
A votják és a zűrjén prolativusról. 

A votják és a zűrjén prolátivus*) rágja arna finnugor ragok 
közé tartozik, melyek JBUDENZ Ugor Alaktanában még a meg
fejtetlen ragok csoportjába vannak sorolva. 

A prolativusi rag alakja a legtöbb votják nyelvjárásban: 
-ti, a glazoviban -í'i.**) A zürjénben szintén ilyenforma a rag 

*) WIEDEMANN (Gramm, der, syrjánischen Sprache2 127), 
GENETZ (Ost-permische sprachstudien: SUS. Aik. XV r 53), 
WICHMANN (Kurzer bericht über eine studienreise zu den syr-
jánen: SUS. Aik. XXI3. 24) p r o s e c u t i v u s n a k nevezi, — 
WIEDEMANN (Gramm, der wotjakischen sprache 33) p e n e t r a -
t i v u snak, — GABELENTZ (Grundzüge der syrjánischen gramma-
tik 9) pedig t r a n s i t i v u s n a k . 

**) A g l a z o v i votják nyelvjárásban a -t'i mellett van egy 
-ki ragos prolativus is. Véleményem szerint ez a -ki csakis 
hangbeli változata lehet a többi dialektusban előforduló -ti-nek 
Pl. a) N é v u t ó k : dukiaez éalaiez zurod iiliki koskem, iag. 
iiliki koskem csowohl die wachtel als der auerhahn flogen 
pfeifend über den heuschober, über den fichtenwald weg5 W, I. 
d. 430. | udmort puksjni gins vuem, vajos tsattsa jiljki nuittam 
soie gurtaz ckaum hatte der wotjake sich [in den wagen] ge-
setzt, so führten die pferde ihn über den wald hin naeh hause' 
II. 127. \\ meéa viliki oriéiltkvíz Midiéin umoijn orüéUiz viíjak 
sepjosti cals kjldjsin auf dem ackerrain daherschritt, ging er 
vorsichtig an allén [auf dem raine zufállig wachsenden] áhren 
vorbei5 II. 142. | soos teiUalo, doygasko, polaiiki, dzuis vili ki 
bízilo csie springen, stossen sich, laufen über das bettregal und 
die pritsche' II. 134. | korka vili ki pal-kuasen vetle láuft über 
das hausdach mit schneeschuh II. tm. 389. | tedi suri vili ki 
górd tsipijos vetlo (til) crote küchlein laufen hin und her auf 
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hangalakja a névutókon, a névszókon ellenben a következő: 
I. -ed, UV. -ed, U. V. S. Pec, L. -§d, P. -§t (WICHMANN : SUS. 
Aik. XXI8. 24). 

£ rag dentalis hangalakja mindjárt azt az ötletet keltette 
bennem, hogy nem lehet más, mint a fgr. *-t *N> *-<? ablativusi 
rag. Az a kérdés merül föl mármost, használatos-e az ablativusi 
rag prolativusi jelentésben más fgr. nyelvben is. Ha igen, akkor 
csakugyan nagy a valószínűsége annak, hogy a zürjen-votják 
prólativus ragja azonos a fgr. ablativusi raggal. 

A következőkben tehát azt fogjuk kimutatni, hogy a zürjén-
votják prólativus valamennyi alkalmazásmódja a legtöbb fgr. 
nyelvben kifejezhető ablativüssal. 

einen weissen stange (das feuer)5 II. tm. 434. || %b%t uUki 
maisa, mímsa, ml-pules sonerze öi se'tti cals den fluss jbit hin-
aufwanderte, fand ich keinén grösseren baum, als die sibirische 
tanne' I. d. 439. [| odigez vozo guraz dórikig es vetle ceiner 
unter den vozo's náher um den ofen wanderte5 II. 135. | so'brs 
vetlem vu-duriki no suiem cdarauf reiste er dem (fluss-)ufer 
entlang und sagte5 II. 122. || korka kotjrjki zoltemjn gőzt 
!um das haus ist ein strick gezogen5 II. tm. 378. | korka 
kotiriki vetít kua-keU cum das haus herum geht eine ziege' 
II ; tm.' 379. 

P) R a g o s n é v s z ó k : korkazikiz orUiUam lukalen 
'mit achtzig paar pferden zogen sie an der hausflur des Lucas 
vorüber' I. d. 428. ] kildisin dugdiz vetlemis no meiaiki cauch 
kildisin hörte auf, auf den ackerraine zu wandern3 II. 143. | 
min ta éuiresjki, kud pir! cgehe diesen weg, über das moor!' 
II. 126. \ úlis aiki vu ponna, kézit vu ponna nil-murt mjnem, 
Svasser, kaltes wasser holen ging das mádchen die strasse ent
lang' I. d. 435. — vandisjos műket esjki koskiUam cdie, welche 
[den geistlichen] erstechen wollten, flohen durch eine andere 
tür' II. 151. \ pop kitsike vetlem no nirosuriki kosks vilem 
cein geistliches reiste irgendwohin und fuhr durch das dorf 
nirosur" II. 151. 
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I. A n n a k a k i f e j e z é s e , h o g y a m o z g á s v a l a m i m e n 
t é n , v a l a m i n v é g i g , v a l a m i k ö r ü l * ) t ö r t é n i k . 

1. Votják**) 

a) H a t á r o z ó s z ó k : az pitiran kjti pit%ra'-kei ber 
pitíra'n-no oti pitira Svohin immer das vorderrad rollt, dahin 
rollt auch das hinterrad5 WICHMANN, Wotj. Sprachprob. II. km. 
1. | ta ber potdm turimjos kititiz-giná turnalomí cezt a későn 
nőtt szénát ugyan merre (melyik részen' kaszáljuk?5 MUNKÁCSI, 
Votj. Népk. Hagy. d. 111. J kuiin swreslen, kuttiz liktem, o'ti 
med koskoz! cdrei wege entlang, die es gekommen ist, mögé es 
sieh auch entfernen!' W. I. bm. 11a. | oli-no táti vetlon mu-> 
zdn d'at néljosén-no todmaskim carra felé, erre felé jártomban 
idegen leányokkal ismerkedtem meg' M. d. 48. | 8 oti lue val 
ptdjn vUirii fda konnte man zu fuss hinübergehen5 W. II. 127. 

vélti-no ortcis diisedlis purgám mamékzd kin oktoz? fa 
magasban (tkp. fönt el) haladó hattyúdnak lebegő pelyhet ki 
gyűjti össze?3 M. d. 18. | sojá dodíaz pvnam-no viltiz saka-
naniz sobirtdm 'szánjába tette őt és fölül befedte gyékényével' 
M. 125. | dusás vildti lóba, éuni-kic nos ukata vildtigds caz 
ölyv magasan röpül, de a sas még magasabban' (Ucsebn. 37. 
242) MŰNK. VotjSz. 80. 

az ti poroz, sör ti potoz (sión) fe d e s t á menee sisáán, 
t a k a a ulos (syömá)5 AMINOFF : SUS. Aik. I. tm. 72. 

Petr bon kid'okyti solen börysaz mynysa lyktyz badzim 

*) Erre nézve vö. a mordvin prolativust: E. tolón kru-
g omg a ruzon vi asci cum das feuer herum sitzt eine russieche 
schaar5 PAASONEN, Proben der mord. volkslitteratur. SUS. Aik. 
IX. 96. {krugom < or. KpyroMT> crings herum, um — herum, 
in — herum' Chrest.) 

**) Vö. a G. orttsjni, J. oriiíini Vorübergehen, vergehen' 
ige ablativusi szerkezetét: ton méniském ortcid-ká cha te ha* 
ladsz túl engem5 MUNKÁCSI, Votj. Népk. Hagy. 90. | kin ki ni is 
ortcizí cki kit haladt túl?5 uo. 91. j U. pldizles pjdjz uz 
ortéj cder eine fuss láuft dem anderen nicht vorbei5 WICHMANN: 
SUS. Aik. XIX. km. 17. ] G. mjno no kabakles no orttéo csie 
gehen sogar an der schenke vorbei5 uo. 121. 
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poplen azharaz Tetrus aber, von férne ihm folgend, kam m 
hof des hohenpriesters5 Mark XIV. 54 (WIED. Votj. Gramm. 228). 

vizmojos otv'et éotyzy verasa: medaz byr kuspdti til!ad-no 
mil'am-no "die verstándigen. aber antworteten und sagten: damit 
nicht zugleich eures und unseres zu ende gehe' Máté XXV. 9. 
(üo. 228.) 

p) N é v u t ó k ; f ö l ö t t : km ta es-agam puktdm badgin 
gir-jiltim kwin-pol tátcisa potni bigatoz: so med koskoz tatis 
ca ki ezen ajtóm elé tett nagy mozsáron háromszor át tud 
ugrani, az hadd menjen el innen5 M. 81. | vesaékon-göp-jilti 
potasa: tond suded-bured kustoz cha az imádkozó gödör fölött 
mész át (tkp. menvén át) szerencséd-javad téged elhagy (tkp. 
eldob)' M. b. 88. ] korka-jilti pal-kwas miskil'a (sin) 'háztetőn 
fél korcsolya csúszkál (fésű)5 M. tm. 91. [ korka d'iuiti kuas 
miskilltoz (gVir s^nam) cein schneeschuh gleitet über das haus-
dach herab (das kámmen der haare)5 W. II. tm. 104. [ deram-no 
izam aj iéijd der~d'élti koskié papa kajik "hej, fejemre feltett 
sapkám fejünk fölött haladó madárhoz hasonló5 M. d. 11. | 
turém-kaban d'éltid tül sédoz 'szénaasztagod tetején a szél ját
szik5 M. d. 224. \ mil'am nunjos kiz-jilti lobas kajéijos Vörös
fenyő tetején röpködő keresztorrú madarak5 M. d. 191. | tégez-no 
gurez d'éljostid leme-vu vija sarlasa 'a keskeny hegytetőkön 
csörgedezve folyik a hóvíz5 M. d. 269. | dzuzit guireélen d'iui-
l'ostiz tigil'asa d£uéáuoz sundiied cüber dem gipfel des hohen 
berges geht die sonne rollend auf5 W. I. d. 257. | duzét-no 
gurez deljostid val vortékozé ceberjos ca magas hegycsúcsokon 
lovat nyargaltatnak a szépek5 M. d. 79. 

odig-pol lud-kec gilit jo-vilti biéd vila "egyszer egy nyúl 
a sima jégen fut vala5 M. 130. | viznan-nor-vilti potsa: corig 
ud kut-ni 'ha a horogvessző fölött elmész: [az] nem fog majd 
halat5 M. b. 92. j ana-mega-vilti inmar vetld: sóin ayaaz-megaáz 
girni-no, saptani-no solik ca pásztaföld mesgyéje fölött Inmar 
jár ; azért a pásztaföld mesgyéjét fölszántani vagy bemocskolni 
bűn5 M. b. 119. | S'olta-bakatir surás-vilti koi-kitié miji-kudiro 
subádz jualoz 'S'elta hőse az út mentében mindenütt hódprémes 
subát kérdezget5 M. 62. | sud-zorez-v é 11 i poténe kayazlis vekéi 
pe% kulá ca fekete tengeren átmenni, papirosnál vékonyabb hajó 
kell5 M. d. 70. | minam korka jiuitim miskiuiani nolme, tina-
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deti ug lw-ug!/von meinem hausdache kann man sogar her-
abrutschen, von deinem [aber] kann man es ja nicht!' W. II. 
108. | íztagaiez Sugem peres kjsno jun no tim víljti kustem 
Mer alté weib wichste den hammel gründlich aus und warf ihn 
über den pfahlzaun weg' W. IL 155. | solen börysaz mynyz ódig 
murt birí'jaltskysa deraen dolak mugor vylyti 'ihm folgte ein 
mensch mit einem tuche verhüllt über den ganzen leib5 Mark 
XIV. 51 (WIED. Votj. Gramm. 217). 

