha semmi dolgaiban néki gonoszszal nem volt. EMK. II. 
361. || Békén fogunk együtt nyugodni. Szenv.: Messz. 195. 
Kedven élő asszony népek. EMK. II. 210. 

7) M e l l é k n e v e k : 
küt kuraktámzás südététdk bürdésa vetlo aula kan keblük 

kínját nem akarván észrevétetni, magányosan járnak sirva. M. 
d. 31. | ton anakajd üvül-dérja védésa bürdisko aula kán ha t é , 
anyácskám, nem vagy (velem), feküdvén sírok magányosan. M. 
d. 198.3) | busán minon-dírja tiroján bertnl karod med-a? 
fogod-e tenni, hogy midőn üresen mész, megrakva térj vissza? 
M. d. 257. | söden pirsa töd'iien potoz geht schwarz hinein, 
kommt weiss heraus. WICHM. II. tm. 189.4) | pyryny ulond cu-
ten sántán menni az életre. WIED. Votj. nyelvt. 32. 

1) Vö. os-pi-kurbon sotékom ódig miit s-kidis tanná nu
nalan tulokáldozatot adunk ma egy szívből-lélekből. M. 166, 167. 

2) V ö . ódig kiljs imfs e i n s t i m m i g u n d e i n m ü t i g (eig. 
aus einer Zunge und aus einem Munde). WICHM. I. im. 29, 30, 32. 

3) Vö. az f) pontban j) betű alatt említett példát: ogen 
umonez tué sekit az egyedüllét igen rossz. 

4) Vö. -i-n raggal: korka pvre sedtn, pedlo pots ted'iifn 
geht schwarz in das Haus, kommt weiss heraus. WICHM. II. tm. 381. 
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Ide tartozik a éoéán szó is; éoé =s együtt levő, média = 
együtt levőül, együtt. Pl. ad'ami vu-ko-kugoán éoédn gurtaz 
bertdm az ember a molnárral együtt haza ment. M. 142. | ka-
nava-durin pidn nllin éoédn sild árok partján egy legény egy 
leánynyal együtt áll. M. d. 138. | tsots en pirill'am korka együtt 
bementek a házba. WICHM. II. 108. || Számnevek mellett (1. f) 
pont alatt): kird'éáuom kik tsots en énekeljünk mi ketten.WiCHM. 
I. d. 1. | mi bürdiskomé kűri éoédn mi hárman együtt sírunk. 
M. d. 239.*) 

T i t k o n : nil luskdmdn sultám-no pegtfám a leány tit
kon fölkelt és elfutott. Gavr. mes. 8. E szónak különben ren
desen a ragtalan luskám, luékdm alakja használatos: so-no kis-
noez-éeri luékdm mindm titkon utána ment ő is a feleségének. 
M. 133. | ti'ja, adglsa, luékdm korkaz plrdm-no gur-vlld tubám 
ezt látván titkon bement a szobába és a kemencze tetejére má
szott. U. o. j ta dissd dmez-piez luékdm pedlo potsa, sutám 
ezen ruháját a veje titkon kimenve elégette. M. 78. A WIEDB-
MANN említette lucken talán nem más, mint a luékdmdn össze
vont alakja. 

Itt említjük a kéjen, kiijen, küjdn névutót is (alapszava tat. 
köj mód, minőség, szerkezet, dallam, széphangzat. MUNKÁCSI NyK. 
XVIII. Votj. nyelvt. 600.). PL: 

korkadz bus küjin ocortd &, házat üresen találja. Kaz. Mát. 
12, 44. | Adamán Jeva golés küjén vetlill'am Ádám és Éva 
meztelenül járt. Istor. 4, 5. 

L. még az e s s i v u s tárgyalásánál. 
b) E g y ü t t l é t e t és e g y ü t t m ű k ö d é s t fejeznek ki. 

Az átmenet az előbbi csoportról erre egészen természetes. A kö
vetkező mondat például mintegy átvezet az együttlét kifejezései
hez: kwaner val sokl-ik p ellniz éoé nedd vljám a szegény ló 
egész a füléig (tkp. fülével együtt) belesülyedt a mocsárba. 
M. 134. 

a) Valakivel együtt él, l ak ik , megy, s é t á l stb.: tagi bakaldn 
a d'a m i j d n ulonez bírám így szűnt meg a békának az emberrel 
[való] élete. M. 78. | so urt-murt j os én og-aéén idd ő együtt 
lakik a votjákokkal. M. 95. | gec nllin-pijdn, $eé kwa-tlr sem,-
jádn, gec gid-tlr pudo-zi v otán ulnl-vilnl bur-suddá éot add jó 
szerencsédet, hogy jó gyermekkel, teli kwa jó családdal, teli istálló 
jó lábas jószággal élhessünk. M. 161. | koi-kiná murtlan kis-

*) Gyakran ragtalanul éoé; pl. mon ainim tsots giri atyám
mal együtt szántottam. WICHM. I. d. 464. j minőm t s ot s éugié-
kini vumurtjosin menjünk együtt, a vw-muríokkal harczolni. U. o. 
II. 126. 



410 FOKOS DÁVID. 

no a ni z ullédz Inmar ta$l kard bárkivel, ki más feleségével él, 
I. így bánik el. M. 135. | ta ujez p odjacjo sin kolon uj ez az 
éj Írnokokkal hálni való éj. M. d. 127. | todí-no kalpak izjám 
apáján cik izltdk kll'i mon kaltak fehér kalpagot felvett néni
kével bizony sohasem aludtam én szerencsétlen. M. d. 113. || 
korkasenjm mon tone pumjsko suren vinaién, úánen, sla-
lenjm, d'zéU aslam éemiáienim házamból eléd megyek sör
rel, borral, kenyérrel, sóval, jó családommal. WICHM. I. im. 50. [| 
kiná gazaj, sóin vetli a kit kedveltem, azzal jártam. M. d. 23. 
lék ali mondném gyere most velem. M. 94. | mi gurez-murtán 
dumsané minőm, mi a hegyi emberrel sétálni megyünk. M. 92. 

(3) E g y ü t t m ű k ö d é s : valakinek a társaságában t e s z 
valamit: vu-ko-kugoán gorsok-vuzas korkaz pirsa tatln korka-
kugoán klsnoles duslmzá utcanl kutkittam a í'azékárus bemen
vén a molnárral, a gazdával együtt keresni kezdték az asszony 
szeretőjét. M. 142. j so ad'ami p.ij o slnlz tl-durá kartopka meri
tum ez az ember fiaival burgonyát ültetett a tópartra. M. 108. | 
sokl so adamilán kUnoez nlrU^seán-ik olo-kin jurttlsjoslnlz 
kartezlán veramezja vj-kotlrti cisto pormltdm akkor az embernek 
a felesége az előbbi módra bizonyos segítőkkel mindent elvég
zett férjének mondása szerint, egy éjen át. M. 70. | tfeé vizi-
kumijdn ünl-junl sot jó rokonsággal add, hogy ehessem, ihas-
sam. M. 158. \pinaliosjn ódig kjlis irrvis med uíalom hadd 
dolgozzunk gyermekeinkkel egyetértésben. WICHM. I. im. 32. 

Y) E g y ü t t m ű k ö d é s : valakinek tái-saságában s z e n v e d 
valami cselekvést: tatsé vuésa odik tépijiiz v é £ij dnéz éskaltá 
ide érvén kitép egy tölgyet tövestül. M. 89. | kenlrdnlz mond 
guk poétlsa «sio» suá-val darájával péppé főzvén engemet, azt 
mondja vala, hogy megesz. M. 81. | MikaUa cortdz gondérán 
og-aza kor-gidá borzasa pop-dord méná Miska az istállóba együvé 
zárván be az ördögöt a medvével, a paphoz megy. M. 92. | vi-
uiadi disam disiosti suiresen suiresen atske dir euer ange-
zogenes Kleid ist schon vom Wege aus sichtbar (tkp. az úttal 
együtt). WICHM. I. d. 130. | waz adkdm kuz án-paldn acid uf, 
waz vordkdm nilln-piján acid ut először ismert felemmel, pá
rommal óvj meg magad, először született gyermekemmel óvj meg 
magad. M. 153. 

Az együttlétet nyomatékosabban úgy fejezik ki, hogy az -án 
ragos határozó mellé még bizonyos. adverbiumokat tesznek, még 
pedig rendesen éoé, éoéán, valcá szókat: 

ad'ami vu-ko kugoán éoéan gurtaz bertám az ember a 
molnárral együtt hazament. M. 142. j so'-bere stariken ludkeUen 
tsots vetli'zi urod kunoiez dóri azután együtt ment a férj a 
nyúllal a beteg asszonyhoz. WICHM. II. 153. | mjno'd-ke, s tari
keni d tsots min ha mész, férjeddel együtt menj. U. o. 122. | 
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kanava durin pian nilin éoéán sild árok partján egy legény 
egy leánynyal együtt áll. M. d. 138. | tőle3 so niláz vedra-kar-
nanániz valsá nuppi-giná gutám a hold azt a leányt veder
hordó rúdjával együtt nesztelenül felemelte. M. 57. | esjósén 
valcá sédéné . . . a társakkal együtt játszani. M. d. 225. 

Eitkábban más határozószókkal: 
Mikalla gondéráz dugdétésa c ortan art a kétkd-no gurtaz 

bertd Miska megállítván a medvét, befogja együtt az ördöggel és 
hazatér. M. 91.1 so-bere pjro ni emespiien iíéimenen arten 
korkaz ezután a vőlegény és a menyasszony együtt bemennek a 
házba. WICHM. II. 182. | kin-kd ben tilledli pumit uz kar, so ti
lt e din urtsá a ki nem tesz ellenetekre, az veletek együtt van 
(mellettetek van). Márk. 9, 40. 

Ezek a határozószók önállóan is előfordulnak. Pl . : 
kefétaga íztagaien ulillam tsots egy kecskebak és egy kos 

együtt éltek. WICHM. II. 155. | ulom valcá, vilom valcá éljünk 
együtt, legyünk együtt. M. d. 188. || dn kurdkti, og-af}in ulsa 
acmáos um bird ne búsulj, együtt élve mi nem fogunk elveszni. 
M. 70. | og-inán együtt. M. VotjSz. 65. | ajda, minőm urtsá 
tála gyere, menjünk együtt az erdőbe. Amin. mes. 10. | urtée 
valt'ée együtt. WICHM. I. 132. 

Külön említjük a következőket: 
tuz éellko ad'amijos van, kudiz cirtijüniz -éoé, kudiz kus-

kiniz éoé vir-puékin vetlo igen bűnös emberek is vannak, ki 
a nyakáig, ki a csípőjéig járkál vérben. M. 72. | kwaner val soki-ik 
peliniz éoé nedá vijám a szegény ló azonnal egész a füléig 
(tkp. fülével együtt) belesülyedt a mocsárba. M. 134. '.vümé küs-
kén cos vizünk derékig ér. Gavr. d. 96. 

Az együttlétből magyarázandók az olyan i d ő h a t á r o z ó k 
is, melyek azt fejezik ki, hogy «a cselekvés a megnevezett idővel 
együtt áll be vagy foly» (MHat. I. 387.). PL: ta duondz dac 
p askaán coc kuckésa . . . ezen ünnepet az orosz húsvéttal 
együtt kezdvén meg . . . M. 169. | casán ki kán nunaled blroz, 
nunalán ki kán arnaed vuoz, arnáán ki kan tole$ed vuoz, 
tolegán ki kán ared vuoz; va-pum birsa, ad'ami biroz két órá
val (értsd: múltán) eltelik a nap, két nappal eljön a hét (t. i. 
a hét vége), két héttel eljön a hónap, két hónappal eljön az év; 
eltelvén az idő, elvész az ember. M. d. 272. || Vö. m a g y . : 
Készen várja lajtorjával, azon menjenek fel a hagyott ór ával. 
Gyöngy: MV. 3. 206. 

Vö. z ü r j . : ollys völlys mórt aslas inon i ne ydfyt vo
nón élt egy ember feleségével és kis öcscsével. WIED. 127. | 
kolys ötik mama ön anyjával együtt (egyszerre, egy időben) 
halt meg. U. o. 

c) Az e g y ü t t l é t b ő l következik az -d-n ragnak az a sze-
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repe, hogy igen gyakran egyenlő mondatrészeket kapcsol, vagyis 
«és» jelentésű. Az olyan mondat, mint: mil'am agailen kisiiaz az-
vesen z arni éiygirtoz, melyet WICHMANN (I. d. 199.) így fordít: 
«in der Tasche unseres álteren Bruders klingen das Gold u n d 
das Silber», kétféleképpen fogható fel, mégpedig vagy úgy, hogy 
«az a r a n y az e z ü s t t e l cseng»,*) vagy pedig úgy értelmez
hető, hogy a r a n y é s e z ü s t cseng». Éppígy ez a mondat is: 
baka tué geces tiros valjoslz kitkisa ámes-pizá kisnodniz gurtaz 
legdm a béka sok pompás lovát befogván, haza küldte vejét a 
feleségével (vagy: és feleségét). M. 77. Nagyon gyakran azonban 
csak «és» jelentésű lehet az -d-n, különösen ha az állítmány 
többesszámú. 

a) Az -d-n a kéttagú a l a n y két tagját köti össze. 
1. Az e l s ő tag veszi fel a ragot, míg a második nomina-

tivusban van: méjégo murtán gurez-murt cal berdcko a baju
szos és a hegyi ember csakhamar visszatérnek. M. 93. | anaiien 
atai d'uáuo'z-ke ha anyám és atyám kérdezi. WICHM. I. d. 25.3. | 
anajdn ataj, aj, vordám-dér anyánk s atyánk, hej, felneveltek. 
M. d. 207. | na'rak kiien ebek potem csak kígyó és béka jött 
ki. WICHM. II. 71. || Különösen czímekben és találós mesékre 
való feleletekben: ad'amiien pduesmurt az ember és az erdei 
manó. U. o. II. 84. | Vu-murtdn gozi-punis ad'ami a Vu-murt 
és a kötélverő ember. M. 111. j uknoien gur az ablak és a 
kemencze. WICHM. II . tm. 88. | vdulen pidiniz biziz a ló lábai 
és farka. U. o. tm. 142. | tolesen tolez a hold (tolez) és a 
csikó (toles). U. o. tm. 9, 247. | tsin en ttl a tűz (tjl) ós a 
füst. U. o. tm. 35. 

2. A m á s o d i k tag kapja az ~d-n ragot: vumurt gon-
diren sáriéi kiziltam a vu-murt és a medve répát vetettek. 
WICHM. II. 124. [ ket'staga lítagaien tubi'zj zek kize a kecske
bak és a kos felmásztak a nagy fenyőre. U. o. 155. | sojos pe 
ulo ali no so kisnoieniz ők még most is élnek, ő meg a 
felesége. U. o. 94. | «/<%'$ ton tatéi, mizon sajird vuid?» jual'l'am 
sundi muminiz «hogyan jöttél te erre az idegen vidékre?» 
kérdezték a nap és az anyja. M. 71. 

3. A kapcsoló kötőszó rendesen -no.**) Ezt helyettesíti a 

*) Vö. mil'am kérséldn kisijaz azveédn altén Sengértd-
dér a mi vejünk zsebében cseng alkalmasint az arany az ezüst
tel. M. d. 161. 

**) Pl. ktsno no kééi az asszony meg a borsó. WICHM. II. 
148. | sundiied no tuuezed ko'í-kitin ódig luoz, to'lko kil'oz atai-
ien anai a nap és a hold mindenütt ugyanaz, de atyám és 
anyám visszamarad. U. o. I. d. 410. — Csak ritkán teszik a sza-
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most tárgyalt szerkezetekben az -d-n rag. A két szerkezet keve
redéséből származnak olyan mondatok, melyekben az -d-n ragon 
felül még a kapcsoló kötőszót is használják: so pokisi niuilen 
sáuamez mm e n no kenem-tis ginek annak a kis leánynak aján
déka csak méz és kendermag. WICHM. I. d. 111. || kisiiam no 
poneni pransus kisets anaiien no atai kad' pois a zsebembe 
tett franczia kendőm atyámhoz és anyámhoz hasonlónak [ha
sonló becsűnek] tűnik. U. o. d. 387. 

