
Nyelvtani adalékok a keleti-chanti (osztják) nyelvjárásokhoz IL* 

3. Két másodlagos lativus-rag kialakulása 

1. A főnóvragozás ragos esetei közül valamennyi osztják nyelvjárásban 
a locativuson kívül csak a lativus van meg. A lativus ragja és funkciója a 
különféle É. és D. nyelvjárásokban többnyire azonos (vö. HUNFALVY: NyK. 
XI, 76; CASTRÉN, Vers. ostj. Sprachl.2 26, 28; PATKANOV—FUCHS, Laut-
und Formenlehre der süd-ostj. Dial. 55; STEINITZ, OVd. I, 39, 214, OstjChr. 
27, OstjGr. 54). PAASONEN—DONNER és KARJALAINEN—TOIVONEN szótári 
példamondatai alapján igazolható, hogy az osztjK. nyelvjárásokban is hasonló 
a lativus ragja és funkciója, vö. Jg. -ä, Trj. -a, -a; a magánhangzó-illeszkedést 
következetesebben alkalmazó legkeletibb nyelvjárásokban: V.—Vj. -ä, -a. 

Ezen állítás igazolására csak а {э-цк 'víz' szó lativusát közöljük a négy 
leginkább ismert keleti nyelvjárásból többé-kevésbé különböző lativusi funk
cióban: Jg. кйьрэт idrjíca astern 'heitin verkkoni, laskin verkkoni' (152);1 

Trj . Uändtj idrßa pcif? ' ranta joutui veden alle' (772a); V. ritög idrjlcä ßolyd sdm 
['a csónakból a vízbe estem'] (373a): Vj. leäifpäfa idrßa tifylSs 'meni veteen 
polvea myöten' (747a).2 

BALANGYIN szerint3 а направительный падеж, vagyis a lativus ragja 
egyaránt lehet -a, -ä és -pa, -pä, táblázatos összeállítását azonban, sajnos 

' nem egészíti ki mondatok közlésével. Szerencsére KARJALAINEN V. példa
mondataiból idézhető olyan, melyben a főnév lativusi funkcióját -pä jelöli. 

V. uä,spä mends 'утосалъ въ городъ' (259b). A megfelelő Vj. és Trj. 
példában a jól ismert lativus van: Vj. uäßä mäntä 'mennä kaupunkün 
(Narymiin)', Trj. uatsa тэп 'meni Surgutiin'4 (uo.), Jg. wäisä тэгйаз %.äj]0k0-
%эт 'haluan mennä kaupunkiin' (2374). E négy példát összehasonlíthatjuk 
a következőkkel: V. ущШ тэпэв 'meni veteen' (160b), Trj. гафд, тэп ua. 

i (161a), Vj. {эфа uiylds 'meni vedelle' (160b). Ebből az összehasonlításból 
\ arra következtethetünk, hogy a V. -a, -ä és -pä, -pä lativusrag közt komoly 
/ funkciómegoszlás aligha lehet. 

i . • ' 

*L. NyK. LX, 183-91. 1 A forrásjelzésekre 1. NyK. LX, 183, 1. jegyz. 2 A lativus funkcióiról a keleti nyelvjárásokban vö. VÉRTES E., A keleti osztják 
névmásragozás, kandidátusi dissztertáció gépirata: 275 — 86. 

3 Падежи субъекта и объекта на службе номинативной и эргативной конструкций 
глагольного предложения в ваховском диалекте хантыйского языка. Ученые записки 
ЛГУ. Серия востоковедческих наук. Выпуск 2. Советское финноугроведение I, 303. 

4 A három különböző nyelvjárásból idézett példából látható, hogy 'város' szó a 
környék legnagyobb városának tulajdonneve helyett is használható, vö. urbs és Urbs. 
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A V. tsönts 'selká | rücken' (950b) példamondatai között is feljegyzett 
KARJALAINEN -pá végződésű esetet: Ipg csőn pá md-ny,di 'hevonen peráytyy' . 
Még 2. sz. birtokos személyraggal is előfordul, s ebben a példában — a birtok-
ragos szavak osztjákban szokásos ragozásának megfelelően — birtokos sze
mélyrag + esetvégződés a sorrend: tsqnjsanpa ma-na" 'mene takaperin'. 
Az utolsó két példában azonban a -pa végződésű szavak inkább adverbiumok 
benyomását keltik, mintsem lativus-ragos főnevekét. Ezt a benyomást az 
idézett szó V. és Vj. locativus-ragos és Vj. lativus-ragos példái csak még jobban 
megerősítik. Testrésznév ragos alakjából keletkezett határozók, névutók 
különben is minden finnugor nyelvben gyakoriak. 

2. Mielőtt a KARJALAINEN feljegyzéseiben található -pá, -pá végződésű 
V. és Vj. adverbiumokat megvizsgálnók, érdemes figyelmünket arra irányítani, 
hogy a szurguti nyelvjárásokban, a keleti nyelv járásterület másik nyelvjárás
csoportjában, szintén lehet a lativust az -a ragon kívül más suffixummal 
is jelölni. Idézhető ugyanis több olyan példa, melyben a főnévhez--mim végző
dés járul, s ezzel a szó határozottan lativusi funkciót ölt: 

Trj. sorf 'puoli, ilmansuunta | seite, himmelsrichtung' (847a), Jg. sojj 
'nurkka | ecke' (2254): Trj. '^r ' sptjnam' 'monille tahoille'(847a), ícg,f sp-jf^jnnaní 
'kahdelle suunnalle' (uo.), Jg. hit spt\nám monyán 'he menivát kahdelle eri 
haaralle' (673). A Trj.-ból hasonló kifejezés még két rokonértelmű szó 
példamondataiból idézhető: Trj. máuydA 'puoli, suunta, CTopoHa | seite, rich- ,,-
tung' (513b), főm md-uydAng:m man' 'meni tuolle suunnalle' (uo.); a Trj . ; 
p'őrjdA 'sivu, puoli; kylki; laita [ seite; flanke; rand' (687b) szóval kapcsola- í 
tosan több példánk is van: p'őrjdAnam Jcórd% 'kaatui kyljelleen', prör}AdAnam 
aAa'A. ['oldalára fekszik'], továbbá [prőrj]Aamnam ['oldalamra'] (uo.). 

A szóban forgó szó végződóst lativus-dativusi funkcióban találjuk a 
Trj. UUQAI 'peura; poro | wildrenntier; zahmes renntier' (272b) esetragjaként: , 
pre't§rq,n uuá'Ainam Ai"yfd% ' táhtási poroon pyssyllá' (1062b). / 

A Jg. példák száma is szaporítható: Jg. Í\L 'pohjonen | norden, nord-5" ) 
(342): mdna iÍLnam 'mene pohjoseen' (uo.). j 

A l a t i v u s i jelentésű -nam végződésű névszói esetek mondatbeli | 
használatának bemutatását a Trj. liánSrf ' ranta; áári, vieri, reuna | ufer; 
rand' (311a) példamondataival fejezzük be; i t t ugyanis KARJALAINEN fel
jegyzési módja arra hívja fel a figyelmet, hogy a -nam ós azj-a végződésű lativus- ) 
használata vagylagos lehet: ,,rit7inuuds Uándrjnam (t. % Uándj]a) a-A ymAá 
alá istu ikkunan viereen" (uo.). Ugyanebben a szócikkben viszont arra is / 
közöl a szótár példát, hogy a -nam esetvégződést a l o c a t i v u s ragja \ 
helyett szintén lehet alkalmazni: ,'ünnuuds Jtánd/jnam t. % Uán3/]n3 ikkunan 
vieressá". A locativusi használatot °még egy példamondat is megvilágítja:, j 
fötiydl Mnö/jnam ámm§sA§mr 'istuu [o: istun! V. E.Jtsuvalin ááressá' (uo.). r 

A Trj. ng'i 'túli, oroHb | feuer'(561a)két fordítás nélküli példamondatban j 
-nam vagy -a raggal feljegyezve fordul elő: ierf wgl'g vagy nginamtiá^tsdAeni ) 
['a vizet tűzön melegítem'] (349b), továbbá fíö-£am ngia, vagy ngingm IJá- \ 
iseAem' ['kezemet tűzön melegítem'] (uo.). Ha helyes a javasolt fordítás, } 

akkor ebben az esetben nem egészen világos a lativusi funkció.5 Hasonló állít
ható a következő, bizonyos fokig rokon értelmű példapárról: naig Mpcff<jpf3 

5 Talán szerkezetkeveredéssel van dolgunk; franciául is lehet mondani, hogy 
boiiillir de Peau au jen, 'a tűzön vizet forral', bár ez esetben az au feu szókapcsolat a latin 
ad focitm, tehát irányjelző accusativtis folytatója (GÁLDI LÁSZLÓ szíves szóbeli közlése). 
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'polttaa' (561b) ós nainqm sárdfdí'aYs 'kuivata tulella' (uo.). Az utolsó kifeje
zésben a 'tűz' helyett a Trj. tíátA, Jg. katr, 'páivá, aurinko; j\QHb, cojimje | tag, 
sonne' (355a, 437) hasonló végződésű esete is szerepelhet: Trj. JcátAnarn 
sár§At''§£073 'kuivata auringossa' (355a). Jg. rbtem katonám \lld Íát]kd'Hdyr 

'veneeni on ravistunut auringonpaisteessa••! mein boot ist im sonnenschein 
leck geworden' (1003). 

