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0. Bevezetés 

A prolativusz önálló esetként rokon nyelveink közül csak néhányban ismeretes, 
köztük az erza-mordvinban. Használata a magyar anyanyelvű számára nem egyszerű, 
hiszen ez az eset a magyarban nincs meg, a prolatívuszi funkciót itt egyéb esetragok (pl. 
a -ként disztributívusz), többes számban álló esetragos névszók (sin sradit' kudovast 
'hazamennek házaikba (mindenki csak egybe)' ), különféle névutók ( - n végig, át stb.j, 
illetve igekötők {el, végig, át stb.) fejezik ki. Problémát okoz maga az az egyszerű tény is, 
hogy mozgást jelentő igék mellett a helyet az erza-mordvinban csak prolatívuszragos alak 
fejezheti ki, így pl. helytelen a mordvint tanuló hallgatók által oly sokszor megalkotott 
*son jaki komnatasoní 'járkál a szobában' (inesszívusz) mondat, helyesen son jaki 
komnatavant' (prolativusz). 

Jelen dolgozat célja felderíteni, mely igék mellett, milyen szabályok szerint fordul 
elő prolatívuszragos határozó (kötelező vagy fakultatív vonzat, illetve szabad határozó), 
és mik felelnek meg ezeknek a magyarban, valamint hogy hogyan alkalmazható és 
milyen eredményeket hoz a valenciaelmélet a mordvinra vonatkozóan. További célja a 
dolgozatnak a nyelvtanuló kezébe egy szójegyzéket adni, amely megkönnyíti számára a 
kérdéses eset használatát. 

A munkában Keresztes László, Mikola Tibor, M. D. Imajkina, D. V. Cigankin, 
Ny. V. Kazajeva, R. Sz. Sirmankina, Sz. V. Motorkina, P. I. Bocskin, Forgács Tamás, 
valamint a Mordvin Állami Egyetem finnugor szakos hallgatói voltak segítségemre, 
amiért itt szeretnék köszönetet mondani. Köszönet illeti a szegedi József Attila 
Tudományegyetemet és a szaranszki Mordvin Állami Egyetemet, amiért lehetővé tették, 
hogy az 1995/96-os tanévet Mordvinföldön töltsem, elmélyítsem mordvin 
nyelvtudásomat, valamint terepen végezhessek magyar-mordvin összehasonlító 
vizsgálatokat szakavatott anyanyelvi adatközlők segítségével. Külön köszönöm A. 
Haritonovának, a Mordvin Állami Egyetem munkatársának a lehetőséget, hogy 1995. 
decemberében elkísérhettem egy hetes, a Mordvin Köztársaság határain kívül fekvő 
Szergacsi járásban tett gyűjtőútjára, ahonnan aktív erza nyelvtudással és jelentős gyűjtött 
anyaggal tértem vissza. 

1. A függőségi grammatika kérdései 

1.1. A valencia fogalma 

Rokonnyelveink közül tudomásom szerint egyedül a finnek van kidolgozott 
függőségi nyelvtana (Tarvainen 1977), létezik emellett égy, a hágj'öthányostól eltérő, a 
Schubert által kidolgozott DLT (Distributed Language ffátislatlbii) gépi fordítórendszer 
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számára megalkototott, morféma alapú magyar függőségi grammatika is (Koutny -
Wacha 1991). 

A függőségi grammatika szerint a mondatban uralkodó egyik legfontosabb 
szervezőelem a konnexió, azaz az alárendelő szintagmatikus viszony, a mondat egymást 
lineárisan követő szavai ugyanis a konnexió segítségével rendeződnek struktúrává. A 
mdE. t'ejt'eres lovni 'A lány olvas' mondat részei a következők: 1) t'ejt'eres 2) lovni 3) a 
közöttük lévő konnexió. Ezt a következőképpen ábrázolhatjuk: 

lovni fölérendelt tag 
i konnexió 
t'ejt'eres alárendelt tag 

Egy mondatban több konnexió is előfordulhat, pl. a mazij t'ejt'eres pekparst'e korti 
erzaks 'A szép lány nagyon jól beszél erzául' a következő alárendelő viszonyok 
figyelhetők meg: 

korti 

(I) 
t'ejt'eres eréUks pafsl'e 

(II) 

mazij pek 

Az eszperantó szófajalkotó kategóriavégződéseivel (O = főnév, A = melléknév, I = ige, E 
= határozószó) jelölve: 

A konnexiók hierarchiájának a mondaton belül található igei, főnévi, melléknévi, 
illetve határozói szerkezetek hierarchiája felel meg. Tesniére, a valenciaelmélet 
kidolgozója nem tesz különbséget egytagú és többtagú szerkezet között, egy szerkezetet 
akár több egymásnak alárendelt szerkezeti tag is alkothat, például főnévi szerkezeti 
csoport: pek nuzaks ejkaks 'nagyon lusta gyerek'. A mondatban az igei szerkezeté a 
legfontosabb szerep. 

Itt kell tisztáznunk a szemantikai és a szintaktikai szó fogalmát. "A szintaktikai 
szó olyan nyelvi egység, amely önállóan és egészében alkot konnexiót egy másik szóval. 
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Neve mag (nucléus). A strukturális és a szemantikai funkció nem feltétlenül esik teljesen 
egybe. A legfrappánsabb példája ennek az összetett igeidős alak, pl. est arrivé, amely két 
szemantikai egységből, de egyetlen, úgynevezett felbontott (dissocié) magból áll" 
(Károly 1963,164). Az erza mordvinban az összetett jövő időt említhetjük példaként. 

A szemantika síkján teli és üres szavakról beszélhetünk, az utóbbiak grammatikai 
viszonyokat fejeznek ki. Szintaktikai síkon ezzel szemben önálló és segédszavakat 
különböztetünk meg: az előbbiek képesek szerkezetet alkotni, míg az utóbbiak csak egy 
magon belül fordulhatnak elő egy önálló szó mellett. Teli szó lehet segédszó is, ilyenek 
például, mint azt fentebb is láttuk, a segédigék. Felbontott magot alkothat a névelős, a 
prepoziciós vagy névutós főnév is, ahol a segédszavak szemantikailag teljesen üresek. 
Több nyelvben előfordulnak olyan igék, amelyek ún. formális alanyt kívánnak maguk 
mellé: ném. es regnet, ang. it rains, sv. del regnar stb. Ezek is felbontott magot 
alkotnak. 

A valencia problémájával először Tesniére szintaxiselmélete foglalkozik alaposan 
és rendszeresen (Tesniére 1959, magyarul ismerteti Károly 1963). Tesniére szerint a 
mondat centrumában az ige áll. A mondatot olyan drámaként fogja fel, amelyben a 
cselekvést az ige fejezi ki, ehhez kapcsolódnak a szereplőket kifejező bővítmények, az 
ún. aktánsok vagy cselekvéshordozók. "A szereplő személyek a cselekvés végrehajtói, 
elszenvedői vagy célpontjai, s megfelelnek a hagyományos nyelvtanok alanyainak, 
tárgyainak, részeshatározóinak, szófajilag pedig a főneveknek" (Károly 1963, 168). A 
mondatban előfordulhatnak még ezenkívül a cselekvés körülményét megnevező 
cirkumstanciák vagy körülményhatározók, melyek száma nem függ az igétől. Ezek 
szerint "az ige olyan, mint egy horgas atom (atomé crochu), amelynek több-kevesebb 
horga van, aszerint, hogy hány elemmel kapcsolódhatik" (Károly 1963, 170). Ezek az 
elemek az aktánsok, számuk adja meg az ige valenciáját, vagy kapcsolóértékét. 

Tesniére az aktánsoknak három fajtáját különbözteti meg: a hagyományos alanyt, 
a hagyományos direkt és indirekt tárgyat. Ezáltal az alany elveszíti kitüntetett szerepét, az 
igétől való függés szempontjából egyenrangúvá válik a többi mondatrésszel. Ugyanakkor 
viszont a határozói bővítményeket nem tekinti aktánsoknak. Az aktánsok száma alapján 
Tesniére avalens (aktáns nélküli), valamint monovalens, divalens és trivalens (egy, két, 
illetve három aktánsú) igéket különböztet meg (Tesniére 1966,109).1 

Tesniére elméletét többen továbbfejlesztették. Brinkmann 1971 - a hagyományos 
grammatikához hasonlóan - az alany-állítmányi viszonyt továbbra is különleges 
viszonyként kezeli, ezzel elismeri az alany kitüntetett helyzetét, másrészt viszont a 
mondat bővítményei közé sorolja. A mondat konstituálásával kapcsolatban a 
következőket írja: „Die erste fundamentale Operation ist die Konstituierung der Subjekt-

1 Tesniére-éhez hasonló elméletek már korábban is jelentkeztek a nyelvészetben. Egy ezek közül 
Brassai Sámuelé. Brassai az ige és bővítményei közötti viszonyt a naphoz és a bolygókhoz hasonlította. 
Felfogása szerint a mondatban "a nap - az uralkodó középpont az ige. Ez vonzza a körülte keringő s forgó 
planétákat, melyeket a nyelvtanok Subject, Object, Umstandswort, s ki tudja még hány különböző nevek 
alatt tárgyalnak, s melyeket mindnyájokat én a határozó rovatfogalom alá húzok. És méltán, mert 
syntacticai tekintetből épen semmi különbség sincs köztük... A határozók ismét holdakat vonzanak és 
vezetnek magok körül jelzők képében, melyek megint különbféle alakokban jelennek meg; de azért, mint 
határozók határozói, syntactice mind egyneműek. A mondatszerkezet azonban ennél tovább is mehet; mert 
a jelzőknek magoknak is lehetnek határozói, sőt még ¡mezeknek is, míg el nem vész a mondat be- és 
átlátszhatósága" (Brassai 1873, 5-6). 
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Prädikat-Beziehung und die Wahl der Repräsentanten dafür" (Brinkmann 1971, 472). Az 
alany és az állítmány kölcsönösen meghatározza egymást. A második lépés lényege az, 
hogy az ige üres helyeket nyit meg maga körül. „Das Verbum wirkt sich für den Satz 
nicht allein durch das Verhältnis zwischen Subjekt und Prädikat aus, die sich 
wechselseitig bestimmen, sondern auch in weiteren Beziehungen, die dann naturgemäß in 
das so erweiterte Subjekt-Prädikat-Verhältnis eingeschlossen werden. Wir nennen die 
Fähigkeit des Verbums, weitere Stellen im Satz zu fordern, mit Tesniére: 'Valenz' 
(Admoni: 'Fügungspotenz'; Erben: 'Wertigkeit'). Die Stellen selbst, die für weitere 
Beziehungen offen sind, nennen wir: 'Mitspieler' (Tesniére: 'actant')" (Brinkmann 1971, 
210). Valenciájuk alapján az igéket hat csoportba sorolja: 

"1. Es friert. (nullstellig) 
2. Die Versuche sind mißglückt. (beschränkt einstellig) 
3. Der Vater schläft. (unbeschränkt einstellig) 
4. Ich folge dir. (erweitert einstellig) 

Zuerst gedachten wir den Toten. (erweitert einstellig) 
5. Hast du den Brief geschrieben? (zweistellig) 
6. Ich habe ihm ein Buch geschenkt. (erweitert zweistellig)" (Brinkmann 1971, 
212) 

Brinkmann szerint a főnév és a melléknév is rendelkezik valenciával. 
Admoni 1970 a valencia helyett a „Fügungspotenz" terminust vezeti be, s ez 

szerinte nemcsak az ige képessége, hanem a többi szófajé is, s a kontextus és a szituáció 
hatása alatt aktualizálódik. „So gehört der Genitiv, immer als 'regierte' Form, bald zu 
einem Substantiv, bald zu einem Adjektiv, bald zu einem Verb" (Admoni 1970, 79). 
Különbséget tesz kőtelező és fakultatív „Fügungspotenz" között: az első kategóriába 
tartozik pl. a jelzőként álló melléknév viszonya a főnévhez, a másodikba a főnév 
viszonya a jelzőként álló melléknévhez. 

Welke 1988 szerint az ige - és más szófaj - valenciájának leírásánál meg kell 
határozni az ige által megkívánt, értelmileg szükséges bővítmények számát, különbséget 
kell tenni a kötelező és a fakultatív vonzatok, valamint a szabad határozók között. Meg 
kell adni a bővítmények morfológiai és szintaktikai jegyeit (eset, prepozíció, szórendi 
hely stb.), valamint az ige és bővítményei közötti kompatibilitásra vonatkozó 
információkat. Az ige ugyanis szemantikai okokból nem kapcsolódhat minden szóval, 
szószerkezettel, amely formai és grammatikai szempontból egyébként a bővítménye 
lehetne. Könnyű ezt belátni, ha megvizsgáljuk az alábbi példamondatokat: Ich lese das 
Buch morgen. *Das Buch liest mich morgen. *Die Sonne liest aus Grimms Märchen vor. 
A Uesen1 ige által megnyitott üres helyeket tehát csak egy [+Hum] és egy [-Anim, 
írásmű] szemantikai jeggyel rendelkező szó töltheti be. Ezzel szoros összefüggésben 
állnak az ige belső szemantikai jegyei és a a bővítmények tematikus szerepe (Welke 
1988,14-15). 

Heibig és Schenkel szerint Tesniére-nél a valencia meghatározásában több kérdés 
nyitva maradt, így például „Es wird zunächst noch nicht deutlich, auf welcher Ebene sein 
Valenzbegriff angesetzt wird, ob es sich bei der Valenz um eine formale oder/und um 
eine begriffliche Kategorie, Kategorie der Ausdrucks- und/oder der Inhaltsebene handelt. 
Diese Frage stellt scheinbar eine Alternative dar: Entweder ist die Valenz eine 
Eigenschaft formaler Gegebenheiten und kamr als solche nur innerhalb der gegebenen 
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Einzelsprachen an distributionellen syntaktischen Daten beobachtet werden, oder sie ist 
eine Eigenschaft begrifflicher Natur und als solche eine universale, von der 
Relationslogik zu beschreibende Eigenschaft" (Stepanova-Helbig 1978,123). 

Problematikus az aktánsok és a körülményhatározók elválasztása is. Már a két 
csoport elnevezése is a szemantika szintjére utal, nem pedig a szintaxiséra. Vannak pl. 
olyan - szintaktikai értelemben vett - aktánsok, melyek jelenlétét az ige szükségszerűen 
megkívánja, szemantikai értelemben viszont valamilyen körülményt írnak le, pl ..Berlin 
liegt an der Spree. Er legte den Bleistift auf den Schreibtisch (Stepanova-Helbig 1978, 
123) Ezért a két szintet egyértelműen el kell különíteni egymástól. 

Kérdés az is, hogy az aktánsok valóban kötelezően megjelennek-e a mondatban, 
mint azt Tesniére állítja. Vannak ugyanis olyan esetek, amikor az ige (vagy egyéb szófaj) 
bizonyos aktánsai a felszíni szerkezetből hiányoznak, pl.: Er liefert (dem Kaufmann) die 
Butter. Er wartet (auf den Freund), ezért tartja szükségesnek a kötelező és fakultatív 
vonzatok elkülönítését (Stepanova-Helbig 1978,123-124). 

Tesniére csak a valamilyen esetalakban megjelenő főnevet tekinti az ige 
aktánsának, a prepozíciós szerkezeteket viszont nem. E felfogás tarthatatlanságát 
bizonyítják az olyan mondatpárok, mint: Er schreibt dem Vater einen Brief, Er schreibt 
an den Vater einen Brief, melyek tagjai között csak morfológiai különbség van, lényeges 
szintaktikai vagy szemantikai viszont nincs (Stepanova-Helbig 1978,124). 

Helbig és Schenkel modellje elsősorban a szintaktikai valenciából indul ki, s az 
igékre koncentrál, de más szófajokra is alkalmazható, s egy komplexebb, különböző 
szinteket átfogó modell része lehet. Bevezetik a „.szintaktikai szükségszerűség' fogalmát, 
mely más kritériumokkal együtt a vonzatok és szabad határozók elkülönítésében nyújt 
segítséget. A vonzatok közé nemcsak a Tesniére-i értelemben vett aktánsokat sorolják be, 
hanem a nála körülményhatározókként jelentkező bővítmények egy részét is. „Dabei wird 
unter Valenz die Fähigkeit des Verbs (oder entsprechend: einer anderen Wortart) 
verstanden, bestimmte Leerstellen um sich herum zu eröffnen, die durch obligatorische 
oder fakultative Aktanten zu besetzen sind. Damit wird absichtlich die Valenz im 
weitesten - semantischen und syntaktischen - Sinne gefaßt, ist sowohl die semantische 
und syntaktische Leerstellen-Eröffnung als auch, ihre syntaktische Besetzung 
eingeschlossen. (...) Als Leerstellen-werden verstanden die vom Verb (oder anderer 
Valenzträger) geforderten und obligatorisch bzw. fakultativ zu besetzenden Stellen, die 
im „Stellenplan" des Verbs (oder eines anderen Valenzträgers) verankert (und in dessen 
Bedeutung angelegt) sind, Aktanten (oder „Mitspieler") (...) werden diejenigen Glieder 
genannt, die diese Leerstellen besetzen" (Stepanova-Helbig 1978, 125). 

Az ige vonzatstruktúrájának adekvát leírásához nem elég vonzatainak számát 
megadni, hanem ismerni kell annak disztribúcióját, azaz azokat a lehetséges nyelvi 
környezeteket, amelyekben az ige jellemzően előfordul. A disztribúciót ugyanakkor nem 
szabad összetéveszteni a jelentéssel, melynek az csak egy formális reflexiója. A 
disztribúció fogalma igen tág, a vonzatszerkezetek megállapításakor azonban csak az 
aktánsok tartoznak bele, a szabad határozók nem (Stepanova-Helbig 1978,125-126). 

Ennek megfelelően Helbig és Schenkel valenciaszótára három szinten írja le az 
igék valenciáját és disztribúcióját. 

Az első szinten megállapítják az aktánsok számát, azaz az ige szorosabb 
értelemben vett szintaktikai valenciáját, pl. erwarten2 stb. A másodikon megadják az ige 
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szintaktikai környezetét: erwarten —* Sn, Sa2. Ezen a szintén kerül sor ai kötelező és a 
fakultatív vonzatok elkülönítésére is, pl. berichten —• Sn, (Sd), (Sa/pS/Ns) A harmadik 
szinten adják meg az ige szemantikai környezetét olyan fogalmak segítségével, mint pl. 
Hurii (=emberi), Anim (=élő), Abstr (=absztrakt), (folyékony), (jármű) stb. (Stepanova-
Helbig 1978, 126) 

Későbbi munkáiban Helbig (1982,1983) a korábbi 3 szint helyét hatot javasol: 

I. A predikátumok logikai szerkezete, azaz az argumentumok száma. Ezén a 
szinten még nem tesz különbséget kötelező és fakultatív vonzatok között. 

TI. Az ige inherens szemantikai jegyei. Bondzio 1971 javaslatát elfogadva 
megkülönbözteti egymástól azokat a jegyeket, amelyek az igevalencia 
szempontjából relevánsak (funktorok), illetve azokat, amelyek 
irrelevánsak (modifikátorok). 

III. Az aktánsok szemantikai szerepe, pl. Ágens, Patiens, Adressat, 
Instrumental stb. 

IV. Az aktánsok referenciális-szemantikai jellemzése, mely a korábbi 
modellben a 3. szinten történt meg. 

V. Az aktánsok kvalitatív leírása (a korábbi modellben á 2. szint), mégadja 
mondatrészértéküket, valamint morfoszintaktikai jellemzésüket. 

VI. Az aktánsok kvantitatív jellemzése - tehát visszatérés az I. szinthez -
kötélezőségük, illetve fakultativitásuk szempontjából. 

A valenciát tehát a nyelv különböző szintjein kell vizsgálni: formai (szintaktikai) 
és tartalmi {szemantikai) kategóriaként. Ez a két szint nem mindig feleltethető meg 
egymásnak, pl. a német he!fen és unterstützen igék fogalmi-szemantikai valenciája 
egybeesik, mivel mindkettő két aktánst kíván maga mellé, melyek közül az egyik a 
segítséget nyújtót, a másik pedig a segítséget kapót nevezi meg. A két ige szintaktikailag 
mégis különbözik egymástól: az aktánsok közül az egyik mindkettőjük mellett 
nominatívuszban áll, míg a másik helfen esetében datívuszban, az unterstützen mellett 
pedig akkuzatívuszban áll: 

Er hilft mir. - Er unterstützt mich. 

A fogalmi-szemantikai valencián belül további két csoport különböztethető meg: a 
logikai-fogalmi és a szemantikai valencia kategóriája. A szintaktikai valencia e két 
kategórián alapul (Tarvainen 1977,16-17). 

A logikai-fogalmi valencia elsőként Wilhelm Bondziónál jelenik meg (Bondzio 
1971). Felfogása szerint a szó jelentése egy olyan fogalmi magot tartalmaz, amely a 
nyelven kívüli valóságot tükrözi. A logikai-fogalmi valencia fogalmán a jelentésnek azt a 
sajátosságát érti, hogy fogalmi tartalmának megfelelően relációlogikai értelemben üres 
helyeket nyit meg maga körül. Az előző példához visszatérve, a segítés fogalmához a 

2 A leírás során a következő szimbólumokat használják: Sn=nominatívuszban álló főnév, 
Sa=akkuzativuszban álló főnév, Sd=dativuszban álló főnév, pS=prepozíciós szerkezet, NS=mellékmondat 
stb. 
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valóságban egy olyan viszony tartozik, mely a segítséget nyújtó és a segítséget kapó 
között jön létre. A segít ige tehát két helyet nyit meg maga körül, s ezeket megfelelő 
argumentumokkal kell betölteni. Mivel a logikai valencia szerint az üres helyek léte és 
száma a fogalmi jelentés függvénye, a nyelvi forma ezen a szinten irreleváns. Eszerint a 
segít ige és a segítség főnév logikai-fogalmi valenciája között semmiféle különbség sincs. 

