
Tavasz. 
A m. tavasz szónak BUDENZ (MUSZ. 187.) majdnem vala

mennyi rokon nyelvben megtalálta a megfelelőjét, SZINNYEI 
(NyH4. 134.) azonban ezek közül csak a következő egyezéseket 
fogadja el : 

osztj. DN. $áu3, Ts. tdu3, tdu, Trj. £$ux, V. így3Í, Vj. tgysiy 

Így, Ni. f"tte (tmtz), Kaz. ímt (p?wí)t 0 . tvui KARJ. OL. 21. 
votj. G. tuhs, MU. tuuiis WICHM. Wotj. Chrest. 1008. sz-
zürj. tuvis NyH*. 134; I. tulis WICHM. Wotj. Chrest. 1008. sz. 
Nem lehet azonban kétséges, hogy ide tartoznak még ezek 

a szók is, noha alakjuk az első tekintetre nagyon is föltűnő: 
vog. E. tuja, szigvai töja, KL. P. tuja, K. tvjá MUNKÁCSI, 

ÁKE. 593.*) 
mord. E. tundo, M. tunda' cim frühling; frühling' PAAS. 

Mordw. Chrest. 1158. sz. 
KARJALAINEN és PAASONEN is ezen a nézeten vannak. 
Hogy nem volt eléggé világos ez utóbbi két adatnak az 

előbbiekkel való kapcsolata, annak az az oka, hogy nem látsza
nak tiszta névszótöveknek. Észrevette ezt már BUDENZ is, de — 
helytelenül — igenévi képzésnek tartván ezt az egész szócsoportot, 
a vog. szóban a -ja, -ja deverbális névszóképzőt látta, a mordvin 
alakot pedig egy gyakorítóképzős ige névszói alakjának tartotta.. 

Ez az én nézetem szerint tévedés. Ha a tiszta névszótőn 
kívül más elem is van ezekben a szavakban, az nem lehet más r 
mint határozórag. Gondoljunk csak arra, mily gyakori jelenség 
az, hogy az ilyen időfogalmat jelölő névszók, melyek legtöbb
ször időhatározói raggal használatosak, ragos alakjukban meg
merevednek, s a ragos alak elnyomja a ragtalant, mely lassan-

*) KARJALAINEN helytelenül egy toj alakot is ide vesz el
vonva a toj-^oy ctavasz', tkp. 'nyárfö5 szóból, melynek első része 
így hangzik a külömböző vogul nyelvjárásokban: É. tüw, L. P. 
tuj, K. T. toj cnyár5 AKE. 593. Ennek osztják megfelelője a 
következő: DN. ÍQT), Tr. 401/, V. lgy\ Vj. iöy\ Ni. tQü\ Kaz. 
Apvf, O. loy id. KARJ. OL. 84. Megvan ez a szó a finnben is 1 
suve, -vi id. (ÁKE. 593.) 
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ként vagy teljesen kivész a nyelvből, vagy más jelentéssel él 
tovább. így keletkeztek a m a g y a r b a n a reggel, este ( < *est-
vel), éjjel, nappal szók, s a c s e r e m i s z b e n a sos§m 'tavasz5 

szó, melynek a végén tárgyrag van, s eredetileg azt jelentette : 
'tavaszszal5. Kagtalanul elő is fordul még BEGULYnál: soso, sása 
(BUDENZ, CserSz. 45.). 

S csakugyan, ha ránézünk a v o g u l szóra, nyomban 
eszünkbe ötlik, hogy ennek is ragos alaknak kell lennie, a rag 
pedig nem lehet más, mint a lativus ragja. Ily m i k o r ? ^kér
désre felelő lativusi alakok nem éppen ritkák a vogulban. íme : 
É. tüjáV MUNKÁCSI, Vog. Nyelvj. %£. K. tuja 208. P. tujdi 245. 
KL. tujd-poald 117. 'tavaszszal' | KL. toqld 117. AL. tq,la 161. 
'télen' | KL.' tuja 117. AL. tuja 161. T. toju 281. 'nyáron5 | KL. 
tákwsa 117. AL. tá/wsá 161. T. tuysú 281. 'őszszel' | KL. ita 
117. T. jítu, AT. ítu 281. 'este5 (pl. tqméy ítií ilkít toulemlést 
'azon este tova repültek' VNGy. IV. 365.) ] T. ár-por u voy-
yqtql 'mindig verekedik' (pqr 'idő, kor') 281. 