4.. Az alany mindkét tagjához teszik az -d-n ragot: kiondn 
§ i c ij a n peggini kutkiUam a farkas és a róka futni kezdtek. 
M. 126. ] ta kisnodn kartan so pid-jü murtldn nos-ik gurt-
palaz minni kutkiUam ez a feleség és férj megint menni kezdett 
a gyalog ember faluja felé. M. 70. | so'bjre so vedunen sai-
tanen kosko ni gurtaz so vedun-murtlen azután a varázsló és 
az ördög a varázsló házába megy. WICHM. I. bűv. 36. [| Czimek-
ben és találós mesékben: viétdmdn Vu-murt-pian a bolond 
és a Vu-murt-ű. M. 108. | gicijdn kiondn a róka és a farkas. 
M. 124 . \dzu i t sen tsattsamurten az orosz és az erdei manó. 
WICHM. II. 130. | v o £oj o sjn niljosjn a vozo-k és a leányok. 
U. o. 137. | korka- sigin j e-tuis en vir-tuts en. — tőle z en 
sundiien a házpadláson jég-teknő, vér-teknő. — A hold és a 
nap. U. o. II. tm. 385, 429. | d'z it stien punniien uatss 
pumii ut'sko. — guren kosaken róka és kutya szemtől szembe 
néznek. — Kemencze és ablak. U. o. II. tm. 356. 

5. Az alany mindkét tagja felveszi az -d-n ragot, de azon
kívül a kettő között még kapcsoló kötőszó is van: vdékala dirja 
ta muzem-vilin pordn-no ud-murtan ulitl'am hajdani időben 
ezen a földön cseremisz és votják lakott. M. 61. | vaekala dirja 
lud'kecdn-no gicijan bidan korka lestiUam hajdani időben a 
nyúl és a róka házat készítettek. M. 120. | kwaner nildn-no 
vedin-kis no dn a szegény leány és a boszorkányasszony. M. 80. | 
Vu-murtan-no kisno-murtan a Vu-murt és egy asszony. M. 
114. | osonán-no osdn az akasztó és az ökör. M. tm. 140. = 
osonen osen. WICHM. II. tm. 357. | tol egan-no tolásán 
hold és csikó. M. tm. 143.*) 

vakat egymás mellé, a nélkül, hogy kötőszóval kapcsolnák: kwiú 
kuz. — surds, sur, kener három hosszú van. — Út, folyó, kerí
tés. M. tm. 118. | mileméz vordié anaj-ataj uj-sortak umd uz uée 
minket szülő anyánk, atyánk, éjfélt kivéve nem esnek álomba. 
M. d. 206. | gur, ukno a kemencze ós az ablak. WICHM. II . tm. 11. 

*) Néha három szót is összekötnek: kipijdn Ujai an pis-
pu-jilán a fatőke, fatörzs és fatető. M. tm. 37. | lulojosin pis-
pujos-no turimjos lelkesek meg fák és füvek. M. 1. 
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(3) Az -d-n a kéttagú t á r g y két tagját köti össze. 
1. Az e l s ő tag veszi fel a ragot: mil'am apai kiien ebek 

vajoz a mi nénénk kígyót és békát hoz. WICHM. II. 71. | bazáre 
vaskim bizisa ukoien gaitan bastini futva mentünk le a vásárra 
paszomántot és szalagot vásárolni. U. o. I. d. 91. | guZem. kuaz-
ioslen pösiosiz sir-pmen bad'-puide suté d%r a nyári idő forró
sága égeti a szilfát és a fűzfát. U. o. d. 177. || tondnid mond 
tugan — susa kultoéami um kustiská te és én egymást atyafinak 
nevezvén, holtunkig nem hagyjuk el egymást. M. d. 1S8. 

2. A m á s o d i k tag -á-w-ragos. Ez a szerkezet sokkal rit
kább. Példák: so niuilen tsuz-apaiez askis niwzs karteniz no'sik 
puiuii lezem a leány nagynénje másnap leányát és férjét megint 
fáért küldte. WICHM. II. 70. | sokf iUimen uaskite údntufM ve
ién akkor a menyasszony kenyérvéget és vajat dob (a vízbe). 
U. o. II. 182. | baka . . . dmes-pizd kisnodniz gurtaz legdm 
a béka haza küldte vejét és feleségét. M. 77. 

3. Az -d-n ragon kívül még a no kötőszót is használják: 
dfók kotiradi puksitt'amdi, mimen no puni med po'ne az asztal 
köré ültetek, tegyetek rá mézet és kanalat. WICHM. I. d. 211.*) 

Y) Megszólításban ( v o c a t i v u s ) is : anaiien atai, en 
bö'rdeiiie anyám és apám, ne sírjatok. WICHM. I. d. 252. 

§) E a g o s szóknál, ha a két egyforma mondatrészt -d-n 
rag segítségével kötik össze, rendszerint az első taghoz teszik 
az -d-n ragot ós a második veszi fel az illető ragot. 

1. Az adessivus -lan ragjával: so Terentejdn Palagej-
lan danzé koskdm muzon sajérd annak a Terentejnek és Pala-
gejnek hírük elmegy idegen vidékre. M. d. 80. | urt-mort pijo-
sén urt-mort néljoslan danzé koskdm Kuzond a votják fiúknak 
s votják leányoknak hírük eljut Kazánba. M. d. 265. j künmati, 
nül'áti nenal peres murtjosén késnojosldn suldér duonzé lud 
harmadik [és] negyedik napon az öreg embereknek és asszonyok
nak szokott lenni víg ünnepük. M. 170. | mardan-ataien biia-
duraklen porjosin ozmaskemzi: Mardan apa ós Bija-durak harcza 
a cseremiszekkel. WICHM. II. 99. j Ad ámen Eva len selykjosyz 
Ádám és Eva bűnei. WIBD. 127. 

2. Az ablativus -les ragjával: ódig surez no aji-tsözen 
mumi-Uözles ujamzs gint ad'd'üm csak egy folyót s kacsagúnár-
nak és kacsának úszását (úszó gúnárt és kacsát) láttuk. WICHM. 
II. 93. | milemiz vordis anaiien atailis tsiSatiskom dir süniem 

*) Háromtagú tárgynál: ta ujiéjos no'sik addzitlam (ser-
ken popez no pop-kisnoiez az üldözők mostan templomot, papot 
és papnét láttak. WICHM. II. 93. | Uerkez no popen pop-kis
noiez gi/ne ad'dzim csak templomot, papot és papnét láttunk. U. o. 



A LOCATTVUS-FÉLE HATAKOZOK A VOTJÁKBAX. 4 1 5 

köiiosse a minket nevelő anyánknak és atyánknak szivük haját 
olvasztjuk (engedetlenségünkkel). U. o. I. d. 177. 

Néha mind a két szóhoz hozzáteszik az -d-n ragot: vedln-
klsno gurtaz bertám-berd nlldn cuúij dnles pegjdmzds ad^lsa 
tu£ l'ek luoz a boszorkányasszony hazatérte után, a leány és a 
csikó szökését látván, igen dühös lett. M. 81. 

s) N é v u t ó k mellett: 
Kuzonen musko kusipin limi uisitek pas kil'em Kazán és 

Moszkva között üres hely maradt, mivel nem havazott. WICHM. 
I. d. 174. | jo-vlla sultondn-no voj-dlrdn kuspin kllzisklkld . . . 
ha a jégre való állás és a vajas hét közt hallgatózván . . . M. 
bab. 93. | Kuéodn-no Vuz-$umj dán kuspin paékam éik-nuk 
van K. és V. között egy mély berkesvölgy van. M. bab. 155. ; 
jo-vllá-sultondn-no umistondn viskln a jégreállás és az 
umlston ünnepek közt. M. 57. j Inmardn-no pilemán viskln 
zarni-burdo dusás uld a menny és felhő között él egy arany
szárnyú ölyv. M. 177. | uzyr murten Lazar soryn mádon die 
Erzáhlung von dem reichen Manne und Lazarus. WIED. 127. 

A most tárgyalt különös szerkesztésmódnak — hogy t. i. 
az -d-n rag mintegy kapcsoló kötőszóul szerepelhet, vagyis «és» 
jelentésű — a m a g y a r b a n is megtaláljuk a nyomait az olyan 
mondatokban, mint: Az Miska herczeg mind a fiaival meg-
félemt ének. ÉrdyC. 395. | Dicsérje ne k tehát tégedet menny és 
föld teremtője, a nap a holddal. Csúzi: Síp. 259. L. SIMONYI, 
MHat. I. 363. 

Különösen feltűnő az egyezés a v o g u l ban : car kétnét 
pqtq,lé% ukírí khq,rátq%tlet padló ós tetőzet egybe néz. VogNGy. T. 
IV. 403. | ni nét khgm as kdptaru toulémlést a nő és férje 
megint galamb alakjában röpültek tova. U. o. T. IV. 366. 

d) Az együttlét csoportjához legközelebb állanak az e g y e n 
l ő s é g , ö s s z e i l l é s , k ö z ö s s é g kifejezései: d'uiem murtlen 
kjljz saz murtlen kjlinjz ug ke'l'sj a részeg ember szava nem 
egyezik meg a józan ember szavával. WICHM. II. km. 8. | bai 
mart bai murten veraékoz; jarU murten kjliz uz ke'Hsj a gazdag 
ember gazdag emberrel beszél; szava nem egyezik meg a sze
gény emberrel (a sz. emb. szavával). U. o. km. 2. | pinduen 
peréé ódig hus az öreg ember hasonló lesz a gyermekhez (a gyer
mekkel egyforma). U. o. km. 58. | écdjosldn vüsaskdmzé-no vü-
saskamtdan odik az olyanoknak az imádkozásuk egyforma a 
nem imádkozással. Üg. 25. j karinda'i-ke kutod, d'zéisse ku'ti, 
asiosinid no tsots med lo ha rokont szerzel, jót szerezz, hogy 
magadféle (WICHM. : deinesgleichen; tkp. tieiddel együtt való, 
tieiddel egyenlő) legyen. WICHM. I. d. 169. \pisen-puien og 
dzuzda a fával egyenlő magasságú. U. o. II. tm. 169. (Gavr. tm. 
127.) | kotsisen puinw kui'ke uirom luoz ha a kutya a macska-
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val összebarátkozik. WICHM. I. bűv. 1. c). j piiez njlin uz vo'sts 
ein Knabe kann nicht mit einem Mádchen verweehselt werden. 
U. o. II. km. 15. [ MikaUa diszd-kutsá peres murtán vostésa... 
Miska kicserélvén ruháját az öreg emberrel. M. 94.*) 

Vö. m a g y a r : A fiúnak akaratja . . . egy volt a mennyei 
atyának akaratjával. NagyszC. 105. j Megegyez te veled 
minden gondolatom. Orczy: KöltH. 114. | Világ előtt véled gyű
rűt cserélek. Népd. 

e) «Szintén közvetetlen az együttlét jelentéséből magyará-
zódik» az -d-n rag használata oly kifejezésekben, «melyek k ö z 
l e k e d é s t , kölcsönös érintkezést, továbbá melyek f o g l a l k o 
zást*) jelölnek. 

1. B e s z é l , b e s z é l g e t valakivel: tonánid veraskisa, 
acim-no viétámmiéko ini veled beszélgetve, magam is megbolon
dulok már. M. 109. | dec e éjos énem veraskéné üvül-dér ménam 
<íec kelé jó barátaimmal beszélgetni, nincs (bizony) nekem jó 
nyelvem. M. d. 221. | pinal murtpinal murtjn veraskoz a fiatal 
emberek fiatal emberekkel beszélgetnek. WICHM. II. km. 16. || 
mon tonán istop vináán dallaso én egy üveg pálinkába fogadok 
veled. M. 142. 

2. T á r s a l k o d i k , b a r á t k o z i k , e g y e s ü l , t á r s u l , 
m e g e g y e z vkivel: gec a d'a mijan vagkísa, sisa-jusa ulono 
kar Inmard tedd, Inmarom, (hogy) jó emberrel társalkodván, 
evén, iván élhessek. M. 147. | ug wromjáski ni ta'-bers tonen 
te veled ezentúl nem fogok már barátságot kötni. WICHM. II. 
116. | vizmo murt vistem murtjn uz kwsjlj okos ember nem 
csatlakozik bolondhoz (társul bolonddal). U. o. km. 23. [ bertí-
kuz soiin tsotsa műket udmort visszatértében egy másik votják 
csatlakozott hozzá (egyesült vele). U. o.. II. 119. j so piiez tu-
patskiz vumurten az a fiú megegyezett a vu-murt-tal (házas
ságát illetőleg). U. o. 122. 

T a l á l k o z i k vkivel: surds-vilisdn kulam-murt-n uisán 
pumiskoz az úton halottvivő emberrel találkozik. M. 138. | so 
minem mjnem no g ondjr en pumjskem ment, ment és egy 
medvével találkozott. WICHM. II. 153. surás-duris künmati 
korkadn puyisko az út mellett egy harmadik házzal találkoz-

*) Vö. eszközhatározóval i s : mon egiren azves vosti én 
szénen ezüstöt cseréltem. MUNKÁCSI, Votj. nyelvmut. mes. 1.1 egírzd 
azv e s en vostili cseréljétek be a szenet ezüstön. U. o. | kulem 
anajinim ceber nil vostisa vaji megholt anyámon egy szép leányt 
cseréltem (cserélve hoztam). U. o. || Vö. m a g y a r : De te meg 
ne cseréld sorsodat sor sáv al. Orczy: KöltSz. 48. | Ruháját 
máséval kicseréli (CzF. VI. 906.). 
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nak. M. 94. | Kuzon uramti potékém majórán puyii! mon lui 
midőn Kazán utczaján elindultam, egy örnagygyal találkoztam 
én. M. d.' 20. | okpou mardan-atai biia-dur ak en voz ponna 
vaíse vuiiÜ'am einmal traf Vater M. wegen einer Wiese mit 
Bija-durak zusammen. WICHM. II. 98. ] pwmjékjt sed dzit'sien, 
tedi keíéen, turen, salaién hadd találkozzam (tkp. találkoztass) 
fekete rókával, fehér nyúllal, fajddal, császármadárral. U. o. I. 
im. 47. *) 

M e g i s m e r k e d i k vkivel: dat nélj os én-no todmaskim 
idegen leányokkal ismerkedtem meg. M. d. 48. | désáckised-kajik 
cérdésa, todmaskéné luoz medam dünnaj án? úgy olvasván, mint 
a tanítód, meg lehet talán ismerkedni a világgal? M. d. 277. | 
ti tuganánim todám-berá miután veletek, atyámfiai, megismer
kedtem. M. d. 216. 

3. Talán nem russicismus — mint WIEDEMANN és MUN
KÁCSI2) gondolja — hanem az a n a l ó g i a hatásának tudandó 
be, hogy a most említett igék ellentétét: e l v á l n i v k i t ő l is 
-á-n raggal szerkesztik: 

tiledin medam l'wkiski siujsa ódig isan kiút öi ve'ra 
nem szóltam egy rossz szót sem, nehogy egymástól elváljunk 
(tkp. nehogy én tőletek elváljak). WICHM. I. d. 158. | tuuezed 
puksoz, sundiied dzu£áuoz, so'ki lukiékom gV o ziosin a hold le
nyugszik, a nap fölkel, csak akkor válunk el kortársainktól. 
U. o. d. 303. \ as kisno ániz lukiskoz elválik a feleségétől. 
Glaz. Mát. 19, 9.3) 

x) Vö. ér ódán puyit lüimé a roszszal szemben vagyunk. 
M. d. 276. | érodlé puyit htomé a rossznak ellenére leszünk. 
TJ. o. | korkasenim mon ton e pumjsko suren vinaien . . . aus 
meiner Stube gehe ich dir (tkp. téged a c c.) entgegen mit Bier 
und Wein . . . WICHM. I. im. 50. | éuires vilidenpumitam nules-
muriéz ( a c c ) , az úton egy erdei manóval találkozott. TJ. o. 
II . 126. 

2) L . M. VotjSz. 756. 
3) De -les (-tői) raggal i s : tuganjosélisüj lukiékésal 

nem távoznék rokonaimtól. Gavr. d. 106. | kwinmáti nunalaz 
kuámiz so-bordistiz-no lukiská harmadnapra ő tőle (tkp. mel
lőle) is elvál ereje. M. 62. | kenzá kubaezles lukéné lékti 
jöttem, hogy a menye ellensége legyen az ő napának (Kár.; 
tkp. elválaszszam a napától). Kaz. Mát. 10, 35. 

Hasonló szerkezetet találunk a z ü r j e n b e n . Pl. jansödtsiny 
aslas götyrköd sich scheiden von seinem Weibe (-köd a comi-
tativus ragja: m a g y . -vei együtt). WIED. 128. | jansbtci vonó-
köt elváltam testvéremtől (tkp. testvéremmel). NyK. XVII. 385. | 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 28 
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Éppígy pellal- ,igézni, ráolvasni' ige mellett (mintegy r á 
olvasással elválaszt, megszabadít' vtől): murt-ved'd'namen (ső
rémen) pellan Zauberspruch gegen das Verderben eines Men-
schen. WIOHM. I. 170. | éin-ui$ emen pelldékon Zauberspruch 
gegen bőse Blicke. U. o. 171. | sutiékemen pel'l'an Zauber
spruch gegen Brandstiftung. U. o. 175. | po tősen pellan Z. 
gegen Geschwüre. U. o. 176. | kormosén pellan Z. gegen die 
Krátze. U. o. 179. | gibiien pel'l'an Z. gegen «den Pilz». U. o. | 
teiseen pel'l'an Z. gegen das Friesel. U. o. 180. | áuiz-iseren 
pellan Z. gegen eine Krankheit im Knie. U. o. 181. | asaki-
t'seren pellan Z. gegen die Syphilis. U. o. 