. a l a t t a ukno-ultiz vetloz kunoka juasa (kézit tol) 'ablak 
alatt járkál a háziúr kérdezgetve (hideg szél)' M. tm. 88. j kwa^ 
rója, kwar-ulti mi koskom, ganim; lisoja; lis-ulti mi koskom, 
£anim lombleveles mentében, lomblevél alatt megyünk mi el, 
lelkem; tüleveles mentében, tülevél alatt megyünk mi el, lel
kem' M. d. 146. \ jö uiati {sorig kaskem 'der zug der fische 
unter dem eis5 W. tm. 239. 

e l ő t t : pijos-murtldn agtiz kisnozmurt-ká potiz: pijos-
murtldn surdsez uz tupa 'ha egy férfi előtt egy nő. megy el: a 
férfinek útja nem sikerül' M. b. 86. 

m ö g ö t t : Pogilán cum-agaz pi vetld cum-berjostiz*) kistir 
kard 'Poginak hálókamrája előtt legény járkál, hálókamrája mö
gött kistir [hangot] tesz (zörög)' M. d. 104. ( kik apajos béri-
se ti (elativus -f- prolativusi raggal!) kik ekejos koskiljam ca két 
néne mögött két fiú ment el5 MŰNK. Votj. nyelvmut. 46. || so 
sör ti ad'ami gui gmddzem nosl'apaze uéto kársa so guis puktisa 
joonem 'insgeheim (tkp. hinter ihm) grub der mensch eine grube 
und setzte seinen hut, nachdem er ein loch in denselben ge-
macht hatte, über die grube' W. II. 52. \ söd úides sör ti söd 
yilem liktd 'fekete erdő mögött vonul el fekete felhő' M. nyelv-
mutatv. 27. d. 14. | söd nuuies sörtid söd pil'em pots 'hinter 
•dem dunklen walde steigt eine dunkle wolke auf W. I. d. 152. 

m e n t é b e n : vaékala-dirja kisno-murt vu-durti vetld 
vilám 'hajdani időben egy asszony a vízpart mentében jár vala' 
M. 114. j sasa ved L'ug-sur durti muzemdz kreposán kotirtdm 
'az egész vidéket a Lyug folyó partja mentében várral vette 

*) I d ő h a t á r o z ó a köv. példában: minsa, minsa bera-
taz puni'jirdz-gind settizi 'menvén, menvén, végül csak egy 
Kutyafej et találtak' M. 81. 
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körül5 M. 55. j éizimdon ti durti vaúmiti'z-ik prak prak tsetsasa 
potemed luti-z-ke, so'ktu pot ta adamiuiem pel-doraz/ cwenn es. 
dir gelingt, lángs den ufem von siebzig seen und über diesel
ben gerade springend zu ziehen, dann steige diesem menschen 
bis auf die schláfe' W. I. bm% 32. | lud-durti jez kiskamin-
'a mező oldalán drót van húzva5 M. tm. 13G. 

k ö z ö t t : kjk d'e kuspiti*) tseémer potaloz (dera-kuon) 
'zwischen zwei eisschichten láuft ein hermelin hin und her 
(das'weben von leinwand)5 W. II. tm. 14. || tála pirsa $ici kio-
náz pis-pu-uljos pelti, susi'-pu-pölti nullám 'bemenvén az 
erdőbe, a róka a farkast fagalyak között, borókaiak között hur-
czolgatja el' M. 126. | liso-pirtiz, kwaro'poltiz lobitsalid-ká 
"vajha a tűlevelűn által, a lombos között röpdöstetnél [méhet]5" 
M. 163. 

k ö r ü l : korka kotirti**) éi-bin-gozl cház körül szőrkötél5 

M. tm. 7. | korka-k o 11 r t i vo% kuca-pi utisa vetloz 'a ház körül 
zöld kutyakölyök ugatva jár5 M. tm. 95. | iz-juirt ko tirti jur~ 
meg vorttiuioz (vuko izem) W ein steinernes haus rennt eine 
wiesel herum (das mahlen)5 W, tm. 248. 

7) E a g o s ' f ő n é v : inmar-banti lobaé juéjosidlan gléi-
jossl suéitil-kad-ik gualozi caz égen át (tkp. isten arczán el) röp
ködő hattyúknak körmei viaszgyertya módjára égnek' M. d. 
256. | tatcasko kor kati, trosgdm bergasko, sóin kizomiéko (cers) 
'szobahosszant ugrálok, minél jobban forgolódom, annál inkább 
vastagodom (orsó)5 Perv. III. 79. (M. VotjSz. 156) | mitam ice-
menmi kiz üti vetlis cu$ gur ulo éorjos kad ca mi kis menyünk 
olyan, mint egy nyírfán járó, sárga mellű nyest5 M. VNym. 46. 
d. 21. I mi tátié kid bertomi? vacil müs lobon sürestid cmi 

*) I d ő h a t á r ö z ó . a. köv. példában: vekéi no vekéi bir-
kencimd miskon kusp eti kin baétiz ? vekci no nazik mugormd, 
búdon kusp eti dat baétiz 'finom, finom takarómat m o s á s 
k ö z b e n ki vette el? finom ós gyönge testemet n ö v é s e k ö z 
b e n idegen vette el5 M. VNym. 38 d. 89. 

**) I d ő h a t á r o z ó : soki so adamilan kisnoez nirié-seán-ik 
olo kin jurttié-josiniz kartezlán veramezja uj-kotirt'i cisto por-
mitcim 'akkor az embernek a felesége az előbbi módon bizonyos 
(tkp.-valaki) segítőkkel mindent elvégzett férjének mondása sze
rint, e g y é j e n át5 M. 70. 
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innen mezen térünk vissza? fiatal méh repkedte úton5 uo. 31. 
d. 42. | mi tatsi kiii liktimi í vasiul no lezon éuiresti; mi'-ik 
no tátié ki fi bertomi? éáua no tíipson éuiresti 'welcher weg 
kamen wir hierher? den weg, wohin der junge bienenschwarm 
losgelassen wird; welchen weg werden wir von hier zurück-
kehren? den weg, wo das haselhuhn pfeift' W. I. d. 233. | odik 
poí ortci, kék pol ortci ta Ulén gurtlán uramtiz Végigmentem 
egyszer, végigmentem kétszer ennek az Ulén-gurt-n&b utczáján' 
M. d. "61. | uramtid koskis pijos saj MrgaUam "az utcza (tkp. 
utczád) hosszant menő legények hangosan énekeltek' M. d. 2. | 
Kuzon uram ti potékém majordn puyit'mon lui fmidőn Kazán 
[város] utczájáh elindultam, egy őrnagygyal találkoztam én5 M. 
d. 20. j mon ódig uj-kotirin ta gorodlán veé utca'astiz' (ulca-
iostiz), pirolka'astiz sur lejo, ta sur-vaman köi-mar ut
ca ati, pirolkaáti vig vigjalo! cén egy éj alatt ezen város
nak minden utezáján, sikátorán át folyót eresztek, ezen folyón 
át valamennyi útczán, sikátorban hidat építek' M. 70. \ mogati 
bertini caz oldalt eső v. kerülő úton térni vissza' M:. YotjSz. 
720. | zarig-ká tu-p alj ostid kuskod-burjod-kd— tasori! Katn 
$oz-ká bod-doristid (elat.!) kuskod-burjod-kd.— ta sori! dukt'a-kd 
kotkan mu-virj ostid kuskod-burjod-kd — ta sori! koni-kd 
bizon vug alj o stid kuskod-burjod-ka — ta sori! kizzpu-kd 
surd-uljostid kuskod-burjod-ka — ta sori! cha a tenger túlsó 
oldalain keresel, válogatsz [t. i, virágport] — idefelé! ha a 
Káma partjain keresel, válogatsz, — idefelé! ha a fajdkotkodá
csoló dombokon keresel, válogatsz, — idefelé! ha evet-futotta 
buczkáson keresel, válogatsz, — idefelé! ha a veresfenyő-berkek 
aljában keresel, válogatsz, — idefelé! M. d. 257.*) 

*) A prolativust kuéa névutóval is ki lehet fejezni; néha 
pleonasztikusan ez is fölveszi a -ti ragot, pl. puyitad potsa ej-
kd vagsasal ali-no vetlisal uram-kuzatid cha elibéd menvén, 
nem jöttem volna veled össze, utczád hosszában járnék most 
is' M. d. 164. | gacurej kuzati mi vetlim ca 5. [patak] menté
ben jártunk mi' 185. | iu(?) sur kuzati minőn vetlon samen 
med pumiéko'mi miiien uaten! cwenn ich den fluss hinab ziehe, 
láss mich den biber, der otter besegnen' W. I. i. 47. — Vö. 
vu küéa gagdged ujaloz ca víz mentén a lúd úszik' M. d. 
J.93. a). 
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2. 2ürjén. 

a) H a t á r o z ó s z ó k : si-ponda tuj vil'é, kit kole völi 
munni arkerejli vövjasen, naja vodtedisni ötikes as kostsinis bid'te 
önina sömin kulema 'azért az útra, a hol a püspöknek el kell 
Tala hajtani (tkp. lovakkal menni), lefektettek egyet maguk kö
zül, mintha csak most halt volna meg' POPOV: UF. II. 27. [ KP. 
ketí 'welchen weg5

 GENETZ, SUS. Aik. XV r 11. \ una vijjim mu-
nisjas s e ti 'sokan vannak, a kik azon járnak5 Máté 7, 13. (UF. 
II, 83) | KP. siti 'jenen weg5

 GENETZ, SUS. Aik. XV r 21. | KP. 
yüti id. 8. | KP. téti id. 16. | KP. esti 'diesen weg5 9. | KP. táti 
id. 16. | taéti pan риЫШщ 'drauf leg' ich näpfe und löffeF 
WJCHMANN, SUS. Aik. XXI3. 39. 

ß) N é v u t ó к ; f ö l ö t t : una ie jöz vol'salisni assinis pas-
kömjas nisö tuj vilti 'a sokaság legnagyobb része pedig felső 
ruháit az útra teríté5 Máté 21, 8 (UF. II. 50) | pocös vilti 
görd aj-kurög kotörtö (Ы lomtisö sartasön) cüber den zäun 
springt ein roter hund (brennender kienspan)5

 LYTKIN, Syrjäni-
sche sprachproben. SUS. Aik. X. 36. | ßoüs munö vit kar 
(nöris) vivti, macis munö kvijt kar vlvti 'das hölzchen 
fliegt über fünf städte hin, der ball fliegt über sechs städte hin5 

uo. 25. j Petir munigcn kitce-ke bazar vivti agis assis paskömse 
bazaris 'Péter valahová menvén a piaczon át, meglátta a maga 
ruháját a piaczon5

 POPOV: UF. II. 36. | tsökty menym asdinad 
lokny vavyvty 'gebiete mir, zu dir über das wasser zu kom
men5

 GABELENTZ, Grundzüge der syrj. gramm. 42. ] Р. vövis jör 
:® ivö t cetcevtöm 'a ló a kerítésen átugrott5 EOGOV: UF. II. 58. 
a si-vösna i ole tani vivti töädisteg 'él is a miatt itten (e vilá
gon) aggódás nélkül5 POPOV: UF. П. 12. 

a l a t t : KP. ul ét, ulti 'unten hin, unter — hin5
 GENETZ 

10. j nin pos ultг bajdög kotralö (po£nasöm) 'unter einer bast
brücke fliegt ein Schneehuhn aus? (das sieben)5

 LYTKIN 36. 
í m e l l e t t : vetligän Galilejskäj morje dorti, a$is kik 
vokäs 'mikor pedig a galileai tenger mellett jár volt [Jézus], 
láta két testvért5 Máté IV. 18 (UF. II. 79) | KP. doret 'an — 
vorbei5 GENETZ í 7. 

vetliéjas £e si din ti omöl'tisni sijes 'az arra menők pedig 
szidalmazzák vala őt5 Máté 27, 39 (UF. II. 53) | Jisus munö 
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naja dinty CJ. geht an ihnen vorüber' Máté 20, 30 (WIEDE-
MANN, Syrj. Gramm.1 96.) ] KP. dinét can — vorbei' GENETZ" 17. 

m ö g ö t t : KP. bókot can vorbei' GENETZ 29. || P. podanlt 
tijan munisö va dorö mijan karta böröt*) ca ti marháitok men
tek a folyóhoz udvarunk mögött el5 BOGOV: UF. II. 61, 

P. von m'encim me&a sajet ickis testvérem az én hatá
romon át (tk. belül) kaszált3 ROGOV: UF. II, 63. [ KP. sdjet 
chinter — vorbei' GENETZ 21. 

k ö z ö t t : KP. sörét 'mitten durch' GENETZ 20. | mórt nem-
-taj menim koúörli, söröd loas kilavni, ponsö, dosö abu agivni 
"so muss ich, armseliger mensch, mein ganzes lében mitten auf 
dem wasser schwimmen, ohne dass ich ein ende, einen strand 
sehe' LYTKIN 39. || KP. kospet id. 12.**) 

k ö r ü l : öti vokis munas, jen kia gögörti kicoltas, mödh 
pör-na mödödcö (pac lomtisöm) cein brúder geht und geht den 
himmelsrand umher, ein anderer rüstet sich noch aus? (der 
brennende ofen)5 LYTKIN 36. 

e l ő t t : kyltysny d'y v estöd esie schifften an der insel 
vorüber' WIEDEMANN, Syrj. Gramm.2 217. 