3. Eddigi példáinkból már látható, hogy a V. — (Vj. -pá) -pá ós a Szurg. 
-nam szóvégződés segítségével a névszóragozásban egy lativusszerű eset 
alkotható. Sőt példáinkból az is gyanítható, hogy ez az eset esetleg az É.—D. 
nyelvjárásokból ismert paradigmatikus lativus helyett vagylagosan is hasz
nálható. Az eddigieknél sokkal gazdagabb példaanyagot kaphatunk szó
táraink adverbiumainak megvizsgálásából. Könnyebb áttekinthetőség ked
véért a -pá, -pá,, illetve a -nam végződésű és az ezekkel szinte azonos jelentésű, 
de a kérdéses suffixum nélküli adverbiumokat táblázatosan közöljük, magyar 
fordítással. A szótárak pontos fordításait külön adjuk meg, a) pontban a 
suffixumos ós b) pontban a rövidebb alakok fordításait. 

A táblázatban több hely kitöltetlen marad, ebből azonban jelenlegi 
ismereteink mellett nem lehet a megfelelő adverbialis alakok hiányára követ
keztetni, hiszen ugyanolyan joggal lehet a feljegyzések hiányosságaira is 
gondolni. 

Fel a) Vj., V., Trj. 'ylöspáin | aufwárts', V., Trj. 'ylös | hinauf' (Trj. 'ilmaan, 
jokea, jokivartta pitkin | in die luft, auf dem fluss, am flussufer') (567a). 

b) Vj., V., Trj. 'ylös (verbien yhteydessá) | hinauf (mit vérben)', Jg. 'ylös' | 'auf'.. 
V., Trj. 'ylöspáin | aufwárts' (566b, 1365; vö. Ni., Kaz., O., DN., Fii., C , Cs., Kr.; Ko.). 

(A folyón) felfelé a) 'ylöspáin (jokea myöten) | (den fluss) aufwárts' (567a). 
b) 'ylöspáin, virtaa ylöspáin | aufwárts, stromaufwárts' (567a; vö. Ni., Kaz.). 
Le a) Vj. 'alas, alemmas (jokea myöten), myötávirtaan | hinunter, weiter nach 

untén (am fluss), stromab' (114a). Trj. 'alaspáin (joen suuntaa) j nach untén zu (in der 
richtung des flusses)' (uo.). A Jg. oLnám csak egy kérdőjellel fordított mondatban fordul 
elő: katL sátvw9L etnam ássoLtdy' ' ? páivállá on sappi, COJiHue <<JiyHbfl» cnvCKaeTh' 
(2151). ; 

•(• Vj. 'alas I hinab, nach untén' (112b). 
b) Vj., V., Trj. 'alas | hinunter', Jg . 'nieder, unter, nach untén' (112a, 212, vö.. 

VK., Vart., Likr., Mj., Ni., Kaz., O., DN., C , Szogom., Cs., Kr.; Ko.). 
Előre a) Vj. l[ldpa] $o*xpá 'edestakaisin | hin und zurück'; V., Trj. 'eteenpáin | 

vorwárts', vö. VK. ífopá' 'ua? (114b, 115a, vö. 143a). 
b) Vj., V. 'eteenpáin j vorwárts', Vj. 'edemmás | weiter nach vorn' (114b, vö. 

VK. Il3, továbbá Vart., Likr., Mj., Ni., Kaz.). A Trj. és a Jg. csak a következő kifejezés
ben fordul elő: Trj. 'IA.9 iáu^d 'edestakaisin | hin und zurück' (uo.), Jg. tla iajc0k0§0 'edes
takaisin, B3a/rb ii Bnepe^t | auf und ab, hin und her' (194). 

Haza a) Vj., V., Trj. 'kotiin, flOMOfi | nach hause' (143a), Vj., Trj. 'sisáánpáin' 
(405a). 

b) V., Trj., Jg. 'kotiin | nach hause' (vö. VK., Vart., Likr., Mj., Ni., Kaz., O., DN., 
Kos., Fii., C , Szogom., Cs., Kr., Ko.), Vj. 'sisáán: takaisin | hinein; zurück' Jg. 'sisálle j 
hinein, heréin' (142b, 345, vö. DN., Kr.: Ko.). 

Ki a) Vj., Trj., 'ulospáin' (405a). 
b) Vj., V., Trj., Jg. 'ulos | hinaus', Jg. 'heraus, aus' (402b, 755, vö. VK., Vart.,. 

Likr., Mj., Ni., Kaz., O., DN., Kos., Fii., C, Cs., Kr.; Ko.). 
Hátra a) Trj. ' taapáin' (721b). 
b) Vj. 'taapáin, takaisin páin | nach hinten, rückwárts', V. 'taa; jálkeen | nach 

hinten; nach'í Trj. 'takaisin, Ha3aA"k | zurück' (722a, vö. Kaz., DN., Fii., C , Kr.), Jg. 
'perápúoli | hmtenseite, -raum': vö. ma perémá, LÖW porélá 'minun sijastani. hánen sijas-
taan' (1798, vö. Ko.). 
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Vissza a) ' taapáin, takaisin | nach hintcn, zurück' (737b). 
b) Vj., V., Trj., Jg. 'takaisin | zurück', Vj., V. 'taapáin, Ha3aAT> | nach hinten' 

(737a, 1798, vö. Kaz., O.; Ko.). 
Szét a) V., Trj. 'crilleen | getrennt', V. 'erilláán | von einander; Trj. 'auseinander' 

(76b). 
b) Vj., V., Trj. 'erilleen | getrennt, auseinander' (76ab, vö. Ni., Kaz. O.), Jg . 

fordítás nélkül vö. kát á[rya] rújcHn 'huone hajósi 1. kukistui, flOMi. pa3BaJiHJicn | das 
zimmer (das haus) stürzte zusammen' ['szétesett'] (102). 

Partra a) Vj. ni%pá ui'ylés 'laskeutui, meni rannalle', m%pa lök* ' rantaan vievá 
tie' (569a). 

b) Vj., V., Trj., Jg. 'rannalle | ans ufer', Vj. 'avonaiselle paikalle (joelle, suolle ; 
coptiille jne.) páin | nach einem offenen platz hin (am fluss, auf dem sumpf, auf der 
uferwiese usw.)', Trj. '»alamaihin«; alamakeen | »ins unterland«; bergab', Jg. 'rantaan' 
(569ab, 1357, vö. Ni., Kaz., O., Kr.; Ko.). 

Be (a partról) a) Vj. vtöpá lö'tt 'rannasta ylös, »maihin« vievá tie | vom ufer nach 
oben, landeinwárts führender weg' (267a). 

b) Vj. 'joelta, joen seudulta, veden láheltá, rannalta (pois), kylástá sisámaahan; 
raimalle (veneestá), maihin | vom fluss, aus der gegend des flusses, aus der náhe des 
wassers, vom ufer (weg), vom dorf landeinwárts; nach dem ufer (vom boot aus) ans land', 
V., Trj., fordítás nélkül Jg. 'maihin, rannalle | ans land, ans ufer' (267a, 3020, vö. Ni., 
Kaz., O., D N , Kr.; Ko.). 

Ide a) Trj. 'tánnepáin | hierher' (967b). Vö. CASTRÉN Szurg. tegenam 'liierher' 
(i. m. 69, 92a, 113b). 

b) Vj., V., Trj., Jg. 'tánne | hierher' Jg. 'her' (967ab, 2504, vö. Ni., Kaz., O., 
DN., Kos., C , Kr.; Ko.). 

Ide-oda a) Vj., V., Trj. 'sinná tánne | hin und her' (Vj., Trj. 967b, V. 1057b). 
b) V., Trj., Jg. 'sinná tánne j hin und her' (967b, 2504, vö. Kaz.). 
Odal. a) V. 'tuonne, TVfla I dorthin' (977a, 1062a, vö. 203a), Trj. 'sinnepáin | dahin' 

<977a). 
b) Trj. 'sinne | dahin' (977a). 
Oda II . a) Trj. 'tuonne, tuonnepáin, TVAa | dorthin' (975b), Jg. ' . . .sinne | . . .hin' 

^22, vö. 566). CASTRÉN szerint togonam 'dahin' (i. m. 69, 93a, 109b). 
b) Vj., V., Trj. 'pois | weg'. Trj. 'tuonne (sinne) | dorthin (dahin)', Jg. 'sinne I 

dórt, dorthin' (975ab, 2569, vö. Ni'., Kaz., O., DN., DT., Kr., Kam.; Ko.). _ -
A Trj. adverbiumok kiegészíthetek a következő adatokkal: IggAatf: t'áydnarn jg. 

'KVfla-TO Ty^a | irgendwo dorthin' (367b), főuymam lg. ua. (uo., 975b), fsydngm jg. 'Ky/ja-
-TO CioAa | irgendwo hierher' (367b). 