Felfogásunkat — hogy t. i. ezekben az -d-n rag éppolyan 
jelentésű, mint az «elválni vtől»-félékben és úgy magyarázandó, 
hogy «ráolvasással megszabadít vmitől» — két körülmény erősíti: 

a) pellan mellett a b l a t i v u s i -les ragot is találunk: 
kwiarakles pel'l'an Zauberspruch gegen die Wassersucht. 
WIOHM. I. 188.*) 

b) Igen gyakran a c c u s a t i vus-szal szerkesztik (ilyen ér
telemben : elválaszt, elűz vmit): vednamdz pel'l'an kii igézés 
ellen való ráolvasás. M. 177. | sin-usdmdz pellan kii szemverés 
ellen való ráolv. M. 182. | asaki-lserez pellan diria t.jinatisa 
pel'láskod die Beschwörung der Syphilis geschieht durch Báuchern. 
WICHM. I. bűv. 18. [ vednamez pellan Zauberspruch gegen das 
Verderben. TJ. o. I. 185. | sin-méemez pellan Z. gegen Bezau-
berung durch bőse Blicke. U. o. 186. | buuiikez pellan Z. gegen 
die Magenbeschwerde. U. o. 187. 

Valószínűleg így kell értelmeznünk ezeket is : Bulik-p eri-
j án-a pellanoí Lud-p er ijan-a pellano? teUjil-p erijdn-a pel-
lano ? surds-perij dn sat pellano?, melyeket MUNKÁCSI (M. 183, 
184.) így fordít: Bulik-manó v a l kellene-e ráolvasni? L.-manó-
val kellene-e ráolvasni? Szélteteji m.-val kellene-e ráolv.? Az úti 
manóval kellene tán ráolvasni? Talán helyesebben így: jB.-manó 
e l len kellene-e ráolvasni? L.-m. e l l en kellene-e ráolvasni? stb. 

4. V e r s e n y e z , m é r k ő z i k vkivel: d£ök viuiad no puk-

mödis jansötcini siköt gusen titkon el akart tőle válni. (Mát. 
1, 19.). NyK. XVII. 399. 

Vö. m a g y a r : küzd, harczol vki vei, idegen vkihez, tá
vol, messze vmi h e z. SIMONYI MHat. I. 24, 25. KBETÉSZ, Analógia 
a mondatszerkesztésben. 3J. (SIMONYI indogermán nyelvekből is 
idéz több példát.) 

*) Ennek megfelelőleg: kina-ka pell'anl valakire ráolvasni 
(kind a c c u s . ; tehát «valakire ráfújni [jemanden anhauchen], 
valakit megszabadítani vtől»). M. 177. 
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tem ug daskik istoped. sundii en no vat'se dáulasoz asztalodra 
-tizenkét palaczk van téve; (fényük) a nappal vetélkedik. WICHM. 
I. d. 352. | so tir istop gumj a'asin daliása azon teli palaczk 
a 5wmja.-beliekkel küszködik. M. d. 155. j minam pici vininim 
Mésa éoéatkini min ati lucce menj inkább most, mérkőzzél az 
•én kis öcsémmel (futván). M. 112. 

K ü z d , b i r k ó z i k , h a r c z o l , v e r e k s z i k stb. vkivel: 
mardan-atai biia-duraken tu& uno pou p orjosin oimaskini vet-
lill'am M. apa és Bija-durak igen gyakran mentek a cseremi
szekkel hadakozni. WICHM. II. 99. | kizé mon tacá kué kukéin 
(cibinan) nurjaékom; med nurjaékoz tonánéd osá hogyan 
birkózzam én egy ilyen szúnyoggal; hadd birkózzék veled az én 
ökröm. M. 91. | Mikaffla gondéráz d'uskésa sojá cortán nurjas-
kétd Miska a medvét kifogván, az ördöggel birkóztatja őt. U. o. | 
tenid Kitin monán nurjaskini, minam peres d'ad'áánim nur-
jaski niris hogy lehetne én velem birkóznod, előbb birkózzál az 
én öreg apámmal. M. 111. | odik-pol N'ulds-murt Vu-murtán 
nalpaz Zugiskéné egyszer a N'.-m. a Vu-murttsil akart verekedni. 
M. 116. | mi zugiékim kalmikj osjn wir kámpften mit den 
Kalmücken. WICHM. II . 177. | minőm tsots Zugiékini vumurt-
josjn menjünk a vu-muríokkal harczolni. U. o. II. 126. || ,kitci 
minkod, muso kartat' «porjos-dori ozmaskini, kuémojo sin joz-
naskini!» ,hová mész, kedves férjem?' «A cseremiszekkel hada
kozni, erősekkel vagdalkozni!*) M. 61. | veralo kigi odig-pol Ku£mo 
Bigra iamiston izkam ulsisán por b akatiran ibiliskiz beszélik, 
hogy lövöldözött egyszer Erős Bigra 80 verszt távolból egy cse
remisz hőssel. U. o. 

5. F o g l a l k o z á s t , b á n á s t jelentő kifejezések mellett: 
so mond ez-no kutili, monán oz-no sud ő engem át sem ölelt, 
velem nem is játszott. M. 143. | motor niuilosin d'agino'd-ke, 
duirsi-pidestes kösatoz ha szép leányokkal enyelegsz, erszényed 
üres lesz. WICHM. I. d. 65. | pinalioste no kelltid, mon soos%n 
kiéi daujrtom du verliessest auch die Kinder, wie werde ich mich 
mit ihnen behelfen ? U. o. d. 473.. [ ta vijén aráz mon ortcéti 
das^kék-no arás néljosén ebben az időben az évet elmulattam 
12 éves lányokkal. M. d. 116. 

6. Végül még néhány példát említünk, a melyeket esetleg 
a most tárgyalt csoportok egyikéhez vagy másikához is lehetne 
sorolni: as-pal kalikánim kot! adko! legalább viszontlátom a 
magam vidékebeli népet (mintegy: viszontlátjuk egymást a né
pemmel). M. 69. | n élj o s én pijos kutiskon-dérja pijoséd derzüs 
kormaloz midőn a fiúk összefogózkodnak a lányokkal, a fiúk 
fejüket vakarják. M. d. 124. | arakid, muzon murtlán súrlód
ni z tinad éurloed sukkiskiz-ká ha sarlód, midőn aratsz, más em
bernek sarlójával összeütődött. M. bab. 126. 

28* 
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f) Az -d-n ragot használják olyan kifejezésekben is, mint 
c s a l á d o s t u l , p á r j á v a l és a s z á m n é v i h a t á r o z ó k b a n , 
melyek az alany vagy tárgy számállapotát fejezik ki. 

a) C s a l á d o s t u l stb.: kálik lud vils no poto'zi, zigil 
éemiaen u&alo'zi az emberek kimennek a mezőre, egész csa
ládostul dolgoznak. WICHM. I. d. 473. | porjos gondirez ad'dzisa 
van gurteniz sois ullani potill'am a cseremiszek, meglátván a 
medvét, egész falvastul mentek őt üldözni. U. o. II. 99. | trose'ti 
bides gurten tsots uliliz lukitek gyakran egész falvastul éltek 
osztatlanul. U. o" 142.*) 

Vö. a m a g y a r b a n az ilyeneket: ser éggel jönnek, cso
porttal, rakással. MHat. I. 368. 

P) P á r j á v a l stb.: valáz-kd kétkod, páran keiké ha lovat 
fogsz be, fogj be párjával. M. d. 87. | páran sild vald luésal-kd 
ha volna egy pár fekete lovam. M. d. 151. | égézan vordiskdm 
ikerszülött. M. VotjSz. 33. j Revekka igézan nuné vajam E. 
ikreket szült. Istor. 16. | kuiltoiosjz kiuin kuiltoien nuimon 
med luo'zi wenn unsere Garben (so schwer wáren, dass sie nur) 
drei auf einmal (három kévével) zu tragen wáren. WICHM. I. 
im. 38. || vaékala dirja lud-kecdn-no gicijan biddn korka lestillam 
hajdani időben a nyúl és a róka mindketten (mindegyik külön) 
házat építettek. M. 120. j apostol Pavel türli $ijinjoslé-no murt-
joslé no bédán-béddn das-rlül goMdt goítdm P. apostol külön
féle gyülekezeteknek és embereknek külön-külön 14 levelet írt. 
Istor. 162. | ta sapag kuzan-kd lusal ha ez a csizma fél nem 
volna (tkp. ha párjával volna = ha megvolna a párja). Amin. 
mes. 7. 

Vö. m a g y . : Nem egyesével, hanem . . . csoportokban. 
BSzemle XXVIII. 100. | Párosával ehol jőnek. Tolnai L. 

Y) S z á m n e v e k : 
ogdn-ogan tlsiz med usoz egyenként, egyenként hulljon 

csak a gabonaszem. M. 138. | busé-no sor ad ogán tépé tol-sortak 
kwarez az usé meződ közepén egyedül [állój tölgy, tél közepén 
kívül nem hull a levele. M. d. 206. | ogen umonez tu£ sekit az 
egyedüllét igen bajos. WICHM. I. d. 262. | so'-bere btié murtjos 
ogen ogen liktisa so viren van mugorzs zirasa koskiuiini kut's-
killam azután azok az emberek egyenként bejöttek és azzal a 
vérrel egész testüket bekenvén, elmentek. U. o. II. 74. | ogen 

*) Néha ragtalanul, mintegy az alany appositiójaként hasz
nálják ezeket a határozókat: kisnojos tabun kwalan, niljos ta-
bun éumin, pijos tabun zakotin asszonyok: [egész] falka a 
kwa-sátorban, lányok: [egész] falka a hálókamrában, fiúk: [egész] 
falka az árnyékszékben. M. d. 108. 
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kiken potisa na'rak koskiU'am sie gingen allé, einer nach dem 
andern, weg. U. o. 82. | d'éramé izam izémás surésán süán 
duas van a mi fejünkre feltett sapkánkat kérő ezrivel, százával 
van. M. d. 83. || kurjékislj gros, kopeika'-ks sotim, sutén éuirsen 
med éotoz miHem inmare ha a koldusnak egy garast vagy kópé
kat adtunk, inmar adja azt százszorosan, ezerszeresen vissza. 
WICHM. I. 137. || kutékyz sojoszd istyny kyken kyken (Márk 
6, 7) s= kezdé azokat ereszteni k e t t e n és k e t t e n . MünchC. 

A számnévhez gyakran a éoéán ,együtt, egymás mellett* 
szót teszik, és ilyenkor a számnév nem kap -d-n ragot (a mely 
a éoéán végén úgyis megvan; 1. fönt a) pont alatt): 

oi'do kirdzáuom kik tsotsen nosza, énekeljünk mi ketten 
együtt. WICHM. I. d. 1. | kék cosán izomé mi ketten együtt 
hálunk. Gavr. d. 53. | so-berá vuüm pijos busélé-bédá kün cosán, 
vit cosán vüsaskéné méno azután a serdülő fiúk mindegyik mezőre 
hármával (tkp. három együtt), ötével kimennek imádkozni. M. 171. | 
mi bürdiékomé kün cocán mi hárman együtt sirunk. M. d. 239. j 
sidez . . . údnez . . . ktiiiú tsotsen dzutiskom puktiskom d£ek 
vile die Suppe, das Brot heben wir zu dreien auf und stellen 
sie auf den Tisch. WICHM. I. im. 27. | vatkaie miniUam udmort-
jos dasodik tsotsen tizenegy*) votják ember együtt ment Vjat-
kába. U. o. II. 160. j puktem nunale suanen likto tros Uéimen 
nuinj, kuamjn nuildon tősen a megállapított napon nagy
számú lakodalmi nép jön a menyasszonyt elvinni, harminczan, 
negyvenen egyszerre. U. o. 181. || col poniskom kék cosán te
gyük gyorsan össze. M. d. 126. | kotires tiad kik lud-tsöiíed; 
mát ibome kik tsotsen kerek tavadban két vadkacsád; hadd 
löjjük le mindjárt mindkettőt (?). WICHM. I. d. 58.**) 

*) A fordításban (WICHM. II. 161.) dasodik következetesen 
•— tévedésből — 12-nek van fordítva (12 = das-kik). 

**) Vö. kuiin kmin izze három-három követ. WICHM. I. 181. | 
ystyz sojosze kyk kyk as banyn kettenként küldte őket maga előtt. 
WIED. 154. || éoéán helyett néha kuza, kuzja használatos (kuz pár, 
kuzja párosan. VotjSz. 214.): ta-berd sojos kün kuza méno gurez-
jos-d'élti ezután ők hárman (Tpoe) mennek hegyek tetőin. M. 92. | 
méno sojos kék kuza gurezjos-kuza mennek ők ketten hegyek 
hosszában. U. o. | méno nos-ik kün kuza mennek ismét hárman. 
M. 94. | méno sojos kék kuza mennek ők ketten. U. o. | méno 
nos-ik nüX kuza purid dünjaati mennek ismét négyen a homá
lyos világban. U. o. 

Itt kell szólnunk egy sokat vitatott kérdésről is. Collectiv 
számnevek végén a zürjénben és a votjákban -na végződést ta
lálunk, pl. votj. ogna-: niui ognaz kitem a leány egyedül ma-
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Vö. z ű r j é n : köny cukörtsásny kykön libö kuimön me-
nam nim ponda valahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az-
én nevemben. Mát. 18, 20. || m a g y a r : Százával veszti az 

radt. WIOHM. II. 70. | M. ognaz no vino oémaékem M. egymaga 
is sokat harczolt. U. o. 99. | gazán kutim og ujáz-noj ognam 
kelontam-vilis megnyertünk kedvesünkké a végett, hogy egy éjjel 
se háljunk egyedül. M. d. 109. | kikna-: kéknamélis odigme 
um d'etá mi ketten nem bántjuk egyikünk a másikát. M. d. 32. I 
usizi kiknazi'ik kizis no kulizi mindketten leestek a fenyőfáról 
és meghaltak. WICHM. II. 114. | kwinna-: acmáos pukiskom 
kűri na mi mi [itten] hárman ülünk. M. d. 193. S. | kwinnaze 
hármójuk. M. VotjSz. 236. í kwinnazi mindhárman. M. 77. | nil'na-: 
ta sudittámezja nil'nazás-ik sukkitám-beraz . . . cistozás kor-
kastiz . . . uUaz miután ezen Ítélete értelmében mind a négyő-
jüket elpáholtatta, valamennyijüket kikergette a házából. M. 143.1 
vocna-: juá soá vocnadi igyátok ezt ti mindnyájan. Glaz. Mát. 
26, 27. | vicnamili éotiz mindnyájunknak adta. Glaz. Azb. 87. j 
sizimna-: so sizimnazyly kysno vylem sie war allén Sieben 
Weib gewesen. WIBD. 155. | WIBD. votj. nyelvtanában: monil 
ognam a öz kelty er hat mich nicht alléin gelassen. 

Az ognam-íéle alakokról már volt szó. A zűrjén -na végű 
collectiv számnevekre WIEDEMANN nyelvtanában több példát ta
lálunk (WIBD. 154.). 

E -na végződésről két nézet van. Az egyik szerint (BUDENZ,. 
MUNKÁCSI) ez a -na collectiv számnévképző. A másik felfogás 
szerint pedig ragos, még pedig -n ragos alakkal van itt dolgunk; 
WIEDEMANN instrumentálisnak tartja, és WESKB még megjegyzi, 
hogy a régi locativusi -na rag eredeti alakja van itt változatla
nul megőrizve. Szerinte azért maradt meg ezekben az eredeti 
-na rag, mert a személyragokat még akkor tették az instr. ragos 
alakjához, mikor ennek még -na volt az alakja; mármost ezek
ben a személyragozott alakokban megmaradt a -na, mert ezek 
«mintegy ősi formulák, a melyektől a nép, mivel mindig hasz
nálta, nem akart eltérni» (WESKE 87.). Az instrumentális eredeti 
-na alakját látja ezekben T. G. AMINOFF is, ki az Aikakauskirja 
XIV. kötetében megjelent «Votjakin ááne- ja muoto-opin luon-
nos» 39. lapján ezt írja: «Náhtávásti on siis instrumentaalin 
alkuperáinen pááte náissá kielissá (t. i. a zürjénben és a votják-
ban) ollut -na)). 