Ez a mondattani jelenség nemcsak a vogulban van meg,. 
hanem a votjákban és a zürjénben is. Pl. v o t j . : vil ar uja-ka 
ed ié: ves ar éoM isis ud lu 'ha újév éjjelén nem alszol, 
egész éven át nem leszel alvó (n. fogsz aludni)' MŰNK. Votj. 
Népk. Hagy. 53. bab. | ded'hkuston-nunald puni-no uz ut, tilo-
burdo-no kar uz leéti 'a szán félretevésének (tkp. elvetésének) 
napján sem a kutya nem ugat, sem a madár fészket nem ké
szít 55. bab. | s er edd a-no, pdtni cdd-no u$ani dn kutkv 
'szerdán és pénteken ne kezdj el dolgozni' 49. bab. | vil tőle3a 
kijed-mo kujani . . . dn kuthi 'újholdkor trágyát hányni . . . ne 
kezdj meg' 50. bab. \ so ara kulod 'abban az évben meg 
fogsz halni' 8. bab. | ódig gu&eme jun pes val 'eines sommers 
war es sehr heiss' WICHM.: SUS. Aik. XIX. 140. | tol alt e suk-
manen, guéem subáién. — kjé-pu 'im winter in -weissem winter-
rocke, im somraer in pelz. — die birke'. Uo. tm. 433. | düt-a z s 
sie, tsukna esks 'abends isst er, morgens vomiert er' uo. 354. 
tm. || z ű r j é n : mödi vunö asvanas 03 munis közjain su pesvini 
'másnap reggel korán a gazda ment a vetést megnézni' EOGOV: 
UF. II. 62. | önija godjezö i nans'ó menim ez pondi tirmini 
godis godö 'a mostani években kenyér sem kezdett nálam lenni 
egyik évről a másikra' uo. 61. | öti poráé Armenia Miletina 
karin sulalis dir kospovodd'a 'egy időben Arméniának Miletina 
városában soká állott szárazság3 POPOV: UF. II. 15. | tája duké 
Petir vois as sad'as 'e pillanatban Péter eszméletre tért' uo.: 

35. | bid zav oditcemé ciskalis sljes bi, kodi petis pröskur 
pickis 'minden hozzákezdéskor perzselte őt a tűz, a mely kijött 
az áldozó kenyérből5 uo. 30. 

A m o r d v i n szó kétségkívül szintén ragos alak; és pedig 
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a -do, -da ablativusi rag van a végén.*) Ilyen ablativusragos, 
m i k o r ? kérdésre felelő időhatározóra csak a következő példá
kat találtam még: M. fieíe-ve skadá 'um die mitternacht' (ska 
^zeit') PAAS. Chrest. 1040. sz. ] E. znardo cwenn, als (tempor.)' 
908. sz. (vö. E. éúaro, M. édna'rá 'so viel5 843. sz.) | E. zardo, 
M. mdza'rda cwann?; wenn, als (tempor.)' (vö. E. zaro, M. 
mdéa'rd fwie viel?; so viel als') 472. sz. — Szintén ablativusi 
ragnak kell lenni még a következő szókban: M. soké 'herbst5: 
soksSnda cim herbst5 921. sz. | M. Hala, E. t'el'e 'winter': M. íalSnda 
(E. t'elna) cim winter5 1104. sz. | M. vaé^mda (vö. E. vaéna) rzu-
erst, anfangs' 1237. sz.**) 

E l a t i v u s s a l alkotott időhatározók azonban egész közön
ségesek ; pl. a) határozószók: E. ásta Kot Iva'njcingak nejsinik 
*dann werden wir auch den kater sehen5 PAAS.: SUS. Aik. XII. 
151. | éeste P'irgim(e) inazurt ad'ié moú karsuzun at satet:dann 
reichen fürst Pirgime's kráfte nicht gegen mich aus5 uo. 137. 