Hova a) Vj., V., Trj. Jg. 'minne | wohin', Vj., Trj., Jg. 'kunne' V., Trj., 'Kyfla', 
Vj., Jg. 'minin', Jg. 'KyAa-To' (367b, 368a, 529). CASTRÉN feljegyzésében hatnám 'wohin' 
(69, 82a, 124b). 

b) A suffixum nélküli alak csak az "É. nyelvjárásokban ismeretes: O. £ől (367b). 
A D. nyelvjárásokban lat.-raggal: DN. x^IJa',' Kr. /őtá (366b), de vö. DN. moaiaf, 
C. %ODÜ stb. (367a). 

Valahova Trj. 'KyAa-TO \ irgendwohin' (368a). 
Messzire a) V., Trj., Jg. 'kauas | weit', V. 'etáálle | fernhin', Trj. 'pitkálti; pitkán 

matkan pááhán | lange, eine lange strecke weit', Trj., Jg. 'kauaksi (eteenpáin ajassa) | 
für lange zeit (vorwárts in der zeit)' (287b, 546). 

b) Vj., V., Trj. 'kauas, A3-TCK0 | weit' (286a); (Jg. 'pitká; kauan | láng; lange' 546). 

Az a) és b) alatt megadott fordítások figyelmes egybevetéséből az 
derül ki, hogy az esetleges eltérések többnyire stiláris jellegűek. A hosszabb 
és a rövidebb adverbiális alakok között rendszeresen semmi esetre sem mutat
ható ki jelentésben" eltérés. Közös vonás valamennyi felsorolt példában, 
hogy 'hová' kérdésre felelő helyhatározók; az utolsónak említett adverbium 
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esetében is feltétlenül a helyhatározói jelentés az elsődleges, az időhatározói 
a másodlagos. A b) alatti határozók egy részében a lat. vagy a translat. ragja 
világosan felismerhető, ezzel a jelenséggel azonban most nem foglalkozhatunk 
részletesebben. 

A rendelkezésünkre álló kevés példamondat a fent megadott jelentéseket 
annyiban erősíti meg, hogy ezekből is világosan kiderül a vizsgált hosszabb 
alakú adverbiumok lativusi jellege. 

Vj. laV nugpá 'alhaalta ylös' (112b, 567a) §/§/ nii %}a pá 'alempaa ylös 
.(jokea myöten)' (uo.). 

Trj. 'lAandm [!] mag 'meni (jokea) alas, alempana joen varrella oleviin 
seutuihin, HaHH3T>' (114a). 

V. i[lapá] löyataiágseua ' 'katsoo eteenpáin' (115a). 
V. io gpöi manas 'AOMOH ymeJi-b' (143a); Vj. j,ogpá k[omlayint-s\ 'pul-

listui sisáánpáin' (405a). Trj. {[m^narrí} manAam 'ménen kotiin', i. man 
'meni kotiin' (143a). 

Vj. kümpa komlayint'ís 'pullistui ulospáin' (405a). 
Trj. p'drrinam A&'aAfi 'katso taaksesi' (737b); parrinmn t&ffqPz 

'rikkoa loitsien (joku, jonkun onni)' (uo.). 
Trj. miuAdA tayana^m klrayfa:hx 'káánsi rintansa tánnepáin' (514a, 

967b). V. tayapá tayapá layataid gsa 'katselle sinue tánne ' (1057b). Trj. tayanam , 
tayanam sötlam 'kliljen sinne tánne ' (967b). V. t[áyapá] manas 'meni tuonne' 
(977a). Jg. tém kaUma antakápa kprJáh, tpivwanarn manlam ' tánáán taikka 
huomenna ménen sinne | heute oder morgen gehe ieh hin' (22), k[ú?da\ 
tpwwanám manlan, . . . ['ha odamész, . . .'] (566). 

V., Vj. tö[plapá\ mannán 'mihin menet' (367b). -Jg. LŐW kopnám man 
[hova ment?] (529); kohmám p[glla) maii 'ny/ja-TO ymcnb | er ging irgend-
wohin' (1665). 

Trj. Uo- Ad'fa:ndm g,A manit 'HKny/ia He H^H' (368a), a szóközópi -dfá-
talán a Ko. gta (43), Kr. gt3 (101b) határozatlan névmásokban szereplő elemmel 
vethető egybe. 

Trj. k[öckánain] uugí:r ant'a w Aam' 'eteenpáin enpitkál tá tiedá' (287b). 
Van egy olyan példánk is, melyben a suffixumos adverbium lativusi 

jellege — legalábbis a magyar nyelvérzók számára — nem világos: V. d[raypa] 
uvlyMt 'asuvat erilláán' (76b); itt nyilván az osztják ige vonzata kívánja 
a lativust (vö. finn jüadü + illat). 

Idézhető egy olyan Trj. példa is, amelyben világosan látható három 
lativusi jellegű rag: translat. -ri -J- a most tárgyalt -nam -f- translat. -ya: 
Trj. p'a-r'Hnmnya llyücani a-t'asáViti manq, 'mene takaisin samaa tietási' (737b). 
Erről csak annyit, hogy az adverbiumokban jelentkező raghalmozás a finn
ugor nyelvekben távolról sem tartozik a ritkaságok közé. 

4. A V., Vj. -pá, -pá és a Szurg. -nam lativusi esetvógződésnek látszó 
szóvégződés megfejtését addig meg sem kísérelhetjük, amíg a megfelelő osztj. 
D. és E. adverbiumokat meg nem vizsgáljuk. 

Könnyű már egy-két kiragadott példa segítségével is meggyőződni arról, 
hogy a táblázatunkban közölt lativusi adverbiumoknak a D. és az É. nyelv
járásokban szintén van hosszabb ós rövidebb alakja: Ko. npyatt—nq)C 'ylös | 
au f (1365), vö. DN. n&yai, npya-t, DT. nöyit—DN. npx, Fii. noyais—no%, 
C. norat — no%, Kr. np-yaf, n&xai—nőg, (f. nöydé—ngg (566b—567a), noyos 
— no% (ÉONyt. 6, 1 stbT); Ko. iogatt —j,gx 'kotia^l nachhause', illetve 'takaisin; 
kotiin, sisálle J zurück; nachhause, hinein, heréin' (345). Vö. DN. ig-yaf, DT. 
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ioyii—DN. iöx, Kr. iö/dt' — i$x, O. iőyaé— iöyi , ipyi (142b—143a)6 

stb. 
Tekintettel arra, hogy a finnugor nyelvek jellegzetes szemléleti mód

jának szokták tekinteni az irányhármasság nyelvi megkülönböztetését (ZSIRAI, 
FgrRok. 62—9), azt is figyelembe kell "vennünk, hogy az idézett lativusi 
adverbiumok mellett a megfelelő -an ragos locativusi és -Ita ~ -tta ragos 
ablativusi helyhatározókat is feljegyezték a gyűjtők. Pl. Vj., V. nöman, 
Trj. nöman , Jg. nöman, Ko., DN., C , Szogom., Ós., Kr. nüman, Ni. nüman, 
Kaz. nömnn, O. nöman (567b, 1388) 'fent', Vj., V. nömaU, Trj. nő-ma Ma , DN. 
nümatta" (Vö. C , Kr.), Ni. nümita, Kaz. nömíAta , O. nömatta 'fentről' (568a). 

Figyelmet érdemel továbbá az a körülmény, hogy a rövidebb lativusi 
adverbiumok általában egy szótagúak, de lehetnek kétszótagúak is. Az utób
biak második szótagjában többnyire még ma is világosan látható valamely 
suffixalis elem. Ez lehet lativusrag (pirá, tgyl vö. TOIVONEN: FUF. XXVIII, 
11), translativus végződés (ar-a%), -l képző -f lativusrag (nug-l-á, vö. P A T K — 
FUCHS 102, 2. jegyz.), vagy esetleg nyomatékosító partikula (1 par-tá%). 
A V.—Vj. -pá, -pá, ül. a Szurg. -nam szóvégződés olykor a rövidebb, lativus 
rag nélküli egytagú ,,tő"-részhez járul. A locativusi határozók kétszótagúak 
(vagy legalábbis sonanticus -n az esetrag), az ablativusi jelentésűek viszont 
két- vagy háromtagúak. 

Megemlítendő még az a körülmény is, hogy a helyhatározói adverbiumok 
! töve olyan összetételekben gyakori, melyek utótagja valamely főnév. Közülük 
i az egyik önállóan ma már nem használatos: DN. -p3, DT. -pe , Trj. -p% , 

Ni. -p3, Kaz. -pl (654b), Ko. pa (1730). E szó szótári címszókónt csak az i t t 
idézett nyelvjárásokból és fordítás nélkül adatolható, összetételben azonban 

j több nyelvjárásból kimutatható, 'vmilyen az előtag által közelebbről meg-
\ határozott rósz' jelentéssel. Többnyire az efféle összetételeknek is csak vala-
\ milyen ragos (loc. lat., abl.) alakját jegyezték fel. 