7) R a g o s n é v s z ó k : P. sija tujet roc mórt sipora ceri 
doden munöm "azon az úton akkor egy orosz ember ment hal-
teherrel' ROGOV: UF. II. 65. | tuiöd mynyg me sulik pösaly 

*) I d ő h a t á r o z ó u l is: siponda kol'lisjasis Joanné's 
coktisni sije enovtllni i kivzini sllis norasemse börti, kor bör 
gortas voas cazért János kísérői ajánlották neki, hogy hagyja el, 
s hallgassa ki az ő panaszát későbben, mikor haza jön' POPOV: 
UF. II. 25. | svjatej Feodor, kodi börti völi arkeré'jin Jedes-
ké'jsa vickoin, icet dirjiis völi jursad'té'm cszent Tivadar, a ki ké
sőbben püspök volt az odessai egyházban, kis korában nehéz 
fölfogású volt* 20. | i vitfömistáan nélámin lun i nelamin voj, 
sibörti cigjalí cés mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt 
vala, végre megérkezék' Máté 4, 2 (UF. II. 78). 

**) Vö. még a kustty, kos ti névutót, melyre csakis idő
határozóipéldáim vannak: syja suys najaös jona vensem kustty 
cer fand sie in grossem gezánk5 WIED. Syrj. Gram.3 209. | no 
si-kostl cukarmisni popjas ca közben összegyűltek a papok' 
POPOV: UF. II. 21. [ pukalö setön, ko d-ko sti me vetla kelmisni 
setsan 'üljetek le itt, mig; elmegyek és amott imádkozom' Máté 
XXVI. 36 (UF. II. 50). ; : : :i 
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*den weg entlang gehend habé ich mich ganz erhitzt5 WIEDE-
MANN, Syrj. Gramm.2 127. | ne kod ez lyst vetlyny syja tujed 
cniemand getraute sich diesen. weg zu gehen5 Máté VIII. 28 
(GABELENTZ 60). •, ' .; 

3. Magyar. 
azonnan (olv.: az onnan) muloc (prsetereuntes) karomlae-

uala otef MünchK. 68. | mynd kyk onnan mwlnak wala: prse-
tereuntes JordK. 447. | kereskewdő emberewk hogy onnaton 
mennének, az zamart elragadok ÉrsK. 314. | tértének, hogy az ő 
zalagossa onnan menne lowa liatan 547. (NySz. ] 128.) || ?nerí 
mellőle keel vala el menny: quia inde erat transiturus, 
ErdyK. 140. | Zent egyhazat, nem tizteleltem, mikor mellwle 
elmentem VirgK. 6. | Amán az királytól ottan kiméne, Mardo-
•cheus mellől haza eredé BMK. II. 286. j El ne menny mei-
lőlec: non despicies ea KÁR.: Bibi. I. 78. j Ezeket olvasta Bal-
duinus, de föle-mell Ől bocsátotta PÁZM. Luth. V. 29 (NySz. 
728.) | A mi iot mondanac el veszem tulloc, a mi gonoszt, az 
fülem mellől bochatom TELEGDI (NyF. XVIII. 43.) | Te arra á 
beszédre sem tudtál semmit felelni, es azért mégy efféle tragar 
beszedekcel el mellőle uo.*) 

4. Vogul. 
a) E. akw'-mat-ert takkát ne-lunt numél ti mini "egyszer 

-csak egy magányos nőstény lúd megy ott fönn5 MŰNK. Vog. 
Népk. Gyűjt. I. 53. | sernél vitép tepiy Tátit vitet jolél %ajtné 
la'ilin naj yqjné nolté Lépla-sünt gjká ünliláli 'fekete vizű táp-
lálékos Szoszva vizében, lent futkosó lábad istennőcske szálló 
földfokán, L. torkolati öreg uralkodik5 II. 136. \juil nájiy XQn 

üw "hátul a tüzes fejedelem jön5 I. 8. | yáp jer él %uji ea ladik 
oldalvást fekszik5 VogNyjár. 25. ] KL. khöp poa%él punilém ca 
ladikot oldalt helyezem5 uo. 119. | AL. üf-as-mantél állá mi-
nenti % víz fölszíne mentében a folyón fölfelé megy5 uo. 160. | 
K. l'önkh-mántél jömi caz út hosszában jár5 uo. 205. | E. Sntépzjor-

*) Valószínűnek tartom, hogy az körül, alul, fölül stb. 
Iiatározószók, illetve névutók részben az ilyen prolativusi hasz
nálat folytán vettek föl locativusi jelentést. : 
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jpasél supi*' ti sairépéstá 'az övhely tájékán íme ketté vágta5 uo. 
19..:{ kátém jiw-taw lapi pasél joyti 'kezem a fa ágernyőjéig 
ér5 uo. 20. j sqpdm-m o w é l /ürém-sos j§fy%a$ém 'egy dücz körül 
háromszor fordultam meg' VogNópkGyűjt. IV. 83. 

b) E. mört. miném materinél q,§ ti minei 'ismét azon 
helyen mennek el, melyen előbb mentek (tkp. előbb járt he
lyükről . . .)' MUNKÁCSI, VogNépkGyüjt. I. 24. f nerpiy jdmíuw 
tyulana tüjtnél yartyate'it 'festett kantárfékjének bojtjai a hó
ban vonszolódnak5 IV. 141. [ ma-s ajnél minan, vdykáti vl voss 
roytéptawé ! 'menjetek a sík föld mögött (MüNKÁcsinál: m ö g ü l ) , 
hogy az ester réntehenet meg ne ijesszétek!' IV. 142. | yürém 
jiw s ajnél kwonél mowéltáln! 'három fa távolnyiról kerüld 
körül!' III. 76. | talkivé jiw tal'yd p asnél qjká jq>mi 'alacsony 
fának csúcsa vonalában (távolában, magasságában) jő az öreg' 
III. 510. j yasné jamés pasnél ti joyts 'már fölismerhető jó 
"közeli távolba jutott' IV. 141. || akw' saydnél liliy noys nq,yy 
ydyyi 'egyik hajfonatan eleven nyuszt hág föl' II. 301. | manér 
nay am pajtamyémnél voté'in? emit simogatsz te arczomon 
(tk.. törölsz arczomról)' Vog. Nyelvj. 8. || palába pasnél süp ness 
neimtawés cfüle tájékán csaknem hogy megkötözte' IV. 143. 

5. Osztják. 
E. nömvlta-gi manhn 'ha fönt mégy' PÁPAY : UF. XV. 

44. | ilta mandm kurdy uaina tusa ali nomdlta mandm toy-
hy uaina tusa ? 'alant járó lábas állat vitte el, vagy fönt járó 
szárnyas állat vitte el' uo. 79. | si Uy'k yoza ilta-svj-dt 
mandi tvyd kashydn 'a vízhez alant járó utat keresnek' uo. 45. 

E. lou yozydl eudlt iuudm eui ndludttsam yoina - kdtllsa 
'a köztük jövő leányt a Nyílforgács-férfi elkapta' PÁPAY J., 
lÉszaki-osztják nytanulm. NyK. XXXVI. 358. \yvld eudlt kol 
idrds 'a halottra kötelet kötött' 375. j kördí-kolna wrman iuy 
eudlt olldt 'vaslánczczal vannak a fához kötözve' XXXVII. 
170.*) | idy'g ilb(i) eudlt sidi manteydn % víz alatt ígyen 
mennek' XXXVI. 392. I i uas ilb(i) "eudlt manUt cegy város 

*) Vö. m o r d v. E. od'izaMe layga (prol.) jaksüre karks 
karksaz 'über die kleider ein roter gurt gebundén' PAAS. SUS. 
Aik. XII. 7. .. :,:•-•,.. ••-.,:••.,-
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aljánál mennek' 394. | uas-yaddt kut eual.t sidi si naudrlnil 
ca városi házak között ugrál így [erre felé]' XXXVII. 34. J nhul 
lau&y yoi uas numb(i) eudlt ül cfehér lovas ember jön a 
város felvége irányában' 55. J lou ipy(9m tvyaidl eudlt mazdy 
selta uek arí tilsa raz ő járta hely felől (o: hely felé) talán 
mégse vitték volna el örökre' 166—7, | %at-libdl pela tuygdt 
eudlt las si iis ca ház belsejébe a mohok mellett hó jött' 
184. | ma mutraidmna uvnthydn oydn numbi eudlt l'tískdda! 
•az én fortélyommal ezeket a forgácsokat a fejed fölött hajítsd 
el!' 193. | sagar sil eudlt iofo-iis, sagar sil eu9lt sbstal itna 
áldy-sv/fat ioyt9s, tas si-louatti iüumal ca legelő széléről vissza
jött, a legelő széléről (o: szélén) lépve reggel tájban jött vissza, 
a nyáj olyan nagy lett' 195. | pam-^orbi-yoi selta seudrmdla, alti 
kezdi tol tvya eudlt manl faztán a Fűforma embert megvágja, 
a kardja üres helyen megy' 267. [ yan-mi numbi eudlt sidi 
manl ca királyleány fölött ígyen megy' 267. | uas-numbi eudlt 
manda pidds ca város fölött kezdett menni' 269. j yan-eui mut-
raidV) tekardl pilna mur kitt eudlt sbzihiilndn ca királyleány 
a tudós orvossal a nép között lépdel' 372. | ox»y pan ofdl 
eudlt yolSm pus soymdB Í9m pbnlamdn il-ponUlmdn ca fejes 
fövenypart feje irányában, a háromszoros czérnából [font] kecze-
hálóinkat behelyezzük5 XXXVIII. 116. \ yosy9y %a(3 yosydl 
eu9lt seltta manhm "oldalas csónakja oldala mellett megyek 
[tovább]' 120. j puzdy pan puzdl eu9lt ahmhm^n ca villás 
végű fövénypart vége irányában [meg]emeljük' 123. | kat iu% 
sai eu»it ti etS9t ckét fa mögénél errefelé tartottak (tkp. jöt
tek)' 123. | %afi %-peldk eu9lt iirdl igi no^-stl layg9rlal-kemna 
ca ladik egyik oldalánál az öreg apja [úgy] a válláig följön [a 
vízből]' 148. [| D. cipéy-mégdep jay ár tűnt jim pendiva ján-
yantídöt Mas zahlreiche gánsevolk mit höckerigen brüsten 
führte(?) sie lángs des schönen weges fórt' PATKÁNOV, Die 
Irtysch-ostjaken II. 186. ( kát poypuyédivet menőt ca két fiú 
mellett megy' uo. 66. [| D. canc vicivet cupa /ojai c bis z u 
d e n k n i e n wurden sie in stücke gehauen' * uo. 62.*) 

*) Vö. a m o r d v i nban is prolativusszal: M. otsu ervá-
nánts ko ék ár avat panarinza, pilman£avat éormanza, sur-
-preavat ozanza, kener-pakarga éormanza cdie hemde der 
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*' 
6. Cseremisz. 

kE. tuzec ok li kajas, mülande (v. korno) úron fott 
nem lehet járni, a föld (az út) el van hordva [a víztől]' 
EEGULY cser. mondatai 869. sz. (NyK. III. 139.) || kCzar. 
kü'8 9C9n ka'is9 S9"mi9 hm tü'rh ka'J9k c77 in der höhe 
fliegende verschiedene. vögel' POEKEA, Tscher. texte SÜS. Aik. 
XIII. 32. | kü's9C9n coyeste'n-ko'sh C9la' tiirl'9-türh kaikét ulo 
cdu hast allerlei hochfliegende vögel' 17. | kP. meray kudales 
imbalé ceine hasé láuft auf dem eise' GENETZ, Ost-tscher. 
spraehstud. SÜS. Aik. VII. 1. [ nyK. morén i fi90lets9n k§-
dales 'der hasé láuft über das eis hin' RAMSTEDT 197. 
k§r§(k)-@90lets Vom berg herab' EAMSTEDT 18. | kür. aramat 
j9 mais kostSlden ca fűzek alatt járdogálván' WICHMANN, Mu
tatvány az urzsumi cser. költészetéből NyK. XXXVIII. 231. | 
0 n dzd (s uz-ak afi-ak kombS mbőSn kaiat celül a gúnár és a 
liba játszva járnak3 215. | kCzar. tu'Ő9n seyga'c rr'fidS laska't 
só're't édlt kockdri patare'n 'hinter ihrem rücken frass der fuchs 
alles, sowohl die nudeln als die milch auf POEKEA 10. | kP. 
ar ludo suygaltes-at, seygelc9n£e i f(d)lma cwenn die ente 
taucht, so friert hinter ihr das wasser' GENETZ 47. | kür. sey-
get's iz9 kílmen mia "utánuk [a víz] jéggé fagyva jön' WICHMANN 

215. | nyK. olitsá fioksatsSn kornS kea cder fusssteig láuft 
in der mitte der strasse' EAMSTEDT 102. J kCzar. uremet jpok-
secet anddlcet kajales 'mitten auf der strasse ein hausierer 
geht' POEKEA 54. | kür. pbs$ pokxs§t's os alsa kudales "a mező 
közepén fehér herélt ló vágtat' WICHMANN 216. | nyK. imúi-
-Hs9ts9 n it ke cgeh nicht in die náhe des pferdes5 EAMSTEDT, 
Bergtscheremiss. spraehstud. SUS. Tóim. XVII. 69. || nyK. ku-
•jftáan pÓrt-kutani-gits9n askeőes cer steigt am giebel des 
königliches haus vorbei' EAMSTEDT 179. || püást9 fi90t m9°lanem 
koygHa-dá'ygits cim damme geht mir das wasser bis mitten 
a n d i e b r u s t ' EAMSTEDT 143. 