Lássuk először a WIBDEMANN-WESKE-AMINOFF állítását. A zűr
jén alakok lehetnek instrumentalisok, azaz -ö-n ragos alakok. 
A mint kar ,város' személyragos instrumentálisai: karnam, kar-
nad, kamas, karnanym, karnanyd, kamanys, éppúgy lehet öt ,egy' 
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aranyat. Gyarm.: Nyelvm. II. 123. | Ezrivel terem a fán a 
meggy. Pet. [ Holnap ilyenkor halott száz ezrivel fog veszni ott. 
Ar.«Keveháza». || Szerzetté egyen-egyen w zyweketh. KesztC. 97. | 

számnévből: ötnám, ötnad, ötnaz, ötnanym, ötnanyd, ötnanys és 
kyk ,kettő'-ből: kyknanym, kyknanyd, kyknanys. De már a votják 
alakokat nem lehet így magyarázni. A votjákban személyragok 
előtt is változatlanul megmarad a rag -d-n alakja, pl. karánim, 
karünid, karaniz, karanimi stb. Hogyan lesz tehát og-ből ognam, 
ognad stb., vagy kik-hói kiknami ? Az könnyen érthető, hogy az 
osztó- és a collectiv számnevek képzésére ugyanazt a ragot hasz
nálják (vö. pijos kün cosan, vii cosán méno a fiúk hármá
val, ötével mennek. M. 171. és kird'éáuom kik tsotsen wir wol-
len singen, wir beidé zusammen. WICHM. I. d. 1. Vagy a ma
gyarban: ketten-ketten = kettenként, kettejével, kettesével, paar-
weise, zu paaren (MHat. I. 214.), és: Kiket a mint Gyöngyvér 
sátor alól ketten [ = együtt] megláta kijöni. Ar. BH.). De akkor 
miért nem lett karán: karánim mellett ogdn: ogánim is? A zűr
jén alakok egyezése (karnam: ötnam) lehet véletlen is. A mi fel
fogásunk szerint BüDENznek és MuNKÁcsmak van igazuk, mikor a 
votják -na végződésű számneveket különválasztják az ogdn, kikán-
féle alakoktól. Ogán-hen az instrumentális -á-n ragja van meg, 
og-na-m alakban pedig a -na k é p z ő . Hogy képzőt lássunk benne, 
arra a már említett okon kívül még a következő okok birnak: 
1. A zürjénben gyakran nem -na, hanem -nan alakját is talál
juk e képzőnek, pl. kyknan karyn in beiden Stádten, kyknan 
py£sö die beiden Schiffe, kuimnan val ihrer drei Pferde, d. h. 
ein Dreigespann. WIED. 154.; nol-nan allé vier, daskyk-nan 
allé zwölf; kor sybitöma loan kyknan kinad i kyknan koknad 
kustöm-biö ha mindkét kezeddel és mindkét lábaddal az örök 
tűzre vettetel. WIED. Versuch einer Grammatik der syrj. Sprache 
1847, p. 60.; enovtö kyknans ö tsöté bydmyny vundytödé enged
jétek, hogy mind a kettő nevekedjék együtt az aratásig (Károli 
fordítása). U. o. — 2. Ugyancsak a zürjénben továbbképezett alakjai 
is vannak. így Mát. 24, 31. nol'nanla dor die viererleiSeiten. 
GENETZ az Aikakauskirja XV. kötetében (1897) megjelent Ost-
permische Sprachstudien 54. lapján pedig ezeket mondja: Ötnám, 
-át u. s. w. werden jedoch nicht dekliniert, wie im solikamschen 
Permischen und im Syrjánischen, sondern statt dessen wird ein 
abgeleitetes Substantivum collectivum auf -násem gebraucht; 
z. B. Acc. méné ötnásemes, téne ötnásemte, sijé ötnásemse, mijáne 
ötnásemnimes mich, dich, ihn, uns alléin». — 3. A votjákban az 
ognam-féle alakok mellett o#n<zm-féléket is találunk. (L. fönt.) — 
4. Több rokon nyelvben is megvan ez a képző. Ezekre nézve 1. 
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Nem csak eggyen ketten taldlkoztanak Hlyének. Pós: Igazs. 347. | 
Ezren mennek, de kaczagják, hogy ö is megy. Nyr. IV. 546. || 
v o g . : kitdn ketten, yürmén hárman. M.: Vog. nyelvj. 33. j 
rus q,tér-piy% kitiné lül'ei a két orosz fejedelemfiú kettesben 
állanak. VogNGy. II. 85. || f i n n : s a dóin százával, kaksin 
párosával stb. L. még MHat. I. 221. 

• 
4. E s s i v u s . 

Közvetlenül az állapothatározóból fejlődött. Már az állapot
határozók között láttunk néhány olyan példát, mely essivusnak 
is volna vehető. Pl. pyryny uloná cuten sántán menni az életre 
(Mát. 18, 8.). Vagy pl. ulápán inma bastiskám elevenen az 
égbe ragadtatott. Nacs. 24. | go likén pegziz mezítelenen el-
szalada. Márk 14, 52. (Károli fordítása); viétemé n ulyny un-
verstándig sein. WIED. (Votj. nyelvt. 31.); soje luloen adéem-
josly oskemtezy a kik látták őtet feltámadottnak lenni, azoknak 
nem hittek. Márk 16, 14. 

Kutesen sukki'm-ks, zárni sepen, zárni tisen med paU-
kiskoz ha a cséppel verjük, hadd hulljon ki (a gabona) arany
kalász, aranymag alakjában. WICHM. I. 144. | mon ortísi til'ad 
ludtSdj, tel-kesen sjdisa ich passierte euer Féld, Wirbelwind 
spielend. Ü. o. II. 166. || gondíran-ká settid ta uksodá: ton 
tué sudo-no luod, uzirmod-no; — lud-ke can-ká settid: uz 
iizirml; — osán-ka settid: mar-ka-no-so urod luoz; — ada-
mijan-ka settid: tu£ sudtam-no luod, vistámmis-no luod ha 
medve alakjában (tkp. medvéül) találtad ezen kincsedet: te na
gyon szerencsés is leszel, meg is gazdagodó!; — ha nyúl alakjá-

MUNKÁCSI értekezését a Budenz-Albumban (288. s köv. 1.), BUDBNZ 
Ugor Alaktan 321., SIMONYI MHat. I. 224. 

A -na collectiv képzős számnevek a votjákban rendesen 
személyragosan fordulnak elő. De MUNKÁCSI téved, mikor id. 
értekezésében (Bud.-Alb. 290.) azt állítja, hogy «a votjákban a 
collectiv számnévképző csakis személyragozva fordul elő». Ken-
d e s e n személyragos, de nem mindig. Pl. kikna pal mind a 
két oldal: kikna pal-durtiz kutsa soraz birto mindkét oldalánál 
fogván a közepébe betolom. M. tm. 53. (Bár megjegyzendő, hogy 
MUNKÁCSI és WICHMANN szövegeiben ez az egyetlen példa a -na 
képzős számnevek ilyen használatára). 

(Feltűnő, hogy WIBDEMANN zűrjén nyelvtanának 47. lapján 
a votj. voténa (allé insgesammt), kykna (zu zweien, beidé) szók 
-na végződését képzőnek mondja, holott ugyané könyvének 154. 
lapján az instrum. ragját látja benne). 
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ban találtad, nem gazdagodol meg; — ha bika alakjában talál
tad : valamiféle baj lesz; — ha ember alakjában találtad: igen 
szerencsétlen is leszel, meg is bolondulsz. M. bab. 1. | kysnoen 
soje voziljam sie hatten sie als Weib. WIED. 156. (Votj. 
nyelvt. 31.)*) 

A t á r g y a s igéből képezett -m végű igenevet gyakran 
használják (különösen a létigevei együtt) állítmányul, még pedig 
s z e n v e d ő értelemben. Ilyenkor az igenévhez -n rag járul, még 
pedig mindig megelőző -i-vokálissal.**) Pl. 

ton kiz-vit'-pol norin sukkámin luod te 25-ször leszel 
megütve vesszővel. M. 143. | peresjosldn veram-seánizi Inmar 
kinigain ta$i goztámin az öregeknek mondása szerint / . köny
vében így van megírva. M. 57. | kuké val goétemin kniga 
a mikor a könyv meg volt írva. WICHM. II. 147. | pinalez muts-
kojaz vjlem ponemin gyermeke a kosarába volt téve, u. o. 
150. | maié ténad d'ér-sied tugaskamén? miért van a hajad 
összezilálva. M. 93. | lud-durti joz kis ka min a mező oldalán 
drót van húzva. M. tm. 136. | korka kotiriki zoltemjn gozi a 
ház körül kötél van húzva. WICHM. II. tm. 378. | lud-keclan 
pet-jiljosiz i'odes-no biziz iékaltamin a nyúlnak fülhegyei 
feketék és farka le van csípve. M. 119. | lud-kuéa korjos kaja-
min a mező hosszában gerendák vannak elhányva. M. tm. 121. | 
korkaiez pitsdmin a szoba ajtaja be van zárva. WICHM. II. 151. 

Éppígy: pop düde-dorá ménésa düdijáz azvesdn-no zarniján 
termámén ad$á a pap odamenvén a szánhoz, ezüsttel és 
aranynyal látja megtelve. M. 92. | Mikalla van ééjos odik l'ukén 
kél'Vésa v andiskdmén ad$á Miska valamennyi juhot egy ra
kásban heverve összekaszabolva látja. M. 89. | tatén van éskaljos 
odik tűkén killésa Vandámén adgá itten látja, hogy mind a 
tehenek egy rakáson heverve, össze vannak kaszabolva. M. 90. | 
naa sundukistiz aslestjz diése no addze oig seregez vandemjn meg
nézi a ládában ruháját és látja, hogy egyik sarkán egy darab 
(tkp. egy sarka) ki van vágva. WICHM. II. 162. Ezekben a mon
datokban a termámén, vandiékámén stb. alanya a főigének (adéá 
látja) tárgya. 

*) Vö. ragtalanul: tan kuso azs viro éotiékom puris taga 
so bringen wir vor der Heuernte als Blutopfer einen grauen 
Hammel dar. WICHM. I. im. 31. 

**) Nem lehetetlen •— bár nem valószínű —, hogy ezek 
az alakok inessivusok, azaz az inessivus -i-n ragjával vannak 
ellátva. — Vö. ezeket az instrumentalisokat: piZemen, pestemen 
mit Braten, mit Brühen. WICHM. I. d. 426., sumpotemeniz vor 
Freudé. U. o. d. 441. stb. 
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Ritkábban t á r g y a t l a n igéket is használnak így, termé
szetesen c s e l e k v ő jelentéssel. Pl. 

odigezlen kik kuiin tiliiez ullaú uis emin ps egyiküknek 
két-három tolla leesett. WICHM. II. 92. | minam kik kuiin tiliis 
ullan ui sémin lnoz én rólam (tkp. nekem) két-három toll fog 
leesni. U. o. | minam stariks kulemin ni az én férjem már 
meghalt (meg van halva). U. o. I. d. 455. | ut'e no pinalez, — 
v andemin, kulemin nézi gyermekét, — meg van ölve, meg
halt. U. o. II. 150. | tjnad keseg vjlad zoremin lo a te ré
szedre (földedre) essék az eső. U. o. 140. | uanmaz keseg vjls 
evei zoremin az eső nem esett mindegyik földre. U. o. 141. 
mu-vird potdm uzijed, borijed sundija, posja kis mamin a dom
bon kinőtt földi eper, bori-eper napon, melegen van megérve. 
M. d. 252. | kobistaiez val jun daltemín a káposzta nagyon jól 
sikerült. WICHM. II. 155.*) 

Végül még a kojen névutó segítségével körülírt essivust 
kell említenünk, a mely azonban, úgy látszik, nagyon ritkán 
fordul elő. Pl. 

guméraz-dauéraz nél-küj én uldmez potdm egész életén át 
szűzen (als Jungfrau) kívánt élni. Istor. 73. | nyl köiön als Jung-
frau; sukyr köiön als Blinder. WIED. 209. 

VÖ. zürj.: naja tijanly börjödysjasön loasny sie werden 
euch Eichter sein. WIED. 126. | najaös uzis'jasön adzis er 

*) Néha azonban az említett szerkezetekben ragtalanul 
használják az -m végű igenevet. Pl. menim kisno juanl tatis 
kildám nekem úgy van határozva, hogy innen kérjek feleséget. 
M. 77. | ta korkaldn kotérez kort-zaborán kotértám ennek a ház
nak a környéke vaskerítéssel van körülvéve. M. 92. | so gok* 
kisat-vilá tir istop puktam azon asztalkendőre teli palaczk van 
helyezve. M. d. 155. (u. o. több példa). | alténam medam Ulén-
gurt, zarnijam medam Ulen-gurt meg van-e aranyozva U.-g.? 
M. d. 262. | korka kotir d'ez kiskem a ház körül drót van húzva. 
WICHM. II. tm. 105. | o£o kesam eb^'ut-a? ist der Easen da 
nicht gepflügt? U. o. I. d. 329. | turtoiez buiam luijsá'u-ks bár
csak festve volna a kocsi rúdja. U. o. I. d. 154. 

A második helyen említett szerkezetet, a mikor az igenév 
alanya a főigének tárgya, néha ezzel a szerkezettel helyettesí
tik: tátin ves kartopka-mudz zarnijan sogiskdmzd adgisa, tuí 
sum-potitt'am itten látván, hogy az egész burgonyaföld aranynyal 
van befödve, igen megörültek. M. 109. j lud-kecles bertámzd 
sedsa, setdm kwarádniz ta$i keskoz a nyúlnak visszatérését 
észrevevén, csúnya hangjával így kiabál. M. 121. Ezekben az-m 
végű igenév főnévileg van használva. 
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fand sie schlafend. U. o. || m a g y a r : Kétszáz aranyat hoztak 
ajándékon neki. Born: Préd. 400. | A hit, valamíglen e vilá
gon jövevényen élünk, kötelezett és akadékos légyen. Pós: 
Igazs. 586. || f i n n : pienená poi kan a jo tunsin tuon miehen 
már mint kis fiú ismertem ezt az embert. BUD. Fny. 88. | he 
löysivat hánet elavaná = votj. soos settizy sojé luloen. AMIN. 
SUS. Aik. XIV, 2 25. stb. 

Az -ra-végű igenóv emiitett használatára vonatkozólag vö. 
BUDENZ Fny. 88 : «A keleti-finn nyelv gyakran nominativus he
lyett essivusba teszi a szerkesztett igeragozásbeli participiumot: 
hon on jo tüll unna ő már eljött (,mintegy el van jőve' MHak 
II. 305. on tullut) | mist' on rauta syntynynná miből szüle
tett a vas (on syntynyt) \ kun jonkun aikaa oli mentyna a 
mint egy ideig mentek volt (oli menty)». | hepo on s atuloit-
tuna a ló föl van nyergelve. MHat. II. 305. || «Az essivusnak 
tulaj donkép ilyen magyar szerkezet felel meg: aló ny er g elten 
álfo. MHat. II. 305. | Visszakészült a tatár. Dúltan mindeny 
nem volt mit enni már. Vör. 

5. F a c t i v u s (és m u t a t i v u s ) . 

Közvetlenül az e s s i v u s b ó l fejlődött. Eitkán fordul elő. 
ted'i tarakan jurtád is anan kildoz a fehér csótán házad

ban bajnak jelenik meg. M. bab. 23. | so ulepkyn luiz = finn 
hán túli eláváksi megelevenedett. AMINOFF SUS. Aik. XIV, a. 25. j 
karyskyny inmar nylpien Gottes Kinder werden. WIED. (Votj. 
nyt. 31.) | azlojos börlojosyn luozy az elsők utolsókká lesz
nek. Mát. 19, 30.*) 

Vö. z ű r j é n : mórt ön lony emberré lenni. WIED. 126. | 
ker sy nan kristoslön jaiön tedd ezt a kenyeret Krisztus tes
tévé. U. o. | tenyd sorniyd tenö vossaön kerö nyelved nyilván
valóvá tesz téged. U. o. | ti kerynnyd syjes razbojnikjasly o l a-
ninön ti azt latroknak barlangjává tettétek. Mát. 21, 13. 

6. P r s e d i c a t i v u s . 

Eitkán fordul elő. Eészint közvetlenül az essivusból fejlő
dött, részint pedig a factivusból. Vö. MHat. I. 296. 