A szó jelentése szemantikai komponensekből áll elő. Bondzio ezeket a 
komponenseket két csoportba sorolja: a valencia szempontjából releváns komponenseket 
funktoroknak, az irrelevánsakat pedig modifikátoroknak nevezi. Az ad ige jelentését az 
alábbi funktorokra bonthatjuk: okoz, van valakinek valami (birtokol), az ige 
jeleptésszerkezete tehát a következőképpen írható le: "A okozza: B birtokolja C-t". 
Ugyanezekből a komponensekből áll a kölcsönad és az ajándékoz ige jelentésszerkezete 
is. A három ige között fennálló szemantikai különbség a valencia szempontjából 
irreleváns. A funktorok által alkotott szerkezetet módosító modifíkátorok okozzák. így 
például a kölcsönad ige modifikátora: 'meghatározott ideig1, a jelentésszerkezet pedig így 
írható le: "A okozza: B meghatározott ideig birtokolja C-t" (Tarvainen 1981, 16-17). 

A szemantikai valencia fogalmát Wilhelm Schmidt vezette be. Szemantikai 
valencián egy meghatározott jelentésű szónak a kontextus többi szavához, a 
kontextuspartnerekhez meghatározott szemantikai feltétekkel történő kapcsolódását érti. 
Csak ezen feltételek megvalósulásával realizálódhat a jelentés a beszédben. 

A szó jelentése elemekre bontható. így például a német fallen 'esik' ige 
alapjelentése szemantikai szempontból a következőképpen írható le: "a) 'gyors', b) 
'akaratlan', c) 'lefelé irányuló', d) 'mozgás'." A jelentéselemek nem feltétlenül azonos 
értékűek, a kontextuspartner szemantikai valenciájától függően a szó valamelyik 
jelentéseleme a többi fölé emelkedhet. Ha a szó olyan határozókkal kerül kapcsolatba, 
amelyek nincsenek összhangban a domináns jelentéselemekkel, új lexikai-szemantikai 
variáns jön létre, mint például az Er fiel in den Graben 'Az árokba esett' és Siefiel ihm 
um den Hals 'A nyakába borult' mondatokban, melyekben a fallen ige két különböző 
jelentésváltozatát találjuk. A második mondatban az ige alapjelentésének egyes elemei 
hiányoznak, pl. az 'akaratlan' és a 'lefelé irányuló'. Ezt az um den Hals bővítmény 
megjelenése teszi lehetővé. 

A szemantikai valencia a gyakorlatban azt is jelenti, hogy az ige és bővítménye 
között szemantikai korlátozások hatnak, ezért lehetetlen egy ilyen magyar mondat: *A fiú 
olykor meghal. A néha határozószó szemantikai jegyei [+ Freq ] nincsenek összhangban 
az ige jelentéselemeivel. Ugyanez érvényes a mondat más nyelvekben található 
megfelelőire is, pl. fi. *Hcin kuo/ee toisinaan, mdE. *son l'ijasto kuli, ném. *Er stirbt 
manchmal, ang. *He dies somelimes stb. A szemantikai valencia tehát univerzális 
jelenség (Tarvainen 1981, 17). 

A szintaktikai valencia fogalma alatt a valenciahordozónak azt a képességét kell 
értenünk, hogy szófajánál és ragozásánál fogva megszabja az aktánsok helyzetét és 
grammatikai alakját. A mdE. jarsams 'eszik' ige például nominatívuszban álló alanyt és 
ablatívuszi tárgyat követel maga mellé: son jarsi jamdo/sivel'd'e 'levest/húst eszik'. A 
szintaktikai valencia tehát nyelvspecifikus jelenség, ráadásul, ellentétben a logikai-
fogalmi valenciával, szófajonként is eltérő. (Tarvainen 1981,18-19). 

Eddig jobbára az igevalenciáról volt szó, emellett azonban beszélhetünk még a 
melléknevek, főnevek, sőt egyes számnevek vonzatmegkötő képességéről is (vö. pl. 
Forgács 1996, Károly 1969, Rácz 1974, Rácz 1995, Tarvainen 1977, 1981), pl. hasonló 
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vmihez/vkihez, vétkes \miben, fi. poika on isánsci kaltainen 'a fiú az apjához hasonló' 
(Gen.), hárt on syyllinen varkauleen 'vétkes a lopásban' (111.), mdE. mon t'ese cuman 
'ebben vétkes vagyok' (Iness.) stb., ide tartoznak továbbá a középfokú melléknevek és 
számnevek, pl. nagyobb vminél/mint vmi, több vminél/mint vmi, fi. isompi, + Part./kuin, 
useampi kuin. Hasonló példákat a mordvinban is szép számmal találunk, a hasonlító 
szerkezetekben a hasonlított például mindig ablatívuszban áll, vö. mdE. poks 'nagy', 
kudodo poks 'nagyobb a háznál', lamo 'sok', kolmodo lamo 'háromnál több' stb. A főnevek 
közül ide tartoznak például a vkihez/vmihez való tartozást kifejező főnevek, pl. vkinek az 
öccse, bátyja, szomszédja; vminek az alja, közepe stb.; fi ,jnk veli, naapuri; jnk alaosa, 
keskiosa (Gen.); mdE. kin-but'i jalaks, l'el'a, sabra; mezen-but'i alks, kunska (Qen.) stb., 
valamint "a melléknevek és a köznevek szinte egytől-egyig tekinthetők olyan 
régenseknek, amelyek állítmányi funkciójukban alanyi vonzatot követelnek meg maguk 
mellé" (Komlósy 1992,347). 

1. 2. A vonzatok és a szabad határozók elkülönítése 

Az igék, mint arról korábban már szó volt, meghatározott számú és fajtájú 
bővítményt követelnek meg maguk mellé, ezekkel az aktánsokkal (vonzatokkal) együtt 
alakítják ki a mondatformát. A vonzatok két típusba sorolhatók: a kötelező vonzatok 
mindig megjelennek a felszíni szerkezetben, nélkülük a mondat grammatikalitása 
megsérül, míg a fakultatív vonzatok megjelenése a felszíni szerkezetben szintaktikailag 
nem kötelező, elhagyásuk a mondat grammatikalitását nem befolyásolja. Vannak 
azonban olyan bővítmények, melyek száma nem függ az igétől, ezek nem vesznek részt a 
mondatszerkezet létrehozásában, a különböző mondatokba többé-kevésbé szabadon 
betoldhatok, illetve azokból elhagyhatók, ezért szabad határozóknak nevezik őket. 

A fent tárgyalt bővítmények elhatárolására több módszert is kidolgoztak, itt csak a 
főbb próbálkozásokat mutatom be. 

Tesniére egy formai és egy szemantika kritériumot alkalmaz a bővítmények 
elhatárolására. Formai szempontból vonzatnak tekinti a valamilyen esetalakban 
megjelenő bővítményeket, azaz az alanyt, a tárgyat és a részeshatározót. A prepozíciós 
főneveket körülményhatározónak tartja. Szemantikai szempontból vonzatnak minősíti 
azokat a bővítményeket, amelyek nélkül az ige teljes jelentése általában nem fejezhető ki, 
pl. mdE. *ejkaksos sevsi. '*A gyerek megeszi.' - ejkaksos sevsi ksint'. 'A gyerek megeszi 
a kenyeret'. A szabad határozók ezzel szemben az ige jelentését nem befolyásolják, 
ejkaksos sevsi ksint' coksne. 'A gyerek este eszi meg a kenyeret'. 

Tesniére elméletének több támadható pontja van (részletes bírálatát Id. Forgács 
1996, 22.), épp ezért azt többen továbbfejlesztették, átdolgozták, abból indultak ki, hogy 
a bővítmények szófajok és szintaktikai viselkedés alapján nem határolhatók el, és hogy a 
vonzatok és a szabad határozók egyaránt szintaktikai pozíciókat képviselnek, "azaz 
ugyanaz a szóegyüttes állhat vonzatként {Péter Szegeden lakik.), de szabad határozóként 
is {Péter Szegeden tanul.)" (Forgács 1996, 22). A bővítmények elhatárolására 
elhagyhatósági teszteket dolgoztak ki, melyek lényege az, hogy a mondatból el kell 
hagyni egy-egy mondatrészt, majd meg kell vizsgálni, hogy a művelet által megsérült-e a 
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mondat grammatikalitása. Ha a mondat grammatikus marad, az elhagyott mondatrész 
szintaktikailag nem kötelező, ha viszont nem grammatikus, akkor az említett bővítmény 
vonzatnak minősül (Helbig-Schenkel 1982, 33, magyarul ismerteti Forgács 1996, 22-26, 
Tarvainen 1977, 26). 

Az előbbiekben szó esett már arról, hogy a mondatból időnként olyan 
mondatrészek is elhagyhatók, amelyek egyébként a valenciahordozó vonzásköréhetz 
tartoznak, ezek a fakultatív vonzatok, pl. mdE. ejkaksos jarsi. 'A gyerek eszik.1 - ejkaksos 
jarsi ksid'e. "A gyerek kenyeret eszik.' A fakultatív vonzatokat Helbig és Schenkel a 
parole jelenségei közé sorolja. Felfogásuk szerint a mélystruktúrában a kötelező és a 
fakultatív vonzatok egyaránt szerepelnek, hiányoznak viszont a szabad határozók. A 
fakultatív vonzatok azonban, szemben a kötelezőkkel, a felszíni struktúrában el is 
maradhatnak a mondatból a kontextustól és a beszédszituációtól függően (Helbig-
Schenkel 1982, 36; Forgács 1996,24). 

"Ebből következik, hogy mivel a kötelező és a fakultatív valencia különbsége 
nem a mély-, hanem a felszíni struktúrában (a parole-ban) jelentkezik, az obligatorikus 
vonzatok egy felszíni próbával, az elhagyhatósági teszttel felderíthetők. Ezzel szemben a 
VH3 vonzáskörébe tartozó - obligatorikus és fakultatív - bővítmények és a szabad 
határozók különbsége a mélystruktúrában található, hiszen ebben csak a szabad határozók 
nem szerepelnek, ezért az utóbbiak elkülönítése is egy a mélystruktúrából származó 
eljárással valósítható meg" (Forgács 1996,24). 

Helbig és Schenkel szerint a szabad határozókat egy transzformációs teszt 
segítségével lehet kiszűrni a mondatból. A szabad határozók ugyanis megfelelő 
mondatokra vezethetők vissza, az őket tartalmazó mondatokat tehát logikailag két 
predikátumra lehet felbontani: 

Die Kinder spielen hinter dem Hause. «— 

Die Kinder spielen. Das Spielen ist (geschieht) hinter dem Hause. 

Ez a transzformáció általában nem végezhető el a vonzatok esetében: 

Der Obstgarten liegt hinter dem Hause. <— 
*Der Obstgarten liegt. Das Liegen ist (geschieht) hinter dem Hause. 
Ezzel a mószerrel sem lehet azonban száz százalékos bizonyossággal elhatárolni a 

szabad határozókat és a fakultatív vonzatokat, pl.: 

Er wartete auf seinen Freund. 
Er wartete. Das Warten betraf seinen Freund. 

Helbig és Schenkel módszerének hiányosságaira, különösen a második 
elhatárolási tesztéire, többen felhívták a figyelmet. így pl. Tarvainen 1977 szerint 
"Tutkimuksen on kuitenkin vielä selvitettävä tarkóin korvaavien lauseiden laatu, niin että 
saadaan selville kaikkien vapaitten määritteiden kielen käytännön mukaiset 
vastinelauseet, joista on saatava erotetuiksi fakultatiivista aktanttia mahdollisesti 

3 Forgács 1996-ban a valenciahordozó rövidítése. 
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vastaavat lauseet (vrt. Er wartete auf mich. - Er wartete. Das Warten betraf mich.). On 
myös kyseenalaista, onko meneteima syvárakenteellinen, niin kuin Helbig váittaa. 
Meidán on vaikeaa tietaa, millaiset lauseet óvat syvarakenteessa "Hyvin muodustimeita" 
(Tarvainen 1977,30). 

A magyar szakirodalomban is születtek kísérletek a különböző bővítmények 
elhatárolására. Elekfi 1966 vonzatnak tekinti azokat a névszókat (főként főneveket), 
amelyek csak igével állhatnak kapcsolatban, ilyen pl. a tárgy és a kinetikus határozók, de 
az alany is, mivel igéhez kapcsolódva sajátos jelentéstöbbletet kap. Megállapítja 
ugyanakkor, hogy némelyik vonzat sem teljesebbé nem teszi, sem meg nem változtatja az 
ige jelentését, de nem ad magyarázatot arra, hogy miért tekinthetők az ilyen határozók 
mégis vonzatnak, illetve nem tér ki az ilyen fakultatív vonzatok és a határozók közötti 
különbségre sem. A szabad határozók közé sorolja ezzel szemben az állapothatározót, 
valamint a statikus határozókat, azaz a hol? kérdésre felelő helyhatározót, az idöhatározót 
és a célhatározót, melyek nemcsak igével kapcsolódva fordulhatnak elő (Elekfi 1966 195) 

Elekfí tehát szemantikai jelenségnek tekinti a vonzatot. Mint arra H. Molnár 1969 
és Prószéky 1989 is felhívja a figyelmet, megállapításai túlzottan kategorikusak, ezáltal a 
vonzatok csoportján kívül kerülnek olyan statikus határozók, mint pl. a lakik vhol; segít 
vmiben; áll vhogyan vkinek (pl. ruha) stb. szerkezetek határozói. Ugyanakkor a vonzatok 
közé sorolódnak az olyan kinetikus határozók, mint pl. az ide-oda futkos, erre-arra 
hajlong stb. szerkezetek bővítményei (H. Molnár 1969,232; Prószéky 1989,221). 

H. Molnár 1969 egyik fontos megállapítása, hogy "minden vonzat csak mint egy 
adott igei struktúra megkülönböztető jegye lehet vonzat" (H. Molnár 1969, 235). Ennek 
megfelelően vonzatok körébe sorolja tárgyat, mivel "elsősorban az intranzitív és a 
tranzitív struktúrák az a két nagy szerkezetcsoport, amelyre áll, hogy egyik á másik létét 
feltételezi, biztosítja" (H. Molnár 1969, 236). Ide tartoznak a tárgyszerű határozók, a 
tárggyal váltakozni képes határozók, az igekötős igéknek igekötőjük által meghatározott 
bővítménye, ez utóbbinak igekötő nélküli igével álló változata, az igekötő hiányából 
adódó kötelező határozó, valamint az alany is. Mivel a mordvin nem igekötős nyelv, a 
valenciaviszgálatnál H. Molnár kategóriáinak csak egy részét lehet figyelembe venni. 

Forgács 1996 hívja fel bírálatában a figyelmet arra, hogy vannak olyan vonzatok, 
amelyek H. Molnár vonzatkategóriájába nem fémek bele. Ilyenek - legalábbis részben -
az ún. igealosztály-specifikus bővítmények, mint pl. az adományozást kifejező igék 
részeshatározói bővítménye, vagy az eladás, ill. a vásárlás igéihez kapcsolódó, az eladót, 
ill. a vevőt megnevező határozók (elad vkinek vmit, vesz vkitől vmit stb.) (Forgács 1996, 
28). 

Prószéky 1989 a prozódia segítségével kísérli meg elkülöníteni a vonzatokat és a 
szabad határozókat, definíciói a következők: 

"a) Ha lapos mondatban az igetöt (és a már meghatározott vonzatokat4) a Mit 
csinál? igei kérdő névmással helyettesítve olyan kérdést kapunk, melyre az igető (a már 
meghatározott vonzatokkal együtt) kielégítő és természetes válasz, a kérdés kérdőszón 
kívüli szerkezetei a mondat szabad határozóit alkotják. 

b) Azokat a határozókat, amelyek elhagyása esetén a kérdésre az így elhagyott 
részekkel kiegészített mondatmaradék kielégítő és természetes válasz, vonzatoknak 
nevezzük" (Prószéky 1989,225-226). Példái: 

4 Prószéky az ismert bővítmény-elhatárolási módszereket együttcsen alkalmazza és egészíti ki sajátjával. 
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'Veszélyesetén 'meg szabad 'húzni. 
Mit szabad 'csinálni 'veszélyesetén? 
'Meg szabad 'húzni. 
Vonzat: -
Szabad határozó: veszély esetén 

A 'tanár 'elgondolkozott az 'eseten. 
'Mit csinálta 'tanáraz 'eseten? 'Elgondolkozott. 
'Mit csinálta 'tanár? ' Elgondolkozott az 'eseten. 
Vonzat: az eseten 
Szabad határozó: -

Prószéky módszere rendkívül megbízható, ugyanakkor anyanyelvi kompetencia 
nélkül nem alkalmazható. Magyar nyelvérzékem miatt ugyanis gyakran azokat a 
bővítményeket is szabad határozóknak minősítettem, melyek a mordvinban egyébként 
vonzatok. 

Komlósy 1992 a vonzatokra az alábbi megállapításokat teszi: a mondatokban nem 
szó szerinti jelentésükben szerepelnek; mondattá tesznek egy önmagában nem teljes 
értékű mondatot, illetve a a megváltoztatják egy egyébként teljes értékű mondat értelmét, 
azaz általában nem hagyhatók el a mondatból; egy-egy mondatrészhez járulnak, nem 
pedig a mondat egészéhez. A szabad határozók ezzel szemben szószerinti jelentésben 
állnak a mondatban, amely nélkülük is teljes értékű, és használatuk sem egy 
mondatrészhez kötődik, hanem a mondategészhez. Figyelmeztet eméllett arra is, hogy 
nem minden szó szerinti jelentésben álló bővítmény szabad határozó, mint pl. a Péter 
Debrecenben lakik mondatban (Komlósy 1992, 310-311). 

A vonzatok és a szabad határozók elhatárolására három vonzatpróbát ajánl. Az 
első a kötelező vonzatokat szűri ki. Eszerint vonzatnak minősül az a bővítmény, amely a 
mondatból nem hagyható el, elliptikus vagy más jelentésű mondatot eredményez 
(Komlósy 1992, 316). A második próba a típusváltoztató fakultatív vonzatok 
elhatárolására szolgál: "Ha kérdéses bővítmény (...) kitétele lehetővé teszi egy újabb 
szabadon elhagyható bővítmény (...) megjelenését (és ez azzal jár, hogy az így kapott 
mondatból az előbbi bővítmény már nem hagyható el), akkor a kérdéses bővítmény... a 
régens fakultatív vonzatának tekintendő" (Komlósy 1992,318). Példái: 

Mari hízott. 

Mari öt kilót hízott. 

A mondatok különböző szabad határozókkal egészíthetők ki: 

Mari egy héten át/egy héten keresztül hízott. 
*Mari egy hét alatt hízott. 
* Mari egy héten át/egy héten keresztül hízott. 
Mari egy hét alatt öt kilót hízott. 
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Az egy hét alatt szabad határozó kitételét tehát az öt kilót bővítmény tette lehetővé, 
mely így már nem hagyható el a mondatból anélkül, hogy a mondat grammatikalitása 
sérülne, tehát az öt kilót fakultatív vonzat (Komlósy 1992,317-318). 

A harmadik vonzatpróba az ún. típust nem változtató fakultatív vonzatokat 
különíti el. Ezek felismeréséhez nem elegendő egy-egy bővítményt hozzátenni, illetve 
ehagyni, pl.: 

Mindannyian csodálkoztunk. —* 
Mindannyian csodálkoztunk az eredményen, (vonzat) 
Mindannyian csodálkoztunk. —> 
Mindannyian órákon át csodálkoztunk (szabad határozó) 

„Mivel a régens (csodálkozik) ebben az esetben ugyanolyan típusú tényállást jelöl 
vonzatával együtt is, mint a nélkül, (29)b.-beli vonzata minden mondatban elhagyható 
mellőle, s minden környezetben kitehető mellé (...). Ennek következtében a régenst 
tartalmazó összes lehetséges mondat összehasonlítása sem ad módot annak eldöntésére, 
hogy ezek a bővítmények vonzatok vagy szabad határozók-e mellette. A választ keresve 
abból indulhatunk ki, hogy amennyiben valamelyikük vonzat, úgy - mint minden régens-
vonzat kapcsolatnál - szótárilag rögzített viszonnyal állunk szemben. A régenssel azonos 
szófajú szavak között ezért minden valószínűség szerint találhatók olyanok is, amelyek 
vele azonos típusú tényállásokat vonzat nélkül jelölhetnek (pl. viháncol, unatkozik, 
maimozik stb.). Ezek a szavak bármely mondatban felválthatják a régens + vonzat 
egységet (...) - nem válthatják azonban fel a puszta régenst a vonzatát is tartalmazó 
mondatokban" (Komlósy 1992, 319). 