b) időt jelentő főnevekkel: E. omboce ciste sajize at'ás 
omboce coranzo Andrejiú cam anderen tagé nahm der alté seinen 
zweiten sohn Andrej' uo. 93. | coksét oftué pumáé serneé i 
tus cam abend rüstete sich der bár aus und machte sich auf 
uo. 129. | druk p" elv e st e saé V'irava i komáé pivat'es siúime 
^plötzlich um die mitternacht kam die waldmutter und neigte 
sich um bier zu trinken' uo. 129. j godozonzo sovavca, omboce 
ijeste noldasa cich lasse es auf ein jahr hineintreten, im an
deren jahre lasse ich es herantreten' uo. 31. | vidímak moú 
kulovs da porastom! csáe mich in die asche, aber nur zu 
meiner zeit!' uo. 77. | vasuldu nesa c e c a stu, malastu nesa 
pecastu, purgini valgijizi, carayman valuzu Von der férne 
sehe ich es um jede stunde, von der náhe am freitag, ein don-
ner ist seine stimme, hagel sind seine worte' uo. 66. 

c) Különösen gyakori az elativus ragjának ily jelentésű 

*) Elő is fordul határozói alkalmazásban; pl. E. vasin 
tűnd a skoíinaíne, kodak tisit, da tapasié cim frühesten frühling 
wird es von den vieh, sobald es ausgeht, zertreten' PAAS. SUS. 
Aik. IX. 22. — De már tovább ragozva: tundon (gen.) tsine 
jaksürne, t'el'e tsine oévúe cim frühling rot, im winter weisslich 
gelb5 PAAS. Mord. Chrest. 2. 

**) Hogy ezekben az abl.-rag előtt levő n milyen eredetű, 
az teljesen homályos. Lehet, hogy képző, lehet, hogy locativusi 
rag (vö. az E. alakokat). Talán a tunda, tundo egész végzete 
azonos ezekével; meglehet azonban az is, hogy ennek -%-je ere
detibb -ra-ből való, mely csak a következő foghanghoz hasonult, 
s ez esetben a mord. szóközépi m a magyar -y-nek szabályszerű, 
megfelelője lenne. 
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"használata az olyan igenévi szerkezetekben, melyekben az idŐ-
határozó időtartamot fejez ki ; pl. E. nadu vaga t'eylc, pinU> mon 
pul'ut' saUyJc, ardumsta ftek mesés mon d'etí 'da, nehmt mei
nen schwänz, hunde, er hat mich beim laufen sehr gehindert!' 
uo. 146. | moncin cacomsto, moncin k asomato ravuZo vir-
nenien t'etkam ez jakse, vaj kudrav pekse t'etkam ez kefce cals ich 
geboren ward, als ich aufwuchs, mein Väterchen ging nicht in 
den dunklen wald, o, mein Väterchen fällte nicht eine dicht
belaubte linde' IX. 48. \ jarRcamsttnza sovc jarRcä, sonc 
sovnä 'während er isst und isst, schimpft er' XII. 150. | u% budi 
god'avat, l'elakaj, ton poks paksava jutamsto, ton iiep kunc-
kava mol'emd'e cweh, wenn du etwa, brüderchen, über das grosse 
feld hinwandeln wirst, mitten durch die steppe gehen wirs t . . . ' 
IX. 220. | veskat eykaksne nalLksimste monese viykist viykist 
tandafnit' 'die kleinen kinder drohen einander mit mir, wenn 
sie spielen' XII. 128. | mon t'ifamstom, vanomstom, rnori 
iiramstom, kastomstom ttevs vatskudii, Hifin t'efak"aj ked'i-
iwi, varmas noldrt!, korthineükem vijinei 'mich ernährend, war
tend, mich ernährend, erziehend hast du, Väterchen, ernähren, 
deine hand an einen stein geschlagen, hast du, mein verpfleger, 
deine kraft mit dem winde vergehen lassen' Chrest. 26. 

BÜDENZ (Mordv. nyt. 35.) nem elativusi ragot lát e pél
dákban, hanem azt hiszi, hogy ezek eredetileg inessivusi alakok 
voltak, az -s- után álló -t- pedig eredetibb -n-ből való, mint a 
cseremisz inessivusi ragban. A cser. nyelvben csakugyan van 
ilyen hangváltozás, a mordvinban azonban nincs, mint a követ
kező példából látható: cser. küfa siste "szíj' PAAS. s-laute 112. 
kCar. sükd-ßuj 'bőrkantár' PORKKA: SUS. Aik. XIII. 36. nyK. 
h'std 'öv' KAMSTEDT : SUS. Tóim. XVII. 132. ~ mordv. M. sna, 
E. ksna, sna 'riemen' PAAS. Chrest. 1043. sz. (vö. f. hihna, litv. 
szikszna, sikszna). 