Vu dure vuem no dugdem: vala asljze a d'a miien a víz 

*) Vö. ragtalanul S'olta-bakatir.. . gondlr kariékoz S'olta 
hőse medvévé változik. M. 63. | dusas kariékoz ölyvvé változik. 
U. o. || Vö. niláz asliz kléno karám a leányt feleségül vette (tkp„ 
tette). M. 70. 
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partjára ért és megállt; embernek (emberül) érzi magát. WICHM. 
II. 135. j nimatá sod in mar en őt Urának hívja. Mát, 22, 43. j 
önnimatská dysetyéjose n ti ne hivattassatok mestereknek. 
Mát. 23, 8. | ti suiékody mond dy sety s en inmaren-no ti en
gemet mesternek és istennek hívtok. Ján. 13, 13. WIED. (Votj. 
nyelvt. 31.)*) 

Vö. z ű r j é n : sylön en suse Mariaön anyját Máriá
nak híjják. WIED. 126. | Jisus, ködös Kristos ön nimödöny 
Jézus, kit Krisztusnak neveznek. U. o. | ortsysan veskyd mórt ön 
petködtse kívülről becsületes embernek látszik. U. o. | bydön syös 
gusasisön lydjöny mindenki tolvajnak tartja őt. U. o. | f i n n : 
Ett'ei se hanta muuna pitdisi Sall. Jug. XV. ne se alium pu-
taret, ne tekintené egyébnek (Kazinczy ford.). MHat. I. 297. || vö. 
m a g y a r : Ne vegye sértésül. Ar: MO. 2. 35. Te általános 
botrányul látszol énnekem. Győry V. Shak. XIII. 197. L. 
MHat. I. 297. 

7. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 

Az -d-n rag főfunctiója az eszközhatározó jelölése. A ma
gyar -vei ragnak felel meg; használata majdnem teljesen meg
egyezik a magyar -vei rag használatával. 

Az átmenetet a rag eredeti functiójáról, a helyhatározás
ról, az eszközhatározóra a következő példák mutathatják: 

cecizd sarbáán bin-gozi-kuza muzd legdm mézét egy ko
s á r b a n kötéllel bocsátotta alá a földre. M. 134. Vö. jirzá 
mesokin gurtaz nudm fejét egy z s á k b a n haza vitte. M. 
109. | korka vjljki pal-kuasen vetls láuft über das Hausdach 
mit Schneeschuh. WICHM. II. tm. 389. Vö. kwas-vilin vetldm 
hókorcsolyán járás. M. tm. 72. 

K o c s i n , l o v o n m e g y : emespi koske ognaz, műket 
roboien a vőlegény egyedül megy, a többiek kocsin.**) WICHM. 
II. 182. | ded'je'n-ke minim ha szánon megyünk. U. o. I. 136. j 
kuéo valdn por líktá tarka lovon cseremisz jön. M. 190. | 
sári vaXen IjktilTam sie kamen mit einem falben Pferde. WICHM. 
I. d. 426. | | Vö. dumsan-berá pinal-pijosén néljos v al-v élén 
husija méno busijdz kotérjané a séta után a legények és leányok 
a mezőre mennek lovon, hogy körüljárják a mezőt. M. 170. 

*) Vö. ragtalanul: azves poskes suiiad sekit poti'z-a? ezüst 
karpereczed karodon nehéznek tűnt-e? WICHM. I. d. 368. j 
bardovoi derem viiaad sekit poti'z-a ? szőtt inged nehéznek 
tűnt-e? U. o. 

**) műket roboien talán nem «die übrigen im Wagen», ha
nem «más, külön kocsin». 

I 
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Éppígy g y a l o g (tkp. l á b á v a l , l á b á n ) , s z á r n y o n , 
b o t o n j á r : éusto-kd bubi janid llktod-ká ha viaszos lábacs
káddal jösz. M. d. 257. | lemo-kd burdodníd llktod-ká ha 
pépes szárnyaddal jösz. U. o. | ta-berá pld In bléllom ezután 
gyalog fussunk. M. 112. | soíi lus val pjdjn vjzmj da konnte 
man zu Fusse hinübergehen. WICHM. II. 127. | puden liMtisa, 
vauén bertiskom gyalog jöttünk, lóháton megyünk vissza. U. o. 
I. d. 276. | varié poti zárni bodiien geschwind wanderte ich 
an dem goldenen Stocke. U. o. d. 369. 

Az eszközhatározó tehát a helyhatározói jelentésből fejlő
dött. De másfelől az állapothatározóval is érintkezik, mint a 
következő példák mutatják: guilt adamijos kijlnizl-no inmá 
sugozl vilcim a magas emberek kezükkel is égbe értek volt. M. 
53. | inmar tíasiem d'adraiez kimes eniz pitani kur-ke vormoz 
wenn er dem Donnerkeil des inm. mit seiner Stirne entgegen-
stehen kann. WICHM. I. bűv. 3. 

a) V m i v e l t e s z v a l a m i t . S z e r s z á m , e s z k ö z : 
valdá éuloan an utta, éezijdn ulla lovadat ostorral ne hajtsd, 
zabbal hajtsd. M. km. 4. j ~«main mistaskid, uromd?)) néukna 
uéám lls-vuán.» «Mivel mosakodtál, kedvesem?» «Reggel esett 
harmattal.*) M. d. 99, 98. WICHM. I. d. 436., 474. | «main 4ué-
kid, uromá?» nbad'ar-kwarán mon éuéki.)) «Mivel törülköztél, 
kedvesem?» «Juhar-levéllel törülköztem én.» U. o. | mar karod 
ta-berá tllln mit teszel most a világossággal? M. 142. | puká-pá 
so vli-vllln slnán slnasklsa az a hídon fésűvel fésülködve ült. 
M. 67. 

M e g é r i n t , m e g ü t stb.: uksoáz settlkld, sozijanid 
jotklsa so-bordl ta$l su midőn kincset találsz, ruhád előrészével 
megérintvén, így szólj hozzá. M. bab. 1. } ta kléno-murt kionaz 
karnanánlz gagni kutkíim ez az asszony a farkast ütni kezdte 
vederhordó rúdjával. M. 126. | mus-ku^o so kuldm murtlán jiraz 
zirln sukkám a méhesgazda egy rúddal ama holt embernek a 
fejére csapott. M. 134. | sokl kutkám-no jlr-pldsaz pl calán 
Ibám akkor fogta magát és puskával az agyába lőtt. U. o. j 
Vu-murt tűié potiz-7io N'uíás-murtdn izán Zugiéként? Uuckiz 
a Vu-murt kijött a tóból és kővel kezdett verekedni a N'idás-
murt-tal. M. 116. 

M e g k ö t , b e f ö d , k ö r ü l v e s z stb.: jlrzá kUno-klsdtán 
med binaltoz fejét kösse be asszonyi kendővel. M. '62. | éin po-
njkut goziien kerttjnj kule beim Einsetzen des Auges muss 
man (dich) mit dem Stricke binden. WICHM. II. 132. | tatéi klrtisa, 
sojd kabzd kurodn sogdm ide belebújtatva őt, egészen befedte 
szalmával. M. 126. | so gozijánld ta éurs izkdm nuráz potlrtl azon 
kötéllel azt az ezer versztnyi mocsarat vedd körül. M. bűv. 1. 

T e s t r é s z e k : kudlnlz sin minid adgiékod? melyik 
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szemeddel látsz? M. 115.*) | bur petinid-ka kilid ha jobb 
füleddel hallasz [valamit]. M. bab. 94. | nilma cilkak as kiji-
nim bitti-ug hiszen éppenséggel a magam kezével vesztettem el 
leányomat. M. 82. | badgém méjégo murtdz d'ér-sétiz késkasa 
nuldéné, mézékanéz Áugéné, p édj o s énéz Xogané kucka hajá
nál fogva czibálja a nagy bajuszos embert, hurczolgatja, öklével 
döngeti és lábával tapossa. M. 92. | girdam izaz ku-ká kiliníd 
pad karni bigatid-kd a mikor az izzó követ ki bírod lyukasztani 
nyelveddel. M. 185. | mar siú-gas jósén uckodé? minő szem
öldökökkel nézitek? M. d. 166. 

E l v o n t f o g a l m a k : . . . . seé-kabjos vuzama nízi mu-
zemdz sirmitsa, cisto so-dorá likto a fenevadak mind hozzá jön
nek, ordításukkal a földet rengetve. M. 52. | sulamdnid teldz 
etod fütyöléseddel a szelet hívod. M. bab. 99. | peresjos ez ni 
bi'gatile juirtUlini ódig ogzilt verámen kosemen az öregek 
már nem tudtak egymásnak szóval és parancscsal segíteni. 
WICHM. II. 146. | so-berd picaljosén ébélo, ébdm kwarajanezé 
uSajtandz kurdatiskomi) susa veralo azután puskákkal lőnek; 
lövésük hangjával, azt mondják, hogy a Sajtan-t ijesztik. M. 170. 

Vö. z ű r j é n : muködsö viysny izjasön némelyeket meg- • 
köveztek (tkp. megöltek kövekkel). Mát. 21, 35. WIED. 124. 

b) V a l a m e l y n y e l v e n s z ó l , n a g y h a n g o n s z ó l , 
v a l a m e l y h a n g s z e r e n j á t s z i k stb.: veralo urt-murtjos-no 
ássd kél énéz é beszélik [azt] a votjákok is a maguk nyelvén. 
M. 95. | kion lud-kec-korka-dord liktisa badgin kwarddn süni 
kutkdm a farkas a nyúlházhoz jővén, nagy hangon így kezdett 
szólni. M. 118. | jir-éi azlo-éedn-ik gogo-jusio kivarddn berdsa 
vagoz a hajszál az előbbi módra keserves-rimánkodó hangon 
sírva szól. M. 82. | ta pici kwarddn veraskd ez kicsiny hangon 
szól. M. 119. | ta d'umsan dérja néljos-pijos gurtldn ulla palásán 
kuckésa vanna pal gurt-pupá vutos kub ézdn s édes a van korkan 
dktésa vetlo ezen séta alkalmával a leányok és legények a falu
nak alsó felétől kezdve a felső részbeli faluvégig járnak minden 
házban hegedűvel játszva, énekelve, tánczolva. M. 169. | soos 
tet'űalo, . . . . kird'éalo ko't'mar pertem gólosén sie springen, . . . 
singen mit allén möglichen Tönen. WIOHM. II. 134.**) 

*) MUNKÁCSI megjegyzi, hogy «kudiniz ( t a l á n t é v e d é s 
e h. kudinid)»; csakhogy kudiniz nem harmadik személyű, ha
nem csak determinált alak. Vö. kudiniz sinminid mone 
ud'dzikod? WICHM. II. 162. 

**) Vö. ukata tué kiregzd sudoz még hangosabban játszik 
hárfáján (tkp. játssza, hangoztatja hárfáját). M. 139. | kiragdz 
sudni a hárfán játszani, nrpaTt Ha rycjraxT>. M. 141. 
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Vö. m a g y a r : Mindnyájan hallottuk őket szólni a mi 
nyelvünkön. JordC. 710. | Kinek lantján szivem szerint fog 
zengni éneke. Czuczor: «A legszebb ének». 

K á r t y á n n y e r , v e s z t : nulesnuina mar kartaien 
utjtem no ütem no mit vesztett és nyert az erdei manó k á r 
t y á n . WICHM. II. 128. | ta ket'sjosti utjti kartaien permskoi 
tjattsamurtlj diese Hasén habé ich d u r c h K a r t e n s p i e l an 
den Perm'schen Waldgeist verloren. U. o. | Vö. kartaan sédéné 
kártyázni (tkp. kártyán, kártyával játszani). M. VotjSz. 499. 

M e g i s m e r : vumurtez todmalod soiin, solen luoz patt'an 
keturdesiz kot %i%t a vu-murt-ot arról ismered meg, hogy bal 
oldala kissé nedves. WICHM. II. 119. | vot ton main todmalod 
íme, te miről ismerhetsz meg. WICHM. II. 92. | pis-pu todyny 
lua as p o temen a fa az ő tulajdon gyümölcséről esmértetik 
meg (KÁR.) Luk. 6, 44. 

Vö. m a g y a r : Minemű jegyökön ismertetik emberben az 
igaz bölcseség. ErdyC. 517. | Megismerte Vidot szép fegyverén. 
Zr. 6. 83. 

c) E l l á t v m i v e l : f}ec nilin-piján, $ec pudoan-zivo-
tán taza uiá, vordá jó gyermekkel, jó lábas jószággal lássatok 
el, tartsatok el egészségesen. M. ím. 3. b) \ tir sldán-nanan, 
tlr kotirásán uí-vorcll bő itallal, étellel, bő csészével láss el, 
tarts el [bennünket]. M. 150. | kin mone disen ut'oz? wer ver-
sieht mich mit Kleidern? WICHM. I. d. 458. j disen soiostj 
ut'ono el kell őket látni ruhával. U. o. d. 457.*) 

M e g v e n d é g e l , t á p l á l , e t e t ; j ó l l a k i k stb.: pottem 
berazi ta uzir murt so musireniz sektam miután kihozták, ez 
a gazdag ember megvendégelte Őket azzal a méhsörrel. WICHM. 
II. 82. | perkinoez veigato síden nánen, veiiin a p.-t levessel, 
kenyérrel és vajjal vendégelem meg. U. o. I. im. 63. | vedin-
kUno tabanániz sojoslz íudoz a boszorkányasszony lepényével 
eteti őket. M. 81. j valiosmes surdj séziien, turjnen; aslemes 
iui'di pizemen, pestemen lovainkat tápláld zabbal, szénával; 
bennünket táplálj sülttel, főttel. WICHM. I. d. 426. | cué-sari 
valmá mon kwajáti das-kik-no méskal s él alán sárga lovamat én 
hizlaltam tizenkét méskal sóval. M. d. 116. | slrkániz-jugánlz 
sisa-jusa med kudfiom ocsujával, törekjével hadd lakjunk mi jól, 
evén, iván. M. 161. 

Vö. m a g y a r : Varjak hízzanak mind a kettő húsán. Sár: 
Tromb. 40. | Tisztátalan dögön ne etessétek a községet. Mel: 
SzJán. 409. 

d) M e g t ö l t , m e g t e l i k : kütsáz pérsam silán térésa, 

*) uí- alapjelentése szintén «néz, szemlélő. M. VotjSz. 91. 
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MikaUa nos-ik dumsané mind miután jóllaktak (hasukat meg
töltvén) a sült hússal, Miska ismét sétálni megy. M. 93. | cortjos 
sillapaáz, uksoán düde téros luetos, térrnéto az ördögök töltik 
a sapkát, mig a szán tele nem lesz pénzzel. M. 91. [ ta-birs 
mi zarédit karim puskaiez vekt'si puil'dien ezután az ágyúkat 
kis golyókkal töltöttük. WICHM. II. 177. | putskazy tyrmyteé 
talaskonen kryíen no belől rakvák ragadmánynyal és mér-
téktelenséggel. Mát. 23, 25. 

Néha tiros «tele vmivel» csak hozzáértendő: kind-kd 
pett'ani kutkon-agin tuno-pettaé niris kijaz istopka v in dán libo 
vej in kutsa, tagi susa peffiani kutkd mielőtt valakire ráolvasni 
kezd a varázsló-ráolvasó, előbb egy pohár pálinkát vagy vajat 
(pálinkával, vajjal) vévén kezébe, így kezd ráolvasni. M. 177. | 
tusty vöjen ein Gefáss mit Öl. WIED. Votj. nyt. 31.*) 

Vö. z ü r j . : tyr lyjasön angefüllt mit Knochen. WIED. 
125. | bostys doz tyrtys vaön er nahm ein Gefáss, füllte es mit 
Wasser. U. o. 

e) D i c s e k e d i k , k é r k e d i k v m i v e l : adami... aéloles-no 
ukata sug u$,án usjaskám az ember az előbbinél is bajosabb 
munkával dicsekedett. M. 70. | korka sörad iskáned úureniz 
no lusiaskoz hinter deinem Hause ist deine Kuh auf ihre Hör-
ner stolz. WICHM. I. d. 327. | mali ton monenim danjaskiskod? 
warum tust du mit mir gross? U. o. II. 167. | ta-berd uljtoéad 
no monenim da'újdski hernach kannst du dein Lében láng 
mit mir gross tun. U. o. 168.**) 

f) Az á ra t , melyen valamit v e s z n e k , m e g s z e r e z n e k , 
a d n a k , szintén -d-n raggal határozzák meg: mon kírtjqlo, da
nán bq,stdm güjd evei én énekelek, énekem nincs áron véve* 
M. d. 163. | pináu gim daur ug ódig daur, dune'n-ke no kus-
kod, ud se'tti; dunen giné settini soiosiz ug/ az ifjúság bizony 
csak egyszer van itt (csak egy idő); ha pénzért keresed is (akar
nád megvenni), nem találod; csak lehetne őket (az ifjúság éveit) 
pénzért kapni! WICHM. I. d. 366. | luisal vuzany ta miroez 
badzim dunen eladhatták volna nagy áron e kenetet (Kár.) Mát. 

*) Igen gyakran ragtalanul használják mellette a főnevet r 
kor-gid tírjos cuz valjos az istálló tele sárga lovakkal. M. d. 63. j 
cumjos tirjos apajjos a hálókamrák telvék nénikékkel. U. o. L. 
I n e s s i v u s 7. IV. || Más szerkezettel: cortjos sitapad térő az 
ördögök töltenek a sapkába (pénzt). M. 91. | nan gurd űr ám a 
kenyérnek a kemenczébe tevése (töltése). M. tm. 50. || te'rá sila-
pamd töltsétek meg a sapkámat. M. 91. 