"Amennyiben egy X szó és egy bővítmény viszonyát vizsgálva találunk olyan Y 
szót, amely 

(a) rendszeresen helyettesítheti az X+ bővítmény egységet; 
(b) a bővítményt nem tartalmazó mondatokban rendszeresen helyettesítheti A'-et, 

de 
(c) a bővítményt is tartalmazó mondatokban nem válthatja fel 2f-et, 
úgy a kérdéses bővítményt X szó (típust nem változtató fakultatív) vonzatának 

kell minősítenünk" (Komlósy 1992, 320). 
Például: 
Mindannyian viháncoltunk/unatkoztunk/malmoztunk. 
*Mindannyian viháncoltunkJunatkoztunk/malmoztunk az eredményen, (vonzat) 
Mindannyian órákon át viháncoltunk'unatkoztunkJmalmoztunk. (szabad határozó) 

(Komlósy 1992, 319-320). 
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2. Az uráli és az erza-mordvin esetrendszer 

Az uráli, illetve a finnugor alapnyelvre az alábbi eseteket szokás föltenni: - 0 
(Nom.), *-n (Gen.), *-m (Acc.), *-na/-nci (Loc I.), PFU *-t (Loc. II.) *-ta/-tä (Abi.), *-n 
(Lat-dat.), *-k (Lat-prol.). Az uráli nyelvcsalád nyelveinek esetrendszere, az obi-ugor 
nyelvek kivételével az alapnyelvihez képest jelentősen bővült, legnagyobb mértékben a 
helyjelölő esetek száma gyarapodott. így történt ez az erza-mordvinban is, ahol az 
alapnyelvi szuffixumok egy része primér formában, más része összetett szuffixumok 
elemeként, illetve határozószókban és névutókban őrződött meg. A mai mordvin hat 
helyjelölő esetet használ, ezek az illatívusz, latívusz, inesszívusz, elatívusz, prolatívusz és 
az ablatívusz, melyek közül a latívusz csak a határozatlan ragozásban található meg. A 
szublatívuszi, szuperesszívuszi és delatívuszi irányt a mordvin névutós szerkezettel fejezi 
ki: 

avas putize vakanont' stol' längs - 'Az asszony az asztalra tette a tálat. 
vakanos ast'i stol'langso - 'A tál az asztalon van.' 
avas sajize vakanont'stol'langsto - Az asszony levette a tálat az asztalról.' 

Az erzában indeterminativ (határozatlan), determinativ (határozott) ragozást, 
illetve birtokos személyragozást lehet elkülöníteni. Indeterminativ ragozásban az egyes és 
a többes szám esetragjai: 

NomSg. - 0 , 
NomPl. -t/-f 
Gen.-Acc.5 -n 
Dat.-AH. -nen/-nen (-ne, -en, -len, -t'ej) 
Iness. -so/-se (-co/-ce) 
Elat. -sto/-ste 
111. -s 
Prol. -va/-ka/-ga 
Abl. -to/-te/-fe/-do/-de/-d'e 
Lat. -v, -j, -rj 
Transl. -ks 
Abess. - vtomo/-vt'eme/-tomo/-ferne 
Comp. -ska 

5 A függő esetek ragjai egyes és többes számban megegyeznek. 
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A determinativ ragozás esetei és ragjaik a következők: 

Iness. 
Elat. 
111. 
Prol. 
Abl. 

Nom. 
Gen.-Acc. 
Dat.-AU. 

Sg. 
r 

-S 
-nt'(-st') 
-nt'en 
-sont7-sent' 
-stontV-stenf 
-nt'en 

Pl. 
-fne/-tne 
-t'nen/-tnen 
-t'nenen 
-fnese 
-t'neste 
-t'nes 

Transi. 
Abess. 

Comp. 

-vantY-kantV-ganf -fneva 
-tont7-t'ent'/-tenf -fned'e 
-doútV-d'entV-denf 
-ksonf -
-vtomont'/-vt'ement' -
-tomont'/-femenf 
-skant' 

Ebből a ragozásnemből, mint azt a fenti táblázat mutatja, hiányzik a latívusz. Az 
Iness., Elat., 111., Prol. és az Abl. mindkét számban, a Comp. többes számban névutós 
szerkezettel is kifejezhető. 

A tárgyalt esetrag minden bizonnyal a PU *-k latívusz-prolatívuszrag fejleménye. 
Ugyanez az elem található meg a finn és a mordvin transzlatívuszragban (fi. -ksi, md. 
ks), ahol a -k minden bizonnyal a valami felületén történő mozgást fejezte ki, a finn-
volgai eredetű -s pedig olyan mozgásra utalt, amely valami belsejébe irányult. Ezek 
alapján az egyik állapotból a másikba való kerülés olyan mozgásként fogható föl, amely 
egy másik állapot felé irányul (Hajdú 1988, 125; Häkkinen 1985, 82; Serebrennikov 
1964, 22). Ragként, határozószók vagy névutók elemeként valamennyi uráli nyelvben 
megőrződött. 

Az alapnyelvi *-k elemet tartalmazó ragokat egymással összefüggő elemekként 
szokás kezelni, de a finn-permi ág egyes nyelveiben két, etimológiailag valószínűleg 
összetartozó csoport különböztethető meg: egy magánhangzót .is tartalmazó és egy 
magánhangzó nélküli. Valószínű, hogy a mordvin -ka rag magánhangzója már az 
alapnyelvben megvolt, és ez a rag azonos eredetű a finn muukalainen, sikälainen stb. 
koaffixumaival. Budenz szerint a magánhangzóban "nyomatékosító végragot kell 

3. Az erza-mordvin prolatívusz 

3.1. Az erza-mordvin prolatívusz története 
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látnunk, mely itt a 'lativ' irány tovább folytatását jelzi ('prolativus')" (Budenz 1899,246; 
Itkonen 1967,250). 

3.2. Az erza-mordvin prolatívusz kifejezőeszközei 

3.2.1. A határozószók 

A mordvin leíró nyelvtan a következőképpen definiálja a határozószót: olyan 
szófaj, mely a cselekvés vmilyen mennyiségi, minőségi jellegzetességét vagy 
körülményét határozza meg, s mely a mondatban alapvetően határozói szerepet tölt be 
(Koljadenkov-Zavodova 1962, 326). Ez a meghatározás kirekeszti például a mdE. pek 
'nagyon', mdM. pák 'ua.' határozószót, mely nemcsak ige, hanem melléknév és 
határozószó bővítménye is lehet, pl. mdE. son pek mazij 'ő nagyon szép', sort pek 
mazijste mori 'ő nagyon szépen énekel'. Igaz, hogy a szerzők később egy jegyzetben 
felhívják a figyelmet arra, hogy határozószói bővítménye a melléknévnek, ill. a nomen 
actionisnak is lehet, de épp ezért érthetetlen, miért nem módosították a fenti 
meghatározást. 

A mordvin határozószó a magyarhoz hasonlóan általában nem toldalékolható, de 
a hely- és idöjelölő határozószók felvehetnek bizonyos határozóragokat: mdE. t'eci 'ma' -
t'ecin 'mai' (gen.), t'ecis 'máig' (ill.); nej 'most' - nejen 'mai' (gen.) stb. 

A mordvin leíró nyelvtan funkciójuk szerint az alábbi csoportokba sorolja a 
határozószókat: 

1. Kvalitatív határozók, a csekekvés minőségi körülményeit fejezik ki, pl. mdE. 
sejed'ste 'gyakran', mdM. sid'esta 'ua.'; mdE. mazijste 'szépen', mdM. cebörsta 'ua.'; 
mdE. ist'a 'így, úgy', mdM. táfta 'ua.'. Egyes kvalitatív határozószók a melléknevekhez 
hasonlóan fokozhatok (Koljadenkov-Zavodova 1962, 327-328); 

2. Kvantitatív határozószók, a cselekvés mennyiségi körülményeit fejezik ki, pl. 
mdE. pek 'nagyon',/ratá 'ua.', mdEM. vest' 'egyszer', mdE. alamoska 'kevéssé', mdM. 
qflamne 'ua.' (Koljadenkov-Zavodova 1962,328-329); 

3. Körülményhatározószók, melyek a következő alosztályokba sorolhatók: 
a) Időhatározószók {mikor? mióta? meddig? kérdésre felelők), pl. mdE. t'eci 

'ma', mdM. t'áci 'ua.', mdE. nej 'most', mdM. tani 'ua.'; 
b) Helyhatároszószók {hol? honnan? hová? kérdésre felelők), pl. mdE. malaso 

'közel\malasto 'közelről', malav 'közelre', mdM. malasa, malasta, malav 'ua.' stb. 
(Koljadenkov-Zavodova 1962, 330); 

4. Ábrázoló határozószók {hogyan? kérdésre felelők), az igék által kifejezett 
cselekvés akusztikai, vizuális és motorikus jegyeit fejezik ki, pl. mdE. uvso 'fütyülve', 
mdM. uvsa 'ua.'. Az ide tartozó határozószók nagy része hangutánzó vagy hangfestő szó 
(Koljadenkov-Zavodova 1962,331-332). 

A klasszikus felosztásokat figyelembe véve az első, a második és a negyedik 
alosztályba tartozó adverbiumok együvé vonhatók mód- és állapothatározószók, valamint 
elvont körülményeket kifejező határozószók elnevezés alatt. Ugyanakkor nem sorolnám 
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egy kategóriába a mdE. sejed'ste 'gyakran', mdM. sid'esta 'ua.' és pl. a mdE. mazijste 
'szépen', mdM. cebársta 'ua.' határozószókat, hiszen az első időbeli körülményt, a 
második pedig módot vagy állapotot fejez ki. Ehhez hasonlóan a cselekvésnek más-ihás 
körülményét fejezik ki a mdE. pek 'nagyon',pák 'ua.', illetve mdE., mdM. vest' 'egyszer' 
határozószók, melyek a fenti csoportosításban szintén egy osztályban kaptak helyet. 

A határozószóknak funkciójuk szerinti alosztályokba sorolása tehát - több más 
kérdéssel együtt - még nem megoldott feladata a mordvin nyelvtudománynak, egy újabb, 
következetesebb, nyelvészetileg megalapozottabb felosztásra volna szükség.6 

Eredetüket és alakjukat tekintve a mordvin határozószók a következő nagy 
csoportokba sorolhatók. 

Vannak közöttük elsődlegesek, melyek a mai nyelvérzék számára nem' bonthatók 
mörfémákra: mdE. mekev 'vissza', mdM. meki 'ua.'; mdE. kepe 'mezítláb', mdM. kape 
'ua.' stb. 

A másodlagosan keletkezett határozószók egy része esetragós névszókból alakult, 
pl. mdE. odov 'ismét', mdM. odu 'ua.' - od 'új' + -v/-u latívuszrag, de vannak közöttük 
összetétel útján keletkezettek is, pl. mdE. mekev-vasov 'fel-alá, ide-oda', mdM. meki-
vasu 'ua' (vö. Koljadenkov-Zavodova 1962,326-327). 

Nagyon sok határozószó keletkezik szóképzéssel, pl. mdE,M. ve 'egy', vest' 
'egyszer' stb. 

Kisebb részük olyan szóösszetételből keletkezett, melyben egyik tagon sincs 
szuffixum, pl. mdE. t'eci 'ma' - t'e 'ez' + ci 'nap', mdM. t'áci 'ua.'.7 

Prolatívuszraggal alakultak a következő erza-mordvin határozószók8: alga 'lent 
(végig, el)', coksneva 'esténként' (a coksne 'este' fönév-határozószó prolatívuszragos 
alakja), ikel'ga 'elöl (végig, el)', kunskava 'középen (végig, el)', kuva 'hol? ahol (végig)' 
kuvalt 'hosszában' langa 'felül, a felszínen (végig, el)', langa-vakska 'futólag', langa-
prava 'nagyjából, úgy ahogy', malava 'a közelben, közel (el)', peripel'ga 'körös-körül' 
salava 'titokban', sed'ejskava 'szívből', sija 'itt (végig, el)', t'ija 'itt (végig), tuva 'ott 
(végig)', troks di kuvalt 'oda-vissza, nagyon jól (tud vmit)', vasolga 'messze (végig, el)', 
udalga 'hátul', vakska 'a közelben (végig, el)', vel'kska 'csordultig', verga 'fönn, 
magasan (végig, el)' (a ver 'csúcs' főnév prolatívuszragos alakja), valamint a 
folklórszövegekben ritkán előforduló t'eciva 'ma' alak. Ez utóbbi alak olyan ritkán és 
olyan régi szövegekben fordul elő, hogy gyakorlatilag nem tekinthető az erza 
határozószó-rendszer tagjának. 

6 A szófajokkal foglalkozó fejezettel egyébként is több probléma van: a szerzők nem mindig tudnak 
különbséget tenni az egyes szófajok között, sőt gyakran szófaj és mondatrész között sem. A kudosont ul'hes 
pek psi 'a házban nagyon meleg volt' mondat névszói-igei állítmányának melléknevét például meglepő 
módon külön szófajnak minősitik azért, mert ebben a funkciójában nem toldalékolható. 
7 Ennek magyarázata az a közismert tény, hogy az időt jelentő főnevek általában esetrag nélkül is 
jelölhetnek idöhatározói körülményt, válhatnak határozószóvá vagy annak elemévé, vö. m. vasárnap. 

A felsorolásból kimaradtak a csak korlátozottan előforduló, bizonyos igékhez igekötőszerüen kapcsolódó 
alakulatok, ezeket ld. a névutókról szóló fejezetben, valamint a szótári részben. 
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3. 2. 2. A névutók 

A határozói viszonyokat az egyes nyelvek különféle eszközökkel képesek 
kifejezni: raggal, prepozícióval, szórenddel, önálló szóval, vagy - mint azt az uráli 
nyelvekben látjuk - névutóval. A különböző megoldások az egyes nyelvekben 
keverednek, pl. a magyarban és a mordvinban ragok, névutós szerkezetek, határozószók 
és igenevek is előfordulnak ebben a funkcióban. A finnben egyes névutók 
prepozíciószerüen is használhatók, pl. keskella metsáá 'az erdő közepén'. 

Prolatívuszraggal alakult erza-mordvin névutók 

1. alga 'alatt el; alul, lent el' -határozószó-névutó. Az al- 'alacsonyan levő 
rész' főnévi tő ga prolatívuszragos alakja alo < *ah ősmd. *al5 < előmd. *ala < FP 
*ala - PU *ala. Vö. mdM. alga 'ua.', m. alatt (el). Nom.-acc.-t vonz (Gheno 1976, 39-
40; Keresztes 1986, 33, UEW 6). 

Névutóként is, határozószóként is csak helyhatározói funkcióban használatos, 
elsősorban mozgást jelentő igék mellett, az alapszóval megjelölt dolog alsó, föld felőli 
oldalánál, ill. a megnevezett dolog által befedett, eltakart helyen lefolyó mozgás, 
tartózkodás jelölésére: samolötos l'ivt'i alga, 'a repülőgép alacsonyan száll.' jokoldaj juti 
val'malga (MV 7/54). 'J. megy az ablak alatt'. 

Állandósult szókapcsolatban, képes kifejezésben: varstams koha alga 'görbén néz 
(homloka alól néz)'. 

2. hokava 'mellett végig, -nál/-nél el'- névutó-határozószó. Az orosz eredetű boka 
'csípő, oldal' főnév va prolatívuszragos alakja. Szemantikai megfelelés: mdM. bokává 
'mentén'; vö. m. mentén, hosszában, fi. pitktn 'ua.'. Nom.-acc.-szal áll (Gheno 1976, 65-
66). 

Csak helyhatározói szerepben használatos, ennek oka minden bizonnyal a névutó 
viszonylag új fejlemény voltában keresendő: kijak tus kudo bokavant! 'valaki elhaladt a 
ház mellett', kim kavto bokava sin ast'it' (UP 6/1, 258). 'Az utam két oldalán állnak.' 

3. cireva 'vmi szélén el' -névutó. Összetevői: cire 'szél, part' (cire < *cih/*s-

/*s- < ősmd. *stra ~ ?fí. siiri 'vmi széle, szegély, oldal', cser. KB U M sör 'oldal'< FV 

*sira vagy ~?fi syrja 'vmi széle' FV *sürja) + -va prolatívuszrag. Vö. mdM. sirgá ~ 
sireva 'ua.'. Nom.-acc.-t vonz (Gheno 1976, 40-41; Keresztes 1986, 157-158; UEW 774, 
779-780). 

Minden esetben helyviszonyt fejez ki1, kint cireva valdo parsejeks pizelds tundon 
t'ikses (ERS 750) 'az út szélén világos selyemként zöldellt a tavaszi fű'; vanoms kenks 
cireva 'benéz az ajtórésen'. 
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4. ekska ~ ekseva 'mögött el' - névutó. Az eks(e) 'árnyék, hátul levő rész, 
hűvös(ség)' főnév (eks(e) *jaksa ~ ősmd. fakSd előmd. *jaksá < FV faksa(-) 
'*jaksa — FU *jiikse ) ka -va prolatívuszragos alakja. Vö.m. mögött (el). Nom.-acc.-t 
vonz. Határozószóként: ekska 'titokban' (Gheno 1976, 42-43; Keresztes 1986, 37; UEW 
90-91). 

Alapszav azt a helyet jelöli, amely mögött, az az által eltakart tében a mozgás 
végbemegy vag> vmi található: kavto jonga cuvtnen ezga nejavst' kirpecen serej kudot 
(ERS 777) 'a két cldalon álló fák mögött (mögül) magas téglaházak látszottak'. 

5. ezga 'mentén, végig, keresztül' - névutó. Összetevői: ez- (es < *es < ősmd. 
*is3 < előmd. */ v> FP * ice * icce - PFU * ice/*ise) -t -ga prolatívuszrag. Vö. mdM. 
ezga 'mentén, keresztül'; m. mentén, végig, át, keresztül, fi. pitkin, poikki. Gen.-t vonz 
(Gheno 1976, 41-42; Keresztes 1986, 38-39; UEW 79-80). 

Helyhatározói szerepben használatos, azt a helyet, útvonalat jelöli, amelyen a 
cselekvés, mozgr s történik: varstanis val'mahí ezya 'benéz/kinéz az ablakon'. 

6. ikeVga 'előtt el; elöl (mozgásban)' - határozószó-névutó. Összetevői: ikel'-e-
(az ikel'ce 'előbb és az ikel'ks 'előrész' főnévvel kapcsolatos) +• -ga prolatívuszrag. Vö. 
mdM. ingsl'ga 'ua ; m. előtt (el). Nom.-acc.-t vonz (Gheno 1976, 43-45). 

Határozo ont es névutóként is csak helyhatározói szerepben fordul elő 'elöl, előtt, 
az alapszóval megjelölt személy elülső részénél, látókörében' jelentésben: kudotneh 
ikel'ga targavoíj innevani'jut ik'kavto avat (OM 84) 'A házak előtt húzódó ösvényen két 
asszony haladt." 

7 jonga 'oldalán ol. végig' - határozószó-névutó. Összetevői:jon 'rész, oldal' + -
ga prolatívuszraj Vö mdM. ¡onga 'ua.; m. oldaléin el, végig'. Nom.-acc.-t vonz (Gheno 
1976 45). 

Használaia meglehetősen korlátozott, a kavto jonga 'vmi két oldalán', illetve a 
vit'/kers ked jonga jobb/bal kéz felől' szerkezetekben fordul elő 'az alapszóval kifejezett 
személy, dolog, hely irányában' jelentésben: sed'ent kavto jonga ul'est' poks lejt' (UP 3/2, 
204) 'A híd két oldalán legyenek nagy folyók.' 

8. jozova 'közelében el' - névutó. Összetevői: jozo 'felület; érzelem' (jozo < 
*joza < ősmd *juző előmd. *juza FP *isa fisa) + -va prolatívuszrag. Etimológiai 

megfelelések: mdM. pac- pack- 'ua.', fi. pahki 'szembe, felé'. Vö. mdM. jozeva 'ua.'; m. 
közeiéhen el. Nom acc a vonzata. (Gheno 1976, 46; Keresztes 1986, 45; UEW 636-637). 

Helyhatározói viszonyt fejez ki, csak mozgást jelentő igék mellet fordul elő: jutin 
virent' jozova 'átmentem az erdőn' 

9 jutkovi között el/át' névutó. Összetevői. jutk(o) 'köz (időben és térben)' (PU 
*jotka) + -va prolatívuszrag. Vö. mdM .jotkSva 'ua.'; m. között el v. át. Nom.-acc.-t vonz 

(Gheno 1976,47. UEW 102-103). 
He/yhatá •< >zói viszonyt fejez ki 'között' jelentésben. Mozgást jelentő ige mellett 
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jelölheti azt a két vagy több pont, dolog, személy közötti helyet, amelyen az igével 
kifejezett mozgás végbemegy: Sokol tujeksn'es' mehel' jozova, t'est'e jutkova. (UP 1/2, 
272): 'A sólyom útnak eredt az égen, a csillagok között'. 

Jelölhet olyan mozgást, mely vmin át, keresztül történik, alapszava ilyenkor 
mindig nagyobb területet jelentő főnév, pl. vel'e 'falu", vir 'erdő' stb.: vel'eht jutkova mol's 
reven slada (ERS 797) 'A falun átment/végigment egy birkanyáj". 