Külömben pedig az a dolog, hogy az ablativusi rag is 
előfordul ily alkalmazásban, teljesen megdönti BUDENZ nézetét, 
mert ott szóba sem jöhet e hangváltozás föltevése. 

Es ezek a határozók nem is állanak egyedül a finnugor
ságban. Teljesen hasonló példák vannak más rokon nyelvekben 
is. Leggyakoribb az o s z t j akban . Pl. a) időt jelentő főnevek
kel: E. olddn you nöbdt eudlt si oy yätna oldi nirjdn tvhl ki 
éards tvl eudlt nöydllen, nöydllen, an" ioyStlen 'hosszú ideig 
éltedben az ezüstházban levő asszonyodat, a tele ezer télen át 
nyomozod, nyomozod, nem éred el' PÁPAY : NyK. XXXVI. 362. | 
labdt eudlt idrman laiü fegy hétig megkötve áll' 383. | labdt 
yvtl eudlt, läbH ät eudlt küddrmesíjdn 'hét nap, hét éjjel 
birkóztak' 388. | labdt yvtl eudlt cir lön' ioyStl 'hét nap alatt 
sok lúd érkezik' 389. } noy-pbrhmddm uäsndn úvllal eudlt soppí-
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eu9tS9Ül i-kemna, se m-s art eudlt eudtsdllí a fölröppent réczé-
ket az orruk irányában egyformán kettévágta, egy szempillantás!?) 
alatt kettévágta' XXXVIÍL 148. 

b) igenévi szerkezetekben: E. si naurem sidi én in 9 Ital 
^eudlt noySmdidi loudttí iis 'miközben ezt a gyereket igy növeli, 
&z lótó-futóvá lett3 XXXVI. 354. | sidi oldal eudlt ittam Imi 
idn'k tűda and etl 'a mint igy van, az asszony már vizet hozni 
nem megy' 355. | sidi ybn'tal eudlt metta pid?s 'kúszása köz
ben fáradni kezdett5 356. | soySmpundl sidi iiöy Smdal eudlt 
yatna toyo-edds 'a czórnagombolyagját a mint így követi, vissza
ment a házba' uo. | tam söfémpun you mou iuumdm eudlt 
iofo arí kerUiis 'ez a czérnagombolyag hosszú földről jövésem 
közben vissza nem fordult' uo. | mű sbmdtmal euslt tomdl 
and eslhü 'miközben a sapkát fölteszi, azt [t. i. a leányt] nem 
ereszti el' 358. | sidi manddn eudlt sarzsna ioyStsdydn 'a 
mint így mennek, a tengerre jutnak' 359—60. || D. tidet, kimdet 
pidertet-ivet 'wáhrend er die ármel und die schösse zu-
-sammenraffte' PATK.-FUCHS : KSz. XI. 132. | man jdytam-ivet 
'wáhrend ich herumgehe' uo. | pay lenkeju yataja juvmem-
tva, kat lönena tam jüytajem 'als ich mich dem armen halb-
toten knáblein náherte, kamen die zwei hunden auf mich zu' uo. 

C s e r e m i s z : nyK. paiskitsdn 'végre' (pat's 'vég') BAH-
STEDT: SUS. Tóim. XVII. 98. || kE. erla kecegec estena 'holnap 
egész nap dolgozunk' EEGÜLY: NyK. III. 108. | menar kecegec 
ested 'hány nap alatt csinálod meg' uo. | nil sagadkec tol 'négy 
óra múlva jöjj' uo. || kür. jü£§ mari kuy-ejsd ond'ídís Biiryeféd'n 
d'iiddm kaid d'üstdlas korerrids 'egynémely cseremisz húsvét előtt 
szerdán éjjel fürödni megy a folyóba' WICHM. NyK. XXXVIII. 
509. | kCar. lum tolmdde'c o'n$dé skat pure'n fto'zdn 'a hó 
megjövése előtt ő maga aludni ment' POEKKA : SUS. Aik. XIII. 
8. | kCar. tuddn uke'éd seyga'c os ftü'fon körydidm ko'ckdn uht 
'távozta után megették a fehér kancza belsejét' uo. 6. 