**) Vö. asliékid niuide uisiaékod du lobst deine Tochter 
(acc). WICHM. I. d" 328.~ 



A LOCATITüS-FBLE HATÁROZÓK A VOTJÁKBAN. 4 3 3 

26, 9. | sari vau bastim uksoien sárga lovat vettünk pénzért 
(pénzen). WICHM. I. d. 252. | aksáánim kíjar basti pénzemen ubor
kát vettem. M. d. 107. | adami vuzaz suirs maúeten usizs az 
ember ezer rubelért adta el boronáját. WICHM. II. 114. | okzá 
vuzalom surisan, éüan egyet (t. i. verebet) eladunk ezer 
(kopéká-)ért, százért. Gavr. d. 4. | kondonen u£as uno bastem, 
kik koniien u£as öéet bastem a ki egy kopékáért dolgozik, sokat 
kapott, ki két kopékáért dolgozik, keveset kapott. WICHM. II. 
km. 49. | azves-no zundds kistéti narak-no vekéi kondonan 
ezüst gyűrűt önttettem mindig egy kis kopéka árán. M. d. 120. 

Vö. z ű r j é n : nöbysny syjön mu vettek rajta földet. WIED. 
125. | kyk y£ vuzase kuim saitön két juhot három rubelért 
adnak el. U. o. || m a g y a r : Ugyan áron (== votj. dunári) ve
szem meg tőled. MA: Bibi. I. 302. | A mi vizünket áron ittuk, 
a mi fáinkat pénzen vettük. Tóth J. IstN. 79. | Nekem nem 
kell az üdvösség, árán a te szép lelkednek. Tóth K. Költ. 78. | 
Annyit ér a marha, a mennyin eladhatni. Kovács: Közm. 
135. | Bécsbe egyet két forinton tartottak. Lev. II. 32. 

g) Néha az -d-n rag a cselekvés t á r g y á t jelöli. Bizo
nyos igéknél a t á r g y egyszersmind e s z k ö z e is a cselekvés
nek : pl. kövei hajigál és köveket hajigál stb. Pl. 

gigiras pininim gigírto, kui bikinim sonalto, kiger 
sit'ánim palkkalto csikorgó fogammal csikorgatok, hosszú far
kammal csapintok, híg szarommal fecskendezek. M. 121. \jir-
josiniz sonaltisa az ő fejeket hajtogatván (Kár.) Márk 15, 29. | 
guMm vudn vüa paéad-kd, kwag zoroz ha nyáron vízzel felfelé 
locsolgatsz, esni fog az eső. M. bab. 47. | Süni vedra-úr vudn 
adamilán mirddn pottdm tilaz kistoz Sunyi egy teli veder vízzel 
leönti (tkp. önt) az embernek nehezen meggyújtott tüzét (tü
zére). M. 139. | mus-tubis adami lekdnlz kuldm murtlan jiraz 
pirak tirdniz leadni a mézszedő ember dühében egyenesen 
a holt ember fejéhez ütött (tkp. dobott) fejszéjével. M. 134. j 
dindéi . . . . adamiiez tsapkisen lezani kutiskem a róka szilánkok
kal kezdte az embert megdobálni. WICHM. II. 105. j dé. esso 
isap kisen leiem a róka ismét szilánkot dobott. U. o. 108. | 
inmarlen voíez potem-no tir en leiem isten megharagudott és 
utána dobta fejszéjét. U. o. 77. j adami souen kimisaz sur-puno 
pukitseniz ipsa leiem der Mann schoss ihm einen mit einer 
Hornspitze versehenen Pfeil vor den Kopf. U. o. 86.*) | banadi 

*) Vö. Mardan-ataiez pukitsen ibiuiini kutiékil'l'am M.-
a.-ra (acc.) nyilakkal kezdtek lőni. WICHM. II. 100. | adami 
pitsáueniz ibem pauesmurtez az ember az erdei manót 
meglőtte puskájával. WICHM. II. 84. \ jir-pldsaz piéaldn ibdm 
puskával az agyába lőtt. M. 134. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 29 
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be zen zi'rdzeuis kenjetek festéket arczotokra. WICHM. I. d. 134., 
135. Gavr. d. 322.*) [ Mikal'l'a giráz süzijánéz borzasa, ki jen ez 
serpaltd M. eltakarván ruhája aljával a súlyvasat, kezével egyet 
lódít. M. 91. | vuiiniz vösdskom régi [kenyeret] áldozunk. WICHM. 
I. im. 2. 

Vö. m a g y a r : Láttának engemet és fővel rdztanak (mo-
verunt capita sua). KesztC. 306. | Hogy kövekkel és ganaj-
jal ki nem hajigálnának az városból. Mon: KépT. 48b. f Hozzá
tok hatni nem nehéz, mint nyíllal a merengő holdba lőni. 
Szenv: Messz. 172. \ ökrökkel és ür ükkel áldozom te ne
ked. KulcsC. 153. || v o g u l : jüntép-sam-n á l é l lista pánczélszem 
nyilát rálőtte. VogNGy. I. 13. | yansdn na'Ír él tot vaytáln hímes 
nyerget vess ott rá. U. o. II. 327. || o s z t j á k : man nwnat kegeat 
medem én neked kést adok ( = téged késsel ajándékozlak meg). 
PATK. Szót. 72. | mant evejat ent mejöt, pagát ent mejöt nem 
adott nekem leányt, nem adott fiat. PATK. Irt. Ostj. II. 102. 

h) Az -d-n ragnak még egy feltűnő használatáról kell itt 
megemlékeznünk. A p a s s i v u m és vele egyértékü kifejezések 
mellett néha -d-n raggal jelölik meg a cselekvőt. Az élő nyelv
ben . ~ úgy látszik — ez a szerkezet alig fordul elő. 

Átmenetül az igazi eszközhatározóról erre az eredethatá
rozóra az olyanok szolgálhattak, mint: kiUs giné mjnam azbars ? 
kotjra kotjrtemin kirpit'snoi síenaien milyen csak az én udva
rom ? Köröskörül téglafalaktól (a ném. fordítás szerint von Zie-
gelwdnden) van körülvéve. WICHM. I. d. 441. || Vö. ttloiez ben 
kitin? zek tir en kor állam wo sind die Flügel? Sie wurden mit 
der grossen Axt zerhauen. U. o. d. 449. 

ketse go£jamyn val való todysjosen mint meg volt írva 
az előretudóktól. Márk 1, 2. (WIED. Votj. nyt. 29.)**) | zakonez 
Moisejen sotemyn val a törvény Mózes által adatott (Kín.). 
Ján. 1, 17. | kudyz kyltem lulen kur-adze welcher durch einen 
stummen Geist leidet. Márk 9, 17. (WIED.) 

Vö. z ű r j é n : byd jözjas ön mustömtöma loannyd minden 
embertől gyűlöltetni fogtok. WIED. J 24. j dukön kyrö nuodöma 
völy a Lélek által a pusztába vitetett. U. o. || o s z t j á k : %dtem 
yoina savila? házam kitől őriztetik? AHLQV. 5. | tabetmet 
ürtne it págdái tu a hetedik hőstől ő leveretett. PATK. Irt. 

*) Vö. kuutem murtjos uuilan sotem puduueé virzs o'zi 
mugorazi ziráuo viuiem die Verstorbenen hatten so ihren Kör
per mit dem Blute des geopferten Viehes geschmiert (a vérét 
testükre kenték). WICHM. II. 75. 

**) Vö. prorok-vamán o.éé süsa goítiskdm így vagyon meg
írva a prófétánál (KÁR.) (a próféta által) Kaz. Mát. 2, 5. 
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Ostj. II. 2. | Isus jem'ing l'ilna tuv'im us tal tagaja Jézus a 
szent lélek által vitetett puszta helyre. HUNFALVY NyK. XI. 
178. || m a g y a r : Kísértetekkel háborgattatol. VitkC. 68. | 
Az bűnösek inkább térnek [== téríttetnek] istenhez az kegyes 
beszéddel, hogynem az kemény jegy el mm el. VirgC. 48. 

i) Végül az -d-n ragnak még egy különös használatáról 
kell itt szólnunk; t. i. az e s k ü v é s t jelentő kifejezésekben az 
•d-n rag mintegy az esküvés eszközét jelöli. PL önkargaéky 
inen~no muzemen-no ne esküdjél se az égre, se a földre. Mát. 
5, 34. 35. | kutyékyz inmarlen nimynyz sezskyny kezdett isten 
nevére [esküdve] tagadni. Márk 14, 71. 

Ez a szerkezet, úgy látszik, csak az evangéliumfordításban 
fordul elő. Az élő nyelvben rendesen a ponna névutót használ
ják, pl. Inmar-penna, hindi-penna, toleg-penna, nand-penna, tild-
penna, logono muzemá-penna, ag ulond-penna ta ugáz ej kar 
Inmarra, a napra, a holdra, kenyeremre, tüzemre, tapodó föl
demre, hátra levő életemre [mondom], ezt a dolgot nem tettem. 
M. 192. 

Vö. z ű r j é n : kor kody jorsás öltarön, syja ninö'm, a kody 
jorsás kozinön valaki esküszik az oltárra, semmi az, de valaki 
esküszik az a jándékra . . . . Mát. 23, 18. | zaklinaita tenö lolja 
jenmö'n ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. WIED. 
125. || m a g y a r : Hamisan esküdtem oltáron, ereklyén, ke
reszten, kézen. VirgC. 5. || Vö. a latin per hasonló használatát. 

8. E g y é b m ó d h a t á r o z ó k . 

a) Az -d-n ragos határozó a cselekvés m ó d j á t jelöli. Pl. 
utcasa, utcasa mlrdán surds-vilti koskis gersok-vuzasdz 

settám keresett, keresett és nagy nehezen előtalált egy házaló 
fazékárust. M. 142. | adamijosld?i solíkánizi mirddn, mirdan
gina ustdk klli az embereknek bűnei miatt csak nagy nehezen 
lehetett, hogy le nem estem (csak nehézséggel maradtam le-
esetlenül). M. 72. ] kwaner Süni gurtaz mirddn bertoz szegény 
Sunyi nagy nehezen hazatér. M. 139. [ Sajtan mirddn vuldn 
piddsaz vuám Sajtan nagy nehezen a víznek fenekére ért. M. 
49.*) j ta adami kot muzem-vilin tu& éugdn til pottinl turttoz 

*) Vö. ta-berá gézé-bédsa murtdz mérdám lulán gid-kapk'-
aéd vuttd ezután a köröm nagyságú embert félholtan (tkp. alig 
leiekkel) az istálló ajtaja elé viszi. M. 93. | mird dm piroz uzir 
in-dunjaá a gazdag nehezen megy be a mennyországba. Glaz. Mát. 
19, 23. Ezekben a rag elhomályosult és egységes szónak érzik 
a ragos alakot (ámbár lehetséges, hogy mirdám egy igének -m 

29* 
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ez az ember nagy bajjal igyekszik tüzet gerjeszteni a nedves 
földön. M. 139. | ta sebet-korka arlé-bédd gurt-kuza rddán mu-
zon korkan lud ez a sebet-ház minden évben sorban más-más 
házban szokott lenni. M. 171. | lizen no gorden disdskemnios, 
rniíam apaiios ebö-ui-a ? a kék és vörös öltözetűek (tkp. kéken 
és vörösen öltöztetettek), nem a mi nénéink-e? WICHM. I. d. 
186. | tsuéen no voéen diédskemnios jené gelb und grün an-
gezogenen (Kinder). U. o. d. 139. | so-vamdn vedln-klsno tu& 
kanildn ej blgatsal potnl azon (a folyón) a boszorkányasszony 
igen könnyen nem tudna általjutni. M. 82. | kanildn puknl 
kényelmesen ülni. M. VotjSz. ÍSi . J kapcijdn v. kanildn 
vo$nl kényesen bánni vlkivel, elkényeztetni vlkit. M. VotjSz. 
674., 122. | kapcijdn ullni erlk sotlsalid-kd adnál bár [nekik] 
módot, hogy könnyűséggel élhessenek. M. 163. | vozojos umoiin 
giné saldatles kirosse baétilí'am a vo£o-k nagyon ügyesen elvet
ték a katona keresztjét. WICHM. II. 135. | ... .umoijn orűiliz 
sepjosti óvatosan elment a kalászok mellett. U. o. 142. 

Vö. m a g y a r : Magasan repül a daru, szépen szóL 
Népdal. | Ugy-e gyöngyén gyün most [a ló] = szépen, gyönyö
rűen (Nép, B.-Füreden). MHat. I. 207. || Teljességgel semmi
képpen nem akarja. DebrC. 206. [ Mind egy móddal legyenek 
leírva. Kaz. Lev. I. 242. 

b) Eitkábban fordul elő az ú. n. f i g u r a e t y m o l o g i c a . 
Pl. ötén kértfasa, dktésa türlé sédondn sédo ottan énekelve, tán-
czolva különféle játékot játszanak. M. 169. | kulonen med kuloz 
halállal haljon meg. Mát. 15, 4. (WIED. Votj. nyelvt. 29.) || vö. 
minikiz uir sinkil'iien bó'rtsa minoz, bertikiz duin éinkiHien 
börtsa bertoz odamentében gennyes könynyel sírva megy, vissza-
jöttében tiszta könynyel sírva jön vissza. WICHM. II. tm. 132. 

c) Kivételes az -d-n ragnak a magyar -ként ragnak meg
felelő használata: kizdm-palkkdmjosmd udaltltl, azves-éedn tisati, 

képzős igeneve; vö. luékdm titkon, alattomban). Mert hogy iga
zán létezik a ragtalan szó (a mit WIED. állított: mlrd «Gewalt, 
Zwang, Anstrengungw, de MUNKÁCSI kétesnek tartott), bizonyítja 
WICHM. 339. dala: pesaiis, todimts aés mirt sotiskod ug nagy
atyám, erővel ismeretlen helyre adsz (küldesz). Éppígy WICHM. 
II. 82. suuos viiuisen mirt-mirt kiskisa pottitt'am . . . . musir-
bekíséiez ők fölülről nagy erőlködéssel húzván, kihozták a méh-
sörös hordót. Ezekben mirt már ragtalan határozószó, éppúgy 
mint pl. kizdm dumd-nanmd bur potté elvetett gabonámat, éle
temet növeszd ki jól. M. 169. | seéiiez bur med potoz a zab 
nőjjön jól. WICHM. I. 138. \jun éogasa erősen megintve. M. 
118. stb. stb. 
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kamU-kuroán kurojati a miket elvetettem, elszórtam, termeszd 
dúsan, magoztasd [olyanná], mint az ezüst, sarjaztasd [olyanná], 
mint a nádszál. M. im. 7. | tsukna d£u£am sundj pala, tel lopa-
tazs kutisa, tellj pumit pal'ikisa zarnien azvesen med piístoz 
wenn wir uns des Morgens gegen die aufgehende Sonne stellen 
und die Worfschaufel ergreifen und das Getreide gegen den 
Wind werfen, mögen dann die Korner wie Gold und Silber 
glánzen. WICHM. X. 147. 

d) M é r t é k h a t á r o z ó k . Közvetlenül az eszközhatározók
ból indultak ki, «a mennyiben a mértekek, melyekkel mérünk, 
a mérésre eszközül szolgálnak, azokkal eszközöljük a mérést», 
pl. iuizs punjen bastem, puni vistem wenn du (aus dem Kasten) 
mit dem Löffel Getreide nimmst, so siehst du keine Spuren 
nach dem Löffel. WICHM. I. 133. | kigé mertanán mertadé-ká, 
tiUedlé-no écdan mertaskoz a minemű mértékkel mértek, olyan
nal mérnek néktek. Kaz. Mát. 7, 2. 

Már igazi mértékhatározók a következők: 
istopán no giniján vinadás juom! sal'kkádn-no dini

jein surdds juom! egy palaczkot és felet iszunk a pálinkátok
ból! Egy kártust és felet iszunk a sörötökből. M. d. 189. | odik 
punijdn séd-ka siómé ha egy kanál levest eszünk. M. d. 178. | 
miiem aslemli no surmes jujni ug vedraien ug so'to mi nekünk 
magunknak sem adnak sört vederrel inni. WICHM. II. 167. | 
kikte'tíze jwem bére kuriz vedraien mikor a másodikat meg
itta, vederrel kért sört. U. o. 166. | soli vají'zi stopkaien sur 
hoztak neki egy pohár sört. U. o. j arsinen ars inén uko 
bastimi több rőfnyi paszomántot vettünk (több rőffel vettünk.. .) . 
U. o. I. d. 94. | o'ido apai bazárt tuirli burisin bastini; tuirli 
burüsin m%skáuen [gyere,] leány, a vásárra különféle selymet 
venni; különféle selymet [veszünk] zolotnyikkal. U. o. d. 207. j 
ubodn, ubodn vo£ sugoned egész kerti ágygyal van zöld hagy
mád. Gavr. d. 32.*) 

Vö. z ű r j é n : ötlvvam vedra kujmön szedünk három ve
derrel. NyK. XVII. 381. || m a g y a r : Maradna az morzsalékokban 
hét kosárral. Zvon: Post. II. 185. ] Majd elválik, hány zsák
kal telik. Népk. II. 414. [ Nem adnál el az eszedbül egy gy ti
sztivel? Nyr. IV. 177. 