Hasonló funkciójú, de önállóan is használatos főnév a következő kettő: 
I DN. pélah, Trj. pqlak, V., Vj. pelalc, Ni. pélalc, Kaz. psldlc, O. pelah (-%) 

{ 'hálfte' (OL. 155, vö. KT. 695b—:698a különböző előtaggal összetéve), vö. Ko. 
i péhh, Jg. 'pollalc (1705). 
i DN., DT. ÖDdjj, Szogom., Cs., Kr. öta/j, V., Vj. dla/j, Trj , ráAa/j, Ni. 
\ Hllf, Kaz. ^Aaj] , O. a\ar}, vö. még VK., Vart., JV^., Likr., Kos., C. 'páá, loppu [ 
i ende, endestück', 'alku | anfang' stb. (118ab), Ko. ötar], Jg. állaj] (1563). 
v Az említetteken kívül fel lehetne még sorolni a 'föld', 'hely', 'ember', 
/ 'férfi', 'nép' stb. fogalmak osztják elnevezését; mindezeknek adverbiumszerű 
, előtaggal alkotott összetételei több helyről vannak jegyezve. 
/ Összetételekben előtagként többnyire a rövidebb lativusi alakkal azonos, 
\ vagy a redukált magánhangzónélküli „tőalak" fordul elő: 
, ' DN.7 %tp3 'alus | der raum unter etw.5 (113ab, vö. DT., Kr., Trj. , 
\ Ni., Kaz., 0.); Jg. ó^p\ (212); DN. itpélak 'alapuoli | unter serte' (113b, vö. 
; V., Vj., Trj.); Trj. r\:Aá-Aat}n3 'alempana (joen varrella), na HH3y | weiter 
\ untén (am fluss)' (112b). 

DN. %-tp3 'etupuoli; etumainen; nepe/íHÍH | vorderseite; vorderer' 
,(115b, vö. DT., Fii., C , Szogom., Cs., K^., Kam., Trj. ,Ni., Kaz.); Ko. ipps 

6 A névmástövű adverbiumokról más alkalommal részletesebben. 
7 Helykímélés céljából csak a szótárainkban címszavakként feljegyzett nyelvjárási 

adatokat idézzük a megfelelő fordítással együtt, a többi nyelvjárásra pedig Csak utalunk. 



328 VÉRTES EDIT 

(203, vö. Jg.); V. ilpeldK (fordítás nélkül, az 'előtt' névutó alapszava, 116a,. 
vö. Vj.,Trj.). 

Kr. kimp3 '(talon) ulkopuolinen seinávieri | áussere wandfláche' (402b, 
vö. Ni., Kaz.); Ko. khnpa- (758, de Jg. keipd-í). DN. kimBéldk 'ulkopuoli; 
oikea puoli | aussenseite; rechte seite' (403a, vö. V.,Trj.). 

Ni. uítp3 '(kaupungin, kylán) metsánpuoleinen laita | dem wald zuge-
kehrter aussenrand (der stadt, des dorfes)' (267b, vö. Kaz., O., továbbá csak 
ragozott alakokkal: DN., DT., Kr., Kam.); Kaz. uitpshlc '(jurtán, huoneen) 
perápuoli; (pöydán) taka (ovesta katsoen) | hinterer teil (der jurte, der stube); 
raum hinter (dem tisch; von der tür aus gesehen)' (267b, vö. O.), Ko. witpfrhk 
(3020); Vj. u-ijildrf 'jokinuotan rantapaá, nflTa ] uferende des flusszugnetzes' 
(267b, vö. Kaz.I Ó.). 

Külön megemlítendő, hogy mutató névmás tövéből származó hatá
rozók esetében nem a tő, hanem az -m névmáskópzős mutató-névmás kerül 
a felsorolt típusú összetételekbe: Trj. fomp'i ' tuo puoli, taka | jené seite, raurg. 
hinter etw.' (976a, vö. Kaz., O.), Ko. tom-pam (2594, vö. Jg.); fomp'ávdk 
[Vmi mögötti rész'] (976a). 

Megjegyzendő az is, hogy a táblázatunkban közölt lativusi adverbiumok 
közül kettő bizonyos fokig a névmásokkal mutat rokonságot, vagyis van 
hozzájuk tartozó -m képzős melléknévi, illetve összetételekben alkalmazható 
tagja a szócsaládnak; a locativusi és az ablativusi adverbium is az -m képzős 
alapszóból származik: 

DN. num 'yli-, ylinen; ylháinen, taivaallinen | ober-, oben befindlich;, ( 
hoch, himmlisch' (567ab, vö. Kos., Fii., C , Cs., Kr., V., Vj., VK., Vart., •[ 
Likr., Mj., Trj., Ni., Kaz., O), Ko. num (1388, vö. Jg.); DN. numBdiá* 'ylá-
puolelle | nach oben, darüber' (568b, vö. Kr., Ni., Kaz., O.), Ko. númp3 
(1388); DN. num>Bé\dk 'ylápuolinen | oberer' (568b, vö. V., Trj.); Vj. nu-mast] i 
['felvég(i)'] (567b, vö. Trj.); de a Szurg. nyelvjárásokban vö. még Trj. nökp'i j 
p*íldwri 'sain voittoa (kaupasta) | ich hatte einen gewinn (beim handel)' 
(567a); Jg. Lók k\nlca'3L nökpt [ ? ngkpl] pittdm 'paásin hanestá voitolle' (1365). j 

Trj. nini" 'ala-, ranta- | unter-, ufer-' (569b, vö. Kaz., O.); DT. niniBe* , 
'alapuoli; (pöydán) etupuoli | untere seite; vor der seite (des tisches)' (570ab, j1 

vö. Ni., Kaz., O.); Ko. nvmp3 (1359); Trj. nimp'áldk 'alapuoli, rantapuoli j 
(esim. ypMaHb:in, talon, kjián) | untere seite, uferseite (z. b. eines ufer- j 
walds, gehöftes, dorfes)' (570b, vö. Kaz.); Vj. ni'má-ldff '(jokinuotan) selkápáá | i 
dem ufer abgekehrtes ende (des flusszugnetzes)' (570a, vö. Ni., Kaz.). / 

A num ós a nim szóvégi -m-je minden bizonnyal azonos a mutató név- \ 
mások -m képzőjével (NyH.7 105, LEHTISALO, AblSuff. 386—8). Az idézett , 
alakokban való jelentkezése kétféleképpen magyarázható: vagy a lativusi 
alakok jelentésben* és alaki rokonsága alapján a mutató, névmások analó- / 
giájára járult hozzá az -m nem névmási tövekhez is, vagy pedig a közelre és í 
a különböző távolságokra mutató névmásokon kívül ősidőkben esetleg 'fel', ;' 
'a partra ' stb. s különböző irányokra is ,,névmás" mutathatott . RAVILA ) 
és FOKOS szerint (NyK. LVIII, 65) az alapnyelvben sok olyan névmás lehetett,, 
melynek idővel nyoma veszett. Ezeknek az eltűnt, illetve megítélésünk sze
rint névmási jellegüket vesztett névmásoknak maradványai lehetnek az idé
zett adverbiumok, s egykori névmásvoltukról ma már csak a névmási -m 
képző árulkodik. 

5. .Az elmondottak alapján arra gondolhatunk, hogy a 2—3 tagú loca
tivusi és ablativusi adverbiumok mellett az osztják nyelvórzék számára szűk-



NYELVTANI ADALÉKOK A KELBTI-CHANTI (OSZTJÁK) NYELVJÁRÁSOKHOZ II. 329 

séges volt a többnyire egytagú lativusi határozók hosszabbá tótele, nyomaté
kosítása. Szükséges lehetett a hosszabbá tétel azért is, mert a lativusi adver-
bium alakilag egybe eshetett, vagy legalábbis hasonlóvá válhatott az egyes 
szóesaládoknak azzal a tagjával, mely összetételekben szerepel s az irány
hármasság szempontjából semleges. így a lativusi adverbiumok eset jellegét 
az elhomályosulás fenyegethette, mivel nem volt eléggé tudatos a lativusi 
adverbiális alak esetragos volta. 

FOKOS DÁVID véleménye szerint az osztjÉ. twí, toydl', toyaí, toydl, osztjD. 
téget, togöi, togúi', %otaii lativusi* adverbiumok végén nyomatékosító partikula 
van (PF. 99), ós ,,die Partikel scheint nur zur Verstárkung zu dienen und 
nicht zum Lativsuffix zu gehören" (uo.). FOKOS számol ugyan annak a lehe
tőségével, hogy az osztjD. -i nemcsak osztjÉ. -í megfelelője lehet (mint a fent 
idézett példákban), hanem osztjÉ. -s végződése is (t\is, noyos, vö. még noyos, 
i. m. 100—1), de végül mégis az alábbi következtetésre jut: ,,Es ist wahr-
scheinlich, dass demSO. i nur das Tentspricht, und das NO. é, s, s das BUDENZ 
(Ug. Al. 386, 377) mit finn. -kse, tscher. -s zusammenstellt* [*Vgl. auch 
SZINNYEI, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft 71] im SO. nicht erhalten 
ist (südostj. t ~ nord-ostj. s, wog. s < urspr. c, c PAAS. FUF. II: 96, s-Laute 
92)." (I. m. 102). 

Az osztjÉ. és D. hosszabb ós rövidebb lativusi adverbiumokra vonat
kozó kitekintésből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a hosszabbító elemnek 
lehet lativusi jellege, de nem feltétlenül csak irányjelölő ragként magyaráz
ható. Ezt az eredményt az osztjK. nyelvjárások hasonló jelenségeinek magya
rázásával kapcsolatban sem szabad szem elől tévesztenünk. 