Kifejezheti azt, hogy a cselekvés az alapszóval megjelölt személyek, dolgok 
körében, társaságában megy végbe ('unter'), e jelentésben statikus igével is előfordulhat: 
langs vanoms urvas di avavtos e.s jutkovast erast' a beranste (OM 210) 'Látszatra a 
meny és az anyós jói megvolt egymással.' 

10. ked'ga '-nál/-nél végig' - névutó, a ked' 'kéz'főnév ( *kád' < ősmd. *kád'a 
< előmd. *kad'd FP *kcite PFU *kate) -ga prolativuszragos alakja. Vö. mdM. kad'ge 
'-nál/-nél végig'; vö. m. '-náb'-nél végig'. Valamennyi névutó vonzata genitívusz 
(Keresztes 1986, 57-58; UEW 140). 

Helyhatározói viszonyt fejez ki. Általában a szokásosan ismétlődő mozgást 
kifejező igék mellett fordul elő, de a dativuszt is helyettesítheti az adást jelentő igék 
mellett akkor, ha több kedvezményezettről van szó: lamo lomunt' ucit'el'ent' ked'ga jutást' 
(ERS 796). 'Sok ember járt a tanárhoz.'; narodont' ked'ga. ol'a, maksinzit' (UP 2/20) 'A 
nép kezébe adtak téged, hatalom.' 

11. kunskava 'közepén át: középen át' - egy helyen keresztül haladó mozgást 
jelölő határozószó-névuto A kunkká 'közép' főnév -va prolativuszragos alakja. Vö. 
mdM. kuckava ~ kunckava 'ua.'; m. közepén át. középen át. Gen.-szal vagy Nom.-acc.-
szal áll (Gheno 1976, 50-51). 

Igen erősen él meg benne az eredeti főnévi jelentés. Nehéz eldönteni az egyes 
mondatok esetében. hog\ névutóról vagy ragos főnévről van-e szó. Az ERS a kunska 
'közép, központ' címszó alatt a következő példákat adja meg: ven kunkká 'éjfél', cin 
kunska 'dél', kunska vid 'vmi közepe', sed'ej kunkká 'bél (bot.; pl. fáé); magház' vel'e 
kunska 'a falu közepe' stb. (ERS 315). Ugyanakkor a szótár nem adja meg külön a 
kunskava névutót, ami azért érdekes, mert a kunkkav (lat.), kunskas (ill.), illetve kunskaso 
(iness.) szófajaként határozószó és névutó szerepel a szótárban, a kunskasto (elat.) mellett 
pedig csak a névutó megjelölés található. A szócsalád valamennyi esetragos tagja - ha 
következetlenül is névutói minősítésben áll tehát a szótárban, a prolatívuszi alakot 
kivéve. Ezzel szemben a leíró mordvin nyelvtan a névutók között említi a kunskava 
moksa megfelelőjét virt kuckava ickozi mol'i doskan ki (Koljadenkov-Zavodova 1962, 
342) 'az erdő közepén a távolban halad a ut.' A moksa szótár pedig a kucka szó egyik 
határozóragos alakját sem minősíti sem névutónak sem határozószónak (Potapkin -
Imjarekov 1949, 137).9 

Ez a következetlenség nyilvánvalóan abból (akad, hogy a mdE. kunkká, mdM. 
kucka szó önálló főnévként él mindkét mordvin nyelvben. Névutói-határozószói 
minősítésüket azért tartom a fentiek ellénre is indokoltnak, mert alapszó/birtokszó nélkül 

9 Figyelemre méltó az a teny, hogy az ÉRTSz a középen, középre stb alakokat is határozóragos főnévnek 
tekint. Ugyanakkor feltűnik, hogy a fenti alakok nem kaphatnak névelőt, ami pedig a magyar köznevekre 
jellemző. 
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állva, 'középen' jelentésben nem lehet őket determináltan ragozni, ami viszont a mordvin 
főnév egyik alapveti ajátossága. 

kunskava juti kacamot (MS 155). 'Közénen kimegy a füstöd'; ve brodnes aSt'i, 
korminem, ci l'iSemu jonksohien, naiaga ceca j inkává, gornipov ceca kunskava (UP 6/1, 
360). 'Az egyik ö; -nv. vácskam, ke'.et i vin. virágok között, mezei tarsókák 
között' 

Átvitt jelentésben is használatos: ven kunskava sovaksnost (UP 1/2, 130). 'Az 
éjszaka kellős köze; 

12 kuvalt - kuvalma végig, hossz; t; elvontabb viszonyokat jelölő, átvitt 
jelentésű igevonza : folyamán; szerint; tekintetében; miatt; végett'. Határozószói 
használata ritka: • > v d kuvalt széltében-' szaban' A kuvaka 'hosszú', kuvalks 
'hosszúság' és a levekkel áll a kapcsolatban. A nyelvjárásokban van 
kuvalk változata is r ilyben i k minden bizor; al a ka prolatívuszrag lekopott alakja, 
a kuvalt t-je pedig ennek variánsa. Etimológiai inegfeleles: mdEM kuvaka *kuva- < 
ősmd.*koy5 <, előm 1 *kogb PFIJ kawka. Vö. mdM. kuvalma 'ua',- fi kaukana, kauas, 
kaukaa 'messze, m isszire, messziről'; m. hós it, szerint, miau, végett stb., fi. pitkin 
'hosszat' stb. 

kuvalma - a kuvalt szinonimája, azzal etimológi kapcsolatban is áll, a kuvalks, í 11. 
a kuvalma főnévre vezethető vissza. A ma ma nomenképző. Mindkét névutó gen.-t 
vonz (Gheno 197ó 51-52; Keresztes l(>86, 74-75. ;JEW 132). 

Elsődlegese / v v - fejez ki Staókus igék mellett akkor fordul elő 
vonzatként (szem! '•< rc - felelő rag ie szókkal, né\ ;tós szerkezetekkel, ill. 
határozószókkal), K n : i helyezkedi vhol, hogy azt teljes hosszában befedi 
(pl. fekszik vhol t.m rr'at zem profi {tln / (UP 7/1, ó0). 'Fekszel a padon 
(kiterített halottról \k: < i névutó ia' tos . statikus ige mellett, ha több 
alany vmi mentén Ive tartózl lik. pl. iejent' kuvalma cuvti ásóit', 'A 
folyó mentén fák i í 

Mozgást je 1 ge mellett szabad határozói minőségben: ciji uicani kuvalt. 'Fut 
az utcán'. 

Időhatározó cl 'folyamán' jelentése m p paz >n cin: kuvalma ezit' saksno 
bokazon, ezit' arsc ma/azon. (UP 6/1, 267-268) Isten napja folyamán nem jöttél mellém, 
nem álltál mellém" 

Okhatározók int 'miatt' jelentésben: ve enres /'iss cd mai r maiikeh ku\>alma (OM 
220). 'Az egész az iiate; ia I a inár miatt töt f 

Célhatároz cr •zd' bojár tus osov, ex ievenzc kuvalma (MV 3/318). 
'Egyszer a bojár el t a - ;• ; ; az ügyeit M'- ni ' 

Egyes igék I i p : vitális tevéki égek, a beszéd és az észlelés mellett 
elvont határozói vonzat Kses coranzo kuvalma 'az asszony a fiára gondolt'. 

13. langa '-n /égig' névutó. Összetevői: lango "felület" - -ga pro lati vuszrag. 
Szemantikai meg/ • is: m lí '(inga 'ua.'; vö m. n végig. Nom.-acc.-t vonz. (Gheno 
1976, 53-54). 

A langa összetett határozószók első elemeként is előfordul: langa-vakska 
'futólag', langa-pra • 'nagyjából úgy ahogy' l Jgyanakkor egy korábbi, szélesebb körű 
határozószói haszna atra utalnak . z alábbi jelzős szerkezetek, melyek minden bizonnyal 
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korábbi, teljesebb szerkezetekből váltak hiányossá: langa praka 'töltött pirog (amelyben 
a töltelék tészta tetején van), langaprev 'könnyelmű', langapanar 'felső ing'.10 

Névutói és határozószói használatban elsősorban helyviszonyt fejez ki. Elsődleges 
funkciója annak a felületnek, útvonalnak a jelölése, amelyen a mozgás végbemegy, ill. 
vmi tartózkodik, pl.: kuva, kuva ardtanok? moskov ul'ica jutkova, rostov pofadkan 
kuvalma, ksnise sed'az sed' langa.. (MS 75). 'Hol hajtsunk végig? Moszkva utcáin, 
Rosztov útjain, vasból vert hídon...'. 

Jelölheti azokat a helyeket, ahová a mozgás rendszeresen irányul, pl. loma langa 
jakamonzo kadize (MV 5/450). 'Nem járt többé az emberek közé/emberekhez. 
(Abbahagyta az emberek közé/emberekhez járkálást.)' 

Egyes igék mellett elvont határozói funkciója van: but'i erams avol' eset' kise di 
afsems l'ija loman lansa, seste kije arái mond'en? (ÖL 1998/7, 5) 'Ha nem magamért kell 
élnem, és a többi emberre kell gondolnom, akkor ki gondol rám?' 

14. malava 'mellett, közelőben el; a közelben el' - határozószó-névutó. 
Összetevői: mala + -va prolatívuszrag. A mala (FV *mala) tő eredeti jelentése 
bizonytalan, mai jelentése 'közelség, szomszédság'. Vö. mdM. malava 'ua.'; m. mellett 
(el). Vonzata Nom.-acc. (Gheno 1976, 54-55; UEW698). 

koda cize copot'et's, karmit' krugomgan caramo, karmit' malavan jakamo (UP 6/1, 
267-268). 'Ahogy besötétedett, kezdtél nekem udvarolni, kezdtél hozzám.járkálni'; kudi 
malava kosit' cuvtt. 'A ház közelében fák nőnek'. 

15. mel'ga ~ mejel'ga 'mögött, után; -ért' - névutó, melynek célhatározói 
funkciója is kifejlődött. Összetevői: mejl'(e) :> mel'(e)-, ill. mejel'(e) (md. meke- 'hátsó 
rész'; < *meja l'a < ősmd. *miya-l'a < elömd. *mitjalá < FV *mür\á/*mir\a - PFU 
*mü>ja/*miria) + -ga prolatívuszrag. Vö. mdM. mel'ga, m. mögött (el), után. Vonzata 
Nom.-acc., ritkán Gen. (Gheno 1976,57-58; Keresztes 1986, 86; UEW 276-277). 

Helyhatározóként mozgást jelentő igék mellett 'után' jelentésben, a haladás, 
nyomon követés kifejezésére: tukSnos t'ust'an son ikel'ej narodozo son mel'gamo (MV 
5/24). 'Elindult Tyustyán előre, a népe utána'. 

Célhatározóként. tust' at'aksont' mel'ga (UP 8/176). 'Elmentek a kakasért'. 
Elvont határozói funkcióban különböző igék vonzataként: kiSt'ems garmoniia 

mel'ga 'harmonikaszóra táncol'; ava pali sed'ejga pize kaka mel'ga (MV 2/149). 'Az anya 
szíve kisgyerekekre vágyik.' 

Több mozgást jelentő igével igekötőszerűen kapcsolódik, pl. mel'ga vanoms 
'vigyáz vkire, vmire; ellenőriz vkit, vmit' mel'ga jakams 'ápol, gondoz vkit,'vmit; udvarol 
vkinek' stb., pl. mejl'e jovtnize, koda eravi jakams alasat'nen mel'za. koda andoms sinst 
UP 3/2, 244). 'Azután elmondta, hogyan kell .gondozni a lovakat, hogyan kell őket 
etetni.' 

Megemlítendő a mel'ga-mel'cek 'egymás után' határozószó. 

10 Ebbe a kategóriába tartoznak a más névutókkal alakult ruhanevek, pl. ikel'ga paca 'kötény (tkp. elülső 
kendő)', alga panar 'alsó ing (népviseletben)' stb. 
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16. paék ~ packa 'át, keresztül' - névutó. Összetevői egy nem egészen világos 
jelentésű pac- vagy pack-'1 (PU packs) tő és a -ka prolatívuszrag. Vő. mdM. pack, 
packa-, m. át, keresztül, fi. kautta. Vonzata Gen. (Gheno 1976,58; UEW 345-346). 

Határozószói használata korlátozott, s az igekötőéhez közelít: pack tujems 
'gyomorrontása van'. 

son vani lasksont' packa. 'Átnéz a résen.' 

17. pel'ga 'az oldalán(el) - névutó, apel' 'fél (főnév); oldal' (< a) *pal'a ~ ősmd. 
*pül'a < előmd. *pálá < FV * pala 'fél'; b) *pál'< ősmd. *pal'< *peál < *pél < előmd. 
*péla < * pele 'oldal') -ga prolatívuszragos alakja. Vö.mdM. pal'gá 'ua.'; m. oldalán 
végig. Gen.-szal állhat, ritkábban Nom.-acc.-szal (Gheno 1976, 58-60; Keresztes 1986, 
108). 

mika mol'il' at'ant' mel'ga, vansil' ulcant' kavto pel'ga. (ERS 468) 'M ment az öreg 
után, és az utca két oldalát nézegette.' 

18. pefka ~ pert' 'körben; körül'12 - határozószó-névutó. A pire 'konyhakert, 
udvar' szóval van kapcsolatban, prolatívuszragos alakban áll. < *pira < ősmd. *pira < 
előmd. *píra < FV *píre (UEW: FV *pire (~pira)). Vö. mdM. p i f f ' ua.', fi. piiri 'kör'; 
mdM. perf, perfka 'körül'; m. körül, fi. ympari 'ua.'. Gen.-t vonz13 (Gheno 1976, 60; 
Keresztes 1986,113-114; UEW 384). 

Az első változatnak csak helyviszonyt kifejező jelentése ismeretes: narod perkast 
proms. (UP 3/2, 165) 'A nép köréjük gyűlt.'. A második ezzel szemben csak 
időhatározót fejezhet ki: varenijas aSt'i t'el'en pert'. (ERS 67) 'A lekvár egész télen át 
eláll.' 

Megemlítendő a pert' pel'ga 'körös-körül' páros határozószó: mol'i vasil'ij 
petrovic kijavant' di, merat, mezejak pert'pel'ganzo a red'i. 'Megy V. P. az úton, és szinte 
semmit sem lát maga körül.' 

19. potmova 'vmi belsejében el' - névutó. A pot(mo) 'has, mellkas, belső rész' 
szó -va prolatívuszragos alakja. Gen.-acc.-t, illetve Nom.-acc.-t vonz. 

Helyjelölő funkciója az elsődleges: jaki-paki kuodo potmova. 'Járkál a házban'. 
Emellett absztrakt határozót is kifejezhet: vasna kus lad'seslnek potmovanok. koda 
ul'ems. 'Előbb eldöntjük magunkban, hogyan is legyen.' 

20. pfava 'tetején végig' - névutó, a pra főnév (pra < *para/*pira < ősmd. *pira 
< előmd. *pérá < FP *perá < PFU *pera) - -va prolatívuszragos alakja. Vö. mdM. prava 
'tetején'; vö. m. -n/-on/-en/-ön. Gen.-szal áll (Gheno 1976, 67; Keresztes 1986, 121; 
UEW 373). 

Helyhatárózói funkcióban használatos: bal'aska prava loman prat laéan (UP 
1/293) 'A rácsok tetejére emberfejeket rakok.' 

11 Vö. paőkocFems 'megérkezik'. 
12 Időhatározói funkcióban a névutó pert' '-n át, keresztül* változata használatos. 
13 Gheno szerint rendszerint határozószóként fordul elő, az általam gyűjtött anyag azonban ezt a 
megállapítást nem támasztja alá. 

22 



' Megemlítendő a langa-prava 'nagyjából, feléből-harmadábóF határozószó: 

21. trokska ~ troks 'át, keresztül'. Az első változat prolatívuszragos alak. < 
*taraks < *turaks < ősmd *türS < ősmd *töra- < FV *tora-kse. A *-kse képző lehet. 
Vő. mdE. troks 'keresztfa', mdM. turks 'ua.'; mdM. turkska 'keresztül', turks 'ua., 
keresztben'; m. keresztül, át, fi. halki, lápi 'ua.'. Gen.-t vonz. 
Határozószóként nagyon ritkán fordul elő: sodasa troks di kuvalt 'oda-vissza tudom', 
troks varstams 'görbén néz vkire' (Gheno 1976, 61; Keresztes 1986, 171; UEW 799), 
kuvalms varStado - vel'ks sure, troks varStado - troks sure. (MS 8) 'Ha hosszában 
nézitek, hosszanti szál van ott, ha keresztben nézitek, keresztszál'. 

Helyviszony kifejezésére használatos: alasan trokska kajimim. (UP 1/2, 138) 
'Feldobott engem a lóra (keresztben).' kodak jarsas, pil'enze lazakadst', buto mefat kijak 
molotkaso cavi prant' troks 'Amint evett, a füle elkezdett csengeni, mintha valaki 
kalapáccsal ütötte volna a fejét.' 

22. udalga 'mögött el; hátul el' - határozószó-névutó. Kapcsolatban áll az udalks 
'hátsó rész' főnévvel Összetevői: udalo + -ga prolatívuszrag. Vö. mdM.ftalga 'ua.'; m. 
mögött el, hátul el. Nom.-acc.-t vonz (Gheno 1976,62-63). 

Helyhatározóként 'mögött' jelentésben, az alapszóval megjelölt dolog, személy 
stb. által eltakart térben, hátánál, hátterében: son tukSnoS fedor lat-udalga. (MV 1/44) 'A 
csűr mögött ment el F.' 

23. vakska 'mellett el; a közelben el' - határozószó-névutó. Összetevői: vaks 
'arasz' (< *vaksa « *előmd. vaksa < *FV waksa) + -ka prolatívuszrag. Vö. mdM. 
vakska 'ua.' ; m. mellett el, a közelben el. Nom.-acc.-t vonz (Gheno 1976, 63-64; 
Keresztes 1986,180; UEW 811). 

Helyhatározói funkcióban használatos: kadik, marina, cora vakska jakamot (UP 
6/1, 217) 'I^e j^lj több6 féfffakhoz.'A jutams igéhez igekötőszerűen kapcsolódik 
'elkerül' jelentésen: di (oftet'/iaff yq('lf, f f l ^ f J« ju ta tad i i (QN^ 162) 'Neked is töltenek, 
nem kerülnek el.' 

24. vel'kska 'fölött el/át; fölül' - határozószó-névutó. A vel'ks főnév (< : vel-
'felsőség'+ -ks főnévképző; vei'- < *vel'a < ősmd. *v;7a < előmd. *vila; vel'ks < FP *üle; 
vel'ks < *vel'ks < ősmd. *vU'aks < előmd. *vihks) -ka prolatívuszragos alakja. Vö. mdM. 
vel'xkska 'ua.'; m. fölött el/át (Gheno 1976, 64-65; Keresztes 1986, 185; UEW 573). 
Nom-acc-t. és Gen.-t vonz vonz. A vel'kska átvitt használatban ablatívuszi vonzattal is 
állhat:plando vel'kska 'a terven felül' 

Főképp helyhatározói funkcióban használatos, mozgást jelentő és statikus igék 
mellett is azt jelöli, hogy a cselekvés vmi fölső részén megy végbe: cecatneh vel'kska 
l'ivt'nest' nimil'avt (ERS 120). 'A virágok fölött lepkék röpködtek.' 

A vel'kska határozószóként is használatos 'csordultig' jelentésben, a topavtoms 
'teljesít' igével igekötöszerű kapcsolatba lépve pedig az így alkotott szerkezet jelentése 
'túlteljesít'. 
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25. vitFgá 'végig, -ig, -hoz/-hez/-höz, iránt'. A vid'e 'egyenes, helyes' (< *vijad'a 
< ősmd. *víja-d'a < előmd. *voigada/?*va- < FV *waikedal*oikeda ) melléknévből és a 
-ga prolatívuszragból származik. Vö. mdM. vid'ga ~ vid'ava 'végig, -ig, -hoz/-hez/-höz, 
iránt'; m. végig, -ig, -hoz/-hez/-höz, iránt. Geh.-t vagy nom.-acc.-t vonz (Gheno 1976,65; 
Keresztes 1986,190-191; UEW) 

3.3. Az érza-mordvin prolatívusz eddigi vizsgálata 

Áttekintő, csak érre az esetre koncentráló munka a szakirodalomban sokáig nem 
született. Leíró és gyakorlati nyelvtanok foglalkoznak a prolatívusszal, de egyik sem 
vizsgálja alaposabban mondattani szempontból, csakis morfológiai megközelítésben, 
mellékelten felsorolva a legfontosabb funkciókat vágy a legmeghatározóbbakat közülük. 
A kép, amelyet részletesebb vizsgálattal az erza prolatívuszról kapunk, jóval árnyaltabb 
annál, amelyet a korábbi munkák közvetítenek. 

Budenz József Moksa- és erza-mordvin nyelvtanának a névragozásról szóló 
fejezete röviden ismerteti a prolatívüsz leggyakoribb funkcióit: „valamin el, mentében, -n 
által" (Budenz 1877,32). Megadja a rag alakváltozatait, a képsőbbiekben pedig felsorolja 
a legfontosabb prolatívuszragös névutókat és határozószókat magyar megfelelőikkel 
együtt. A rag funkcióira külön nem tér ki (Budenz 1877,29-61). 