*) De vö. ragtalanul is : so bjdes vedra vinaiez juiem egy 
egész veder pálinkát ivott. WICHM. II. 167. | odik no carka ka-
baktás sotsaldé-ká ha egy pohárka korcsmai pálinkátokat adná
tok. M. d. 181. || Süni vedra-tir vuán ad'amilán mirdán pottdm 
tllaz kiétoz Sunyi egy teli veder vízzel leönti az embernek ne
hezen meggyújtott tüzét. M. 139. 
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e) T e k i n t e t h a t á r o z ó k . Azt fejezik ki, mire nézve, mi
lyen szempontból állítunk valakiről valamit. Pl. 

kék pédénédé-no cutiskodé két lábatokkal sántíttok. Istor. 
56. | ton djriad dzété ulim kot main a meddig éltél, jól éltünk 
minden tekintetben. WICHM. I. d. 455. | gidam mjni'm-ke, vU-
kimon maialt'sktmon gonen tusén, kalikli usiamon veramon, 
voZiáskimon kad éot gib (uns) eine so]cbe Herde, dass wenn wir 
in den Viehstall gehen, es der Mühe lohnt, sie zu betrachten 
und zu streicheln, sowohl was auf die Haare als was auf den 
Wuchs ankommt, dass sie von den Leuten gerühmt, erwáhnt, 
beneidet würde. WICHM. I. im. 30. [ kuié, puffé jjrsiien, kwz 
ted'j disen, dzuzjt peres murt kad' hosszú, szürke hajával és 
hosszú, fehér ruhájában magas öreg emberhez hasonló. U. o. 
II. 142. | so kysno val vyiyen Sirqfinikianysen vala az az asz-
szony Siró-Fenicziának tartományából való, nemzetsége szerint 
(KÁR.) Márk 7, 26.*) || odik nénallé odik-odik teykáán tupaskésa 
megegyezvén (megalkudván) egy napra egy-egy tallérban. Kaz. 
Mát. 20, 2. (M. VotjSz. 380.) 

Vö. m a g y a r : Szólással és nyelvvel idegen vala. DomC. 
96. | Fél lábával sánta (Göcsejben). MHat. I. 385. | A tábor 
hatalmasb erővel, mint számmal. Ar: (csal. kiad.) II. 387. 

Névutók. 

1. sámán (a, sarapuli, malmysi, kazáni nyelvjárásban; úamen 
a malmys-ursumi, beszermani, glazovi nyelvjárásban), samin 
(glazovi nyelvj. WICHM. II. 130.), éain (jelabugai nyelvj.; saiin 
jelabugai nyelvj. WICHM. II. 92.), sean (sarapuli, malmysi nyelvj.) 
szerint, módjára, hasonlóan, mint (sam szokás, tulajdonság, mód, 
természet, minőség. M. VotjSz. 447.). Példák a rendes hasz
nálatra : 

vaékala dirja nlml-kut-no ad'ami-seán veraékoz hajdani 
időben a szúnyog, légy is ember módjára beszélget vala. M. 
131. | peres murt-samán kesaskéné kucká öreg ember módjára 
kezd kiabálni. M. 94. | durinci majsí-seán maipasa... a darázs 
úgy gondolkozván mint a vadméh... M. 58. | kilzá blttlták Bur-
sin éu£ val-vllaz tátcisa t'uo-seán vorttoz szavát be sem fejezve, 
B. sárga lovára pattan és nyílként nyargal el. M. 61. [ por-jlrjos 
kubista-jir-seán uso a cseremisz fejek káposztafő módjára hul-

*) Bészben eszközhatározó, de részben már tekintethatá
rozó pl. a következő: bldglm aksej kazna tlrni med jurtod 
naiián, íivotán, musán a fölséges császár kincstárát kifizetni 
segíts gabonával, marhával, méhhel. M. im. 6. c). 
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lanak. M. 62. | kion viztam-samdn ^icild/ii korkastlz peggám 
a farkas esztelen módjára kimenekül a rókának házából. M. 
125. | gorod-kugo sundi-dmes^pi-úedn ke$it purtijís pezié pwtija 
piram a város ura, úgy mint a nap sógora, egy hideg katlan
ból forró katlanba ment. M. 72. | kuraged ataz-sedn-kd corjaz, 
isan luoz ha tyúkod kakas módjára kukorékol, baj lesz. M. 
bab. 15. 

Éppígy: ud-murt-sedn vesasko votják módra imádkozom. 
M. 67. | ud-murt-éedn vesaskini kutkdm votják módra kezdett 
imádkozni. U. o. 

E példákban a mondat a l a n y a volt a hasonlítás tárgya. 
De gyakori az az eset is, hogy a mondat t á r g y á t hasonlítjuk 
valamihez. Példák: 

sojd kinli-kd semna-puékad vuzam-sedn sot azt add oda 
valakinek családbelijeid közt árú módjára. M. bab. 75. | kizdm 
jumá-nanmd uzídd, boridd-sedn kismati, muHati elvetett ga
bonámat, életemet érleld és magoztasd (tkp. bogyóztasd) úgy, 
mint földi epredet, fcori-epredet. M. 152. | nin-pudz-sain, bad~ 
pudz-sain pusjitisalid-kd, uzijdz sain kismatisalid-ka, bori
ja z-s a in Qoinzíisalid-kd vajha felhajtanád (t. i. az elvetett magot) 
mint a hársfát, vajha mint a fűzfát; vajha érlelnéd meg mint a 
földi epret, vajha fejlesztenéd ki, mint a &orl-epret. M. 162. | valdz 
ton pici majdíkd-sedn-gind pid-kuspad paékatid-no, tué gog bizid 
te a lovat mint valami kicsiséget lábad közé szorítottad és igen 
gyorsan futottál. M. 112. | gurta pírié cerdz-curdz tuzondz-sain, 
lis'-vudz-sain nulds-sori, cabísori lezisalid-kd a faluba menő 
betegséget, kórt hajtanád bár mint a port, mint a harmatot 
erdő mögé, sövény mögé. M. 163. 

Ritkán vonatkozik a hasonlítás a mondatnak egy más ré
szére, pl. mon soles jirzd atasles-sedn 4ogo én leütöm a fejét, 
valamint egy kakasnak. M. 71. | mali nos tenld rninam ajilan 
ad'ami-sedn vetlamez küld? ugyan minek kell neked, hogy az 
én atyám ember módjára járjon? M. 78. 

Gyakran a samdn cselekvést jelentő elvont főnévhez járul, 
és a mondat igéjében kifejezett c s e l e k v é s van hasonlítva az 
elvont főnév jelölte cselekvéshez. Pl. 

kipildn veram-sedniz-ik surds-vilin tijdz settdm a fatönk 
mondása szerint az úton tavat talált. M. 69. | ad'ami Inmar 
veramez-seán kulild az ember Inmar mondása szerint meghal. 
M. 52. | veramed-sedn med luoz legyen kívánatod szerint. M. 
54. j so murt obida kosem samen karem az az ember az erdei 
manó parancsa szerint cselekedett. WIOHM. II. 56. | Noj-kisno 
Sajtanldn disdtdmez-sedn sur peztisa kartdz kudgítdm Nojné 
Sajtannak tanítása szerint sört főzvén, férjét lerészegítette. M. 
51. | mon pinal viztdm murt, vesaskini-no kuldez-sedn ug va-
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laski én gyermek, esztelen ember [vagyok], nem tudok imád
kozni sem, a mint kellőne (tkp. kell-je szerint). M. im. 1. a). \\ 
f i g u r a e t y m o l o g i c á v a l : oéi ulon sain ulsa vilsa ta nos 
val uü'sáni minem igy élve, ismét lovát keresni ment. WICHM. 
II. 94. 

A következő két mondatban feltűnő a puszta -d-n rag 
használata (inkább sámán névutót várnánk ott): ódig gwtls kik 
saldatjos llkto vjlem pusen gurtaz egy faluból [való] két katona 
sors szerint (a német ford.: der Entscheidung des Loses ge-
máss) haza ment. WICHM. II . 134. | mynam dysetonen med 
uloz er lébe nach meiner Lehre. WIED. Votj. nyelvt. 32. 

sámán határozószókhoz is járul : vor azla seán-ik val 
vilin vorttilá a tolvaj épp úgy nyargal a lovon, mint előbb. M. 
134. | gici azlo'sean-ik so-pumitá-no kesaskoz a róka egészen 
úgy, mint előbb, ő elibe is kiabál. M. 121. | soki so adamilán 
kisnoez nirié-seán-ik olo-kin jurttUjosiniz . . . cisto pormitám 
akkor az embernek a felesége az előbbi módra bizonyos segítők
kel . . . mindent elvégzett. M. 70. 

ta sámán ezen módon, ezen mód szerint, így: mil'am t a 
samen musoiaskemmi ad'amiuiis eböui, inmarlis az ezen módon 
kötött barátságunk nem embertől, hanem istentől való. WICHM. 
I. d. 201. 

so sámán azon módon, azon mód szerint, úgy: so samen 
soie og dzi'yi nináu voéini kuuie úgy kell őt másfél napig tar
tani. W I C H M / i / 1 8 3 . 

2. kojon, küjén -módon, pl. so-küjén peri bertám úgy 
(olyan módon) tért vissza a manó. Gavr. mes. 12. 

3. muzán módjára, szerint, pl. so'brs kua-keU muze'n-ik 
edddm beksinl azután kecske módjára kezdett mekegni. WICHM. 
II. 1 3 2 / 

9. O k h a t á r o z ó k . 

Legnagyobb részük az állapothatározóra vihető vissza, mint 
példáink mutatják; más részük az eszközhatározóból fejlődött. 

Az -a-w-ragos okhatározónak alapszava rendszerint a mon
dat alanyának állapotát jelenti és ezért rendesen személyraggal 
van ellátva. Pl. 

ta kil'ám gici-pijosiz kion as lekániz gicili vandilni kut-
kám ezeket a megmaradt rókafiakat a farkas a rókára való ha
ragjában mészárolni kezdte. M. 125. | mus-tubis ad'ami lekániz 
kulám murtlán jiraz pírak tirániz legám a mézszedő ember dü
hében egyenesen a holt ember fejéhez hajított a fejszéjével. M. 
134. | «<x kaltak, viztám kenakh) kesaskoz kurdktdmániz «0h 
jaj, esztelen ángy!» kiáltoz kínjában. M. 62. | so'-bers ud-mort 
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rodnaosse Zalameniz kutskiz kurmi zorze sojoslen no keseg 
vílaz ezután a votják ember megsajnálván rokonait, az ő föld
jükre is kezdett esőt kérni. WICHM. II. 140. | $icl klskamánlz 
viétámmísa, uknoáti plrak tatclsa pegjoz a róka rettegésében 
eszét vesztvén, egyenesen keresztül ugrik az ablakon és elfut. 
M. 122. | kona-kd nunal ortclsa, nos-ik usjaskam so adami 
kudgümánlz néhány nap múlván, az az ember részegségében 
(tkp. részegedte vei) ismét dicsekedett. M. 70. | gondlr ussa kwa-
lákjamánlz tátcümez-no ug lu-nv a medve leesvén, ijedtében 
ugrani sem tudott már. M. 121. | lud-kec sum-potámánlz ássd 
aciz-no sodlmta-ni a nyúl örömében magán kívül volt (tkp. 
maga magát sem érezte már). M. 122. | muzon kio7ijos kurd a-
menlzl baékit vllü tublsa, ogez ogzá paskatiljam a többi farka
sok ijedtükben a lépcsőre mászván, egyik a másikát nyomo
gatta. Votj. nyelvmut. NyK. XVII. 256. | aísiz tuz kema uuie-
men uino kisnoui viuem mivel ő maga sokáig élt, sok felesége 
volt. WICHM! 11^98. 

K ü l s ő ok: ta nan-tlrosdn adami nanles sizá-sanzá-ik oz 
sod vllám ezen gabonabőség miatt az ember a gabonának be
csét nem ismerte. M. 53. | lun-a^a-sorl vusa, adamijoslán soli-
kdnlzl mlrdán, mlrddn-glna usták klli a déltájékra érvén, az 
embereknek bűnei miatt csak nagy nehezen lehetett, hogy le 
nem estem. M. 72. | so udmortlen valamenjz kurjni kuazles 
knaz éotiz zorze mivel az a votják ember tudott istenhez imád
kozni (istentől kérni), isten esőjét adta. WICHM. II. 141. | suido-
nez ev elén nuem so murt jardtontemze njlze tsattsaie tsotj mi
vel nem bírta őket eltartani, az az ember az erdőbe vitte ma
gával azt a leányát, a kit nem szeretett. U. o. 156. | so klis
tám ánlz muzem-vllln nukjos-gopjos-no hadain gureéjos-no kll-
dítt'am az által, hogy [a szájából földet] dobott ki, a földön 
hegyszakadékok, völgyek és nagy hegységek keletkeztek. M. 49. I 
ntsip isip» giné kariiaoz nuuies poskiied púkon giné uuiez ves-
isiien a fecske az erdőben csicsereg, mert az ág, melyen ül, 
gyönge. WICHM. I. d. 409. | ö'jlas so diná mynyny kalyken 
nem lehetnek vala vele szembe a sokaság miatt (KÁR.) Luk. 8, 
19. | kazdoj j ángy s en luoz-a adamily jukyskyny szabad-é em
bernek elbocsátani az ő feleségét akármi vétekért? (KÁR.) Mát. 
19, 3. | d£og potyz itsi muzemen [a magi hamar kikelt, mert 
kevés föld volt ott. Márk 4, 5. (WIBD. Votj. nyelvt. 29.) 

main? miért ?*) sóin azért: ketslen bi&iz m am vakísi ? 
miért rövid a nyúl farka? WICHM. II. 77. ] sundl tostld batlrgás, 
sóin so toná sánta a nap nálad erősebb, azért olvaszt el té-

*) «Miért?» rendesen = mali? marii? 
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ged. M. 130. | corlga hlzam tlros lesa ini tu£, sóin lo bUl tu£ 
seklt luiz igen sok lehet már a halam a farkamon, azért lett 
bizonyára farkam igen nehéz. M. 126. 

Az eszközhatározóból kell magyaráznunk az intransitiv 
igék mellett előforduló efféle okhatározókat: vit'sak bami peSiz 
ni sundjien arczom egészen megégett a naptól. WICHM. I. d. 
447. | kitin ben Hatsaiedf tilin sutskem hol van az erdőd? 
tűzzel elégett. U. o. d. 450. | kin-ke ug osky, selyken byroz 
a ki nem hisz, az bűne által pusztul el. WIED. 151. | sundy 
pösen sujaz a nap hevétől elszáradt. Márk 4, 6. (WIED. Votj. 
nyt. 29.) | kltán vislkld, Kltdajll mar-ka-so siz ha ragadós be
tegségben (tkp. betegséggel) sínylődöl, fogadj valamit Kltdáj-nek. 
M. bab. 71. | vil' tolezán visis holdkóros (újholddal sínylődő). 
Kaz. Mát. 4, 24. 

Vö. z ű r j é n : vir-petömön visis sie war krank am Blut-
fluss. WIED. 124. | kltön biis? vaön kusöm hol a tűz? A víz
zel elaludt. NyK. XVII. 397. | kltön bana vals? bana vaön 
kusöm hol a fürdő tűz? Fürdő vízzel elaludt. U. o. 398. | éarön 
11 oz ceglaé a melegtől csont nem törik el. U. o. 411. | keton 
ina syd vyris? bion pe sőccem wo [istj denn der dunkle Wald? 
Er ist durchs Feuer verbrannt. GENETZ, SUS. Aik. XV, i. 40. || 
m a g y a r : Szemei a vérrel és a sírással meghomdlyosúltak. 
WinkC. 94. | Látta, hogy a szarvas ez füvet ette, és meggyógyult 
vele. Mel: Herb. 40. j Vitéz Zrinyi szavával megbátorodtak. 
Zr. 5. 36. Vö. MHat. I. 386. 