F i n n . a) p a r t i t i v u s s a l : tata nykya 'most, jelenleg, 
mai napság'; yötá pdivaá 'éjjel-nappal' SZINNYEI, Finn-m. Szó
tár. — AöRicoLÁnál: paluelle . . . Jumalata öte ia peiue 'istent 
szolgálja éjjel és nappal' Ap. T. 26 :7 . | minun filmeni wootauat 
kynelite peiue ia öte 'szemeim könnyeket ontanak nappal és 
éjjel' We. 50a. (OJANSÜÜ : Suomi IV. j . VII. 132.) — Nyelvjárá
sokban: ny o(n) hyvin kuwmia ollut tá'td pdáta 'most 
nagy melegek vannak ez idő szerint' | mind kávin sialla sittes 
^suvist aik a a 'ón ott jártam aztán nyári időben' | pyysi ve'ist 
á'sköj ja siappas vii'mestd lukua ja vei po'is 'kést kért az 
imént és fölkapta végre és elvitte' [ láhti se'ntdam pois vii-
mesta lu kua 'mégis elment végre' | tanapa se: ko'tiot tulee 
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•vivmestáki(n) "ma hazajön végre is' KANNISTO : Suomi III. 
j . XX. 86. 

p) e l a t i v u s s a l : se láhti vaa:m pois sittev Va'pum-
páivástá caz aztán csak elment Valborg-napján' | isánta ja 
emánta túli jo pualiyöstá saunaa(n) ca gazda és a gazda 
felesége már éjfélkor a fürdőházba jött5 no. 109. || ei voi tulla 
illasta maafapanua nem lehet este lefeküdni3 j aamusta 
.se tuuli 'reggel fújt a szél' CANNELIN, Tutkimus Kemin kielen-
murteesta 85. || é s z t nyelv: oigest ajast czu rechter zeit' j lou-
nast, hommingust cam mittag, am morgen' | ivei mönést ajast 
cnoch auf einiger zeit' | kunni mai kü wímsemast páewast cbis 
zum letzten Mai' | elust ajast cauf lebenszeit' | sest korrast 'für 
dieses mai' | ozest, somast járna czur nacht, zum essen da blei-
ben' | jáísin sest páewast köli seizma cich setzte für diesen tag 
die schuhe aus' WIED., Gram. d. estn. Spr. 330. 

Ismeretes dolog, hogv eredetileg az időhatározó a helyhatározó 
átviteles használata volt. És pedig a locativus irányú helyhatározók-
ból fejlődtek a mikor? kérdésre felelő időhatározók, az ablativusok-
ból a m i ó t a ? , a lativasból pedig a m e d d i g ? kérdésre felelők. 

A föntebbi példákban azonban a m i k o r ? kérdésre felelő 
időhatározókat ablativusi alakok fejezik ki. 

A lapp nyelvnek is vannak olyan nyelvjárásai (a norvég, 
enarei és az orosz lapp), a melyben az elativus ragja van mi
kor ? kérdésre felelő időhatározókban, de ott világos a dolog, 
mivel az inessivus ragja helyett is ez áll. Ez azonban más finn
ugor nyelvekből is ismeretes egyszerű irányváltozás. Itt t. i. össze
keveredett a hol? és honnan ? kérdésre felelő két irány, melynek 
következtében az egyesszámi névszók mindkét esetben elativusi 
ragot vesznek föl, a többesszámiak pedig locativusi (-n) ragot.*) 