Steuer Jánös a mordvin határozókat tárgyaló cikkében kitér á helyjelölő esetek 
funkcióira. A prolatívuszról megállapítja, hogy latívuszi értéke van, és egybeveti a finn 
prolatívuszraggal. Példaanyaga igen szűk, és kizárólag a 'vmin át, keresztül' funkcióra 
összpontosít (Steuer 1890-92,451 -452). 

A mordvin prolatívusz funkcióivá! igén részletesen foglalkozik ErmuSkin 1978: 
szerinte a vizsgált eset kifejezhet vmi 'belsejében, felületén, vmin keresztül történő 
mozgást, a tárgy felosztásának helyét14, terminatívuszt, megkülönböztető jegyet, 
használatos idő- és körülményhátározói funkcióban (ErmuSkin 1978,255-257). 

Turaeva 1980 a következő funkciókat különbözteti meg: 

1. Azt a helyet fejezi ki prolatívusz, amelynek határain belül, felszínén valami, 
valaki keresztülmegy, helyét változtatja: menel'gant' sasto ujst' aso pel'pankst. 'Az égen 
lassan fehér felhőfoszlányok úsztak'. 

2. Kifejezhet olyan helyet is, amelynek határain belül valmi elterül, 
elhelyezkedik:pravanzo druk kivckads arsema. 'Fejében hirtelen felvillant a gondolat'. 

3. Kifejezheti azt a helyet, amelyen keresztül valaki vagy valami átmegy, átha-
lad: ... di udalce ortava l'iss sadpifev. '... és a hátsó ajtón át kiment a kertbe'. 

4. Kifejezhet mértéket, határt, valami szintjét: vaj, karksamovapol'anan t'ikseze, 
vaj kol'enkava pol'anan lugazo, karks tapardamga pol'anan vedneze. 'O, a fű derékig ér a 
tisztáson, ó, a rét térdig ér a tisztáson, ó, a víz övig ér a tisztáson'. 

14 Nem világos a terminus technikus, bár az orosz nyelvű szakirodalomban többen is használják (Id. Turaeva 1980). A példák 
alapján úgy tűnik, hogy a vágást, ütést kifejező igéknek azt a bővítményét kell érteni alatta, amelyre a mozdulat irányul. 
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5. Az ismertetőjegyet jelentő mondatrész is állhat prolatívuszban: sel'meva ne-
javi, sto ... prevej. 'A szemén látszik, hogy okos'. 

6. Lehet időhatározó: sejani marto jaxim sirgas zorava, ... ' J. Hajnaltájt indult el 
a kecskével,...'. 

7. Kifejezheti egy tárgy felosztásának a helyét: nasta avard's orozhijaní ikel'e, 
sto jaxim sed'ejneva kerize 'N. elsírta a jósnőnek, hogy J. összetörte a szívét' (Turaeva 
1980,172-174.). 

Magam két korábbi munkámban (Molnár 1994 és 1997) foglalkoztam az erza pro-
latívusszal, s az ott közölt eredményeket némiképp módosítva jelen dolgozatomban is 
felhasználtam. 

4. A prolatívusz az uráli nyelvekben 

A prolatívusz önálló esetkén rokonnyelveink közül a permi nyelvekben, a 
mordvinban és a szamojédban van meg. Azok az igék, melyek mellett a prolatívusz 
jellemzően előfordul, meghatározott szemantikai csoportokat alkotnak. Ebben a 
fejezetben ezeket a csoportokat tekintem át. Részletes vizsgálatokat csak a mordvinra 
vonatkozóan végeztem, a többi nyelv esetében más kutatók munkáira támaszkodtam. 
Meg kell azonban említenem, hogy a felhasznált cikkek, tanulmányok vizsgálati 
szempontjai magától értetődően nem egységesek, ezért megkíséreltem őket közös 
nevezőre hozni. 

4.1. A szamojéd nyelvek 

A prolatívuszragos névszó vagy névutós szerkezet a szamojéd nyelvekben 
kifejezheti azt a helyet, amelyen valamilyen cselekvés, elsősorban mozgás végbemegy, a 
cselekvés időtartamát, fizetőeszközt vagy azt a dolgot, amit valamiért cserébe adnak. 
Ritkábban betölthet okhatározói vagy hasonlító határozói funkciót (TereSőenko 1973, 
263). Emellett az egyes szamojéd nyelvekben más funkciói is lehetnek a vizsgált esetnek, 
például jellemzően előfordulnak a beszélés és az egyes mentális tevékenységek igéi 
mellett, ezek alosztályspecifikus bővítményei. 

4.1.1. Nyenyec 

A nyenyecben az egyes és többes számú névszói paradigmában van önálló 
prolatívuszrag: 
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I. tőtípus II. tőtípus 

Sg -wna -mna 
Pl PLGen + -mana 

Duálisban mindkét tőtípusban a Du-jeles névszóhoz járul a na- névszó 
prolatívuszragos alakja (Hajdú 1989,37-38). 

Mivel a nyenyecből áll rendelkezésre a legtöbb feldolgozott adat, ezért az alábbi 
csoportosítást tekintem mintának a többi szamojéd nyelvre vonatkozóan is. 

1. Azon mondatokban, melyek állítmánya helyváltoztató mozgást kifejező ige, a 
prolatívuszban álló szabad határozó az utat jelöli, pl.: tjurunda mal njäbinjämna tarpi 
'das Ende seiner Treibstange kam auf der anderen Seite heraus' (Mikola 1975,36)15. 

1. A beszéd és egyéb szándékos hangadás igéi mellett a prolatívuszi bővítmény 
alosztályspecifíkus fakultatív vonzat, s a kommunikáció nyelvét, csatornáját, a beszéd 
tárgyát fejezi ki, pl.: Jlyifa' eadaena Jiaxanaea" 'MM roBopujm no-pyccKH' (TereSőenko 
1973:33). 

3. Az adásvétel és a csere igéi mellett a prolatívuszi fakultatív vonzat az ellenér-
téket fejezi ki, pl.: naxar " jürrjjcápt mejjküdanakén jése panét jémne, jése rjinat jemne 
opöj sötnada mädmder rjäeje 'dreihundert Rentierochsen magst du nehmen für deinen 
Panzer, für deine Flinte ein hundert sei dein Geschenk!' (Mikola 1975,109). 

4. Prolatívuszban áll a mentális tevékenységeket kifejező igék fakultatív vagy 
kötelező vonzata (gondol vkire/vmire, vkiről/vmiről vmit, sirat vkit/vmit, vágyakozik 
vki/vmi után, elfelejt vmit, nyugtalankodik vki/vmi miatt, megtagad vmit stb.), pl.: HSIMHOH 

neu HxptcaH'! 'wegen mir (meinetwegen) beunruhige dich nicht!' (Mikola 1975,38). 
5. Az ütést, vágást kifejező igék mellett prolatívuszban áll az ütés helyét jelölő 

bővítmény, pl.: jermanata mét 'spalte (es) mitten durch!' (Mikola 1975,117). 
1. A látás, nézés igéi 'őriz vmit' jelentésben szintén prolatívuszi vonzatot kíván-

nak maguk mellé, pl.: 7w nepmuna" m3"3MnaHdo' cáifb cáeaeőa cbipua" 'Haiiui 
nacTyxH oneHb BHHMaTejibHO CMOxpjrr 3a OJICHBMH' (Teresőenko 1973,263). 

4.1.2. Enyec 

Az enyec prolatívusz ragjai a következők: 

Sg -OH (S), -MOH (3) 

Pl -OH(3 

13 További példák Molnár 1997-ben találhatók. 
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Duálisban a nyenyechez hasonlóan az enyec is névutós szerkezetet használ a 
prolatívusz kifejezésére (Teresőenko 1966, 442-443). Prolatívuszban állnak a következő 
bővítmények: 

1. A helyváltoztató mozgás igéi mellett az utat kifejező szabad határozó: 
Byca déxa' őapöna moa 'CxapHK npmnen no őepery pexH1 (Teresőenko 1973,24). 

2. A 'hiányzik vkinek vki 'jelentésű ige kötelező vonzata: Seusd mopöóyd 'Tw 
cocKyiHJica, HaBepHoe, no CBoen Marepn' (TereSőenko 1973,26). 

3. Anyagomban egyetlen példában a beszéd nyelvét kifejező bővítmény: Mado " 
6o3aon dépudb déxapas' 'Ha H3bnce Mago roBopim. He yMeio' (TereSőenko 1973,33). 

4 .1 .3 . Nganaszan 

A nganaszan prolatívusz ragja egyes és többes számban -manu, névutókban -
ma(a)nu (¿danova 1994, 222)16. Prolatívuszi bővítményt kívánnak az alábbi szemantikai 
csoportok igéi: 

1. A helyváltoztató mozgást kifejező igék az útvonal kifejezésére: bar; 
d'ambirsüa bimani 'coőaxa ruiaBajia no Bogé' (Zdanova 1994,230). 

2. A nyenenyechez és a nganaszanhoz hasonlóan a beszéd és egyéb szándékos 
hangadás igéi: koli ¡janasana buoöumani buagal'i"a 'puőa 3aroBopnna no HejiOBenecKH, 
őyKB. HejiOBexa CJIOBOM' (Zdanova 1994,231). 

3. Az adásvételt és cserét jelentő igék mellett az ellenértéket kifejező bővítmény: 
siti úakiőiti taamtu bad'a"manu 'OH noxynaeT CBoero ojieaa 3a geHbrn' (Zdanova 1994, 
231). 

4. Mentális tevékenységek igéi (hiányzik vkinek vki/vmi, gondol vkire/vmire, sirat 
vkit/vmit): nemiői d'orad'üa siti nüamanuntu 'Mara njiaxana o CBoeM peőeince' (¿danova 
1994,231). 

5. A megfogást, megragadást, megütést jelentő igék közül példaanyagomban 
csak egy szerepel a nyenyec példáknak megfelelő szerkezetben: JfymyMaHbia xocy"o 'OH 
ygapHjr Memi no pyxe' (TereSőenko 1979, 92). 

6. Prolatívuszban áll a 'felismer vkit/vmit vmi alapján' ige mellett az ismerte 
töjegyet kifejező bővítmény: KamynmyzyüHyo mony HOMmy"MdHbi myMmadyo 'IlacTyx 
y3Han CBOHX ojieHefi no poraM (Teresőenko 1979,92). 

7. Prolatívuszi bővítmény van a valami szétvágását, szétosztását jelentő igék 
mellett: ijemsumtu taru"a süaru"menuntu 'OH noflejiHJica c gpy3bflMH MÜCOM 

(pacnpeAenHJiH MBCO no Apy3b«M)' (Zdanova 1994,231). 

16 A nganaszan nyelv prolatívuszi bővítménnyel álló igéit Zdanova 1994 részletesen áttekinti, némiképp 
módosítva az ö csoportosítását vettem át. 
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8. Prolatívuszbán áll a szabad helyhatározó a hul'a- 'megkeres' ige mellett: siti 
hulY'a nemimti rhamanu on Hexán CBOÍO Man> B flOMe' (¿danova 1994,232). 

4.1.4 . Szölkup 

A szölkup prolatívusz ragja minden számban -mit/-min alakú. 17 . 

Élő Élettelen 

SgNom. 
SgProl. 
DuNom. 
DuProl. 
PINom. 
PIProl. 

mát sátor 
mán-mit/-min 
mát-qi 
= Sg 
mát-il'mi 
= Sg 

(Hajdú 1989,137) 

Prolatívuszi bővítményt kívánnak az alábbi szölkup igék: 

1. A helyváltoztató mozgást kifejező igék áz útvonal kifejezésére: Purgy turpan 
mörymyt pond tannympa 'Ĵ biM nepe3 Tpyöy Hápyxcy BBIXOAHT' (Kuznecova - Helimskij 
- GruSkina 1980,317). 

2. A beszéd és egyéb szándékos hangadás igéi: Aman nömyt katympaty 'Tíepeaan 
(6yKB. CKa3aii) nepe3 Man>' (Kuznecova - Helimskij - GruSkina 1980,323). 

3. A megfogást, megragadást, ütést, lövést jelentő igék: mat cattysam sipam 
olömynty 'Ü BbiCTpenun ynce B ronoBy' (Kuznecova - Helimskij - Gruskina 1980, 183). 

Valamennyi szamojéd nyelvben prolatívuszban áll a helyhatározó a helyváltoztató 
mozgás igéi mellett. A prolatívuszragos névszó vagy névutós szerkezet ebben a 
csoportban azt az utat jelöli, amelyen végig, amely mentén zajlik a mozgás, vagy pedig 
azt a nyílást, amelyen keresztülhalad valaki vagy valami. Ezeken kívül azokat a helyeket 
is prolatívuszi határozó fejezi ki, melyeket a cselekvő végigjár, bejár, pl. 'sátorról sátorra 
halad'. A beszélés igéi mellett a kommunikáció csatornáját is prolatívuszban álló 
bővítmény jelöli. 

17 Az északi nyelvjárásban. 

4.1.5. A szamojéd adatok összefoglalása 
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Csak az északi szamojéd nyelvekből találtam példákat az alábbi igecsoportokra: 

1. A beszéd és más szándékos hangadás igéi. Itt a kommunikáció eszközét, 
illetve témáját kifejező bővítmény van prolatívuszban. 

2. Az adásvétel és a csere igéi mellett az ellenértéket fejezi ki prolatívuszragos 
névszó (nincs enyec példa). 

3. Különböző mentális tevékenységeket jelentő igék. 

Meglepő módon csak a szölkupban és a nganaszanban találtam példát arra, hogy a 
valami megfogását, megütését stb. jelentő igék mellett az érintkezés helyét 
prolatívuszragos bővítmény fejezi ki. Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, az uráli 
nyelvekben ez a tárgyalt eset egyik legtipikusabb funkciója. 

4.2. A permi nyelvek 

A permi nyelvek ide tartozó esetragjai a következők: zij. proszekutívusz -ed 
tranzitívusz -ti; vtj. tranzitívusz -eti/-jeti (sg), -ti (Pl). A züijénben van ezenkívül egy 
ritkán, csak határozószókban előforduló - / (~-i), pl. itt 'merre (pl jár)', uli 'alacsonyan 
(pl. repül)' stb. (Rédei 1978, 60). A kutatók egy része a votjákban számon tart a 
tranzitívusz mellett egy proszekutívuszi esetet is. 

A szakirodalomban eltérő véleményekkel találkozunk a kérdéses esetek számát 
illetően. Beke Ödön 1912 mindkét permi nyelvben egy-egy esettel számol, amelyet 
prolatívusznak nevez. Véleménye szerint a proszekutívusz és a tranzitívusz közötti 
különbségtétel indokolatlan és formális, mivel ezek az esetek és ragjaik mind leíró, mind 
történeti szempontból azonosak. Funkciójukat a következőképpen határozza meg: 1. vmi 
mentén, vmin végig, vmi körül történő mozgás; 2. vmin át, keresztül történő mozgás 
vagy cselekvés. 

Lakó György 1950 ezzel szemben proszekutívuszt és a tranzitívuszt két önálló 
esetnek tartja, használati körüket pedig a kővetkezőképpen íija le: 

1. Proszekutívusz használatos azokban a mondatokban, amelyek igei állítmánya 
egy nagyobb területen, felületen vagy körülzárt téren (pl. erdőn, mezőn stb.) keresztül, 
meghatározott idő alatt végbemenő mozgást fejez ki. 2. Tranzitívuszt tartalmaznak 
viszont azok a mondatok, amelyek igéje nem folyamatos, hanem egy pontra vagy kisebb 
területre korlátozódó mozgást fejez ki. 3. Amennyiben a mozgás egyenesen, 
meghatározott irányban és meghatározott területen keresztül folyik, a helyet tranzitívuszi 
alak fejezi ki. 4. Azokban a mondatokban, melyek úton, utcán, ösvényen stb. végbemenő 
mozgást tartalmaznak, mindkét tárgyalt eset előfordulhat. Gyakoribb a proszekutívusz 
használata azokban az esetekben, amikor az ige által kifejezett mozgás az út teljes 
hosszában és huzamosabb ideig zajlik le, míg azokban a mondatokban, amelyekben a 
mozgást valami akadályozza, megszakítja, inkább tranzitívusz áll. 5. Ha a mozgás valami 
mentén, mellett, alatt, fölött, körül, valami felületén vagy valamin át történik, egyformán 
használhatók proszekutívusz- és tranzitívuszragos névutók. 6. A 'megragad', 'húz', 
'simít', 'köt', 'tapogat' stb. jelentésű igék mellett az érintkezés helyét a votjákban inkább 
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tranzitívusz, míg a zílrjénben inkább proszekutívusz jelöli. 7. Ha a mozgás valamilyen 
nyíláson vagy tárgyon keresztül folyik le, a züijén proszekutívuszt használ, a votjákban 
pedig mindkét eset előfordulhat (Lakó 1950,222-239). 

Részletesen foglalkozik a két permi eset kérdésével Vászolyi Erik 1968 is, és 
Lakóhoz hasonlóan ő is különálló eseteknek tekinti őket. Szerinte a votják akkor használ 
tranzitívuszt, ha a mozgás valamely területen, felületen át, keresztül, a talajból 
kiemelkedő tárgyak között elhaladva, valamilyen körülhatárolt nyíláson keresztül, 
valamilyen sávon, útvonalon történik, valamint ha az ige megfogást, megérintést fejez ki. 
A zűrjén tranzitívusz viszont valamely szilárd, cseppfolyós vagy gáznemű közegen, 
felületen, területen át, keresztül, végig, a talajból kiemelkedő tárgyak között elhaladó, 
valamilyen körülhatárolt nyíláson keresztül, vmilyen sávon, útvonalon történő, valamely 
sáv, útvonal mentén végbemenő, illetve egyik helyről a másikra haladó szakaszos mozgás 
esetén fordul elő. A proszekutívusz funkciói megegyeznek a tranzitívuszéival, emellett 
kifejezi a megérintés, megfogás helyét is (Vászolyi 1968,58-61). 

A proszekutívusszal, illetve tranzitívusszal álló igék az alábbi szemantikai 
csoportokba sorolhatók. 

4. 2.1. Zűrjén 

Mivel e munkának nem feladata a permi „prolatívuszvita" eldöntése, a két esetet a 
továbbiakban együtt tárgyalom. A példamondatok Nagyezsda Manova közlései. 

1. A helyváltoztató mozgás igéi. Ide tartoznak a vmin végig, vmilyen útvonalon, a 
vmilyen nyíláson át történő egyenes és több helyet érintő szakaszos mozgás igéi: Haüö 
Mynöny myűöd 'Az úton mennek': CAüö MyHö eöpöd/eöpmi. 'Az erdőn keresztül megy'. 

2. A vmi megfogását, megragadását, TORTÁVAL jelentő igék: Kymö KUÖÓ ' A Z én 
kezemet fogja'. 

4.2.2. Votják 

1. A helyváltoztató mozgás igéi mellett a tranzitívuszi bővítmény vagy azt a 
helyet, utol jelöli, amelyen végig, annak teljes hosszában történik a mozgás, vagy pedig 
azt a nyílást, amelyen keresztül valaki vagy valami áthalad: mon gurt kuza/gurteti kalgi 
esenim (Hánnikáinen - Kozmács 1996, 20). 'Végigsétáltam a falun a barátaimmal'; pici 
kine pásti no korka pirini bigato, pe, soos 'Ne kuulemma paasevát sisáán taloon aivan 
pienestákin reiástá' (Kel'makov- Saarinen 1994- 270-271). 

2. A látás igéi mellett azt az objektumot, nyílást fejezi ki tranzitívuszi bővít-
mény, amelyen át valaki valahová néz, valamit lát: uknojeti zarez adjiko (adske) 
(Hánnikáinen - Kozmács 1996,4) 'Az ablakból látszik a tenger'. 

30 



3. A vmi megfogását, tartását, húzását stb. jelentő igék mellett az érintkezés 
helyét fejezi ki a tranzitívuszi határozó: IJepecb Onuce3 Marna Kumü3 xamen eanmih 
otcöK dopbi 'Mama CTapyio AHHCHIO 3a pyxy THXOHI»KO noBena K CTOJiy' (VahruSéev -
Jasina 1980,70). 

4. Tranzitívuszban áll a sír ige okhatározója: Pinal urod otmetka val'l'in börde. 
(Hánnikáinen - Kozmács 1996,4) 'A gyerek sír a rossz osztályzat miatt.' 

5. Az emberi hangadás, beszéd igéi is állhatnak tranzitívuszi bővítménnyel: Mon 
t'el'efoneti soli kesjaski/cetrekjaj (Hánnikáinen - Kozmács 1996, 28). 'Kiabáltam 
neki/nevettem a telefonban.' 

5. A valenciaszótárakról 

A valenciaszótárak elsősorban az idegennyelv-oktatást hivatottak szolgálni, ha 
azonban tüzetesen megvizsgáljuk őket, látni fogjuk, hogy ezt a feladatukat gyakran nem 
képesek ellátni, közelebb állnak a grammatikai modelleket illusztráló szójegyzékekhez 
(Lexikon, Lex), mint a tulajdonképpeni szótárakhoz (Wörterbuch, Wb). A kettő közötti 
különbséget Lang 1983 a következőképpen határozza meg: 

„Nachschlagewerk: 
(8a) Lex ist „Nachschlagewerk" im Sinne von Bezugsinstanz für das die Grammatik 
konstituierende Regelsystem, das im Vollzug formaler Operationen auf Lexikoneinträge 
rekurriert. Lex ist außerdem natürlich Nachschlagewerk für den mit der Beschreibung 
von D befaßten Linguisten, nicht aber für den 'einfachen' Sprecher von D. 
(8b) Wb ist Nachschlagewerk für den 'einfachen' Sprecher oder Lerner von D. Da ein 
Wb aber meist mehr inventarisiert als ein (wie auch immer idealisierter) Einzelsprecher 
weiß, ist Wb in zweiter Linie auch Nachschlagewerk für professionelle Interessenten" 
(Lang 1983, 82). 