álteren schwiegertochter sind bis zu den knieen, ihre ármel bis 
zu den fingerspitzen, ihre stickereien bis zu den ellenbogen* 
AHLQVIST, Versuch e. mokseha-mordw. gramm. 136. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLl. 17 



2 5 4 BEKÉ ÖDÖN. 

• 7. Finn. 
a) p a r t i t i v,u s (eredetileg ablativus) ragjával: ja oravan 

pitáá hypátá tien suuntaa 'és a mókusnak ugrálni kell az út 
irányában' Suom. Kansansat. I. 2. j no, nyt hán oli suruissaan 
ja kdvi yhtd katua ylös, toista alas cno most ő bánatban 
yolt és járt az egyik utczán föl, a másikon le5 II. 46. | nyt he 
laksi yhdessá vaunulla ajamaan sitá kultaista siltaa 'most ök 
elindultak együtt kocsin azon az arany hídon' II. 10, | háti 
mák ed laskeepi rö lebocsátkozik a dombon5 I. 179. \astui immet 
pilven a árt a ca leányok a felhő szélén jártak5 Kalevala IX. 
4-8. | yks'on juoni juostaksesi naisten neulojen, neniá, tuosta toi-
nen káyáksesi miehen miekan tutkamia, kolmas koikuiellaksesi 
űrön tapparan teriá 'egy sort kell szaladnod a nők tűhegyein, 
azután másodikat járnod a férfiak kardjának hegyén, harmadi
kat imbolyognod a hős harczi bárdja élén' XVII. 19. | kaikkein 
jokien ja kanavain jditá taidettiin hevosilla kulkea Valamennyi 
folyó és csatorna jegén lovakkal járhattak' BÜD. Finn nyt.2141. | 
juoksi isdnsd takaa 'futott az atyja után' 112. [ é s z t : akna 
alt lápi minema 'am fenster vorbei gebén' WIEDEMANN, Gramm. 
545. | part káib ujudes a 11 vee 'die ente schwimmt unterhalb 
der oberfláche des wassers' 334. || niin veivát venon vesille, sou-
teleVat... ympdri Nevanjokea, Nevan ni e ni a kiertelevát 'hát 
a csónakot a vízre vonják, evezgetnek a Néva folyó körül, a 
Névafokot körüljárják' Kai. XLVII. 137. j é s z t : pü ümbert 
peab rohu ára katkuma 'man muss um den baum das gras aus-
játen5 WIED. 568—9. [ üks kád vöiűs ta kqela ümbert kiúni 
'ein arm umschlang seinen hals5 569. — Pleonasztikusan a 
myöten 'szerint, mentében' névutóval is: mene sie mákeá 
myöten 'te menj a domb mentén' Kai. XXXII. 356. | ajoi 
hhmát suota myöten 'a teheneket a mocsár mentén hajtotta' 
XXXIII. 3. ( ne kuksi menüin hyváá tietád, kolmas työnnet-
tiin metsáün lehmien polkua myöten 'azok ketten jó úton 
mentek, a harmadikat a tehéncsapáson küldték az erdőbe5 

Suom. Kansansat. II. 85. j | kulkevat syvemmálle yhd, kunne sei-
soo ukko jo leukapieliáán myöten vedessd fegyre mé
lyebbre mennek, míg a szegény öreg már az állkapcsáig áll a. 
vízben5 Satuja ja tar. II. 193. j poika vieáhán sctahan, ...joss* 
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on verta vy ötá • myoten 'a fiút a háborúba vinni, a hol a 
Tér. övig ér' Kanteletar III. 59. (331. 1.) 

P) a b l a t i v u s i raggal: koira tulee metsástájdn edelta 
% kutya a vadász előtt jön5 BUD.2 109. | viskasi hdnet taivaasta 
maahan, niin ettá hdn ke s kelta puoleksi katkesi 'ledobta őt az 
égből a földre, úgy hogy középen ketté tört* Satuja III. 82. [ 
pddsky löyhdhti sieltd variksen pddltd pois 'a fecske elröpült 
ott a varjú fölött' Kansansat. I. 240. i] é s z t : eksis telt v. te 
pealt ara 'er verirrte sich auf dém wege3 WIBD. 346. | pudke 
ikka edesi sáda, ja drge vázige te pealt ara 'er strebt immer 
vorwárts zu kommen und ermüdet nicht auf dem wege' 589. [| 
muuri hajoitettiin kaupungin ympáriltá 'elszedték a város 
falát'köröskörül5 BUD.2 110. | makasi hdn hiiloksella, vaikka koko 
huone oli palanut ympáriltánsá 'ő ott feküdt a parázstűzön, 
ámbár az egész ház elég körülötte5 Satuja IV. 169. 

7) e l a t i v u s s a l : ettd náhdddn, mist a on orava tien 
suunnan hypánnyt chogy lássák, hogy a mókus merre jelölte ki 
ugrásával (tkp. ugorta) az út irányát5 Suom. Kansansat. I. 2. | 

ja sitten tulee elefantti tiepuole sta 'ós ekkor egy elefánt jön 
az útfélen5 II. 91. \ ja he sivu menüin pojasta eés ők elmen
tek a fiú mellett5 II. 89. | niin sitten ndki toinen, ettd nyt meni 
sivu siitá rahakukkarosta 'így azután meglátta a másik, 
hogy most elment ama pénzes zacskó mellett5 II 65. | kuka on 
riskimpi hyppdmáán haudasta yli 'a melyikük a legfrissebb 
átugrani a vermen5 Kansansat. I. 22. | lentden alituiseen 
aatrasta ja seposta páálitse 'szakadatlan az eke és a ko
vács fölött repülve5 Satuja I2. 22. J kumpika ennen pddsee pddlle 
koskesta 'melyik jut föl előbb a vízesésen5 Kansansat. I. 
262. | laiva kulki Saiman kanavásta alas ca hajó a Saima 
csatornán lefelé ment5 SETALA, Pinska spr. satsl. 51. | é s z t : 
tulli máest álla 'er kam am berge herab5 WIED. 329. | laks 
s e inast ülés cer stieg an der wand hinauf5 uo. | hüpas m'ü l-
gust üle eer sprang bei der zaunöffnungstelle hinüber5 uo. {̂  
ja kaksi laksi váhán jalestd 'és kettő ment kevéssel utána5 

Kansansat. II. 78. | se lentáá lintuna sitten laivan perdstd 'az 
madárként repül aztán a hajó után5 II. 6. | é s z t : téma kais 
párást-mu 'er ging hintér mir5 WIED. 558. [I juoksee pöl
ve sta mar éhen, vyö-l apást a lainthesen 'a tengerbe fut ö v i g , 

17* 
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a hullámokba ö v c s a t t j á i g ' Kai. XLV. 121. | meni. . . merehent 

sukkarihmasta sulahan, vyötáröisíd veen sisdhán 'ment 
a tengerbe/ h a r i s n y a k ö t ő i g a hígba, ö v e d z ő i g a vízbe' 
XV. 246. [ tuolV on pieni poikuesi, . . . onp on suossa supni-
vyösta, kankahassa kainalosta 'ott van kis fiacskád, a 
mocsárban van d e r é k i g , a homokos mezőben h ó n a l j i g ' L. 
417. | itsen lauloi Joukahaisen, lauloi suohon suonivöistd, 
niittyhyn nivuslihoista, kankahasen kainalosta 'magát 
Joukahainent ledalolta, ledalolta a mocsárba d e r é k i g , a rétbe 
c s í p ő i g , a homokos mezőbe h ó n a l j i g ' I I I . 327. | vyötáis-
tdan myöten oli ukko-rukka jo süld tapaa vedessd 'derékig 
volt már a szegény öreg ily módon a vízben' Satuja II. 192. |[ 
repo juoksenteli ympari haudasta 'a róka a verem körül 
futkosott' Kansansat. I. 102. [ teidan pitad nyt.... morsiamil-
tanne semmoiset kdmmentd levedt vitjat saada, jotka kolme kertaa 
aivan ummellehen kdyvdt mun linnastani ympari 'nektek most 
menyasszonyotoktól olyan tenyérnyi széles lánczot kell kapno
tok, a mely háromszor érjen körül egészen váram körül' Satuja 
II. 104. 

8. Lapp. 
S. alélt ta varé manái 'e hegyek nyugati felének men

tén ment' HALÁSZ, Svéd-lapp nyelv VI. 5. [ lulélt ta varé 
manai 'e hegyek keleti oldala mentén ment' 63. | orjélt varé-
manna 'hegy déli oldalán megy' 87. [ td pe te pbhtin paddélt 
sü 'íme fölötte jönnek' V. 230. ( te karéjele éuovvu may ét 'az
után a karjelek hátulról követték'' NyK. XXII. 316—7. | kihci-
may élt taite feslakit 'utána néztek a jegyeseknek' Svéd-lapp 
ny. V. 207. \ jiehiie' tussá, ijjic [mü] minnelté talovui' 'mondd 
neki, ne jöjjön utánam' NyK. XX. 218. ] hdnan minnelisVe 
ülje hapkie haPetie 'a tyúk után az ölyü röpült' uo. 107. | te 
talle vag^a son tan jukalvés dlebmuka owtolt 'hát elment a 
lakodalmas nép elé' Sv.-lp. ny. V. 149. | N. de rakka boűi 
out alt 'kam ihm das hündehen entgegen' QVIGSTAD, SUS. 
Aik. III. 19. ] S. vuörnese puiti mijjén auteliste 'farkas jött 
elénk' NyK. XX. 111. [ monnd' waccien autste 'mi ketten 
elődre megyünk' uo. 219. ] cvlika mahhcele st mehcin tdfü ja 
vuhca faz erdő szélén fut hókorcsolyán, erdős vidéken és lőtt' 
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Í3v.-lp. ny. V. 111. j cw'ika v arr élest ca hegy mellett fut hó-
korcsolyán5 VI. 164. j te porrasumüs veidna, alde akté olmaj 
pöhta tü muppeu peleu énüst látja az idösebbik, hogy egy 
ember jön a folyó másik oldalán5 V. 49. | almac monü paltast 
vehka tutne pelen cegy ember szalad kettőnktől oldalvást a túlsó 
oldalon5 V. 53. | jus talle tat pűcas lé tawtau oggum kaihkaist 
sijist, te talle ka'ihka ké&ké cüd'd'i gmas kélain, vala jus lé 
jpara aktát s aj est pggum tawtau, te cüdda pára akta kcidíké 
cha most a beteg a betegséget minden helyen megkapta, akkor 
az összes kövek szólnak külömböző hangokon, de ha csak egy 
helyen kapta meg, akkor csak egy kő szól5 V. 251. 

II . A m o z g á s v a g y c s e l e k v é s v m i n á t , k e r e s z t ü l 
történik.*) 

1. Votják. , ; 
a) N é v u t ó k : ukno-pirti todi cezmdr potaloz (ven-pirti 

sinis vetld) caz ablakon át fehér menyet járkál (a tűfokon át 
jár a czérna)' M. tm. 38. | tui Urdzet pirti, tui'kwlt'so pirti, 
azves kuliso pirti saldéiéko 'durch den messingenen knopf, 

*) BUDENZ az ilyen esetekben egyszerű, h o n n a n ? kér
désre felelő helyhatározókat lát, s a nyelvérzék — szerinte — 
azt, a min valami keresztül megy, még ahhoz a térhez szá
mítja, a melyből az illető tárgy kiindul (Finn nyelvtan2: 96). 
Véleményem szerint azonban ez csak a prolativusnak egy speciális 
faja, melyben a mozgás nem egy vonalon, hanem bizonyos — 
~bár néha szűk — térben megy végbe. Fölfogásomat igazolja a 
m o r d v i n nyelv is, melyben csakugyan a prolativus ragja jelöli 
az ilyen határozást. Pl. B. ancak lis k égkék a, udolonzo livíáé 
éezaka ckaum war es durch die tür hinausgetreten, so ílog eine 
elster5 PAASONEN, Proben der mord. volkslitteratur. SU8. Aik. 
XII. 122. | torjgik prat vaímavaf cstecke deinen "kopf durch 
das fenster' 95. j v almav a vani, keykska a Jíel'gi ces schaut 
durch's fenster, liebt nicht durch die tür [zu schauen]5 65. | 
moú úti revenem, vafava tikset tarkéi cich habé ein schaf, 
durch ein loch zieht es heu her5 45. | pras jascik varava csie 
fiel durch das loch im kasten hindurch' IX. 236. | vefmaHava 
panimim csie trieb mich weg durch das rauchloch in der wand5 