6. Előbb a Vj.—V. -pá,-pá magyarázatát kíséreljük meg. 
A finnugor' nyelvek testesebb határozóragjainak magyarázatakor leg

inkább arra szoktak gondolni, hogy valamely nóvutó raggá rövidült s esetleg 
még — attól függően, milyen nyelv ragjáról van szó — a magánhangzóillesz-
kedós törvényeit is követni kezdte. A -pá,-pá ragszerű szóvégződéssel kap
csolatban először is az osztjÉ. szövegekben gyakori pelá 'félé, -hoz' (ÉONyt. 
1, 18; 17, 30 stb.) nóvutóra gondolunk. Ennek -pá, -pá raggá rövidülését azon
ban nehéz valószínűsíteni: szóközépi l > 0 fejlődésre a V.—Vj. nyelvjárásban 
— tudomásunk szerint —• nincs más példa. Haplológiára sem igen gondol
hatunk, mert arra a névutó hangalakja nem nagyon ad alkalmat, különben is 
ismert még pell, pét ( T Á P A Y — B E K É 56) ejtósű alakja, s ez még kevésbé teszi 
valószínűvé a -pá, -pá alakú raggá rövidülést. E magyarázat további gyöngéje 
az, hogy a szóban forgó névutót csak az É. nyelvjárásokból ismerjük, tehát 
fel kellene tenni egykori meglétét a legkeletibb nyelvjárásokban is. Egyszer
smind azt is fel kellene tenni, hogy — valamilyen más hasonló példával nem 
támogatható módon — a kérdéses szó raggá rövidült, s hogy a névutó kive
szett, illetve annyira ritka, hogy a D. és K. nyelv járásterületen sem PATKANOV, 
sem PÁPAI KÁROLY, sem KARJALAINEN, sem PAASONEN nem jegyezte fel. 
Az osztjK. nóvszóragozási rendszer annyira újnak, szinte kialakulóban levőnek 
látszik, hogy időrendi meggondolások alapján e talán még kialakulóban levő 
rag keletkezése sem tehető a mai nyelvjárási elkülönülésnél régebbi időre. 

Ez az amúgy is támadható származtatás annál könnyebben vethető el, 
mivel ennél sokkal valószínűbb magyarázattal is számolhatunk. 

Közismert az osztjÉ. ós a D. nyelvjárásokban egy partikula: „N. pdr 
S. pá 'und, auch', der auch zur Hervorhebung dient" (STEINITZ, OVd. II , 61; 
vö. OstjChr. 86, OstjGr. 152; P Á P A Y — B E K É 54). Ugyanez a partikula a D. 
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nyelvjárásokban is megvan (PATKANOV: FF. XIV, 101). KARJALAINEN az 
É. nyelvjárások közül a Kaz.-ból és az O.-ból, a 1). területen a Kam.-ból 
jegyezte fel, továbbá K-en is, Vj. -pl, Trj. -pc3 'is' jelentéssel (653a): Vj. 
mampi, Trj. mampr3 'minákin | ich auch', Trj. nőfjpc3 'sinákin' (uo.), Vj. 
iö.ypi . . . . '. . . hánkin' (285b). 

KT. példamondatainak tanúsága szerint azonban az osztjÉ.—D. pa 'is' 
jelentésű partikula a keleti nyelvjárásokban nemcsak az idézett alakokban 
•és nemcsak a Vj. ós Trj. nyelvjárásban van meg. Feltétlenül ide tartozik 
Vj. nőrjp 'sinákin' (430b), csak míg előző példáinkban a Vj. -pl, önmagában 
vagy mássalhangzó előtti helyzetben fordult elő, addig magánhangzó előtt 
a partikulát -p változatban jegyezte fel KARJALAINEN. Vj. ma motftora nör\p 
iídu Éöra 'minii (sain) yhtá paljon kuin sinákin' (430b, 498a). 

A nyomatékosító partikulát gyakran találjuk tagadó mondatban: 
Vj- HQ1 yorrja'np dntim uvWal 'sinusta ei (silloin) ollut jálkeákáán, 
hajuakaan, sinua ei silloin ollut olemassakaan (kun esim. jotain tapahtui; 
halveksiva lauseparsi) | von dir war (damals) keine spur, kein dunst, du 
warst damals noch gar nicht da (als z. b . etw. geschah; veráchtlicher 
ausdruck)' (238a). Tekintettel arra, hogy tagadó mondatokban a partikulá-
val nyomatékosított mondatrész szinte mindig a tagadó ige előtt áll 
(1. a SAL ÉVA idizte V., Vj. és Trj. példákat: NyK. LIII, 218—9, NyK. 
LVII, 92—6), s hogy valamennyi osztják tagadó és tiltó szó magánhangzós í 
kezdetű, a Vj., V. és Trj. nyelvjárás tagadó mondataiban — úgy látszik — \ 
a -p alakú nyomatékosító partikula vált általánossá (a partikula szerepéről / 
a tagadásban vö.: SAL: NyK. LIII, 215, NyK. LVII, 94, VÉRTES, A keleti \ 
osztják névmásragozás 414—5). Mindössze egy olyan példát találtam, melyben ) 
a -^rvel nyomatékosított tagadó névmást nem a tagadó szó, hanem mással- J 
hangzóra kezdődő szó, a személyes nóvmású sg. 1. személyének dativusa követi: 
V. . . . mdtal'lp mana dn\3 tus '. . . HHqero He npHHecb [nekem]' (59a). Minthogy / 
a . . . mdtálip ents . . . kapcsolat igen gyakori (V. 561b, Vj. 60b, 190b, 286a, 
498a, 829a, Trj. 7b, 275b, 498a), valószínű, hogy a -p végű tagadó névmás 
eJ>í)ől a szinte állandó kifejezésből vált ki s ezért előfordulhat mássalhangzó \ 
előtt is az állító mondatok alapján várható magánhangzós szóvégződés j 
helyett. / 

Az osztjK. nyelvjárások közül az eddig közzétett anyag alapján csak \ 
a Jg.-ból ismerünk olyan példát, melyben a nyomatékosító partikula magán- l 
hangzós szókezdet előtt is redukált vokálisra végződik: küntápd antd '(ei) \ 
milloinkaan | niemals' (566, vö. Ko. di yúnpa dint). Megjegyzendő azonban, ( 
hogy PAASONEN feljegyzéseiben mondatfonetikai változások jelölésére alig f 
találunk adatokat; lehetséges tehát, hogy ő az egyes szavakat külön-külön t 
is kimondatta és úgy jegyezte fel. ) 

SAL ÉVA ,,A tagadás az obi-ugor nyelvekben" című cikkében (NyK. í 
LVI—LVII) az osztjK. nyelvjárásokból is idéz példákat. A -p nyomatékosító ' 
partikulát a következő mondatrészek tagadásával kapcsolatos példáiban 
találjuk meg: alany (Trj.: NyK. LVII, 92), tárgy (Trj.: uo., Vj. 93), hely
határozó (loc. Trj.: 94, lat. Vj.: 95). SAL ÉVA példatárát még néhány határozó 
tagadásában feljegyzett -p partikulás adattal egészíthetjük ki.8 

8 Az alany és a tárgy tagadására további példák találhatók VÉRTES E., A keleti 
osztják névmásragozás című kandidátusi disszertációjában (Gépirat : Trj. 109 —10, 
V. 174—6, Vj. 238-9) . 
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Szenvedő ragozású ige logikai alanyának nyomatékosítása tagadó mon
datban egyszer -p-re, máskor redukált magánhangzóra vegződően található 
KARJALAINBN V. feljegyzéseiben: mdla kvshwp ani3 tqrjSmtlll ['senki nem 
tudja'] (992a); s[tobl] norjdt matá kvsln§p§ ál nuiusát\, ...'qToÖi. Teöfl HHKTO 
He BH^ajii., . . .' (966b). Arról talán a mondathangsúly, a beszédtempó és a 
szünetek hossza adhatna felvilágosítást, hogy itt miért -p§ alakú a suffixum 
magánhangzós szókezdet előtt; valószínűleg nem kötelező a redukált magán
hangzó elhagyása magánhangzós szókezdet előtt sem. 

Egy abl.-partitivus-szerű határozóban szintén megtaláljuk ezt a nyo
matékosító elemet: Vj. . . .di naymyp dntim' 'ei ole yhtáán kápyá' (443b). 

A részeshatározó nyomatékosítását igazolja: V. így malii Uvsiiap ant 
őya^ual 'hán ei usko ketáán, OHT>HHKOMy He Brí>pHTb' (19b). Nóvutó segítségével 
kifejezett részeshatározónál a névutó végére kerül a nyomatékosító parti-
kula: Trj. ra-imafa Uos lajsgp d'nfd Awtam 'en kellekáán ostanut' (445b). 

Szükséges ezenkívül állító mondatokban levő, partikulával nyomaté
kosított határozókat is említenünk, mégpedig hogy könnyebb legyen vissza
térnünk a lativusi adverbiumokra, álljanak i t t lativus-dativusi példák: V. 

1ma-náp3 idmdy pltds 'MHÍI CMÍILIHO ÖbiJio' (167b); V. ma uvyá-p3 iermom 'A Hy>K-
Aaiocb wb AeHraxt' (183b). 