Külön problémát jelentenek a valenciaszótárak, melyek hátterében mindig 
valamilyen megfelelően kidolgozott nyelvtani elmélet áll, viszont nyelvoktatási célokat 
szolgálnak, azaz használóik nemcsak a szakemberek, sőt, elsősorban nem ők, hanem a 
nyelv iránt érdeklődő, nyelvészeti előképzettséggel nem rendelkező laikusok. Ezért a 
valenciaszótárakat úgy kellene megalkotni, hogy a nem szakember is fel tudja használni 
őket egy ismeretlen terminológia elsajátítása és egy részletes grammatikai elméletben 
való alapos elmélyülés nélkül, hiszen az átlagos nyelvtanulónak nem ez a célja, őt csak az 
egyes igék használati lehetőségei érdeklik. Helyesen állapítja meg Schumacher 1988: 
„Deshalb sollte der theoretische Hintergrund des Wörterbuchs in den Wortartikeln 
möglichst wenig explicit gemacht werden; dies kann an anderer Stelle geschehen. Die 
Artikelstruktur sollte vielmehr so angelegt sein, daß die grammatischen Grundlagen zwar 
für den Fachkollegen erkennbar sind, dem Laien aber das Verständnis nicht unnötig 
erschweren" (Schumacher 1988,129). 

A valenciaszótárak tervezésekor mindenekelőtt tisztázni kell, milyen 
információkra van szükségük a felhasználóknak. Valószínűleg nem sok mindent tud 



kezdeni á nyelvtanuló ä logikai valenciaviszonyok 'xRy' típusú leírásával vágy a 
tematikus szerepek (ágens, patiens, beneficiens stb.) megadásával. Schumacher a 
következők megadását tartja szükségesnek (természetesen a német igék esetében): 
morfológiai információk, jelentés, az ige környezetének szemantikai és szintaktikai 
jellemzésé, pássziválhatóság, az adott igéből képzett névszók megadása: „Für die 
Besetzung der spezifischen Verbumgebung sind syntaktische und semantische 
Belegungsregeln zu formulieren. Was als spezifisch zu gelten hat, hängt natürlich vom 
Valenzbegriff ab, der nur semantisch und nicht ausschließlich über syntaktische Proben 
motiviert werden kann. Die zugegebenermaßen starre Trennung von Ergänzungen und 
Angaben zugunsten einer Unterscheidung von sechs oder mehr Kohäsionsgraden 
aufzugeben, ist weder für den Lexikographen noch für den Benutzer von Vorteil, weil 
dadurch die Abgrénzungsprobleme bestenfalls verlagert werden, wenn sie nicht noch 
zunehmen (Schumacher 1988, 131)." A passziválhatóság kivételével ezeii információk a 
mordvin igék esetében is megadhatók. 

Schumacher felhívja a figyelmet arra is, hogy a jelentésleírások esetében a 
funktórok és a modifikátorok megadása nem sokat segít a szótár használójának, mint 
ahogyan áz 'a okozza, hogy z x birtokába kerül' típusú mondatparafrázisok sem, kellő 
számú példa megadása nélkül. Felhívja ugyanakkor a figyelmet az ún. kvázi szinonimák 
fontosságára. Egyetérthetünk azzal a javaslatával, hogy nem célszerű merev sémákat 
követni, hanem szükség szerint feli kell sorolni mind a parafrázist, mind pedig a fent 
említett kvázi-szinonímákat, a pragmatikus információkat pedig megjegyzések 
formájában adhatjuk meg. Ami pedig az ige vonzatainak aktualizációs lehetőségeit és a 
mégterheltség szabályait illeti, ezeket példákkal kell illusztrálni, mégpedig úgy, hogy 
azok álapján a nyelvtanuló felismerhesse az általuk képviselt szabályokat. Ez úgy érhető 
el, ha a szócikkben az explikációs és a demonstrációs részt nem választjuk el mereven 
egymástól (Schumacher 1988,131-132). 

A ma létező mordvin szótárak egyike sem valénciaszótár, némelyikük nem, vagy 
csak alig tartalmaz példamondatot. Az ERS 1993 arra törekszik, hogy lehetőleg minden 
szótári egység mellett szerepeljen legalább egy példamondat. Sajnos azonban ezek 
gyakran nem eléggé reprezentatívak, nem ismertetnek minden fontos mondatszerkesztési 
lehetőséget. Az ardoms 'fut (állat); utazik, vmilyen közlekedési eszköz segítségével a 
helyét változtatja' ige mellett például a következő példamondátok állnak: l'ismes ardi 
bojkasto 'a ló gyorsan fut'; ardoms masinaso 'autóval utazik'; Ardoms nej kadovs 
kolongemenska vajgel'be 'Már csak vagy harminc kilométer máradt hátra (harminc 
kilométert kellett megtenniük)'; ardoms l'ismese 'lovagol'; ardoms lizaso 'síel'. Egyetlen 
olyan sincs a példák között, amelyből kiderülne, hogy a megtett utat jelentő névszó csak 
prolatívuszban állhat. Ez például a magyar anyanyelvű nyelvtanuló szamára problémát 
jelent, aki ezen információ hiányában anyanyelve hatására automatikusan más esetet 
használ 
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6. A szótári rész adataiból levonható tanulságok 

6.1. A példamondatokról 

Bármely lexéma használati lehetőségeit a legjobban példamondatokon keresztül 
lehet bemutatni. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy irodalmi vagy a kutató által 
önállóan megalkotott mondatokkal érdemes-e dolgozni. 

A mordvin nyelvtudomány elsősorban irodalmi, illetve folklórpéldákkal dolgozik, 
érthető okokból, hiszen sokáig lehetetlen volt a külföldi szakember számára terepmunkát 
végezni, s ezáltal megbízható aktív nyelvtudásra szert tenni. S ha ez mégis sikerült is, a jó 
nyelvtudás semmiképpen sem helyettesíti az anyanyelvi kompetenciát. Az ilyen 
példamondatok azonban több problémát is okoznak. A folklórszövegek nagy része (pl. a 
MV anyaga) igen régi, s jellegükből adódóan egyébként sem reprezentálják 
maradéktalanul a mai, élő, beszélt nyelvet. Ugyanakkor viszont nyelvi, grammatikai 
szempontból igen megbízhatók. Mindez egyébként a szépirodalmi példákra is igaz. 
Kézenfekvő tehát, hogy a nem mordvin ajkú kutató ezeket használja föl. 

Ugyanakkor nehézséget okoznak a korpuszmondatok a mondatszerkezetek 
leírásakor, hiszen rengeteg, a modell szempontjából irreleváns bővítményt 
tartalmazhatnak. 

Anyanyelvi kompetencia híján célszerű megoldás adatközlök segítségével 
dolgozni. Rajtuk kívülálló okok miatt a mordvinisták általában kénytelenek megelégedni 
egy adatközlővel, pedig minél több informánssal dolgozunk, annál valószínűbb, hogy 
megbízható eredményt kapunk. Előfordul ugyanis, hogy ugyanazt a mondatot az egyik 
adatközlő még éppen elfogadhatónak tartja, míg a másik egyáltalán nem. Az is 
megtörténhet, hogy amikor egy bizonyos szerkezetre rákérdezünk, az adatközlő olyan 
példát említ, amely a másiknak nem jutott eszébe. Az adatközlő kiválasztása is 
problémákat okozhat. Városi környezetben - márpedig a külföldi nyelvkutató legtöbbet 
ott kénytelen tartózkodni - eléggé nehéz kompetens, mordvinul jól beszélő adatközlőt 
találni. Törekedtem arra, hogy laikusok és szakemberek egyaránt legyenek informánsaim 
között: az előbbieknél a természetes, elméletek által nem befolyásolt nyelvérzékre, az 
utóbbiaknál pedig a biztos anyanyelvi-nyelvészeti ismeretekre támaszkodtam. 

A fentiek miatt példamondataimat a következőképpen válogattam ki. 
Felhasználtam az alapvető népköltési gyűjteményeket (MS, MV, UPTMN) a bennük 
megtalálható nagy anyagmennyiség miatt. A modern erza-mordvin azonban több olyan 
szerkezetet is használ, amely a folklórszövegekben nem fordul elő, illetve ez utóbbiak is 
Sgkj^j^an fordulatot tartalmaznak, amelyet az élő nyelv (már) nem használ, ezért egy mai 

„¿szépirodalmi műből (OM) és a szótárakból, tankönyvekből, társalgási segédanyagokból is 
emeltem ki példákat. Emellett felhsználtam még saját magam által gyűjtött, illetve 
alkotott mondatokat. 
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6.2. A mondatok feldolgozása 

A mondatok feldolgozását adatközlőim segítségével végeztem, s őket arra is 
megkértem, hogy egy-egy igével, esetragos névszóval, névutós szerkezettel stb. maguk is 
alkossanak példamondatokat. így jött létre egy mintegy 4000 mondatot tartalmazó 
korpuszadatbázis (a szócikkekben igyekszem elsősorban ebből idézni), valamint egy 
kisebb, kb. 500 mondatot tartalmazó gyűjtemény az adatközlők közléseiből18. Ezzel 
együtt is előfordulhat - ha nem is valószínű - , hogy valamely közismert, gyakran 
használt szerkezetet munkám során figyelmen kívül hagytam. 

A vonzatelhatárolási módszerek közül elsőként Helbig és Schenkel 
elhagyhatósági tesztjét alkalmaztam. A teszt elvégzése során nem használtam fel azokat a 
mondatokat, amelyekben a kérdéses ige igeneves formában fordul elő, csak a verbum 
finitum alakokat tekintettem valenciahordozóknak. Azon igék esetében, amelyek a 
korpuszban nem fordultak elő verbum finitum alakban, adatközlőim segítségével magam 
alkottam a valenciavizsgálat szempontjából használható példamondatokat. 

A következő lépés a mondatbeli hangsúlyviszonyok megállapítása volt a 
szövegösszefüggés segítségével. (A magam alkotta mondatok esetében a lehetséges 
szövegösszefüggést is meg kellett határozni.) Ez a magyarnál szabadabb szórendű, 
igekötőkkel nem rendelkező mordvin esetében azért is fontos, mert - mint arra Prószéky 
1989 rámutat - az irtóhangsúlyos határozók mondatból való elhagyása megkívánná a 
hangsúlyviszonyok átrendezését is. Emiatt figyelmen kívül hagytam az elemző eljárás 
során a kérdő mondatokat, valamint azokat, amelyekben a prolatívuszi határozó irtó 
hangsúllyal szerepelt. 

Ezt követte a bővítmény elhagyása, s a megmaradt mondat vizsgálata. Anyanyelvi 
kompetencia híján ezt csak adatközlők segítségével végezhettem el, de még így is 
előfordult néhány esetben, hogy ahány adatközlő dolgozott egy mondaton, annyiféle 
végeredményt kaptam. Ennek során megvizsgáltuk az ige és az egész mondat jelentését: 
ha a bővítmény elhagyásának következményeként ez megváltozott, az eliminált 
bővítményt kötelező vonzatnak minősítettük, pl.: 

őarams 'forog, kering' 

Az alábbi példamondatban az ige átvitt értelemben szerepel: 

mon zarsija perkast cariú (OM 114) - 'Udvaroltam valameddig nekik.' 

E mondat vizsgálatához fokozottan szükség van a szövegösszfüggésre. A bővítmény 
ugyanis fakultatív vonzat, ha az ige a mondatban eredeti jelentsében szerepel, átvitt 
értelemben viszont kötelező, a vonzattal együtt kapja az ige az 'udvarol, hízeleg' 
jelentést. 

18 Mordóviai tartózkodásom során listát állítottam össze a "prolatívuszgyanús" igékből a diákok számára, s 
megkértem őket, írjanak mindegyikkel 10-15 bővített mondatot, illetve hogy bővítsék ameddig csak lehet 
az általam alkotott mondatokat. 
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cavoms 'üt, ver vmit; megöl, lelő vmit; nekiütődik vminek' 

Az alábbi példamondatban a bővítmény fakultatív vonzat, elhagyása esetén a mondat 
jelentése megváltozhat: 

pil'ee lanea Savit - 'Ütötték a lábát.' 
Savit - '1. Ütötték. 2. Megölték.' 

lacams 'tesz vmit vhova' 

A bővítmény kötelező vonzat, eliminálása esetén a mondat nem grammatikus: 

bal'aska prava lomonprat lacan (UP 1/293) - 'A rácsok tetejére emberfejeket rakok.' 
*loman prat lacan. 

Következő lépésként azon mondatrészek esetében, melyek eliminálása nem 
befolyásolja a mondat grammatikalitását, megvizsgáltuk, nem áll-e fenn implikációs 
viszony az érintett bővítményt tartalmazó, illetve nem tartalmazó mondatok között. 

kortams 'beszél(get)' 

sin ton langa kortast'. - 'Ők rólad beszél(get)tek.' 
sin kortast'. - 'Ők beszél(get)tek.' 

A második mondatból mindig következik, hogy valaki valámiről beszél. Ha a 
teszt pozitív eredménnyel zárult, fakultatív vonzattal van dolgunk, ha az eredmény 
negatív, a bővítmént szabad határozó. 

Az első esetben megvizsgáltuk, hogy a kérdéses mondatrész nem specifikus 
bővítménye-e annak az igecsoportnak, igealosztálynak amelybe a valenciahordozó 
tartozik. Ennek során megállapítottuk, hogy a prolatívuszi bővítmény nagyon gyakran 
alosztályspecifikus vonzat, pl. a maksoms 'ad, ajándékoz, kölcsönad; elad' ige mellett az 
utóbbi jelentésben ilyennek minősítendő az ellenértéket kifejező határozó: 

t'e t'el'evizoront'maksize monem pel'epit'neva. - 'Féláron adta nekem ezt a televíziót.' 

Ezek után a kiválasztott prolatívuszi bővítményt megpróbáltuk más 
határozóragos, névutós alakokkal helyettesíteni, mivel az, mint azt a korábbiakban láttuk, 
csak bizonyos feltételek mellett jelenhet meg a mondatban. így pl. a maksoms ige mellett 
a kedvezményezett datívuszi bővítmény formájában jelenik meg, prolatívusz csak többes 
számú vagy embercsoportot jelentő kedvezményezett esetén fordulhat elő. 

Ez a vonzatpróba meglehetősen megbízható volt a mordvin szövegek esetében, 
még így is gyakran kellett azonban intuícióra támaszkodnunk. Szerencsére igen sok 
kontrollmondat állt rendelkezésünkre, s így az affinitativitás elvét is felhasználhattuk 
vizsgálatainkban. 
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6.3. A erza-mordvin prolatívusz mint igevonzat 

A mordvinbán a következő szemantikai kategóriákba tartozó igék kívánnak 
prolatívuszi bővítményt19. 

1. A létezést kifejező igék mellett ritka. 

erams 'tölti az életét vkivél/vhogyán': A társhatározót kifejező prolatívuszi 
fakultatív vonzat megjelenésének előfeltétele a modális határozó jelenléte a mondatban, 
valamint a többesszámú alany. Egyesszámú alany esetén csak marto névutós szerkezet 
használható: langs vanoms urvas di avavtos es iutkovast erast' a beranste (OM 210). 
'Látszatra a meny és áz anyós jól megvolt egymással'. A mondat a következőképpen 
alakítható át: langs vanoms urvas avavtőnzo marto erai a beranste. 'Látszatra a meny az 
anyósával jól megvolt'.-

2. A vhol tartózkodási kifejező igék kötelező vonzata akkor áll prolatívuszban, ha 
több személy vagy dolog egy időben több ponton tartózkodik (disztributívuszi funkció), 
vmi vmit befed, illetve ha azt fejezi ki, hógy vmi vmeddig ér vminek (terminatívuszi 
funkció). Az első esetben iriesszívusszal, a másodikban az illatívusszal váltakozhat. 

ait'ems 'van vhol': vese ait'it' krugómgat (UP 7/1, 189).'Mindannyian körülötted 
állnak'; ezem pran kuvalt ást'i runginet' (UP 7/1, 195).'A padon van a tested'; karksamo 
vid'za ast'an ved'se. 'Térdig állok a vízben'. 

erams 'lakik': sin pingest erast' valdo kudova (UP 2/27). 'Egész életükben 
világos házakban laktak.' 

3. A vhová helyezkedést kifejező igék mellett általában akkor áll prolatívuszi 
határozó, ha több cselekvő több különböző pontra helyezkedik el (disztributívuszi 
funkció), vagy ha valami valamit egy bizonyos pontig befed (terminatívusz). A 
prolatívuszi határozó a többi latívuszi határozóval szabadon felcserélhető. 

ararris, arsems 'odaáll vhova': son ucinze, zardo vese arast' pefkanzo di polads 
(OM 26). 'M egvárta, míg mindannyian körülállták, majd folytatta...'; vaj krugomganok 
minek sin afsit' (MV 1/155; UP l/153).'Jaj, körülállnák ők bennünket (körénk állnak • 
ők)'. 

god'ams, god'avoms 'kerül vhova, lesz vhol': A tiszta tranzitív, alanyt nem 
vonzó, illetve a passzív ige vonzata hova? kérdésre felelő határozó. Az elsőnél kötelező, 
a másik esetében fakultatív vonzattal van dolgunk. Példaanyagomban kevés prolatívuszi 
példa van - mind a folklórból - , a ki 'út' és a janne 'ösvény' főnevek. A szerkezetek 
elliptikusnak tűnnek, és egy bennük esetleg korábban előfordul mozgást jelentő igére 

19 Mivel az erza és a moksa prolativuszhasználat szempontjából nem mutat számottevő különbséget, a 
moksa igék ismertetésétől itt eltekintek. 
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engednek következtetni: tago ton marto god'ize pokst'an-baban kiiava. kel'me kaimon 
ianneva (UP 7/1,114). 'Ismét az ősök útjára, a hideg sír ösvényére került veled.' 

kePgems 'befér vhova/vmin': A fentiektől eltérően viselkedő ige. A prolatívuszi 
kötelező vonzat itt illatívuszival váltakozhat, használata viszont korlátozott: csak nyílást 
jelentő névszók fordulhatnak elő ebben az esetben: kenkska a kePgiP palkazo (MV 
1/235). 'Nem fért be az ajtón a botja'. 

novoPems 'leereszkedik, lóg': A többi itt felsorolt igétől eltérően itt honnan? 
kérdésre felelő vonzatot is kifejezhet a prolatívuszi szerkezet, s mint ilyen elatívuszi 
szerkezettel helyettesíthető. A prolatívusz e mellett az ige mellett igen ritkán fordul elő: 
sins novoPst' tarkatnen lanza di mat'ed'evst'. 'Leheveredtek az ágyakra, és elaludtak';pet'a 
keped'ize tarkant' cireva novoPez vel't'avks pent'... (OM 62). 'P. felemelte az ágy széléről 
lelógó lepedőt'. 

ozams, ozakSnoms1 'leül ': kavto stol'peva ozakSnoát' (UP 1/85). 'Az asztal két 
végére ültek.' 

ozakSnohu? 'letelepül': vasén ericatne net' tarkatneva ozakSnost'. 'Az első lakók 
ezeken a helyeken települtek le'. 

peznams 'elmerül, behatol, beleváj': son kumanzava peznas modas (UP 3/2, 
230).'Térdig süllyedt a földbe.' 

pizems 'esik (eső)': A fenti szerkezetben csak képes értelemben és kizárólag 
népköltési szövegekben fordul elő, ezért adatközlőim nem voltak biztosak abban, 
helyettesíthető e a prolatívusz más esettel. Logikus lenne a latívusz használata: piíek, 
pizekpizeme suran-ravon nej langa (UP 1/341). 'Ess, ess eső, a Szurára és a Volgára'. 

prams, prakSnoms 'esik, veti magát vhova': tins prado ortant' kavto ionga (UP 
3/2,74). 'Ti vessétek magatokat a kapu két oldalára'. Az utóbbi ige 'töri magárt vki után, 
szerelmével üldöz jelentésben prolatívuszi kötelező vonzattal áll: serin meiel'ga ej 
prakSnit' (MV 2/375). 'Üldöznek engem.' 

pravtoms '(átvitt értelemben) törekszik elérni'. Kötelező vonzata a prolatívuszi 
szerkezet: andat pravtif sl'edganzo (UP 2/125). 'Kérők járnak utána'; kovjort, xrustal't', 
pit'nej „st'enkat" mon arast', a pravtan mel'zast (OM 11). 'Szőnyegeim, kristályaim, 
drága vitrineim nincsenek, nem vágyom rájuk'. 

promoms 'összegyűlik, gyülekezik': narod perkast promÉ (UP 3/2, 165).'A nép 
köréjük gyűlt'. Az ige korpuszomban csak ebben a szerkezetben fordul elő, egyébként 
hová? kérdésre határozó a vonzata. Disztributívuszi használata kérdéses. 