10. E x e s s i v u s. 

Az eszközhatározóból magyarázható. Vö. ukoien uris mi 
piunimi wir flochten eine Peitsche aus Tressen (WICHM. I. d. 
119.); de ezt úgy is értelmezhetjük, hogy paszománttal, ezüst-
fonáll a 1 fontuk azt az ostort (vö. u k o a n uris mi pénimé mi 
ostort fontunk ezüstfonállal. Gavr. d. 50. M. VotjSz. 110.) 
Példák: 

mi koskiskomi tuí kid'oke kamiéen viéiam viZ vimti mi 
igen messze megyünk nádból vert hídon át. WICHM. I. d. 248. 
kamiéen korka mi lestim nádból építettünk kunyhót. U. o. d. 
282. | sui-puien lestem baskisti kányafából készült létrátok. U. o. 
d. 142. | Utad korkadi puéim no korén házatok fenyőgerendá
ból [épült]. U. o. d. 148. | vituami disam pasiosmi, köna kuienzs 
um toske magunkra öltött bundánk, nem tudjuk, hány juhbőr-
ből készült. U. o. d. 314.*) 

*) Vö. Utad korkadi puzim no korén, urdes uk'nodi 
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I I . A - f r ' m - r a g o s h a t á r o z ó k . 

A -Ián rag könnyen elemezhető; az n benne a locativus 
jelölője, az l (-la) pedig «tájék, oldal, irány» jelentésű (zürj. börla, 
votj. berla[-pal] hátsó rósz, ulla alsó, zürj. ulysla alsó rész, zürj. 
g'őrala ((hegyoldal, hegytájék» stb.); a -lein rag tehát pontos meg
felelője a finn -lla, -llá ragnak. Mindkettőnek eredeti jelentése 
tehát a d e s s i v u s (magy. -nál)*) 

Az adessivus ragjának MUNKÁCSI szerint az összes votják 
nyelvjárásokban mindig -lein az alakja. WICHMANN szövegei azon
ban némileg eltérő alakokat mutatnak. Ezek szerint 1. mással
hangzó és diphthongus után az adessivus ragja -len alakú; pl. 
dzázeglen, tsezlen, miien WICHM. II. km. 77; baiioslen I. d. 
400; atailen II. 99; agailen I. d. 199; atailen I. d. 10; eksei-
lenl. á. 416; váulen I. d. 124; nimlen I. d. 111, 112. — 
2.Aglazovi és beszermani nyelvjárásban magánhangzó után is -len 
az adessivus ragja; pl. pihen I. d. 437; mumilen I. d. 464; 
kmzolen I. d. 432; pilen I. d. 474; solen II. 164. — 3. 
A malmyz-urzumi nyelvjárásban magánhangzó után -meri és -uen, 
még pedig a) o és a (ül. v és a) után -«erc, pl. tsáisáu e n I. d. 7, 
95; korkáuen I. d. 56; papáuen I. d. 156; uksutien I. d. 20 ; 
suuen, kisnvuen II. 70; kuzouen I. d. 187. fe^) a többi magán
hangzó után pedig -w««, pl. piitien I. d. 109; ad'amiiuen I. 
bűv. 5 ; kikimen I. d. 308; pusmotiuien I. d. 281; anaieuien 
II. 5 3 ; vwuien I. d. 308; kiú-pwuien I. d. 34. (A jelabugai 
nyj. a -Zen faelyón magánhangzó után szintén többnyire -wten, 
-uen-i tüntet fel.) 

Az í és v fj^) váltakozása a votjákban közönséges; pl. 
vaZ és t«i« (WICHM.) ló; ruü és mm (WICHM.) leány; MuNKÁcsinál 
magánál is találunk erre példát: kanál, kanaw (Kaz.), Sar. fcö-
?zai;a [or.] árok, csatorna. M. VotjSz. 120.; jav-, jal- (inf. jalíni, 
prset. ja/yj, ;<m#, part. jalám; Glaz.) = javitti- (Sar.) [or.] be-

piiáua házatok fenyőgerendából [való], oldalsó ablakotok üveg. 
WICHM. I. d. 148. | praska-gozjoséz d'ez med lo kan tárcsatjai 
rézből legyenek. M. d. 87. | sujiz zárni, poskesez pu karja 
aranyból való, karperecze fából való. WICHM. II. tm. 428. || abl .-
szal: véladé disam léz dukdsté olo pustollis vurid-a ? maga
tokra öltött kék zubbonyotokat vájjon posztóból varrtátok-e? 
M. d. 74. 

*) Ugyanezen l és w-nek más összetétele is van a votják
ban. A -ja, -ga végű falunevek (jumja, Vénja, Gondírja, Pel'ga, 
Purga, Mozga stb.) locativusa -lan végű, pl. rfumja: loc §u,m-
jalan. MUNKÁCSI, Votj. Népk. Hagy. 194. 
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jelenteni valamit a törvényszéknél v. másnemű hivatalnál. M. 
VotjSz. 260.; daliás- (Sar.), Kaz. daulas- perelni, veszekedni. M. 
VotjSz. 390. Különösen gyakori és az egyes nyelvjárásokra jel
lemző az l és v váltakozása a zürjénben. L. WIEDEM. 2., 27. 

A főnevek -Ián ragos alakjainak a személyes névmásoknál 
a következő alakok felelnek meg: minam, tinad, soldn, mil'am, 
til'ad, soosldn (sojosldn). 

Vizsgáljuk most a -Ián ragos határozók használatát. A rag 
eredeti functiójában ma már nem használatos. A -ndl kifeje
zésére ma már inkább egyes névutók szolgálnak (bordin, dórin, 
dinin, -nin, vozin). 

A -lan rag csak kivételes esetekben -ndl jelentésű. Pl. 
prorokjoslen van goUemyn a prófétáknál meg van írva. 
WIED. 117. 

A mai nyelvhasználat már csak két viszony megjelölésére 
hazználja, t. i. a d a t i v u s p o s s e s s i v u s és a g e n i t i v u s 
kifejezésére. 

a) D a t i v u s p o s s e s s i v u s . 

Az eredeti helyi jelentésből való fejlődése nem szorul ma
gyarázatra: n á l a m van valami, n e k e m van valamim. Példák: 

ódig ad'amilán kwin piez vilam egy embernek három fia 
volt. M. 108. WICHM. II . 131. | vaékala-dirja ódig ad'amilán 
kwin niliz vilam hajdani időben egy embernek három leánya 
volt. M. 80. | so ki snólán dusimez vilam annak az asszonynak 
szeretője volt. M. 133. | ovel-a ta gurtin kinlán-ká miji-kudiro 
suba ez nincs-e valakinek ebben a faluban hódprémes subája ? 
M. 62. | so pusmoiituen tisiz eb'^ut annak a mogyorónak nin
csen magva. WICHM. I. d. 281. | tinad vizmid-kd van ha ne
ked eszed van. M. bab. 91. | üvül-dir ménam dec vozá nincs 
nekem jó rétem. M. d. 221. 

-am-végü igenév mellett: ta kié-vit' nan-sukirijez bittitdk 
minam bertdmd ug lu míg ezt a huszonöt kenyeret el nem 
fogyasztom, nem térhetek haza (nem lehet nekem visszatérésem). 
M. 142. | gézé-bédsa murtldn vaskámez tatsé luá-dér a köröm
nagyságú ember (valószínűleg) ide szállhatott alá (alászállása ide 
lehetett). M. 93. | soki ad'amilán silámez-no ug lu-na vilam, 
akkor az ember még csak meg sem állhatott (megállása sem 
volt). M. 52. | so-tirié baka-ámes'pilán baka-dori vetldmez-no 
luímtá-ni azon időtől fogva nem járhatott többé a békavő a 
békához. M. 78. | soldn-no istarsinaá pirámez uz lu neki sem 
lehet a bíróságra jutni. M. 143. 

Az -am-végű igenév mellett nemcsak akkor használatos 
-Ián ragos határozó, ha az állítmány van vagy nincsen, hanem 
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akkor is, ha az állítmány pot- ige (eredeti jelentése jönni, ke
letkezni, támadni). Példák: éukna sultlsa, solán tuZ siamez 
potni kutkam reggel felkelvén, nagyon megéhezett (tkp. neki 
evése kezdett nagyon jönni). M. 125. j odig-pol In mar Ián ta 
muéem-vüin ultsjosiz todamez-adgámez potam egyszer Inmarnak 
kedve jött kiismerni és megnézni az ezen földön élőket. M. 57. | 
viétemlen tu£ minemez pots viiuem a bolond nagyon szeretett 
volna menni. WICHM. II. 78. 

Végül még a következő kifejezéseket említjük, melyekben 
szintén possessivus jelentésű -lan ragot találunk: mon ton inti-
jad gugasal, minam iuoz-ai én fölszállanék a te helyedben, 
nekem lehet-e? M. 72. | minam kido kariskjni ntjli pote én 
rokonotok akarok lenni (kedvem v a n . . . . ) . WICHM. II. 179. | 
Mikatlaldn voíez potésa, odégzéldn d'éraz sukká Miska meg
haragudván egyiküknek fejéhez csap. M. 88. | minam gint ug 
kwlj, dzéü kalikioslen no kuls nekem nem kell (élnem), a jó 
embereknek kell. WICHM. I. d. 459. | u iámé dián, vordá-
medldn kuldez-ik evei ellátásodnak, eltartásodnak nincsen 
kívánni valója (tkp. kellője). M. d. 109.*) 

Vö. z ű r j é n : rutsjaslön em gujas a rókáknak barlang
jaik vannak. WIED. 117. | omol' kailön ömöl! silöm rossz madár
nak rossz az éneke. U. o. j nilán volem. nel-pián sie hatten ein 
Töchterchen. GENETZ, SUS. Aik. XV, i. 37. || f i n n : on hiirelld 
useampiakin reikiá az egérnek több lyuka is van. BUD. Fny. 
101. | pojalla on mustat silmdt a fiúnak fekete szeme van. 
U. o. || Hasonló jelentésfejlődés a m a g y árban is van. L. SIMONYI, 
MHat. I. 235. 

b) G e n i t i v u s . 

A legtöbb esetben a g e n i t i v u s ragja. 
A jelentésfejlődést talán a következő példákkal világosít

hatjuk meg: tiíad todadi van medam? eszetekben van-e ez 
(gondoltok-e rá)? WICHM. I. d. 159. (Kétféleképpen értelmez
hető: nektek eszetekben van-e? és [a ti] eszetekben van-e ez?) | 
minam eíám kunod ton evei nem vagy te az én hívott vendé
gem. M. d. 185. (Nekem nem vagy vendégem, nem vagy az én 
vendégem.)] kisnoedlün virlz tiros luoz feleségednek sok 
lesz a vére. M. bab. 106. | sokl ada miidn nan tuí udaltoz 
vilám akkor az embernek gabonája igen (dúsan) termett volt. 
M. 53. | so huuiem kisnouen kilem ódig niuiiz a meghalt 

*) Vö. rendesen a l l a t i v u sszal: küld lüám-dér dksejl e° 
bizonyára kellek a császárnak. M. d. 10. 
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asszonynak hátramaradt egy leánya. WICHM. II. 70. | vi&iuim 
kuuiem murt van ali minam ich habé hier (nálam, nekem) 
im Eaume unter der Diele einen toten Menschen. U. o. II. 82. 

Példák a rendes használatra: 
viz támlán nunjosiz $us-ulá vckilI!am-?io pop-jir pd otin 

killá a bolondnak bátyjai a pad alá néztek és a papfej csak
ugyan ottan fekszik. M. 109. j Vu-viur tldn kisnoez visd vüdm 
a Vu-murt felesége betegeskedik vala. M. 114. j milam agailen 
kisriaz azvesen zárni iipgirtoz a mi bátyánk zsebében ezüst és 
arany csörög. WICHM. I. d. 199. J tínad kwaraed hadain, mi Ham 
mumimílán kwaraez pici a te hangod nagy, a mi anyánk
nak hangja'kicsiny. M. 118. || Elég gyakori az az eset is, hogy 
a birtokot jelölő szóhoz nem tesznek birtokos személyragot, pl. 
$ a g dg la n milkid vu vilin, vorgoronlá n milkid vaú-bur 
vilin a lúdnak gondolata a vízen, a legénynek gondolata a va
gyonon. M. d. 193. a)..\ nilleji milkid pi vilin, pilen milkid 
riil vilin a leány gondolata a legényen, a legény gondolata a 
leányon. WICHM. I. d. 474. ! gu£em-nén állán nénal kiiz nyári 
napnak nappalja hosszú. M. d. 71. | acmálán korkan olo-mar 
ad'ami-zin van a mi házunkban valami emberszag van. M. 71. | 
milam valjos savraéko a mi lovaink világosbarnák. M. d. 
111. j ménam anakaj tué vita az én anyuskám nagyon vár. 
M. d. 196. 

Harmadik szémélyű, több birtokost jelölő alakok mellett 
a birtok is többesszámú személyragot kap; pl.: 

peresjoslán veramzi az öregeknek mondásai (helyeseb
ben: az öregeknek mondása; tkp. az öreg. mondásuk). M. 189. | 
v aljo sidldn iznásjossi puniskizl-ká ha lovaidnak sörényei 
(tkp. sörényeik) összegöndörödnek. M. bab. 3. | urt-mort nél-
joslán danzé koskám Kuzona a votják leányoknak híre (hírük) 
eljut Kazánba. M. d. 265. \...peresjoslen pizi . . . az öregek 
fia. WICHM. II. 135. | niuiloslen kamálizi Mr/girtoz a leányok 
kamali-ékessége csörög. U. o. I. d. 127. | sooslen sur-jmiazi 
tué bad'dzin izzi van an der Stelle, wo ihr Plüss entspringt, ist 
ein sehr grosser Stein. U. o. II. 89. [| Gyűjtőnév mellett 
egyes- és többesszám is állhat, pl. ud-murt kalikldn koí-
kudizles gec, kuzmo bakatirjossl Kalmdz-vilin 7ilifflam a votják 
népnek legjobb és legerősebb hősei a Kalmáz mellékén laktak. 
M. 61. | udmurt káuiklen vaskáua dirja jadijosiz viuiem haj
dani időben a votják népnek hősei voltak. WICHM. II. 99. | jwc 
kalikldn tatéi Uktámezles aüo az orosz népnek idejötte előtt. 
M. 61. 

Mint mostanáig felhozott példáinkból kitűnik, a 'Hm ragos 
szó rendesen megelőzi a birtokot jelölő szót. De néha követi is. Pl.: 

kusilez .solen kijalt'éke bilincsei lepattannak. WICHM. II. 
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165. | sede so palTanpal keturdeskiz jultosezlen kot észreveszi, i 
hogy társának bal oldala nedves. U. o, 119. | so'bjre so vedunen 
saitanen kosko ni gurtaz so vedun-mur ölen azután a varázsló 
és a sátán a varázsló házába megy. U. o. I. bűv: 36. | njlj — 
ps — minam poUi na a leányom még kicsiny. U. o. II. 180. 

Vö. z ű r j é n : kor voas kö.éain kerkalön ha a ház ura 
jön. WIKD. 117. j te kö jeni ön pi ha te isten fia vagy. U. o. J 
sijé p6 plán neljóis nótemaé úzjalne sie wurde von den Töch-
tern des Geistlichen geführt, Erdbeeren zu pflücken. GENETZ, 
SUS. Aik. XV, i. 37. 

G é n i t , p a r t i t i v u s értelmében is használatos. Pl.: 
puksimi vaulen dzéííiosaz a legjobb lovakra ültünk (a 

lovak legjobbjaira). WICHM. I. d. 172. | odigez viiuem suuen 
vistem egyikük (közülük az egyik) bolond volt. U. o. II. 78. | 
odigez so oslen pil'es viiuem egyikük kopaszfejű volt. U. o. 
II. 65. | kuiiú suire slen, kuttiz liktem, o'ii med koskoz a me
lyikén a három útnak jött, azon távozzék. U. o. I. bűv. 11. a). 

A -lan rag a magyar -é nomen possessi-képzőnek is meg
felelhet. PL: 

ta kiiát minam surzilán-ug hiszen ez a kendő az én 
húgomé. M. 71. | Istop vincia minam enyém az üveg pálinka. 
M. 142. j ki ni an so ? kié az? M. d. 160. | úurjaskom; kin 
kind vormoz, ukso solan birkózzunk; a ki a másikat legyőzi, 
azé a pénz. M. 91.*) |j ud-murtlan vosaskonez koi-kinldnleú 
badgin a votjáknak imádsága bárkiénél nagyobb. M. 66. j minam 
korka jimtim miskiiaani no luie tinadeti ug lui'-ug az ón há
zam tetején végigcsúszni is lehet, a tiéden bizony nem lehet. 
WICHM. II. 108. 

FOKOS DÁVID. 

*) Vö. az a l l a t i v u s -U ragjával is : ves mar-ka gecez-
burez vitám górod-kupolán sundi-ámes-p ill luam a mi jószága 
csak volt a város urának, mind a nap sógoráé lett. M. 72. 