IX. 234. | virga meze a jutavi? cwas kann nicht durch den 
wald passieren5 XII. 71. 
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durch den messingenen ring, durch den silbernen ring spucke 
ich5 W. I. bm. 35. d. [ukmis tuygon pirti pettisko cich be-
schwöre durch neun schlösser5 W. I. bm. 35. b. || cG&gagág-
-vijostd niris-ik survlla pottikid: deram-pijad ponsa soz*-ultid 
potti emidőn kacsa és lúdcsibéidet legelsőben a patakra hajtod: 
ingkebeledbe téve, ruhád előrésze alatt bocsásd ki [őket]5 M. b . 
30. | cumin k&li, uromá, osátiz pirsa, víg-ultiz potsa % 
leánykamrában háltam, kedvesem, bemenvén az ajtón, kijővén 
a padló alatt5 M. d. 100. | voé yma pyrys kötag vaékd, ulti-no-
potd calles in den mund gehende steigfc in den bauch hinab 
und geht untén durch hinaus5 Máté XV. 17 (WIED, Votj. 
Gramm. 214)*) 

(3) E a g o s n é v s z ó k : kijlán éulmitiz ku-kd potdmed 
luoz: soki ta ad'amijdz vedna ca midőn a kígyónak szívón át
mehetsz: akkor igézd meg ezt az embert!5 M. 177. | korkan 
koli, uroma, osdtiz pirsa uknodtiz potsa ca szobában hál
tam, kedvesem, bemenvén az ajtón, kimenvén az ablakon5 M. 
d. 100. | ataz -éog-giná osatiz piroz ca kakas egyenest betoppan 
az ajtón5 M. 122. | sodderemeniz sobirtisa keVtisa aijíiz östi 
uskisa miiem fer zog sein kamisol an, ging hinaus und stellte 
sich an die tür um zu schauen5 W. II. 84. | 2iygw-no éaygir 
kapkati íiygirtisa en pi'ri c durch ein knarrendes, rasselndes 
tor geh' nicht hinein, wenn es rasselt5 W. I. d. 86. J niwlen-
kenasaz pirodi-ks, kapkatiz en pir(e) kuiimatiz ewenn ihr in 
die kammer der jungfrau geht, geht nicht durch das tor, son-
dern über den plankenzaun5 W. I. d. 112. | uanze kuja ko-
éakii pedla cer wirft allé zum fenster hinaus5 W. II. 167. | tür 
uknotid utimé-no ca főoldalon levő ablakon benéztünk5 M. d.̂  
86. | tatéi vusa, kartez uknodtiz kisnoezles dusimzd adgdm 
'hazaérvén a férj, meglátta az ablakon keresztül feleségének 

*) Pleónasztikus raghasználattal: a ketstagaiez fim u a me
ni ii teiiasa pegdzem eder ziegenbock aber sprang über den 
pfahlzaun und entflog5 W. II. 155. | tir-vamdntid kUno-
murt-kd potaz: tusmonjos tiredles uz kiskald-ni cha fejszéden 
keresztül egy asszony ment : az ellenséges szellemek fejszédtől 
nem félnek majd5 M. b. 90. — Vö. pinaljos tir-vamdn potosa: 
uzbudd-ni cha gyermekek fejszén mennek keresztül: nem nő
nek majd meg5 M. b. 89. 
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jzéretőjét' M. 133. | ódig lud^keé-pi-gina peggini vudm polat'-vUisdn 
sod uknodti tdtcisa cegy nyúlfiók menekülhetett meg. csak 
[úgy, hogy] az ágypolczról a fekete ablakon keresztül ugrott' 
M. 119. | peggemjos uknoti no ki ti tekcisa, potisa koskiljam 
ca szökevények az ablakon át s a hol [lehetett] kiugorván, el
mentek3 M. VNym. 5. | tör uk'notidi sin sotimi bid(i)riio 
d'irsides sinani cdurch das obenfenster reichten wir euch einen 
kamm, damit ihr eure krausen haare kámmeten' W. I. d. 194. | 
töd'i korkáuen muiriotiz d'ez ka-ik potoz tsiyiosiz 'durch den 
schornstein des weissen hauses zieht sich der wand einem 
drahte áhnlich' W. I. d. 56. | anais gurze estem djr mmriotiz 
tsiniz pots djr cmeine mutter hat wohl den ofen geheizt, [da] 
der raueh aufsteigt5 W. I. d. 277. | merjoti slyez potd-dir ^a 
füst kijön a kürtőn át' M. VNym. 26. d. 8. [ mon gugakim jo~ 
-purtijd pirsa, birdktdm vuo purtijdti potko cmidőn én föl
kelek, a jeges katlanba bemenvén, a forró vizű katlanon át 
jövök ki' M. 72. | so pasdtiz ad'amiles ves corigzd suras-vilti 
kujasa keltám 'ezen a lyukon át az embernek összes halát ki
dobta az útra' M. 125. | so parez vué urobo-tigil'i ustoti pir 
pottisa . . . 'nachdem du diesen dampf durch das loeh eines 
altén wagenrades hast strömen lassen . . .' W. I. bml 18 . ' j 
muMem visti vetle vis-numir c durch die erde kriecht der 
spannenwurm5 W. I. bm. 35 f. | kare'-kz minodi, art'sati 
mi'ns: arísati siures tuz soner 'wenn ihr in die stadt geht 
so geht durch Arsk: durch Arsk ist der weg sehr gerade5 W. 
I. d. 112. j vetlyz karjosti-no gurjosti-no cer wandelte durch 
stádte und dörfer' Lukács XIII. 22. (WIBD. Votj. Gr. 33.) f 
vetld vutem intyjosti ei wandert durch wasserlose orte' Máté 
XII. 43. (Uo.) 

aciz kudoka menti gureéjos-d'élti, busij osti, cos két-
az ti cmaga messzire megy hegyek tetőin, mezők mentében, 
síkságon át' M. 92. | éut, gorib perei kisno luditi, vetleno, otü 
visak jüez siti (surlo) eegy sánta, púpos asszony megy a mezőn 
át, s onnan minden gabonát leesz (sarló)'; M. VNym. tea. 117. [ 
mon orfösittöad ludfidj, tel-kesen szdjsa cich passierte ihr féld, 
wirbelwind spielend' W. II. 166. \ jagati potim jur jugitja, 
vig-vilti potim val-pid kwaraja, sod tül!dti sala cipcamja eát-
mentünk a fenyvesen a fenyőszurok világánál, átmentünk a 
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hídon a ló lába hangjánál, átmentünk a fekete erdőn császár-
madár füttyénél' M. d. 155. j smres kuiza, teleti puyiékiz gon-
diren cauf dem wege kam ihm im walde eiu bar entgegen5 W. 
II."114. \ mi tatsi kiii liktimi? sala no cibsono lagjostid 
'mi ide mezen jöttünk? császármadárfütyülő fenyvesen át' MXATK. 
VNym. 31. d. 42. | éöd nuuioskiti pir potimi cwir wanderten 
durch einen dunklen wald' W. I. d. 144. | sturdeti poti twi 
tiuiiri; l'ageti poti iur tiuiin; inmeti likti in tiuiin cich 
wanderte durch den birkenwald bei dem scheine einer fackel 
von birkenrinde; ich wendete durch den fichtenwald bei dem 
scheine einer fackel von teerholz; ich kam durch den himmel 
bei dem lichte des himmels' W. I. d. 407. | somi daskjktoi tsoz 
vetlem tsattsaiti cdas mádchen wanderte zwölf tagé im 
walde' W. II. 156. | koni-bizon vugalti koskom, sala-supson 
surdáti koskom, duk{a-lob§on vir-jilti koskom cevet futotta 
buczkáson megyünk mi át, császármadárszopogató nyíresen me
gyünk mi át, fajd röpködő domb tetején megyünk mi át' M. 
dv.146.*) 

ta-berd iaée muri ves dunne ati volkkoz 'ezután az efféle 
ember el fog terjedni az egész világon5 M. 54. [ menő nos-ik 
nül kuza purié- dünj adti 'mennek ismét négyen a homályos 
világban' M. 94. 

2. Zűrjén. 
a seni völi suema öti jukmese nali pirni, a mödé'd petni 

'pedig ott az volt mondva (úgy volt megállapítva), hogy egyik 
léken bemenjenek, s a másikoji kijöjjenek5 POPOV: UF. II. 6. | 
éölöm sörsdn vöd byd syörni vomöd petö 'denn aus der füllé 
des herzens kommt allé rede durch den mund5 Máté XII., 34. 
(GTABELENTZ 58.) | pirá cigám öbctsj asdd 'menjetek be a szoros 
kapun' Máté VII. 13. (UF. II. 83.) | pyrö dzeskyd ödzesjasöd 
id, GABELENTZ 61—2. j ödéösöd pyryny 'durch die tür ein-
gehen' WIEDEMANN, Syrj. Gramm,2 127..[ 7'w mettsiny öi y n öd 
'den kopf. durch's fenster stecken5 uo. | i vetlys Jisus byd 

*) I d ő h a t á r o z ó : só túlis ti gu£em-kd luoz, gerides 
kutitek en kild 'á tavaszon túl, ha a nyár beáll, ekéteket csak 
fogjátok meg MŰNK. .YNym. 28. d. 21. 
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karod 'und es ging Jesus durch allé stádte' Máté 9, 35. 
{WIEDEMANN, Syrj. Gramm.1 29.) | vetlödlannyd moreöd i ko
sod cihr zieht umher über das meer und über das land5 Máté 
XXIII. 15. (GABELENTZ 60.) | jözöd muöd vetlyny cdureh leute 
u n d land wandern' WIED. Syrj. Gramm.2 127. [ öény vöröt 
"durch den wald irren, sieti im walde verirren' uo. 

3. Vogul. 
a) E. an rriortim né ünléné mán lüm, tül tárd ta mind

kén! 'ama déltáji nő lakóhelyén lovam, most ott menj keresz
tül ' MUNKÁCSI, Vog. Népkölt. Gyűjt. I. 162. | ta %ürém surém joli 
surémnél kwáluykw' patiken: tül ul kwdldkén! 'ezen három 
nyílása közül az. alsó nyíláson ha ott akarnál kikelni, ott ked
vesem ne kelj ki! ' III. 217. | kwol-tal'éyél kwon ta minés 'a 
háztetőn át ment ki5 IV. 173. | K. kwösnds-mdntél ju va/twés 
"bedobták az ablakon keresztül5 II. 231. | P. kuénds-mdntél 
kwdn-áykwéts 'az ablakon át kipillantott5 VogNyjár. 243. 

b) E. yurém cftér éakwiy ma'il-kwoílénálnél mintvdsét 
"három hőst csecses mellük közepén járt át [a nyíl]5 MUNKÁCSI, 
VogNépkGyűjt. II. 23. | áwinél kwoná sáltémtawés 'az ajtón át 
kidobta5 IV. 328. | áwinél jüw pojérmatés 'az ajtón keresztül 
begördül5 II. 298. | lüwiy tujtd kart'-áwinél tü jüiv ta saltmá 
náyki 'az látszik, hogy lovas úri szánja az udvar kapuján át 
ím oda ment be5 IV. 329. | an TaripU-nimálá-saw luwd pdlt 
un vit-áwinél náyy ta kwálés 'most T. ama vízi kapun át fel
ment lovához' I. 23. ( T. tár ásnél kun-kharqtsém 'kinéztem az 
ablakon5 VogNyj. 273. \ jani' surémnél ul kwdldkén! 'nagy 
tetőnyíláson ne távozzál' III. 105. | uj-pV sajiy puykén ma^ar-
surémnél kwond kiváltain 'Allatfi fürtös fejedet a földszinti 
nyíláson keresztül vidd ki!5 III. 105. f joldl' sunseim ta asnél 
'alánézek ezen a nyíláson' III. 113. | joldl susné asdnél jolal! 
nykwdts 'a lefelé néző lyukon lefelé pillantott5 II. 99. | rüs 
kér-s amnél tül'e tüp pats 'a lágy vasszemen keresztül alig 
juthatott a túlsó félre' I. 27. ] táltiy üs talténnél tár' ul 
tárdtdln 'kikötős városod kikötőjén át ne ereszd azt' IV. 174. | 
an lüptd kw oilánél tárd minwés 'ama levél közepén keresztül 
fúródott' I. 7. | an üs möt aulán édltsét, möt aulán él kwálsét 
""ama város egyik végén bemennek, másik végén kijönnek5 II. 91. 
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4. Osztják. 
É. ásni uy d l-ui s eu»lt, nvl'U&s eudlt Í9y(k Ivyda 

pid9s ca medvének az orrán-száján keresztül kezdett a víz be
menni5 PAPAY : NyK. XXXVI. 353. \ or-kvlay eugit nal 
mv%tí-lőyn9m,d9s 'az erdei rénszarvason a nyíl keresztül csúszott' 
363. | ame(3-öy§l padi ilb(i) eudlt lou pa, lvy9s faz ebszán 
feneke alá maga is odabújt (tkp. bement)5 373. [mandu i kurl 
ilb(i) eu9lt, l idsl ilb(i) eu9lt lvy9s i Mdds ea mandu az 
egyik lába alá, az egyik keze alá ereszkedett és ment5 387. | 
püld ft-u9 s eudlt kol aUy il-esllsdli/a kéménynyíláson át a 
kötél végét leeresztette5 375. | ittam aygdl /aí-ott (asm yat-ou) 
eu9lt kim-si manda pid9s cmost az anyja a barlang nyílásán 
(a medveház ajtaján) kimenni kezdett' XXXVII. 174. | svs-pelg9l 
eu9lt ÍUU97TI nal Ivyar kim9l ilb(i) eudlt Ivydl fa háta mögül 
lőtt nyíl a pánczél alján bemegy5 XXXVIII. 130. j ild eudlt il-
-naidmdds, ou eudlt il-naidmd9in9t kim-iau§lm9sli faz üllőről 
lecsusszant, a lecsúszottat az ajtón kihajította5 321. | % mosaina 
ahl-igi Imi uy 9l-u9 s eu9lt i yahfi kimié taVs9l\ "egyszer 
[csak] az öreg atya az asszony száján kifelé egy hálót húzott5 

323. || D. yot-yönéy-v éslv et nümétta kureyedat estedet sagat fals 
er durch die dachöffnung von oben seine beine herunterliess5 

PATKANOW-FUCHS : KSz. VII. 134. | untped-ima yöta kus tayöt, 
yatavivet ju% purémemet sagat, v esivet it-türuma tekeryöt 
cer kam zum hause seiner schwiegermutter; als er durch die 
tűre ins haus hineintreten wollte, fiel er durch öffnung in die 
untere welt5 uo. . . 