4. A helyváltoztató mozgást kifejező igék mellett prolatívuszi határozó formájában 
jelenhet meg a fakultatív vonzat a következő esetekben: 
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Több cselekvő több különböző hely felé halad (disztributívuszi funkció). 
Ilyenkor a prolatívuszi határozó más latívuszi határozóval is felcserélhető, mindenesetre 
ebben az esetben nem dérül ki egészén egyértelműen, hogy mindenki egy helyre megy-e 
vagy sem, pl.: sin moPit' kudov. - 'Hazamennek.9 Elképzelhető, hogy valamennyien 
együtt laknak, de áz is lehet, hogy külön-külön. De: sin moPit' kudova. - 'Hazamennek.' 
Mindenki máshol lakik. 

- Egy vagy több cselekvő több hasonló helyet keres föl egymás után. Ilyenkor a 
prolatívuszi határozó elatívusz-illatívusz szerekezetű kettős határozóval helyettesíthető. 

- Prolatívuszi határozó fejezi ki azt a nyílást, közeget, felületet amelyen keresztül 
vagy amelynek érintésével a mozgás halad. 

- A rendszeresen ismétlődő mozgást kifejező igék mellett kötelező vonzat 
formájában jelennek meg azok a helyek, ahová rendszeres mozgás irányul. 

A fenti megkötések alól térmészetesen kivételt képeznek a speciális mozgások, pl. 
a forgás. 

árdoms, ardtne'ms 'fiit, halad (jármű); utazik': saranskoiste kudova árdtano. 
'Szaranszkból hazafelé utazunk (ki-ki a saját otthonába)'; ardan vel'eva.'Falvakba 
utazom.'; budapestev ardtano moskov lanka. 'Moszkván át utazunk Budapestre'; 

éijems, őijekínems, éijnéms, éijnekSnems 'fut, szalad': varavant' éijs komnatas 
cejerne. 'A lyukon át befutott a szobába egy kisegér'; son éijs lavkava. 'Elszaladt a 
boltokba'; 

Átvitt értelemben, 'udvarol, csapja a szelet, kedvét keresi vkinek' jelentésben a 
mel'ga névutós szerkezet kötelező vonzat: iPa éijne t'eit'er mel'ga (UP 5/181). 'Ne futkoss 
a lányok után'; koda sin avast vecksiz, koda avast mel'ga éijnit', koda sin urnit', koda sin 
tosnakadii, ist'a son veckese ma/caroh, ist'a éijneze, ist'a urnozo (MV 3/194). 'Ahogyan 
ők az anyjukat szeretik, ahogyan az anyjuk kedvét keresik, ahogyan ők sírnak, úgy 
szeresse ő M-t, úgy kéresse a kedvét, úgy síijon'. 

jakams, jakakSnoms 'vhova rendszeresen jár; jár vhol (elmegy és visszajön)'. 
Jelentése megfelel az orosz xodumb igéének. A prolatívuszi bővítmény kötelező vonzat, s 
a helyek többségét fejezi ki. Bármelyik latívuszi határozóval, illetve elatívusz-illatívusz 
szerkezetű kettős határozóval helyettesíthető: il'a jaka sabrava (UP 6/1, 308).'Ne 
járkálj/ne menj a szomszédokhoz' (A mondat szövegösszefüggés nélkül kétféleképpen is 
értelmezhető.); t'eéi t'ejt'eres jakai inzeva. 'A lány ma vendégségben volt (több helyen)'. 

jakams, jakakSnoms '(átvitt jelentés) udvarol; ápol, gondoz; nyájat terel'. 
Valamennyi jelentésben kötelező vonzat a mel'ga névutóvál alakult szerkezet: supavt 
jakit' maian mel'ganzo (MV 2/542). 'Gazdagok udvarolnák M-nak'; í'e ijeste skamonzo 
jakai vet'e tul'evks mel'ga (OM 6). 'Ettől az évtől egyesül gondozott öt kismalacot'; nogaj 
stada mel'ga son jakaksnoí. (UP1/263) - 'Török nyájat őrzött.' 

jakams-pakams 'jár-kel'. A korpuszban csak prolatívuszi bővítménnyel együtt 
fordul elő, más határozóval vagy határozó nélkül nem. Az adatközlők véleménye 
megoszlik azt illetően, hogy fakultatív vagy kötelező vonzatról van-e szó ebben az 
esetben: jaki-páki bazarrn (MV 5/436).'Jár-kel a piacon'; son jaki-pala perkanzo (MV 
5/316). 'Jár-kel körülötte'. 
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jutams, jutakSnoms, jutnems 'megy, halad': lamo lomant' uct'U'ent'ked'ga jutást' 
(ERS 796). 'Sok ember járt a tanárhoz'; kuncka vid'ganzo keiovov iutit' (MV 7/238). 
'Rajta keresztül Kijevbe mennek' 

kuzems-valgoms 'fel-alá járkál'. Elatívusz-illatívusz szerkezetű kettős 
határozóval helyettesíthető a prolatívuszi vonzat: kuzi-valgi lafkava (MV 2/235).'Boltról 
boltra jár'; 

Piiems-sovams 'ki-be járkál'. A prolatívuszi vonzat elatívura-ütatíy^z 
szerkezetű kettős határozóval helyettesíthető: l'isi-sovi koml'aú-avaá lafkava (UP 1/34). 
'A komló-anya boltról boltra jár'; l'iéin-sovin kudovat (UP 1/}, 128). ']Cí-ltó i ^ l j á l W !jf 
házadban (Hol kimentem, hol bejöttem)'. 1 •••;• ' 

l'ivfams, Pivt'nems 'repül': aiokaja erzan vel'eva l'ivt'deme (UJfl 2/87)-
repülj erza falvakba'; narmunes Pivt'aá val'mava pifes. 'A madár kirepült az ^bjafapy^ 
kertbe'. 

• i . • •• 
mol'ems, moPekSnems 'megy': inzetne mol'st' svad'bastont' kudova. 'A vepd£gek 

hazamentek az esküvőről'; [ 

mol'ems, mol'ekSnems '(átvitt értelemben) egyetért; s?ó(,fpga<J'. yalamenpyi 
jelentésben kötelező vonzat a mel'ga névutóval alakult szerkezet: kunsolicqjpe mtfl'fy' 
korticant' mel'ga (ERS 388). 'A hallgatók egyetértettek a ^szé^vel ' ; ejkqksoS irtqPl 
avanzo mel'ga.'A gyerek szót fogad az anyjának'; a st'ako pryyej .¡pmafit' fcQFtft': ipeliga 
mol'at, lamo a mujat (OM1Ű6). 'Nem hiába mondják az okosa^: n̂ r tál ppg^aék^oy vagy, 
nem sok mindent találsz'. •" i 

sirgams 'elindul': sin sirgast'kudova. 'Elindultak hazafelé'. 

sradoms, sral'ems 'szétszéled'. Csak többes számú vagy betegség, fájdalom, 
érzelem jelentésű Sg alannyal, a prolatívuszi vonzat latívusszal vagy illatívusszal való 
helyettesítésére vannak szórványos példáink, mindenesetre jellemzően nem ezek az 
esetek fordulnak elő: sradit' es kuduvast (MV 8/8). 'Szétszélednek házaikba'; kudova 
sradit' (MV 5/64). 'Mindannyian hazamennek'; kudova sral'it' (MV 6/90). 'Hazamennek 
(hazaszélednek)'. 

tujems, tujekSnems, tuksnoms 'elmegy, elindul, útnak ered': svad'bas asarc, 
svatne-kudatne tuát' es kuduvast (MV 2/137). 'A lakodalomnak vége lett, a násznép 
hazament'; tujin sisem bazarga (MV 2/126). 'Elmentem hét vásárba'; tu§ ortava ul'cav. 
'Kiment a kapun az utcára'. 

Külön kategóriába sorolom azokat az igéket, melyek önmagukban már a mozgás 
irányát is kifejezik. 

Sarams forog, fordul, kering, körbejár vmit'. Az ige jelentéséből adódóan csak 
meghatározott névutós szerkezetekkel fordul elő: cin mel'ga cari (UP 4/189). 'Arra forog, 
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amerre a nap'; modas éari és perkanzo. 'A Föld saját tengelye (saját maga) körül forog'; 
t'e tatar éari kevtnen perka (UP 3/2,253).'Ez a tatár körüljáija a köveket'. 

A őarams átvitt értelemben használatos 'udvarol, hízeleg' jelentésben, a perka 
névutós szerkezét ezért itt kötelező vonzat: mon zarsija perkast éariú (OM 114). 
'Udvaroltam valameddig nekik'. 

Az alábbi két ige esetében a prolatívuszi bővítmény azt a nyílást fejezi ki, 
amelyen át a mozgás lezajlik. 

Viiéms, l'iéekinems 'kijön, kimegy': val'mava Visi kudostö, son orta alga 
kardajste (MV 5/246). 'Az ablakon át megy ki a házból, a kapu alatt az udvarból'; l'iian 
kenkSka (MV 6/198). 'Ajtón megyek ki.' 

sőváms sovakinoms 'bejön, bemegy': minek ortavant' sovakinos (UP 7/1, 188). 
'Bejött a kapunkon.' 

5. A mentális tevékenységek igéinek - egyebek mellett — jellemző bővítménye a 
prolatívusz, különösen a kuvalma, langa és a mel'ga névutóval alakult szerkezetek. 

aríénis1 20 'gondolkodik'. Az intranzitív szerkezetekben 4 gondolkodás tárgyát 
prolatívuszi névutós vagy ablatívüszi vonzat fejezi ki, a tranzitív szerkezetekbne pedig 
tárgy. Az első esetben fakultatív, a másodikban kötelező vonzattal van dolgunk. 
Fakultatív vonzatként használatos a visszaható névmás prolatívuszi alakja, valamint 
annak a jutkova, potmova névutókkal alakult szerkezetei képes helyhatározói 
funkcióban: karmait' baskirt t'e t'everit' langa es potmovast arseme. 

ar'iems2 'gondol'. A gondolkodás tárgyát prolatívuszi névutós szerkezet vagy 
ablatívüszi alak fejezi ki az intranzitív szerkezetekben, s ezek megfelelnek a tranzitív 
szerkezetek tárgyának. A tranzitív szerkezetekben a fakultatív vonzat nem tehető ki. 
Fakultatív vonzatként használatos a visszaható névmás prolatívuszi alakja, valamint 
annak a jutkova, potmova névutókkal alakult szerkezetei képes helyhatározói 
funkcióban: nejke kevkst'sa vit'an, kemevt'ema sonse, mezd'ejak berand'e kuvalman il'azo 
afie (OM 47). 'Rögtön megkérdezem V-t, meg kell győznöm, hogy semmi rosszat ne 
gondoljon rólam. 

baslavams, cant'ams 'megáld . Mindkét ige esetében a célhatározói fakultatív 
vonzatot fejezi ki prolatívuszi alak. A célhatározó általában szabad határozó, mivel 
azonban nem tipikus kifejezőeszköze a prolatívuszban álló névszó, valamint ilyen 
alakban csak e mellett a két ige mellett fordul elő, úgy látom, fakultatív vonzatnak kell 
tekintenünk. Az infinitívusz nominatívuszi alakjával és optatívuszban álló igei állítmányt 
mellékmondattal helyettesíthető. Valamennyi ide tartozó példa a folklórból származik: 
baslavamak moskov bajaga vaigel'ga (MV 2/452). 'Áldj meg, hogy olyan legyen a 

20 A dumams igét itt nem tárgyalom külön, mivel ún. fölösleges idegen szó a mordvinban, hiszen minden 
tekintetben megegyezik az arsems-sze\. 
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hangom, mint a moszkvai harangoké'; baslavamak, niske paz, kurgopotso vaieel'ga. kel' 
pirava valneva (UP 6/1, 61). 'Áldj meg, Nyiske isten, hogy a számban hang legyen, a 
nyelvem hegyén szó legyen'. Egyéb: baslavimiz astomo (MV 2/452). 'Áldjatok meg, 
hogy jól éljek'; baslavamak, ul'eze vajgel'em moskov bajagan kond'amo. 'Áldj meg, hogy 
olyan legyen a hangom, mint a moszkvai harangoké', őaiít'ak praso prevneva kafto vani 
sel'meva kafto mari pil'eva (MV 6/30). 'Áldj meg, hogy ész legyen a fejemben, áldd meg 
két látó szememet, két halló fülemet'; őant'imiz ton eramga (MV 6/30). 'Áldjatok meg, 
hogy jól éljek'. Egyéb: éant'imizßak eramo (MV 2/452). 'Áldjatok meg, hogy jól éljek'; 
éant'imiz, kadik erazan parste. 'Áldjatok meg, hogy jól éljek'. 

etialdoms kér, könyörög. A célhatározói fakultatív vonzat mely kis(e) névutós 
szerkezettel helyettesíthető: enaldtano ikel'enze ton kuvalma (OM 13). 'Kéréssel 
fordulunk hozzá az érdekedben'. 

kavtoldoms 'kételkedik'. Az ige mellet kuvalma névutós célhatározói fakultatív 
vonzat áll: strojican t'even kuvalmaiak te skas kavtoldan (eravi-aras son mon turtov) 
(OM 25). 'Abban is kételkedem most is, hogy építőmunkásnak kell-e lennem'. 

keriardoms, kenarksnoms 'örül'. A fakultatív vonzat a prolatívuszi névutós 
szerekezeteken (kuvalma) kívül datívusszal és illatívuszi névutós szerkezetekkel is 
kifejezhető: kenards vesemen kuvalt. 'Mindennek örült'; kedarkSnipraxin t'en kuvalma 
(OM 50) 'P. őrül ennek'. 

mel'avtoms 'aggódik'. A kuvalma névutós fakultatív vonzat kis(e) névutós 
szerkezettel helyettesíthető: koda mel'avti gosudarstvas kuvalmanok ... (OM 136). 
'Hogy aggódik értünk az állam ...'. 

oznoms 'imádkozik'. A kuvalma névutós fakultatív vonzat kis(e) névutós 
szerkezettel helyettesíthető: oznin pazohieh sumbracin kuvalma. 'Imádkoztam az 
istenhez egészségért'. 

paloms '(átvitt jelentésben) vágyakozik vmi után'. Kifejezésekben fordul elő, 
ahol a két prolatívuszi kötelező vonzat egyike inesszívusszal helyettesíthető: coraá pali 
sed'eiea (sed'eise) mozi i'ejt'er mel'za (MV 2/148-149). 'A férfi szíve szép leányokra 
vágyik'. 

pel'ems-meFavtoms 'aggódik'. A kuvalma névutós fakultatív vonzat kis(e) 
névutós szerkezettel helyettesíthető: „meks ist'a pePa.t-mePa.vtat kuvalmanok (kisenek ) 
(OM 27) ? 'Miért aggódsz így értünk?' 

prost'ams 'megbocsájt, megkegyelmez'. A fakultatív vonzatot valamennyi 
példamondatomban prolatívuszragos névszó fejezi ki, mely a kuvalt és a koras 
névutókkal alakult szerkezettel, valamint inesszívuszragos névszóval helyettesíthető: 
proét'ikpraso-cerga, ast'i mel'ga 'Verzeihe ihr, was ihr Kopfhaar, ihren beständigen Sinn 
anbetrifft' (MV 3/64). 
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sffdáms 'ismer'. Az ige állandó határozóját kuvalma névutós szerkezet fejezi ki: 
zéróiéit'kuvalt. t'akanaj, sodit'in (UP 7/1,318). 'Hősiességedről ismertelek, gyermekem'. 

Éudöins 'szid, átkoz'. A Patiens-t a prolatívuszragos névszón kívül kuvalma vagy 
korás hévüiós szerkezet fejezi ki: t'at'at sudirizit' caci suruva (MV 7/4.22). 'Apád 
megátköztá a növő gabonádat'; sudovl'it'n, a jato, kardajse skot'inant' kuváÍmaf(<sÍ(oi'inant' 
köras) (MS 231). 'Elátkoznám, ellenség, az udvarban lévő állataidat'. 

íőskóvSmS 'bánkódik'. A mel'ga, kuvalt, kuvalma névutók egyrimássáé és a kis(e) 
névutóVál szabadon felcserélhetők: il'a toskova mon mel'ga (UP 6/1, 309). 'Ne bánkódj 
utánam.' • 

veőkems 'szeret'. A tulajdonságot kifejező tekintethatározó prölátívúszbah áll: 
mon véőkah i toni pil'gen calgavtkalgavtka, kavtine sel'men, baldus, vahuvtka (MV 
1/381). 'Szeretem, B., a lábad járását, a két szemed nézését is'. 

viíá'éms 'szégyenkezik'. Az okhatározói fakultatív vonzatot kuvalma vágy kis(e) 
névüfós szerkezét fejezi ki: ux, urozőinen kuvalma, pajstomocinefi mon kise viitPil'in 
püro lomünd'e (UP 6/1, 91-92). 'Ó, árvaságom miatt, boldogtalanságom miatt 
szégyenkeztem a jó emberek előtt'. 

lalkóvams 'sajnál, bánkódik'. Állandó határozói fakultatív vonzat mel'ga vagy 
kise névutós szerkezettel fejezhető ki: mon zalkovazan ton mel'ga (UP 6/1, 3Ö9). 
'Bánkódom utánad'. 

6. A lelki, testi változások, tulajdonságok igéi mellett a lelki, tésti tulajdonságot 
kifejező eredmény- vagy tekintethatározó áll prolatívuszban, s koras névutós szerkezettel 
helyettesíthető. 

god'avoms 'sikerül, lesz vmilyen'. Egy példa van rá a korpuszban, mégpedig 
folklórszövegből, ez alapján nem lehet eldönteni, fakultatív vagy kötelező vonzattal van-e 
dolgunk, de a hasonló jelentésű udalams igével egybevetve valószínűleg az utóbbi 
lehetőség mellett kell döntenünk: az god'av prevga sodavkska (MV 7/420). 'Nem sikerült 
ész, értelem tekintetében. (Gyenge felfogású volt)'. Az igének ezt a jelentését egyébként 
a szótárak sem említik. 

udalams, udalakSnoms 'akarata ellenére vmilyené válik, vmilyen jó tulajdonságra 
tesz szert'. Kötelező vonzat: udalassel'me varstavtka (UP 2/154). 'Sikerült szeme nézése 
tekintetében (szép a tekintete)'. 

veékevems 'tetszik'. Fakultatív vonzat: veékeveze son tonei kortaftka. 'Tessék 
neked a beszéde'. 

7. A vminek vhová helyezéséi, dobását kifejező igék abban az esetben, ha egy 
nagyobb felület beborításáről, pontról pontra befedéséről van szó. Ilyenkor a prolatívuszi 
határozó szabadon váltakozhat a többi latívuszi határozók valamelyikével. 
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acams 'leterít, szétterít'. Fakultatív vonzat: acasiz t'iksetnen mastorza (MV 3/24). 
'Szétterítik a füvet a földön'. 

aravtoms, aravtnems 'helyez, állít'. Kötelező vonzat: meks eiit' aravto knigatnen 
lavsa langa? 'Miért nem raktad fel a könyveket a polcra?' 

cavnoms 'tesz, szúrással, ütéssel felerősít'. Csak prolatívuszi kötelező vonzattal 
fordul elő anyagomban: ad'ado jalgat ad'ado pize lugava jakamo, gornipov cecan 
kockamo, keramo lanza cavnomo (MV 1/420). 'Gyertek, barátnőim, gyertek a mezőn 
járkálni, virágot szedni, a frufrunkra tenni'. 

kajams, kajsems 'dob, vet hajít; önt'. A hova? kérdésre felelő fakultatív vonzat 
csak abban az esetben fejezhető ki prolatívuszi alakkal ha a helyek többségét fejezi ki 
(disztributívuszi funkció), vagy ha az objektum olyan, hogy pontról pontra befedhet 
valamit. Ritkán fordul elő ebben a funkcióban, gyakoribbak az egyéb latívuszi határozók. 
Prolatívusz fejezi ki azt a nyílást, közeget, amelyen keresztül az eldobott tárgy mozog: 
kajas vina hutilkaslo stopka(the)va. 'Az üvegből bort töltött a poharakba'; sajize 
plascenze, kajize ked' pevanzo (OM 218). 'Fogta/levette a kabátját és a kezére vetette'; 
kirgavat kajan sijan krost (UP 6/1, 318). 'A nyakadba ezüst keresztet dobok'; ion a 
karmai mazi langa vannomo, kuja langa sel'met' camat kajseme (MV 5/488). 'Nem fogod 
a szépeket megnézni, szemedet a kövérekre vetni; 'kardajstení kajas val'mava parcej 
kesak. 'Az udvarról az ablakon át bedobott egy selyemgombolyagot.' 

lacems 'elhelyez, tesz vmit vhova'. Csak Pl O állhat az ige mellett, a prolatívuszi 
kötelező vonzat latívuszival és illatívuszival helyettesíthető: hal'aska prava loman praí 
lacan (UP 1/293). 'A rácsok tetejére emberfejeket rakok'. 

lad'ams, lad'aksnoms, lad'sems 'tesz vmit vhova'. Kötelező vonzat: udalgan 
lad'as sijan stul (MS 44). 'Egy ezüstszéket tett mögém'. 

nurt'ams 'tölt vmit'. Fakultatív vonzat: kul'asov panzize ved'ení', nurt'ize stopkava 
(OM 141).'K. kinyitotta a vizet, és kitöltötte/széttöltötte a poharakba'. 

orSams 'felvesz vmilyen ruhadarabot'. A hóval kérdésre felelő fakultatív vonzat 
langa és langs névutós szerkezettel fejezhető ki: t'etkan od'ezatnen langan orcasiú (UP 1 
/2, 275). 'Apám ruháit magamra veszem'. 

putoms, putnems 'tesz, rak vmit': ki cireva putan ksnavt (UP 5/203). 'Az út 
szélére borsót teszek'. 

vackams 'tesz, rak vmit': taradza vackinze (UP 1/2, 145). 'Ágakra rakta őket'. 

valoms, valnoms 'önt vmit': son sajize kusl'atnen di pravanzo valiníe (UP 8/249). 
'Megfogta a kiszelt és a fejére borította'. 
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8. A szállítást, mozgatást kifejező igék mellett akkor állhat prolatívuszban a 
vonzat, ha az egyes vagy többes számú ágens több hasonló helyet keres fel terhével. 
Valamennyi latívuszi határozóval helyettesíthető. 

kandoms, kantVems 'visz, hord ': sin covorit' beton di kantáit' sonze cuvoz 
lat kova (OM 135). 'Betont kevernek, és széthordják a kiásott gödrökbe'. 

kucoms, kuénems '(el)küld': kucca poks vel'eva sadova (MV 7/102). 'Nagy 
falvakba küldöm'. 

noldams 'enged, küld, hajt ereszt': t'eci noldasamií bol'nicaslo kudova. 'Ma 
hazaengednek minket a kórházból'; t'eci noldasa kudoslo lavkava. - 'Ma elengedem őt 
othonról a boltokba' 

panems, pansems: 'hajt, terel, zavar': mon panija stadant'paksava. 'A mezőkre 
hajtottam a nyájat'. 