Az idézett példák alapján arra lehet gondolni, hogy a Vj.—V. lativusi 
adverbiumokhoz éppen úgy járulhat nyomatékosító partikula, mint a D. 
nyelvjárásokban, pl. Ko. tdypá' ianlmatatsotmjntrdát ma-nt, tgxpá9 

ianvmatat, sot m%ntg,\tat mant ' tánne sivalsi sata kimppua Jávisti, «no MHoro 
xBaTajia«' (1148). 

Van egy olyan példánk is, melyben a fent ( . . . ) közölt Vj. nik (de -u-
előtt ni% 569a) nyomatékosított alakban magánhangzós szókezdet előtt 
fordul elő: m%p u yra/t^sfm' ['a partnak fordítottam (a csónakot)'] (26a). 

Valószínűnek látszik, hogy a lativusi adverbiumokhoz -p (~p3, -pa, -ps) 
nyomatékosító partikula járult, s ehhez — vagy a lativusi jelleg esetleges 
jelöletlenségének érzése, vagy az adverbium egytagúsága, illetve e két ok 
keveredése miatt — a lativus paradigmaticus -á, -a ragja is hozzájárult 
különösen mássalhangzós szókezdet előtt vagy szólam és mondat végén. 
A lativusi adverbiumok viszonylagos gyakorisága következtében a n y o m a 
t é k o s í t ó e l e m - j - l a t i v u s r a g a n a l ó g i á s ú t o n a n é v s z ó -

i r a g o z á s b a i s b e h a t o l h a t o t t . Tekintettel arra, hogy a nyomaté
kosító partikula, mint láttuk, ragozott esetalakokhoz is járulhatott, alak-
keveredés következtében a névszók lativusához is csatlakozhat, pleonasz-

; tikusan a -pá, -pá raggá váló nyomatékosító formáns, s így szinte szemünk 
lát tára jöhet létre a névszóragozás háromféle 'hová?' kérdésre felelő esete: 

A Uáta, Uátpa, Ijátapa.10 

\ 7. Van az egész keleti nyelv járásterületen a -pá, -pá partikulának, 
l vagy talán egy vele alakilag egybeeső Vj. -pa , -pa , V. -pa , Trj. -p'g, (653a), 

<[ Jg. pa (1649) formansnak még egy funkciója, ti. szorzó számnevek képzése: 
/ Vj., V. dipa , Trj. 'dipa, Jg. di pa 'kerran | einmal' stb.; Vj. Wipá*, V. Ri'pa, 
) Trj. Witp'a, Jg. kit pa 'kaksi kertaa | zweimal'; V. kölampa , Trj. UöAamp'g, • 
' Jg . kölldm pa 'kolme kertaa [ dreimal', Jg. nalla, wat, ar pá 'neljá, viisi, monta 

9 A ritkítások tőlem. További D. és É. példákra 1. PATK.— FTJCHS 169 — 70. 
10 Az alapszó %át 'ház; az utóbbi KARjAiAiNENnél meg nem levő alakot GULYA 

'IÁKos átírásában az ő szíves közlése alapján említem. 

•') Nyelvtudományi Közlemények L X . 
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kertaa j vier-, fünf-, vielmal', Vj. mdtlcprápa 'montako kertaa | wie vielmar 
(uo., vö. 10a), Trj. md:Uyá-rzfp'a 'wievielmal' (496b, 71a), md.-fa-rifp'g, 
'einigemal' (498a, 71a). 

Ha i t t nem az előző Vj.—V.-val azonos alakú formánssal van dolgunk, 
akkor arra lehet gondolni, hogy a nyomatékosító -p vagy p + vokális par t i -
kulát minden osztják nyelvjárásban ismerik. Szorzó számnevet viszont 
lativusszal az É. nyelvjárásokban is alkothatnak, legalábbis valószínűleg így 
értelmezhetők a medveónekekben gyakori alábbi típusú sorok: 

nyólti jolti kolom eumem kolmá vitái 
nyoltei jolti nyalt másmem nyála vitái 
'[s] orrhegyre való három csókomat hárommá veszi, 
orrhegyre való négy csókomat néggyé veszi' . , 

(OH. II, 224/568—9). I t t bizonyosan arról van szó, hogy az elejtett medve 
orrát hároms z o r, négys z e r megcsókolják. Vö. még OH. ÍI, 28—9/ 
229—30 stb. 

8. A Szurg. -nam formáns funkcióit a 2. és 3. pontban felsorolt lehető
ségek nem merítik ki; a továbbiakban még foglalkoznunk kell e partikula 
egyéb szurguti és más keleti nyelv járásbeli funkciójával. További anyagunkat 
a következő csoportosításban közöljük: a) Lényegében az eddigi használati 1 
körnek megfelelő Szurg. használatok, V.—Vj. megfelelések nélkül, b) Lénye- j 
gében az eddigi használati körnek megfelelő előfordulása személyes névmások J 
dativus-lativusával kapcsolatban, c) A Vj. személyes névmások nyomatéko- I 
sítása. d) Módhatározói használat szurguti és egy V.—Vj. határozóban. H 
e) V.—Vj. használata mutató névmástövű 'hol?', 'hová?', 'honnét?' kér- I 
désre felelő helyhatározóban, f) Az egész keleti nyélvjárásterületrő] kimu- j 
ta tható -nam, -nám végződésű adverbiumok. A 

a) A -nam formáns bizonyos fokig lativusi jelentésű alapszóhoz járul ^k 
a következő esetben: 

Trj. núAa\ Jg. nü^(a), Trj., Jg. 'yhteen | zusammen', Jg. 'vastakkain | , 
überein, (gegen)einander' (647a, 1508; igekötőszerű használatban Trj. nÜA): 
Trj. nÜLnam A'ilc.dfdAmdn , -fdAf 'heittelemme, heittelevát toisiaan' (647a,. 
1116a). Jg. ma hüLkidldm nü^nám táldksa^ydn 'sukkani kutistuivat (pestessá) J 
meine strümpfe schrumpften zusammen' (2451). 

Az alapszó a következő két esetben az irány szempontjából közömbösnek 
látszik: 

Trj. 5^rc 'ennen, edeltá | früher, vorher' (870a), Jg. sar 'etumainen, etu- | . | 
vorder-' (2121). A Trj. szónak több, külön címszóként feljegyzett származéka 
van, köztük: s^rna'm' 'eteenpáin, Bnepe#i> | vorwárts'; sírnám' manAam ( 
['előrefele megyek']; 5. mdnq, ['menj előre']; s. AefdAa 'katso eteenpáin'; v 
tfem UatAt sarna^ni flAds ' tástá páivástá eteenpáin kuukausi' (870b). Össze- h 
tételben: 'd-i'sgrrna mr 'yhá edelleen | immer weiter'; rdirsg,-rnam mdnA \ 
['egyre tovább megy']; d-isarnqm uy,a krjrjUd idA ['egyre gazdagabbá lesz'] \ 
(870b, vö. 10b). Jg. példánkban a -nam suffixum után még a translat. ragja <5 
van: sarnamyd tayi 'vastedes, Biiepe/rt | spáter, náchstens' (2128). \ 

A fordításoÉ hiányosságai miatt csak bizonyos valószínűséggel sorolhatá 
ide: Trj. prg, 'vieras; toinen, ei sama | fremd ein anderer, nicht derselbe' (653b), 
talán ebből p'ana'm (fordítás nélkül): p\ id(gy3 v, p\ idyiAföy3 'tulla pahoin-
voivaksi; saada kuukautiset (nainen; puhdistaudutaan siten, ettá jur tán 
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lattialle asetetulle puulle tehdáán pieni valkea, siihen heitetáán poron mulkun 
páátá tai pihtan kuorta -AüAdy-jsb siiná savustetaan hápy) | unwohl werden, 
menstruieren'; prg,na*m id% 'on pahoinvointinen'; pfg,nam ieydirí 'ölen pahon-
vointinen'; pcg,nam idyiAdnu 'olin pahoinvointinen'; p'anam (pcá-) uua:Af 
Imi 'kuukautisissa oleva nainen (majiflo ne ^HBCTb)))' (654ab). Továbbá 

, Jg. pánam (nincs ford.): p. mannom 'menin váaráán 1. harhaan [ ich verirrte 
mich'; p. warram 'erehdyin, tein váárin, turmelin, pilasin, nopTHjrb (myös 
noita) | ich irrte mich, ich ta t unrecht, ich zerstörte, verdarb'; ma mwám p. 
wárc 'hán turmeli hevoseni (esim. koválla ajolla)' (1672). 

b) A névszói lativusnak a személyes névmások dativusa felél meg. 
KARJALAINEN -nam címszava a következő: ,,-nam: Trj . ma'nfemnam iöA 
'tulee minuim páin (on nákyvissá) | er kommt auf mich zu (ist sichtbar)^ 
(578b, vö. 523b). I t t a may-nfem dativusi alakhoz járul a -nam végződés s a 
kétszeresen ragozott vagy nyomatékosított alak jelentése lativusi 'felém'. 