5. Cseremisz. 
kCzar. popés ok na' ydé wfon cder priester sah zum fenster 

hinaus' PORKKA 2. \ torza ydC9n ongahc cdu schautest zum 
fenster hinaus5 43. [ kür. törzay§ts ond'zal9m caz ablakon 
néztem ki5 WiCHMáNN 242. | afiaZe t'órzaydc sola cdie mutter 
wirft ihn zum fenster hinaus5 GENETZ 39. || nyK. sola m§is9ts 
kast§n-tolm§kem cnachdem ich durch das ganze dorf [hierher] 
spaziert bin5 EAMSTEDT 83. 
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6. Finn. 
a) p a r t i t i v u s s a 1: janö on juossut süt a poikki 'nyúl 

futott itt keresztúr Kai. XXXVIII. 188. | meni ulos usta myö-
ten, pellolle pihoa myöten 'kiment a szántóföldre az ajtón, az 
udvaron keresztül' no. XII. 497. | ajoi sóit a, ajoi mait a, ajoi 
aavoja ahoja 'keresztül hajtott mocsarakon, szárazföldeken, 
terjedelmes irtásokon' X. 14. | neiti asteli ahoa, lepikköá 
leyhytteli ca leány sétál az irtáson keresztül, lépdel az égerfa-
erdőn át' no. L. 51. .., ' 

P) a b l a t i v u s s a l : túli kynsin kynnykselta, polvin 
porstuan ovelta 'kijött a küszöbön körmével, a tornáczajtón 
térdével' uo. I. 32. | astuvi pihaita poikki pellolle perimmái-
selle 'az udvaron át megy a legszélső szántóföldre' uo. XVIII. 
536. ] túlin kuormien vdlilta (valistá) 'átjöttem a terhes 
kocsik között' BUD.2 111. | é s z t : ta láks keskelt lábi 'er ging 
mitten hindurch' WIED. 334. 

Y) e l a t i v u s s a l : mi on tastá poikki juosnut 'mi futott 
ezen keresztül' Kai. XXXVIII. 186. ] kukko suusta paansa 
pisti ulos 'a kakas kidugta fejét a [király] száján' Suom. Kan-
sansat. I. 198. | ei mene enaá kurkusta alas 'nem megy le 
több a torkán' II. 114. j ei mene kulkusta alas ruoka keisa-
rilta 'nem megy le a császár torkán az étel' uo. | túli tuiski 
ikkunas ta, sakehet ov est a sáykkyi 'tűz csapott ki az abla
kon, szikra pattogott ki az ajtón' Kai. X. 399. | é s z t : aknást 
sadas vihma sisse 'durch das fenster fiel regen ein' WIED. 594. | 
vinnas teda kázi pidi uks e st vatja 'er warf ihn an den armen 
zur tür hinaus' WIED. 561. j mutta vahtimiehet ei portista las-
kenut hanta sisáan 'de az Őrök nem eresztették őt be a kapun' 
Kansansat. II. 45. j poikki salmesta sanovi 'átbeszél a tenger
szoroson' Kai. XX. 490. J en tuosta ylitse paase, enka reiásta 
sisálle 'sem e fölött sem a résen nem jutok be' XXXI. 339. | 
meni nur kast a tupahan 'a szögleten át a szobába ment' XIL 
406. | é s z t : külast ei peaze labi 'durch das dorf kommt man 
nicht' WIED. 599. || lenteli liki kotia tuosta loihe loitommaksi, poikki 
Pohjolan m e r e s t a sepon Ilmarin pajalle 'háza körül röpdösött^ 
azután messzebbre fordul Pohjola tengerén át I. kovács mű
helyéhez' Kai. XLIX. 321. | jos ollee semmoinen poika, jotta voipi 
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lasista raataa sillan tástá lahde sta poikki fha olyan fiú, 
hogy üvegből hidat tud építeni ezen az öblön keresztül5 Kan-
sansat. II. 34. [ ásken mind láhden nyt kolm anne sta j ár-
ve sta 'most csak akkor megyek át a harmadik tón3 uo. 94. | 
kulki kyisná káármehená poikki Tuonelan j o e st a, lapi Tuonen 
verkkoloista 'kígyó alakban megy Tuonela folyóján át, Tuoni 
hálós helyein keresztül5 Kai. XVI. 374. | anna rauha raavahüle, 
. . . káya karján kaunihisti, . . .poikki soista, poikki mai sta, 
halki kórven kankahista 'hagyd, békében barmaimat, hadd 
járjon szépen a nyáj, mocsáron, szárazon, erdei homokos mezőn 
keresztül5 XXXII. 371. 

7. Lapp. 

S. sőmes palén vuidni almaca, ahte no'ite cakna timpar 
stohkö sisa aktát kecest, ja pöti ulhkus m u p p & t kéé est 
'egyszer látják az emberek, hogy egy varázsoló egy szálfa
gerendába bújik az egyik végén, a másik végén pedig kijött5 

HALÁSZ: Svéd-lapp ny. V. 73. — A norvég-lappban az elativus 
ragja tudvalevőleg összeesett az inessivuséval. így természetesen 
nehéz eldönteni, minek érzik az ilyen eseteket: N. t tat olbmu 
toppad, mi njalmest sisa manna, mutto tat ml njalmest 
•olgus poatta tat toppad olbmu cnem fertézteti meg az embert, a 
mi a száján megyén bé, hanem, a mi kijön a száján, az fer
tézteti meg az embert5 (KÁR.) Máté XV. 11. | mannet paskes 
uvsast sisa 'gehet hinein durch die enge pforte5 Máté VII. 
13. (FELLMANN, Anteckningar II.)*) 

III. A p r o l a t i v u s i r a g a z t j e l ö l i , a m i n é l f o g u n k , 
t a r t u n k , é r i n t ü n k v k i t v a g y v m i t.**) 

1. Votják. 

minam biii kiig, butim kutoz caz én farkam hosszú, 
megfog farkamnál [fogva]5 MÜNK. VNym.. 10. [ olo'-kin-kd tona 

*) A m a g y a r r a vonatkozólag vö. az által, keresztül 
iiévutókat, melyekén szintén ablativusi rag van (mondattani 
használatukra nézve 1. SIMONYI, MHat. II. 162—176). 

J -**) Hogy az ilyen határozók a prolativusból fejlődtek, bizo-
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d'ér-é étid késkaz-a? — üz, mond ni-no-kin-no d'ér-s étim üz 
késka Valaki tán téged a hajadnál fogva czibálgatott? — Nem, 
engemet senki sem czibálgatott hajamnál fogva' M. 93. j taéé 
suám-beraz badgém méjego murtáz d'ér-s ét iz késkasa nuldéné, 
méZékdnéz zugéné, pédjosénéz Vogané kuckd 'miután így szólott, 
hajánál fogva kezdi czibálni a nagybajuszos embert, [aztán pe
dig] meghurczolgatja, öklével döngeti s lábával tapossa' M. 92. j 
tuisti'z-ke kutiskod, kisnoiez dóri pegd'és 'wenn du ihn beim 
bárt ergreifst, so láuft er zu seiner frau' W. II. tm. 271. í 
gogijed-ká virgiz: tibirtid gigirtitsa tibirid ,hirs, lurs' sutogas 
gutjati 'ha köldököd kirándul; hátad felől átöleltetvén [magad], 
míg csak hátad ,lurs, lurs' hangot nem ad, emeltesd [magad]' 
M. bab. 72. j kiitiz kütysa sintemza, pottyz sod gurt éery. 
cnachdem er den blinden an der hand gefasst hatte, führte er 
ihn hinter das dorf Márk VIII. 23. (WIED. Votj. Gramm. 33.) [ 
kik badginez niljos kwin-pol tatcisa koskozi, suzárzas kwin-
-mdtijaz tatcikiz vedin-kisno s& zitiz kiskisa uskitoz 'á két na
gyobb leány háromszor ugorván elmegy; húgukat harmadszor 
[való] ugrásakor a boszorkányasszony ruhaaljánál fogva meg
húzván, elbuktatja' M. 81. | kikna pal-durtiz kutsa, soraz 
birto (sapag) 'mindkét oldalánál fogván, a közepébe betolom 
(csizma)' M. tm. 37. | kik-pal durtiz kutiéko, sortiz birttiéko 
(sapeg kutísam) 'an beiden seíten ergreife ich es und stecke 
hinein in der mitte (das anziehen der schuhe)' W. II. tm. 251. |[ 
sudm kwinmatiez-no kiksd-ik kizd gir-pumtiz vandildm 'szólott 
a harmadik és mindkét kezét levágta vállától fogva' M. 86. [j 
slugajosyz b antiz capkylyzy cdie diener schlugen [ihn] in's an-
gesicht' Márk XIV. 65. (WIED. Votj. Gramm. 33.)*) 

nyitják a következő m o r d v i n példák:' E. us vackud'ize s c o-
kava, son tokás ftetie bokava 'sie schlug ihn auf die wange, 
sie stiess ihn an der bauchseite' PAASONEN, Proben der mordw. 
volkslitteratur S'US. Aik. IX. 54. | tejterneé vackud'ize pia lay ga 
'das mágdelein gab ihm einen hieb auf den kopf uo. XII. 82. I 
varkéijé ez proft, b'ednij babanza p"rei nayga lírisciz prei lazije 
'die kráhe traf er nicht, aber seine frau auf den kopf, so, .dass 
dieser barst' uo. XII. 145. — Vö. még a következő zűrjén pél
dát: P. vackis jur kuza 'fejbe vágott' (tkp. 'fej hosszat v.') 
KOGOV: ÜF. II. 63. 

*) Vö. még: kelisiskody tusjosly kudjos pedlo paltiz 
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2. Zűrjén. 

bostys syjes kiödys eil la prit pá r i a main' Máté VIII 15. 
(WIED. Syrj. Gramm.1 29. | kiöd kutny /bei der hand fassen' 
(WIED. Syrj. Gramm.2 127.) | domalysny syos kiöd koköd 'sie 
banden ihn an hánden und füssen' uo. \juröd malalny 'den 
kopf streicheln' uo. [ seki Stefan bostis sije pölaedis 'akkor 
István fogta őt a ruha szélénél fogva' POPOV: UF. II. 6. | P. mödik 
vorot berdam kutcisis 'a másik galléromnál fogott meg' ROGOV : 
UP. II. 64. | agimiét-ze mij götir mejam boétema nin vomas dari, 
rne kvatitti sijes gorsedis 'látván pedig, hogy a feleségem 
már szájába a szentséget, őt torkon ragadtam' POPOV : UF. II. 
28. | kik lun borin me agi zev miété'm morté's, kodi tapké'dmiét 
mene petpomed, suis 'két nap multával láttam egy igen rút 
embert, a ki, engem vállon ütve, azt mondta' uo. | KP. óktino-
'ja, ne óktino-ja Ham v u £j é t ? 'ob [ich ihn] abhauen Tsoll] oder 
nicht abhauen, dicht an der wurzel?' GENETZ 39. | gezöd 
kyskyny fam strieh ziehen' WIED. Syrj. Gramm.2 127.*) 

3. Vogul. 

É. payk-sawdnél püyémtéstd 'fejbőrénél megfogta' MUN
KÁCSI, Vog. Népk. Gyűjt. II. 74. | kát-palánéi püyémtésta 'fél
kezénél megfogta' II. 301. | q,ésa kat-saranél nawér-sans tutit 

cebereé adzéká 'ihr gleicht den grabmálern, welche an ihre 
áussenseite rein scheinen' Máté XXIII. 27. (WIEDEMANN, Votj. 
Gramm. 33.) 