*) Névutókon és határozószókon az ablativus ragja is föl
vette a locativusi jelentést, a mi nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
lappban sem lehet szó olyan hangváltozásról, mint a cseremisz
ben. Pl. N. ucca rakás cokkai gajűke a Vd e cein kleines hünd-
chen sass auf einem steine' QVIGSTAD: SUS. Aik. III. 19. | de 
vüti son lúodaid geoeino ald gog olmus Icei jottam hea?pus a ld 
su oudald fda sah er auf dem wege spuren von einem, der 
ihm vorausgeritten war' SANDBERG : SUS. Aik. III. 14. | eápa dü 
vieljat asstan puktfet, ko poares váré le suovva-muora nalt 'nem 
érnek rá a bátyáid kihozni, mivel öreg ember, van a füstfán' 
HALÁSZ, Ume- és Tornio-lappm. nyelvm. 172. | gost hat monng 
boárrascemus bartne ciekka loe ? boássp-boelje vuö'Vde rwo ist 
wohl der schatz unseres áltesten sohnes? unter dem boasso-
sparren' QVIGST. 22. \ ja almai orrgi dai vuowd-olbmui lut viék 
gask cder mann blieb bei den waldbewohnern ziemlich lange' 
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Ez az eset azonban nem áll fönn a mordvinban vagy a. 
többi fgr. nyelvben; úgy látszik, mintha itt az irányváltozás 
csupán az időhatározókban történt volna meg, nem pedig már 
a helyhatározókban. Ez azonban alig lehetséges. 

Ha mármost alaposabb vizsgálat alá vesszük ez időhatá
rozók jelentését, azt látjuk, hogy nem egyszerűen csak azt feje
zik ki ezek, hogy m i k o r történik valami, hanem egyúttal idő
tartamot is jelölnek. Azt jelentik tehát, m e n n y i i d ő a l a t t , , 
m e l y i d ő n át , k e r e s z t ü l , v é g i g történik meg valami. 

Az időtartamot jelentő időhatározók pedig oly helyhatáro
zók átvitelei, melyek azt fejezik ki, hogy m e l y h e l y e n át,, 
k e r e s z t ü l , v é g i g megy végbe valamely cselekvés. Az ilyen 
helyhatározók az u. n. p r o l a t i v u s o k . 

A finnugorság egy részében a prolativusnak külön ragja, 
van, így a finn, mordvin, zűrjén és votják nyelvben, több rokon, 
nyelvben azonban ablativusban álló határozóknak is van pro-
lativusi jelentése.*) Kétségtelen mármost, hogy az időtartamot 
jelentő időhatározók az ilyen hely határozókból fejlődtek. 

Ezt bizonyítják a következő példák, a melyekben a tkpi 
prolativusrag használatos hasonló jelentésben: md. E. kona 
ikáva ksnis pali, se skane tsaft 'a mely időben a vas izzik (tkp. 
ég), akkor verik' PAAS. Mord. Chrest. 2. [ | vo t j . minsa, minsa 
berataz punvjiraz-ghia settizi 'menvén, menvén, végül csak 
egy kutyafejet találtak' MUNKÁCSI, VNpkHagy. 81. j ve kei no 
vekéi birkencima miskon kuspeti kin bastiz? 'finom, finom 
takarómat mosás közben ki vette el?' MUNKÁCSI, Votj. Nyelvin. 
38. | sold so adamilán kisnoez nirís-sean-ik olo-kin jurttis-josinJz 
kartezlán veramezja nj-kotirti cisto permitam 'akkor az em
bernek a felesége az előbbi módra bizonyos (tkp. valaki) segí
tőkkel mindent elvégzett férjének mondása szerint, egy éjen át' 
VNpkHagy. 70. | ] z ü r j . síponda kol'ttsjasis Joannes coktisní síje 
enovtlinl i kivzini silis nora-semse bőr ti, kor bőr gortas voas 
'azért János kísérői ajánlották neki, hogy hagyja el, s hallgassa 
ki az ő panaszát későbben, mikor haza jön' POPOV : TJF. 25. [ 
no si-kosti cukarmisni popjas 'a közben összegyűltek a papok5 

10. 21. BEKÉ ÖDÖN. 

SANDB. 15. II K. viertazi liev, tobelt jielle liev 'forgácsok van
nak, ott lakosok lesznek' GENETZ, Orosz-lapp nyelvm. 68. || sönr 

ieflin i vilj cuncun olkem-bietlt 'az ő anyja és atyjafiai álla
nak vala kívül' uo. Máté XII. 46. 

*). Az ablativusi ragok prolativusi értelemben való haszná
latát egy külön értekezésben tárgyalom, a melyben azt is ki
mutatom, hogy a zürj.-votj. prolativus ragja eredetileg szintén 
azonos volt a fgr. *-t ~ *-ő ablativusi raggal. 