A ma-nfenam alak valószínűleg -mn- > -n- változás útján jött létre 
a következő mondatban: Trj. ma-nfenam AiUydf 'pyraJTb MCHH'. Emellett 
szól, hogy a AdUyati Sg 3. sz. dativusi személyes névmás nyomatékosított 
alakját is megtaláljuk ugyanezen ige mellett: AdUyaUnam JiUyhm' 'ero py-

•J rajn,' (1112b). 
I A sg. 2. személyű Trj. példákat KARJALAINEN vagylagosan jegyezte 

fel: ,,n&rjafi t . n(rr\afi:nam s&mam Jcajh 'ölen suutuksissani, vihoissani 
I sinuun' (857b); norja.fi vagy nör)a.tinam pr[i'fa73] ['rád megharagudni'] (773b). 

Minthogy a sg. 2. személyű példák értelmében a -nam végződés nélkül 
1 is azonos a szóban forgó személyes nóvmási alak jelentése, ezekben az ese-
I tekben a -nam szóvégződós nyomatékosításnak látszik. 
I c) Idézhetők személyes névmással kapcsolatos példák a Vj.-ból is, 

de nem dativusi funkcióval vagy a dativust nyomatékosítva, hanem a sze-
L mélyes névmás nominativusának nyomatékosításában: ma mtinnam' 'H OflUHt.' 
P (523b).11 mana t'sailcöydl nvyortá! — nönnam nvgdrtt! 'valapas minulle kuppi 
I teetá! — vala itse!' (606a)7 iqynam iáylSIá puamtdydn 'hánellá on ikává 
í omaisiansa' (773b). iqynam mrdj] iöldyudl 'puhuu itsekseen | er spricht vor 
l sich hin' (165a). 
\ Van két példa, melyben a suffixumos személyes névmási nom. végére 
\ a lativus ragja járul. Az egyik ilyen: Vj. nypqnama liya 'varo!, öeperact.' 
/' (1048a). A másik esetben kétféle lehetőséget jegyzett fel K A R JALAINEN: 
\ iöyíila v. ioynama io'yPs 'ampui itsensá' (135b). 

\ d) Több esetben a -nam végződésű eset módhatározóként szerepel: 
Trj. 'uf ' tapa | ar t und weise': fem urnám' 'tállá tavalla'; Aeu7 ürna?mr 

\ 'erilaisella, eri tavalla (kuin esim. ennen)' (73a). Jg. urnám (foríi. nélkül): 
\ mdta u. 'joliakin tavalla, tavalla tai toisella, KaiCb-HHÖy/tb | auf irgendeine 
\ weise, auf die eine oder andere weise'. maia urnám höwat giidytd-lldm 'tavalla 
/ tai toisella hánet löydán' (2826); múw urnám 'miten? kuinka? millá lailla? |. 
' wie? auf welche weise?' (130Ö). 
( Trj. idm 'hyvá (ihminen, esine jne.),' /möpbifi, xopoiuiíí | gut ' (167a): 
< idmnam 'asiatta, ilman aikojaan; työttá; joutilaana (ihminen, eláin, véne 

ym.) | ohne anliegen, zum zeitvertreib; ohne arbeit; unbescháftigt, unbenutzt 
(mensch, tier, boot ua.)'; i. Aap'dtAdm '/japOMt KOpMJiK) (saamatta kor-

11 A keleti nyelvjárásokban a szóvégi -n lekophat (vö. CASTR. 17): ezért nincs a sg. 
1. személyű névmás végén -n, de jelentkezik a suffixum előtt. 

5* 
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vausta työllá, rahana jne.)'; i. qAAdri 'makaat (s. o. vietát aikasl) laiskana, 
työttá ' ; | . uuaAAm id. (169b). 

Trj. Uápdli 'kevyt | leicht' (289a): MáyfdUna'irí 'váhitellen, hiljalleen 
(esim, tehdá jtkin, kávellá ym.), noTHxoHbKO | gemáehlich, langsam (z. b. 
etw. ausführen, gehen ua.)' (uo.). 

Csak osztják nyelvérzékkel lehetne eldönteni,^ vajon módhatározó-e a 
-nam végződésű szó a következő példákban: Trj. p'álalc 'puoli, puolisko; sivu, 
puoli | hálfte; seite' (696a); e címszó példaanyagában: prg p'allídAnam Aomdt-
Aem pild/c 'puen nurin páálleni (esim. turkin paidan) | ich ziehe verkehrt an 
(z. b . den pelz, das hemd)' (697b). Kérdés 'fordítottan' (hogyan?) vagy 'bal 
felére' (hova?) vesz-e föl az osztják ember egy ruhadarabot. 

Hasonlóképpen lehet mód- vagy irányhatározó a -nam végződésű szó 
a következő kifejezésekben is: Trj. iif 'sármá, reuna, Kpafó ] kanté, rand': 
iirnam 'kyljelle páin kallistuneena; kyljelláán, HaŐoiCb | auf die seite geneigt, 
auf der seite'; i. qAAsm ['oldalra (hajolva) viszem']; j . amdsldm ['oldalra 
(hajolva) ülök'J; i. árnssA 'istuu sivukeikassa'; (véne) on kallellaan; (véne) 
kaltto'; i. manA 'menee sármálleen' (181ab). 

Csak a V. és a Vj. nyelvjárásból jegyezték fel a következő módhatározót: 
V., Vj. $oV V. 'keskus; keski-, keskimmáinen | mitte; mittel-, mittlerer', Vj. { 
'keski, keskus, keskipaikka, keskusta (leveydeltáán) | mitte, zentrum, mittel- \ 
punkt (nach der breite) (180ab) s ebből: V. ibrnam 'oikein; suoraan (vasta-
páátá), kohdakkain, cnpaBe/yiHBO | richtig; geradeaus (gebenüber), auf- I 
einander zu'; {. tölyá] '«npflMO» roBopH, npaB/ty roBOpw!' (180b); ibrnam iöy\i\ 
ualdynát ['egyenesen hajtsd a rént a rúddal'] (151a); Vj. ió'rnam: i. idsarjla 1 
'npHMO roBOpn! | sage es offen!' (180b). \ 

e) V. ,Vj . mutató névmás -nam formánsú származéka 'hol?', illetve j 
'hol?' és 'hová?' kérdésre felelő helyhatározó: V. fi 'tuo tuossa | der dórt' 1 
(895a); Vj. fi (nem címszó, de vö. 82b, 145b, 488b, 674b, 777a a példamonda- J 
tokban): V. üwm' 'siellá, TaMi> | da'; löy3 ümm uvludf 'OHT> TaMi. >KHBeTi,'; 1 
Vj. t'ina'm 'siellá; sinne | da; dahin'; iöy fi nam, nőj] fi nam ite mana 'hán I 
on siellá, mene sinne' (895b). Figyelemre méltó, hogy a Vj. adverbium lóca- 1 
tivusi vagy lativusi értelmű lehet aszerint, hogy az állítmány mint „alapszó" i 
milyen jelentésárnyalatot „sugároz" a határozójába. / 

Csak a V. nyelvjárásból van két ablativusi példa is. td'Jomnám 'oTCiOAa | / 
von hier' (968a), tallomnam 'oTTy^a | von dórt' (977a). \ 

f) Végül két, az egész osztják nyelv járásterületen közismert alapszó ( 
-nam formánsú származékait kell még megemlítenünk. ' J 

Mindegyik bővebben adatolt keleti nyelvjárásból ismert: V. atil (nincs < 
lord., de a. jhvsv 'yksináinen ihminen | alleinstehender mensch'); Vj. atit, ? 
Trj. rhtiA 'yksináinen | alleinstehend' (105b). Vj. ati'nam , Trj. rőffiAnam | 
'yksináán, yksin | alléin, für sich' (uo.). Egy számunkra eddig ismeretlen név- i 
szó 3. személyű birtokos személyragos alakja lehet az alapszó, vagy népeti- \ 
mologikusan annak érezték, mert kimutatható más személyragokkal is, \ 
ha -nam, -nam végződés járul hozzá: Trj. 'afemnam' 'yksináni', cafennamr j 
'yksinámme' [helyesen talán: 'te egyedül'], 'apAnam' '(hán) yksinánsá' (uo.), I 
Jg . átemnám 'miná (ölen) yksin | ich (bin) alléin', átennám 'siná (ölet) yksin', j 
átírnám 'hán (on) yksin' (124). V. átilnám a. iöTcdn [sic! V. E.] '(hán, miná, 
siná), yksin kotona | (er, ich, du) alléin zu hause'; a. iűs 'túli yksináán'; löy 
a. tdy iüs 'túli tánne yksin' (105b); Vj. ma a ti Inam iionta (-§) ütd 1culsamr 

'menin erámetsáán' (465b). 
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A legszélesebb körben a -nam végződés az 'egy' számnévvel kapcsola
tosan található; az idevágó adatokat — a Vj. nyelvjárás kivételével — vala
mennyi keleti nyelvjárásból csaknem azonos jelentéssel jegyezték fel: V. ainám 
'kaikki, kokonaan, ynnáán | allé, ganz'; VK. dina'rrí',. Vart., Likr. dincCm , 
Mj. dj,nám 'ynnáán, kokonaan | ganz'; Trj. 'dj,nqxrrí 'kaikki, aivan, ynnáán, 
kokonaan" | allé, ganz, vollstándig' (10a); Jg. d\nam 'kaikki | allé' (166); Szurg. 
inem 'alles' (CASTR., Vers. Ostj. Sprachl. 78a, 107a). Alapszava: V. di, Trj. 
rdi 'yksi (attributiivina) | ein, einer' (7b), Jg. di 'yksi | eins' (166), Szurg. 
ei, %, 'ua.'. (33), FSzurg. i, it (110a), ei (77a). A címszón kívüli mondatbeli 
példák (V. 710b, 745a, 852a, 973a, Trj. 105b,. 162b, Jg. 96 stb.) sem bővítik 
lényegileg a már említett jelentéseket. Van egy translativusragpt mutató 
példa is: Jg. tém tayind dinamyd p^s^dy át 'tállá paikallakasvaapaljastasara-
heináá, Ha 3T0M"b MÍCTÍÍ Bee ocoKa poAHJiact.' (155). 