*) A éörti névutó átviteles értelemben is használatos; pl. 
bur pu jilin oz artmini om'ét kotjas, i om'ét pu jilin ozartmi bur 
kot; kot éörti ved poéas tödni pu 'jó fán nem teremnek rossz 
gyümölcsök, s rossz fán nem terem jó gyümölcs, mert a gyü
mölcs szerint meg lehet ismerni a fát' POPOV : UF. II. 10. | a 
delejas éörti ved sömin po$as agini mortes 'pedig csak a csele
kedetek szerint lehet az embert megitélni' uo. | tödcas mórt ölem 
éörti 'eletéről {v. élete szerint) ismerik meg az embert' UF. 
II. 87. | gölös éorty tödny 'an der stimme erkennen' WIED. 
Syrj. Gramm.2 215. | bydönly sylön vyn éörty éetys 'er gab 
jedem nach seiner fáhigkeit' uo. \ naja keröm, éörty en kerö 
'nach ihrem tun tut nicht' uo. j tsöktöm éörty cdem befehl 
gemáss' uo. 7: :;,.•_.: ." 
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uurayti dyk hwUltawé 'vékony kezeszáránál fogva a csikótérd 
magasságú meredek parton vezetik fölfelé a nőeskét5 IV. 218. | 
yapyd-tq,wné a? ina spinéi taimatém 'állánál fogva fönn volt 
akadva egy nyárfaágon5 I. 151. | T. ám péy-atémnel nóy-
-towítdlium "engemet hajamnál fogva fölakaszt' IV. 367. [ É. an ti 
jaut aulán él ta nirdséstd 'amaz íjjat végénél fogva im kiragadta' 
IV. 173. | T. vuj-ansuymé kwailétdnél kit sgpi sqgrépésté caz 
állatöreget közepénél két darabba vágta5 IV. 382. | É. sam kdpék 
akw Qulánél víyaném 'sok korcsmát előveszem az egyik végük
nél' IV. 63. || manér nay am p ajtdy émnél vote'in? 'mit simo
gatsz te arczomon5 Vog. Nyelvj. 8. \ payk-khojémnél puusté 
'üstökömnél fogva fogott meg5 193. | K. pqrkhátanél ngykhwé 
khwostaus 'törzsénél fogva fölrántotta [a fát]5 193. ] T. át én él 
ngy towitus 'hajánál fogva fölakasztódott5 262. | keit in él püstél 
'kezénél fogva fogta5 uo. | ki pl in él arnan khqsémtstél 'ruha
aljamnál fogva rántott meg5 uo. / 

4. Osztják. 
E. dsní selta ndudrmds, ittam svrt kutpdl eudlt mouna 

lüskdsll, pozdl eudlt kdtllsdli, yoid{ iuy yoza oydl si seyksdlí 
'aztán a medve [oda]ugrott és a csukát a derekánál (tkp. a kö
zepénél) fogva a földre hajítja, a farkánál fogva megragadta, 
egy ledöntött (tkp. nyugvó) fához verdesi fejét5 PÁPAY NyK. 
XXXVI. 35Í—2. | or-kvldy ujsli, kat áy§t( eudlt katllsdlí 'az 
erdei szarvast fogta, két szarvánál fogva megragadta5 364. | apsdl 
niy-lwlayna dy §i(y diai (iud It kátllmal 'az öccse a rénszarvas-
tehenet a két szarvánál fogva megfogta5 382. | fbus idlta (kurdi 
úudlt) dm'fina tdymdsa 'a tunguzt hátulról (a lábánál) egy 
kutya megharapta5 392. | sdudr kat pvl eudlt katllsdlí '& nyu
lat két fülénél fogva megragadta5 XXXVII. 54. | si oudl punzdni 
niyna idsl eudlt ioyo al-talsa 'az ajtót nyitó nő kézen fogva 
csak bevitte5 167. | oysarna kat idsl eudlt katllsa 'a róka a 
két kezénél fogva megfogta' 189. | si soy kutpdl eudlt séudr? 
mdsli ea tokhalat a közepénél ketté vágta5 189. j laudl ujslí, 
sermdtl eudlt (uzddidl eudlt) kim-uantdslí 'a lovát fogta, 
a gyeplőjénél (zabolájánál) fogva kivezette' 261. | laudl kutpdl 
sudlt pd soppl-seudrmdsa 'a lovát a derekánál fogva szintén 
kettévágta' 267. | kat kur eudlt kdtlman iorl ioydtti youdtna 
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ioyoé-lvskdlli ca két lábánál fogva megragadva olyan messzire 
dobja vissza, a mennyire csak bírja (tkp. ereje érő messzeségre)* 
XXXVIII. 115. | manem pandy %ui telem eudlt yolna ioyi-
•talldli 'engem még a szegélyes öltözékem szegélyénél fogva 
visszatart' 116. | Ivymal svyaidt tam siiaydl eudli xaim *m*m 

közben a víz alá ment, az egyik vékonya felöl találva lett5 

143. | masti noyaidl eudlt, syialdyna yaisa 'a kellő helyen 
(tkp. húsánál), a vékonyánál lett eltalálva5 147. | nox-pbrhmddm 
uasydn nv Hal eudli soppi eudtsdlli í-kemna % fölröppent ré~ 
ezeket az orruk irányában egyformán kettévágta5 148. | mattá-
uulftashy aédm-ígi mola tvyci e u 911 Aoudnüisen 'egykor a nagy-
folyóági apámuramat milyen helyen lőtted meg5 '. 148. | tam 
soy§mpuydn kim-etltdlen, alydl eudlt katll\! 'ezt a czérna-
gombolyagodat kiereszted, a végénél fogd meg!5 PAPAY NyK. 
XXXVL 355. | korál yvm-iuy alydl "eudlt kusna katllsdli 'a 
vaskoporsót az [egyik] végénél fogva a karmával megragadta5 

XXXVII. 77. | nay''k pelgdl luft, . . . wűldy luft kutpdl eudlt 
soppi maremds 'vörösfenyőhasábból [csinált] evezőm, nyeles eve
zőm a közepénél kettétörött5 XXXVIII. 119—20. || D. iu-mgat 
tané noy-nav érmemen sev etiv et kun§imái'jetzt sprang er her-
aus, fasste sie am zopfe5 PATKANOW-FÜCHS: Laut- u. formenlehre 
der südostj. dialekte KSz. VII. 134. | kettadlv a kattamen jj% 
tayettajet cman fasste sie an den banden und führte sie ius 
haüs hinein5 uo. [ üx-sögodivet xatyara tagamai 'am haar-
schopfe [gefasst] wurde er zu boden geworfen5 uo. | Na~nk-yus~ 
yoi véréy ürt iga jigsayenna ügodivet ettitta ötéytai, kuro-
div et mgéptai, tu-pa kurodiv et ötéytet, sügéptetet ügodivet 
'die beiden brúder fingén an den blutigen heldengreis Nank-
yus-%oi vom kopfe an zu betrachten und hörten bei den füssen 
auf, er seinerseits fing bei ihren füssen an und hörte bei ihrem 
kopfe auf uo. j pirivet jü/tai, küttep etiv et severmai 'er ná-
herte sich ihm von hinten und hieb ihn in der mitte durch5 

uo. 135. | serpan%et jem küttebivet pitmen, %öt seraka ner-
yettai cals er ihn gerade in die mitte zwischen den schulter-
bláttern traf, wurde dieser gegen die hauswand geschleu-
dert5 uo. 
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5. Cseremisz, 

kE. ménen üpküc (v. üpöm) rüzüs ca hajamon ránczigált' 
KEGULY cser. mondatai 11. sz. NyK. III. 99. | nyK. kaUafiats-
•k}ts pd0tra'l-y§tía cer zieht sie an den haarflechten' EAMSTEDT 
194. | kP. rdfidi kum pdrce pociid yd c kucen lupsal kolta cder 
fuchs fasst sie an drei ihrer schwanzfedern und schmeisst sie 
aus leibeskráften' GENETZ 35. | kCzar. üddr moca'std twddm o y 
gd c rualden kucen chielt ihn ein mádchen fest in der badestube 
an der brust ergreifend' PORKKA 2. || kCar. po6 k&c pere'n yol-
de'ii mera'ydm cauf den schwanz schlug sie den hasén' PORKKA 
1. [ mera'ydm pd'lds p c pere'n yolde'n rsie schlug den hasén 
auf's ohr' uo. | mari' wfo fii&d de'nd maiska'm fiwi-gdc ruale'S 
cder mann schlug aus leibeskráften den bárén auf den kopf 
PORKKA 9. || kCzar. sudd kdd ac purbn kaja cer geht und beisst 
das gras mitten entzwei' PORKKA 54. [ nyK. pand§ poksetsdn 
kdrdygen 'der stock barst entzwei' (pokse'tsdn centzwei, mitten 
durch') EAMSTEDT 102. [] kCzar. twddn p c sopke'-puyomtam 
tofia'r ően rua'fon cüber ihn hieb sie den espenzweig entzwei' 
2. 11 nyK. keremn-gits sdp'Has can einem seile ziehen' EAM
STEDT 139. | nyK. lapfsem-gjts^n kdt'sas cden halfterriemen 
haltén' uo. 67. 

6. Mordvin. 
E. kundija nerde ich fasste ihn am schnabel' PAASONEN, 

Proben der mordw. litteratur. SUS. Aik. IX. 234. | koda sajsa, 
jalgaj dugaj, kavto ftilged'e cwie ich, liebe freundin, ihn an 
den beiden füssen nehme!' 14. ] mon ul'i JcisŰiúem: pulodo 
kundasa, oygi; a kundasa, a oygi cich habé ein hündehen : ich 
ergreife es an dem schwanz, es bellt; ich greife nicht, es bellt 
nicht' (nachsbreche) XI. 45. || M. pilkta v. pilgedd pouftaf 
'lábánál fogva fölakasztva' BUDENZ, Mordvin nyelvtan 113. 
(62. sz.) 

7. Fián. 

sokeata talutettaan kádéstá (elat.) ca vakot a kezénél 
fogva (kézen) vezetik' | pida hanta kiinni korvásta 'tartsd őt 
a fülénél fogva' | vanki oli jaloistansa seinassa kiinni ca 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1. 1° 
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fogoly lábainál fogva volt a falhoz kötve' BUDENZ, Finn nyelv
tan2 96. || dia, velikulta, nipistd nenastáni 'ne csípj meg, édes 
testvérem, az orromon' | veda hanta tukasta! 'húzd meg az 
üstökét!5 SETÁLÁ: Finska sprákets satslára3 52. j riuhtaise tu
kasta 'rántsd meg üstökénél5 Satuja IV. 132. | Jussi silloin 
tapasi kauppamiestd s ddristd kiinni ' J. akkor megragadta a 
kereskedőt lába száránál fogva5 uo. 122. | kanna sind latvast a, 
mind kannán tyvi-p uole sta 'te vidd a csúcsánál fogva, én a 
tővégénél fogva viszem5 uo. 166. || é s z t ny . : jalust ja kd-
zist mdhkima 'an hánden und füssen einwickeln5 "WIED. 329. j 
p east hawama fam kopfe verwunden5 uo. | kui ma sdn natu-
keze kőndinnud, sís mull hakkab rinnust pistma 'sobald ich 
etw. gegangen bin, fángt es mir an in der brust zu stechen5 

uo. 656. 