9. A Szurg. ós a többi keleti nyelvjárásban feljegyzett -nam formáns, 
továbbá a -pá, -pa funkcióit a következő módon foglalhatjuk össze: 

alapszó V j . V. Trj. J . funkció 

lati vus (Trj. loc. is) 

a tárgya
lás helye 

Névszó -pa -nam -nam 

funkció 

lati vus (Trj. loc. is) ( l . ,2 . ,8a) 
Lat. adverbium . -pá-pa, -pa -pa -nam -nam lat. adverbium (3., 8a) 
Számnév . . . . . . -pá\ -pá1 -pa -p'a -pá s zor zós zámn év (7.) 
Személyes névmás 

dativusa -nam nyomatékosabb (8b) 
Személyes névmás 

nom -nam nyomatékosabb (8c) 
Személyes névmás 

nom -nama nyomatékos dat. (8c) 
Névszó (fő-, mel

léknév) -na'm -na'm -nam -nam módhatározó (8d) 
Mutató névmás . -nam -nmn loc. adv. (8e) 
Mutató névmás . -nam lat. adv. (8e) 
Abl. adverbium . -tomnám abl. adv. (8e) 

-nam -nam -nam -nam nyomatékosabb (8f) 
'Egy' számnév -nam -na m -nam 'mind' (8f) 

A -nam végződésű Szurg. határozókhoz néhány esetben még a translat. 
-yd, -FÍ alakú ragja is hozzájárulhat, vö. Trj. prd:frinamyd (3.), Jg. sárnamyd 
(8a), Jg. dxnamyd (8f). 

A -nam formáns eredetének vizsgálatát a szerteágazó használati kör 
igen nehézzé teszi. 

Van egy adatunk módhatározói használatra mely szerint a •-nam 
végződés nemcsak a keleti nyelv járásterületen van meg, hanem egy déli 
közlő egyetlen adatában is: DT. m}Ddpnám 'HanpacHO | vergebens, umsonst'; 
Vj. milnamr 'umpimáhkáán, umpisilmin; huomaamatta | aufs geratewohh 
blindlings; unvermerkt' , Mj. míJdpnám [ford. nélkül] m. neuyrem tői 'synnytti 
ápárán'; Trj. rniAdp'nam' 'salaa, salavihkaa; sattumalta, odottamatta (esim. 
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sárkyi, löytyi, túli ym.);luvatta; todentotta; totisesti, «HMCHHO HTO» | heimlich' 
insgeheim; zufállig, unerwartet (z. b . zerbrach es, fand es sich, kam er usw.); 
ohne erlaubnis, wirklich, wahrhaftig, ausdrücklich' s ezekhez Kaz. mlA3-pnn 
'umpimáhkáan, sattuman varaan; umpisilmin, nákemáttá (sokea; tekee jtkln, 
puhuu, menee jne.) [ aufs geratewohl; blindlings, ohne zu sehen (ein blinder; 
t u t etw., spricht, geht usw.)' (557ab); továbbá vö. külön címszóban: V. mVtdy 
(tvy\) ' turhaan | vergebens, umsonst' (557b). A felsorolt példák egy önmagában 
fel nem jegyzett, vagy nem élő alapszó származékai; a DT., Mj. és Trj. ada
tokban az alapszó és a -nam végződés között a közismert -dp melléknóvkópző 
jelentkezik (vö. SCHÜTZ: NyK. XL, 39—40). A V. adat fosztóképzővel van 
ellátva. KARJALAINEN több kifejezést feljegyzett, ezekből álljon it t egy 
translat. ragos suffixumos: Trj. mlAdpnamy(d) áuyi 'ápárátyt tö ' (uo.). A Kaz. 
adatok alapján felmerül a gondolat, vajon a fárgyalt -nam végződós nem 
formánsok halmozódásából jött-e létre, pl. loc. n -f valamilyen -m elem, 
vagy loc. -n + lat. -a + m, ahol az -m esetleg a már említett nóvmáskópző 
lehetne. Az -m e szokatlan funkcióján kívül a keleti ós a Kaz. kifejezésmód 
egybevetésének bizonyító erejét erősen csökkenti az a körülmény is, hogy 
a Kaz. nyelvjárásban — ahol a lativust jóformán csupán translativus-muta-
tivusként használják — csak a locativus használható minden nem alapesettel 
vagy névutóval kifejezett határozó céljaira. Még inkább csökkenti a bizonyító 
erőt az, hogy az idézett kifejezés alapszava ismeretlen, hiszen más kifejezés 
is végződhet -nam-rsi, pl. DN. (Salym) düa mi-rnam, DT. át m%rnam '(harv.) 
turhaan (?), HanpacHO (?) | (selt.) vergebens (?)' (111b), i t t sem ismerjük az 
alapszót, lehetséges, hogy a végződós etimologikusan a szóhoz tartozik. 

Az É. nyelvjárásokból szintén említhető egy hasonló végződésű, de homá
lyos alkatú módhatározó: Kaz. mtiAnzm 'todellako?, varmaanko? | wirklich?, 
sicher?' (560a). 

Gondolni lehetne arra is, hogy az ige- és a birtokos személyragozás 
sg. 1. személyének végződése elevenedett meg. Pl. Vj. soynanri, Trj. siuynam 
['nyírhéjedényem'] (848a); ezt a feltevést azonban jelentestanilag nehéz lenne 
indokolni, s megjegyzendő az is, hogy a Szurg. területen, ahol a -nam végződés 
gyakoribb, szinte paradigmatikus esetrag, a vokálisa minden eddig feljegyzett 
példában a, míg az egyetlen ige, melynek utolsó szótagkicsengése gyanúba 
vehető lenne a lativusi rag forrásaként, magashangú: CASTRÉN átírásában: 
ménem ['megyek'] (112a). KT. szerint még távolabb esik a hangszín, nála 
ugyanis redukált a vokalizmus Trj. mdhdm', Vj. mandm (pret. 527b). Azt sem 
tudjuk valószínűsíteni, hogy pl. ASzurg. táhnem, FSzurg. tíknem 'eng' (CASTRÉN 
92a, 93a, 110a) s ehhez hasonló melléknevek végződése lenne a rag forrása, 
esetleg módhatározói alkalmazásban. 

FOKOS DÁVID több példát állított össze, melyben mutató névmás 
nyomatékosítás végett valamely szó mögé kerül. Több példában az -m képzős 
mutató névmás fordul elő: ma tam 'ich (hier)', tada tam 'hier', uélis, thm 
'siehe, gerade jetzt', továbbá in-tam ua. (PATK.—FTTCHS 97). A finnben a 
tárna—ndma mutató névmáspárban a t- és az n- tövű mutató névmásnak 
azonos szerkezetű származékait ismerjük, ezért arra is lehetne gondolni, 
hogy talán az oszt jakban is lehet nyoma az n- tövű mutatónévmásnak a sze
mélyes névmások 2. személyű alakjain kívül is (OJANSUTJ: AUFA. B. 1/3 83; 
FINCZICZKY: NyK. XLVII, 366; VÉRTES: FgrÉrt . VIII, 6—13; LAKÓ: I. OK. 
I , 221—3; ALH. I, 364—8). Az n- mutató névmás és az -m nóvmásképző kap
csolata nem igényel magyarázatot. Minthogy a *nam mutatónévmás az oszt-
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jakban névmásként nincs meg, ezért formanssá válása jobban előre halad
hatott , mint a hasonló helyzetben alkalmazott tám mutatónévmásó. 

A fent vázolt magyarázati lehetőségek mind kísérleti jellegűek. Annyi 
azonban megállapítható, hogy a -nam végződés valószínűleg nem rag, hanem 
nyomatékosító partikula. Azokban az esetekben, melyekben ragnak látszik, 
talán jelöletlen határozókat kell látnunk (vö. FOKOS: NyK. LVIII, 67—74), 
melyek a nyomatékosítás árán domináló képzetté válnak (uo. 75—81).12 

VÉRTES E D I T 

12 A kefelenyomatok átnézése után támadt az a gondolatom, hogy a 8c alatt 
tárgyalt Vj. manna'm, n§rjnam, $§yndm névmások valószínűleg nem nominativusi, 
hanem dativus—lativusi adatok. Ebben az esetben a n^rjnarna, i^yna'má névmási 
alakok pleonasztikusan jelölt dativusoknak tekintendők. 