8. Lapp. 
E. son tol uejvest keccist 'ő a medvét fejénél fogta5 

GENETZ, Orosz-lapp nyelvm. 76. | S. hiereke vautai tjárvis 'a 
rénszarvas megakad szarvánál fogva5 WIKLUND, Lárobog i lapska 
spráket 196. §. | S. kuóktane kljatn stearata k°appaikéjitie 
coqrviste 'mindakét kezével megfogódzik a két szarvánál 
fogva5 HALÁSZ: NyK. XX. 113. | toll ece tdhtie hirekien silpste 
pikset 'fogódzkodjék meg a ló farkában5 HALÁSZ, Svéd-lapp 
nyelv III. 142. | jutule pdksd kauwan silpste ca jutule meg
fogódzkodik a tehén farkánál5 83. | valltet séipest tau petna-
kau 'a kutyát farkánál megfogta volna5 V. 249. j éter' tüö-
jistie mü kuhkies alliste 'kapaszkodjál meg azokon a hosszú 
szőreimen5 NyK. XX. 113. j tut amds 11 prükommou valltam 
o]ive-vuptaist 'az az idegen a vőlegényt üstökénél (tkp. feje 
hajánál) fogta5 HAL. V. 79. | vallta ketast 'kezénél fogta5 uo. 78. | 
K. va^tij sön kid est 'megfogá őt kezénél fogva5 GENETZ, Máté 
IX. 25. | S. sdn atnali pahtjau kietas, kaptes cő erősen tar
totta a fiút a kezénél, kabátjánál fogva5 WIKLUND 196. §. | te 
tat julhkest sü vdlti 'ez megfogta lábánál fogva5 HALÁSZ V. 
242. | toahppit stdluou julhkies 'megfogja az óriást lábánál 
fogva5 I. 91. | tlje piarna redvum jlelkiste fihkela 'a medve 
a rókát lábánál fogva megkapja5 NyK. XX. 195. | toatpi stdluou 
kuolaist 'megragadja az óriást heréinél fogva5 H. I. 91. | 
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spehkije Rüutakan péhtsta (v. cammost) 'rávág E. szemérem
testére' NyK. XX. 127. || ton kut la mieskap, kalhka' kiessiet 
kierrakis cte a ki gyöngébb vagy, fogod húzni a csúcsánál 
fogva' H. I. 88. | sö iccij enne puoltskucci tairie\ forn péksi 
tdhtie stánkste 'de nem tudott a medve [valamit megfogni], 
míg a dorongnál meg nem fogódzott (míg a dorongot meg nem 
ragadta)' III. 44. | sö uihte vürtin, kusseka stalu hinni kicti kuima 
jplkset kieriecistie ehát csakugyan vártak, míg az óriás kezé
vel meg bírt fogódzkodni a szánban' IIL 48. *) 

¥ * * 

Ezek a példák, azt hiszem, elég meggyőzően tanúsítják, 
hogy a zűrjén és votják prolativusi rag2) azonos a finnugor ab-
lativusi raggal.3) Most már csak arra szorítkozunk, hogy a rag 
hangbeli alakját is összeegyeztethessük a fgr. alakkal. 

*) Talán idetartoznak a m a g y a r b ó l az ilyen példák: 
Térdül megütődve VÖEÖSM. Eger [ Vágd poful Csongor és 
Tünde j Harmadszor vág ismét homlokul Csabára VÖK. IV. 
35. | Akit oldalul ütöttek PP1. (L. SIMONYI: MHat. I. 323. 
JJEHR: MNyv.IV. 100, továbbá MNyv.IV. 100, 307—311, 428.) — 
A m e g f o g , m e g r a g a d , t a r t igék mellett rendesen -nál, 
-nél ragos határozó áll (1. SÍM. MHat. I. 236). Nem lehetetlen, 
hogy ezek az esetek is a -nál, -nél rag ablativusi eredetére 
vallanak. A hétfalusi csángók nyelvében -tói, -tői rag használa
tos az ilyen határozókban; pl. Feloldja a haj ától fo gvást 
(HORGER, Magy. Népkölt. Gyűjt. X. 222.). Vezet egy kecskét 
kötéltől fogvást (uo. 443). 

2) A zűrjén és votják prolativus néha még időhatározóul 
is szokott állni, mint a jegyzetekben levő példák mutatták. Az 
ablativus ragjának ez az alkalmazása is megvan a legtöbb finn
ugor nyelvben, mint a «Tavasz» czímű dolgozatomban kimutat
tam (NyK. XL. 462). 

8) Az ablativus prolativusi jelentésének régiségére vall az 
is, hogy a török-tatár nyelvekben is használatban van mind a 
négyféle alkalmazásban. Pl. 

a) V m i m e n t é n : 
kazáni tatár : kajsl juldan barirsin ? "melyik úton fogsz 

menni' BÁLINT, Kazáni-tatár nyelvtan 116. | ul uramdan kilá 
fő az utczán jő' uo. | ülem kürenmejcen beznen arttanuk jöröj 
ca halál láthatatlanul épen megettünk jár' uo. | alar minem 
arttan ejarebük jöröjlar cazok megettem, mintegy hozzám 

18* 
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Először is a votják (s részben a zűrjén) alak végső magán- . 
hangzóját jelentős elemnek nem tarthatjuk, mert ez az i elem 
a votják sorszámnév képzőjében is fellép (pl. kuiin 'három': 
MU. kuiinmeti, G. kuiinme'ti 'harmadik' WICHMANN, Wotj. Chrest, 

tapadva, járnak' uo. | jiyilyan keseldr katinnan ariu üt 'az. 
összecsoportosult emberek mellett szépen haladj el' uo. 

oszmán-török: geéme kapum önünden 'ne járj a kapum 
előtt' KUNOS, Oszmán-török Népkölt. Gyűjt. II. 220. 

p.i V m i n á t : 
kazáni tatár: bu siudan kimesez nicek kicárbez 'e vízen 

hajó nélkül hogyan fogunk átkelni?' BÁLINT 116. | sin auHi
hizd an uzyan cayinda küreserbez 'midőn te falunkon át mész, 
viszontlátjuk egymást' uo. 

oszmán-török: b a § adan attém péca'é, kérdi kab ~ile 
kafáé 'kéményen át dobtam a kést, a nyele eltört' KUNOS \. m. 
146. | köp fűden üc kiéi gecijor 'három személy kél át a hídon* 
uo. 165. 1 kéz p en $ er éden iceri al beni jata'éna 'lányka, az. 
ablakon át végy be engem ágyadba' uo. 216. j beni jardan ajé-
ran, sol böjründen vurulá 'rózsámtól a ki elválaszt, bal mellén 
át lőjék le' uo. 231. j atladem hayceden gectim 'átugrattam a 
kerten át' uo. 257. | ba%ce dévaréndan astém. 'a kert falán 
által léptem' uo. 273. 

baskir: % q,wadén-kaj eskan kubaiak 'durch die luft flog 
ein faltér' PEÖHLE, Baschkirische volkslieder KSz. VI. 23. 

jarkendi török: süni toylektin tukte 'a vizet az ablakon 
át kiöntötte' KUNOS : Adalékok a jarkendi töröksóg ismeretéhez. 
KSz. VI. 303. j sudin gtte 'a vízen átkeltek' uo. 320. \ dav-
zidin kaledi 'a kapun át benézett' uo. 323. \ü jorokdin 
kalédi 'azon a repedésen kinézett' uo. 324. | imdi drtdsé sep-
puynay oyli isik din kalédi 'ekkor másnap a szabó fia az 
ajtón (K.: ,az ajtóból') kinézett' uo. 326. 

f) V m i n ól f o g v a : 
kazáni tatár: cacenndn, kulinnan totto 'hajánál, 

kezénél fogta' BÁLINT 117. 
ufai tatár: kuikkti ménsdy, ájay §y dan tárt§r; jirgd kér-

sdy, kólá-y §y dan tárter 'ha égfelé szállsz, lábadnál fogva húz, 
ha föld alá bújsz, fülednél fogva húz' PEÖHLE, Tatár nyelvjárási 
adalékok, NyK. XXXVIII. 99. 

jarkendi török: ü ayaéasi kirisya ü mdmun castin tutte 
'a feleségét bementekor a majom hajánál fogva megfogta' KU
NOS: KSz. VI. 321. 

oszmán-török: sap éndan tuttum, dibine kadar soktum 
(cizme) 'a nyelénél fogtam, a fenekéig dugtam (csizma)' KUNOS : 
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•508. sz-. ~ zürj. I. koimed, UV. koimed, U. V. S. Pec. L. koimgd, 
P. kuiime-t id. WICHMANN : SÜS. Aik. XXI3. 20.)*) 

A prolativusi rag mássalhangzójának a fgr. ablativus rag
jával való egyezése külön bizonyításra szorul, mivel a votj. -t 
~ zürj. -d eredetibb fgr. *-rit- *N* *-nd-re utal (1. SZINNYEI, 
NyH.4 36. Fgr. Spr. 38.), a fgr. *-t- ~ *-<?-nek és fgr. *-dd- ~ 
*-$-nek pedig a zürjénben és votjákban általában hangeltünés 
felel meg, legfeljebb néha l- vagy j-vel váltakozva (SETÁLÁ : 
A fgr. d és d'. NyK. XXVI. 377—437. SZINNYEI, NyH.4 33. Fgr. 
Spr. 35). Van azonban még egy olyan eset, mikor a votják -t 
és zűrjén -d-nek is fgr. *-ű, *-$-féle hang az eredetije. 

Már BUDENZ fölsorol egy sereg több fgr. nyelvben előfor
duló — a legnagyobb valószínűség szerint igei eredetű — mel
léknevet, melynek képzőjében ez a hang van (UA. 209—213). 
Bár SETALA ezek zűrjén és votják megfeleléseit föltünöknek tartja 
(NyK. XXVI. 433), mégsem lehet kétséges ezeknek a lapp, finn, 
mordvin és cseremisz alakokkal való összetartozása, a mint a 
következő példák mutatják: 

votj. G. dzu&it choch; höhe, grösse5 (vö. G. dzuzam MU. 
dzuzani [dzuzal-] faufgehen [sonne, mond]5) | zürj. I. dzutdsid 
'tief, hoch5 WICHM. Votj. Chrest. 144. sz. 

zürj. I. kipid 'mutwillig, ausgelassen; (WIED.) fröhlich, be-
geistert, rasch5 (vö. votj. G. kapui, J. kapt'si cieicht; leichtigkeit, 
regsamkeit5) WICHM. VChr. 326. sz. ~ f. kepéd ckönnyű, könnyed, 
fürge, gyors5. 

votj. G. kunt, J. kűrit 'bittér, scharf schmeekend5 | zürj. I. 
Murid id. WICHM. VChr. 465. ~ f. karkea 'száraz, kemény; 
durva, éles, keserű, fanyar'. 

zürj. liskid 'bőkezű, kegyes5, liskid bur ua., 'lágy, gyenge, 
buja5 WICHM. MNyv. IV. 296. ~ cser. kP. luskddo SZILASI, CserSz. 

OTNGy. II. 1C9. ( kurdu kuayindán tutmak güc 'a farkast a 
fülénél megfogni bajos5 KUNOS, Oszm.-tör. nyelvkönyv 293. 

8) I d ő h a t á r o z ó : 
kazáni tatár: ike konnan kajtirdir 'két nap múlva bizo

nyosan visszatér5 BÁLINT 117. | min ber atnadan kilerem 'két 
hét múlva eljövök5 uo. | un bes minuttan asarlar 'tizenöt 
perez múlva esznek5 uo. 

*) A zűrjén rag kétféle alakját nem tudom megmagyarázni. 
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119. kUr. luskddS WICHM. MNyv. IV. 296. 'laza, tágult, gyenge' \ 
mordv. AHLQV. lafca, WIED. lavso (meth.) 'ernyedt, gyenge, lágy5 | 
f. lahkea 'gyengéd, szelíd, kedves, jó' . 

votj. G. nebit, J. nebit 'weich, sanft' | zürj. I. nebid id.. 
WICHM. VChr. 619. sz. ~ ? f. lempea 'kegyes, szende, szelíd5. 

votj. G. U. peimjt 'dunkel, finster5 | zürj. I. pemid id. WICHM. 
VChr*- 672. sz. ~ f. pimea 'sötét'. 

votj. S. tupit 'passend, angemessen5 | zürj. I. topid 'dicht-
schliessend, eng, stark; (WIED.) fest, steif WICHM. VChr. 1013. 
sz. ^ ? i. tampea 'merev'. 

votj. G. Ueskit, <J. tíeskit 'schmackhaft, süss' | zürj. I . 
Ueskid id. WICHM. VChr. 1062. sz. 

votj. MU. veskit 'wohlgebrldet' (vö. U. veékam [veskal-] 
'genesen') | zürj. I. veskid 'gerade, richtig, wahr' (vö. vesköni 
[ < *veskalni] 'genesen') WICHM. VChr. 1188. sz. 

votj. G. vglit, J. MU. volit 'glatt, eben; schön' | zürj. I. 
volkid 'glatt, eben, schlüpfrig' WICHM. VChr. 1196. sz. ~ cser. 
kP. §olyddo SZILASI : CserSz. 284. nyK. @a-lr§d§ EAMSTEDT, SUS. 
Tóim. XVII. 9. 'fehér' (vö. kP. pólyáltam, nyK. fial?a'ltam 'klar 
u. licht werden') | mordv. M. valdá, E. valdo 'hell, licht' PAAS. 
MChr. 1219. sz. [ f. valea, vaalea 'halovány, fehéres', valkea 
'fehér, világos5 | IpO. vUklit, vllked, vielked, vilked 'valkoinen; 
weiss' GENETZ 1894. sz. 

Azt hiszem, ezek után most már alig marad fönn kétség, 
hogy a v o t j ák és z ű r j é n p r o l a t i v u s r a g j a - a z o n o s -
a fgr . a b l a t i v u s i r a g g a l . 

BEKÉ ÖDÖN. 