Az ige 'üldöz, kerget vmit', 'udvarol vkinek', 'utánoz vkit' jelentésben mel'ga 
névutós szerkezettel kifejezett kötelező vonzattal rendelkezik: kavto mel'ga panat, 
vejkejak a kundat (MV 6/222). 'Ha kettőt üldözöl, egyet sem fogsz meg'; coras pani 
l'eil'erent' mel'ga. 'A férfi udvarol a lánynak'; mon id'i mel'gan pani sazorom (MS 243) 
'Van egy húgom, aki engem utánoz'. 

sajems 'magával visz ('elönt, eláraszt' jelentésben is)': avam vid'este korti, meks 
prevgat t'en a sajsak (OM 152)?'Anyámnak igaza van, miért nem fogod föl (tkp. miért 
nem veszed eszedbe)?'; kor sajize norov avan sed'ejga (MV 5/74).'Bánat öntötte el a 
Gabonaanya szívét'. 

uskoms 'szállít, visz, húz, cipel': poks kijava, poks vel'eva uskovl'imim (UP 
2/137). 'Nagy úton, nagy falvakba cipelt volna engem.' 

Külön alkategóriát képeznek a valmi dugását, húzását jelentő igék, melyek mellet 
a prolatívuszi bővítmény azt a nyílást fejezi ki, amelyen át a tárgy, testrész stb. elmozdul: 

l'ivt'ems 'kihoz, kivisz; kinyújt, kidug': cut'ked'e l'ivt'iíe pranzo val'mava (OM 
80). 'Egy kissé kidugta a fejét az ablakon'. Az O szemantikájától függően fakultatív vagy 
kötelező vonzat a nyílást kifejező bővítmény, a fenti példában kötelező. 

navams 'kinyújt, kidug': naviza pranza val'mava (MV 3/220). 'Bedugta a fejét az 
ablakon'. Fakultatív vonzat a nyílást kifejező bővítmény. 

targams 'húz, előhúz, kihúz'. Nyílással rendelkező dolgokat jelentő névszók 
esetében Az ezt.kifejező vonzatot prolatívuszragos névszó fejezi ki: cejeres targiie ksinl' 
varavant' malazonzo. - 'Az egér a lyukon át odahúzta magához a kenyeret.' 

Az igének 'kihímez vmit vhány helyen' jelentésben a folklórban mindig kötelező 
vonzata a prolatívuszi bővítmény: kotova targaz sinstpal'ast (MS 51). 'Hat hímzés van az 
ingükön.' 
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tongoms 'dug' A nyílást kifejező fakultatív bővítmény prolatívuszban áll: 
aíaksoní sed'ejes ez kird'e, val'ma kraiza tongizepranzo (UP 3/2, 11). 'A kakas nem bírta 
tovább, kidugta a fejét az ablakon'. 

9. Az ütést, vágást, vmi megfogását, megérintését kifejező igék jellemző 
bővítménye a prolatívuszi határozó (rendszerint fakultatív vonzat), mely azt a pontot 
fejezi ki, amelyre a mozdulat irányul. 

cavoms1, cavnoms' 'üt, ver ': pil'ze langa cavimiz (UP 2/330). 'Ütötték a 
lábamat'. 

eskems 'megüt, csap': pra kunskava eSkinzet' (UP 7/1, 188). 'Megütött téged a 
fejed közepén'. 

A prolatívuszi vonzatot mindkét fenti ige esetében illatívuszi helyettesítheti (vö. 
m .fejbe ver vkit). 

kerams 'vág, üt': moda jozova somé kertnek (MV 6/16). 'A földnél vágtuk ki'. 

kundams, kundéems 'megfog, megragad': A prolatívuszi fakultatív vonzat 
ablatívusszal váltakozhat: surkske langa kundimim (MS 267). 'A gyűrűmnél fogva 
megfogott'. 

pokarams 'vájkál, turkál, kapirgál'. Az intranzitív szerkezetben a hol? kérdésre 
felelő határozó kötelező vonzat, kifejezőeszközei: prolativusz- vagy inesszívuszragos 
névszó: avaks poksari sorne tütkova (MV 1/55). 'A tyúk kapirgál a szemétben'. 

porksams '(szét)ver, összetör ': kuva, kuva porksid'iz? ojminem, boka langa. 
boka langa moksnaso, sed'ejnem, pil'ge langa, nil'fze langa palkaso (UP 8/82). 'Hol 
ütöttek? Lelkecském, az oldalamon ököllel, szivecském, a lábamon bottal'. 

scupams 'tapogat vmit': uzo, avakaj, sernet'kuvalt st'upatan (UP 7/1, 55). 'Várj, 
anyám, végigtapogatom a tested' 

scupams-kapams 'tapogat, tapogatózik'. Az intranzitív szerkezetek fakultatív 
vonzata megfelel a tranzitív szerkezetek tárgyának: scupan-kapan es zeptheva (ERS 
769). 'Végigtapogatom a zsebeimet'. 

tokams, toksems 'megérint, megüt, eltalál, megmar'. Az intranzitív 
szerkezetekben a prolatívuszi határozó kötelező, a tranzitív szerkezetekben pedig 
fakultatív vonzat. Mindkét esetben illatívusszal helyettesíthető: son tokás peke langa. 
'Megérintette a hasát'; son tokize t'ejt'erent' ked'langa. 'Megérintette a lány kezét'; kopor 
kunckava toksiie (MV 6/214). 'Megütötte a háta közepén'. 

vackod*ems, vackojems 'üt, csap'. A tranzitív szerkezetekben a prolatívuszi 
bővítmény fakultatív vonzat, az intranzitívokban pedig kötelező: ahtsak kánd'irs son 
ctskijd'ams porikt' vcilf, koda vackkitsa món sonza mcid' satut üzda camat' nanza (MV 
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3/300). 'Alig lépte át a küszöböt, én már az arcába is ütök a mézléppel'; vaőkod'ems 
moksnaso stot langa (ERS 114) 'ököllel az asztalra csap'. 

vad'aSams 'simít, simogat'. A prolatívuszi bővítmény fakultatív vonzat: vana 
meze, od cora-paroci, - vad'aSize kut'mefe langa rav-zold'amon at'as (UP 3/2, 205). 'Nos 
hát, te kedves fiú - simogatta meg az öreg R.-Zs. hátát'. 

10. A vmi adását, szétosztását kifejező igék mellett alosztályspecifikus vonzat, a 
többes számú kedvezményezett kifejezője. Mint ilyen, datívusszal helyettesíthető. 

javSems 'szétoszt': umarnende poks rod'na langa javSesín (MV 2/339). 'Az 
almáit szétosztom a nagy nemzetségnek'. Ritkán fordul elő az alábbi szerkezet: 
modatnen, fermatnen eskast javSema lomanienen (OM 83). 'A földeket, a gazdaságokat 
szét kell osztani az emberek között'; modatnen, fermatnen eskast/esest langa javsema 
lomanienent lomaninen langa.'A földeket, a gazdaságokat szét kell osztani az emberek 
között'. A legutolsó példa jólformált mondat volta vitatható. 

maksoms 'ad, ajándékoz, kölcsönad, elad'. Az ellenértéket kifejező vonzat -
mindig a pit'ne 'ár' szó - prolatívuszban áll, de kis(e) névutós szerkezettel is 
helyettesíthető: narodohi ked'ga, ol'a, maksiníit' (UP 2/20). 'A nép kezébe adtak téged, 
hatalom'; te t'el'evizoront' maksiíe monem pete pit'neva. 'Féláron adta nekem ezt a 
televíziót'. 

11. A beszéd igéi mellett a hallgatót vagy a beszéd tárgyát - ez utóbbit csak az 
intranzitív konstrukciókban - fejezheti ki a prolatívuszragos alosztályspecifikus vonzat, 
még pedig abban az esetben, ha többes számú alakkal vagy embercsoportot jelentő 
gyűjtőnévvel van dolgunk. Szabadon váltakozhat a datívusszal. Ha a hallgatóságot egyes 
számú alak fejezi ki, a prolatívuszi határozó nem jelenhet meg a mondatban. Prolatívuszi, 
illetve inesszivuszi határozó fejezi ki a hírközlés eszközét, csatornáját21. 

javoVavtoms 'közöl, elmond': javol'avtiíe rod'na langa (MV 2/218). 'Elmondta a 
nemzetségének'. 

jovtams, jovtnem 'elmond': jovtiie éuvazga tatarga (MV 2/489). 'Elmondta a 
csuvasoknak, tatároknak'. 

A következő két ige mellett a társhatározó a visszaható névmás prolatívuszragos 
alakjával, valamint potmova névutós szerkezettel fejezhető ki, ha a beszélő és a hallgató 
azonos. Ellenkező esetben a visszaható névmás ragos alakján kívül a jutkova névutó 
használható, de csak akkor, ha az alany többes számban áll. Egyesszámú alany esetén a 
marto névutóval alakult szerkezetek helyettesíthetik. 

31 Ebben esetleg - és talán a votják megfelelőben is - az orosz 'roBopHTb no Tejie(t>OHy'-féle szerkezetek 
tükörfordítását láthatjuk. 
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kortams, kortnems 'beszél, beszélget': sori vesen langa berahste korti. 
'Mindenkiről rosszat beszél'; sin es jutkovast tori langa kortast'. 'Ok rólad beszéltek 
maguk között.' 

lad'ams, lad'akSnoms, lad'sems 'megbeszél'. A beszédtémát nem fejezheti ki 
prolatívuszragos alak, mivel az ige tranzitív: eskust lad'iz: satit' nil'etnejak (OM 88). 
'Megegyetnek abban/Úgy dönöttek, hogy a négy is elég'. 

mefems, mefnems 'nevez vmit vminek'. Fakultatív vonzatként udalga névutós 
szerkezet fordulhat elő: sond'enze mernit' udalga "d'el'egatka " (OM 79). 'A háta mögött 
csak képviselőnőnek csúfolják'. 

12. Az érzékelés, észlelés igéi mellett prolatívuszi bővítmény - ragos N vagy 
langa, kuvalma névutós szerkezet - fejezi ki az ismertetőjegyet, s prolatívuszi alak fejezi 
ki azt a közeget, nyílást is, amelyen keresztül az érzékelés történik. 

javoms 'megkülönböztet, felismer'. A prolatívuszi fakultatív vonzat inesszívusz-
szal, illetve névutós szerkezetekkel helyettesíthető: avatnen iutksto son seske javize 
sodaviks lomanenze kortamovanzo. 'Az asszonyok között rögtön felismerte az ismerősét 
a beszédéről'. 

marams 'hall, meghall'. Az intranzitív szerkezetben a kötelező, a tranzitív 
szerkezetben pedig fakultatív vonzat. A langa, kuvalma névutós szerkezet ablatívusszal 
vagy ejste névutós szerkezettel helyettesíthető: t'ust'a maros son langanzo'kuvalmunzo. 
'Ty. hallott róla'. 

Az ige 'hallás alapján felismer vkit' jelentésben csak folklórszövegekben fordul 
elő korpuszomban, prolatívuszi vonzata más szerkezettel nem helyettesíthető: maramak, 
avakaj, maramak kurgo potso vaigel'ga, kel'prinese valneva (UP 7/1, 146). 'Halld meg 
anyám, torokból jövő hangomat, nyelvem hegyéről jövő szavamat'. 

mafavoms 'hallatszik'. A prolatívuszban álló fakultatív vonzat latívusszal is 
kifejezhető: vasolga maravs slavazo (UP 1/2, 227). 'Messzire hallatszott a híre'. 

nejems 'lát, ellát'. Az első szerkezetben - a mozgást jelentő igékhez hasonlóan -
a prolatívuszi esetben álló névszó jelentése 'nyílás, közeg'. A második szerkezetben a 
prolatívuszi szerkezetet latívuszi helyettesítheti: pal'atne val'mava nejiz (UP 3/2, 138). 'A 
nővérei az ablakon át látták'; kuva neji sel'mehek, sija satozo ked'enek (MV 6/104). 
'Ahová a szemünk ellát, odáig érjen el a kezünk.' 

Az ige 'látás alapján felismer' jelentésben prolatívusszal vagy koras névutós 
szerkezettel kifejezett kötelező vonzatot kíván maga mellé: kul'asov sel'me krajse varstas 
kuzovatkinen cacos, ¿eke bazas cama l'icava nejems, kodamo jozozo... (OM 99) 'K. a 
szeme sarkából nézte K. arcát, mintha az arcából akarta volna kitalálni, milyen a 
hangulata...'. 
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primet'ams 'észrevesz'. A prolatívuszi szerkezettel kifejezett fakultatív vonzat 
koros névutós szerkezettel helyettesíthető: prímet'atan, kakinem, vid'e kil'ej serneva (UP 
7/1, 292). 'Gyermekem, sudár nyírfa termetedről veszlek észre'. 

red'ams 'meglát, észrevesz'. Az ige fakultatív vonzata prolatívuszon kívül 
inesszívuszban vagy elatívuszban állhat: langozonzo vanomsto pjotr ivanovic vesemeva 
red'i, koda lakaz laki glavbuxon potmozo. (OM 89). 'P. I. a könyvelőre tekintve 
mindenből látja, hogy az milyen erősen fel van indulva (forrva forr a bennseje)'. 

red'avoms 'felismerszik, megismerszik '. A kötelező vonzatra vonatkozó 
megkötéseket ld. az alapigénél: seri korava beran ava red'avi (MV 5/442). 'Arról ismerni 
fel a rossz asszonyt'. 

sodams 'felismer', sodavoms 'felismerszik'. Ld. a red'ams- red'avoms igepárt: 
avaj, sodamak sodamak da lonsií t'ejeft' pal'ava. (MV 2/499) 'Ismerj föl, ismerj föl 
anyám, a magad készítette ingemről'; sodavan-aras tonet' gajgi bajaga vajgel'gal 
'Felismersz-e zengő harang-hangomról?' 

vanoms, vannoms, vanoksnoms; varstams, varStakSnoms 'néz'. Az ige mellett 
'figyel, ellenőriz' és 'őriz, véd, vigyáz' jelentésben a mel'ga névutós szerkezet kötelező 
vonzat. Fakultatív vonzata a szintén prolatívuszban álló, 'közeg, nyílás' jelentésű névszó: 
vani val'mava ul'casto. 'Az ablakon át benéz az utcáról'; mon mel'gat vannomo karman 
(UP 3/2, 68). 'Nézni fogom, ahogy elmész'; mon serinet' kuvalt vaj vanan (UP 7/1, 78).-
'Végignézek a testeden'; mel'gat a vanind'erat, nejgak apak vid'e tarkát kadnokSnat (OM 
150). 'Ha nem figyel rád az ember, most is bevetetlenül maradnak egyes helyek utánad'. 

6. 4. Az erza-mordvin prolatívusz mint szabad határozó 

6. 4.1. Helyhatározó 

A prolatívuszi alakok a leggyakrabban szabad helyhatározói funkciót töltenek be 
a mondatban. Használatuk azonban mégsem annyira „szabad", mint ahogyan azt az 
elnevezés sugallja, hol? kérdésre felelő prolatívuszi helyhatározó - és csak az - ugyanis 
csak mozgást jelentő igék mellett állhat (ilyenkor a mozgás lefolyásának helyét, útvonalát 
jelzi), illetve a statikus igék mellett akkor, ha a cselekvést egyszerre több cselekvő hajtja 
végig több helyen, vagy ha a mondat alanya olyan tárgy, dolog, személy, amely egy 
nagyobb kiterjedésű dolgot pontról pontra befed. 

1. A prolatívuszragos névszó lehet egyenes vonalú, egyszeri mozgást jelentő ige 
szabad helyhatározója. Ilyenkor kifejezheti azt a helyet, amelynek felületén, annak 
irányával megegyezően megy végbe a mozgás. A határozó ezekben az esetekben 'út; 
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utca, ösvény, part ', vagy egyéb, hosszú felület jelentésű névszó: sadojat'a tih mastor alga 
kiiava (MV 5/304). 'Gyertek földalatti úton'. 

Nem mozgást jelentő igével is állhat, ha az ige szemantikájában a mozgás képzete 
valahogyan mégis megvan: ton ancak puvak suro-berokka (MV 1/450). 'Csak a Szura 
partján fújj (végig)'. 

2. Ugyanebben a funkcióban nem utat jelölő névszóval kifejezett helyhatározó is 
állhat prolatívuszban, ha a mozgás valamely közegen, területen - erdőn, falun, mezőn stb. 
- (át) folyik le: menel'ga ton ardat (MV 5/90). 'Az égen hajtasz'. 

6. 4. 2. Időhatározó 

Ide tartoznak a zardo? 'mikor?' kérdésre felelő időhatározók. Az időhatározót a 
mordvinban leggyakrabban helyjelölő esetek fejezik ki. Valamennyi erza-mordvin 
helyjelölő eset alkalmas időviszonyok kifejezésére, pl.: 

1. elatívusz: t'e ijeste 'az idén', janvaren 1-ce ciste 'január l-jén', ineciste 'húsvétkor' 
stb.; 

2. illatívusz: obeds 'délig', t'ecis 'máig' stb.; 
3. inesszivusz: janvarenpese 'január végén' stb.; 
4. ablatívusz: cid'e cis 'napról napra'. 
5. Prolatívusz: 

copodava (copoda 'sötét'): lusminav sin packod's copodava (OM 208). 'Este 
(sötétben) érkeztek meg Lusminába.' 

peva {pe 'vég'): ci'ne'n peva kece t'evnem hadija (MV 5/448). 'Egész nap 
hanyagoltam a kézimunkámat'; kafton peva apak usto kudinet' (MV 5/448). 'Két napja 
nincs befütve a házad'. 

pingeva (pinge 'idő'): vaj sed'ikel'e kezer pingeva uk sed'ikel'e kezer skava eramos 
ulnes ist'amo paro (MV 5/28). 'Ó, ezelőtt, a régi időkben, jaj, ezelőtt a régi korokban az 
élet olyan jó volt'; nejen pingeva ton porán corat'neste curosto vastovat ist'amo marto 
(OM 70).'Manapság a te korodbeli fiúk között kevés ilyet találsz (kevés ilyennel 
találkozol)'. 

Skava, porava (ska, pora 'idő'): t'eke marto vejse l'ed's mel'ezenze t'eci obed 
porava zoofexknikent' marto kortnemanzo (OM 46). 'Ezzel együtt eszébe jutott a ma 
délben az állatgondozóval folytatott beszélgetése'; narmunt' mórit' tundon skava (UP 
5/176). 'Madarak énekelnek tavasszal'. 
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zorava "hajnalban, pirkadatkor': vasence valskent' l'iss zorava (UP/3/2, 76). 'Az 
első reggelen hajnalban jött ki'. 

A prolatívuszban álló névutók közül a következők fejezhetnek ki időhatározót: 
kuvalma/kuvalt "hosszat', kunskava "közepén' langa '-n/-on/-en/-ön', malava 
'közelében'. A névutós szerkezetek alapszava csak napszakot, évszakot, időszakot 
kifejező főnév lehet. 

kunskava (kunska 'közép'): ven kunskava sovaksnost' (UP 1/2, 130). 'Az éjszaka 
kellős közepén mentekbe'. 

kuvalma ('hosszat'): cin kuvalma karmavtik pize t'akant' vanomo (UP 1/281). 
'Nappal őriztesd vele a kisgyermeket'. 

langa ('-n/-on/-en/-ön'): sekcijat'nengak ul'i koso jutavtoms: kulturan kudoso, 
skolan fizzalso, kona coksne langa jalateke erseksni cavo (OM 130). 'A szakköröket is 
van hol megtartani: a kultúrházban, az iskola tornatermében, amely esténként úgyis üres'. 

6. 4. 3. Okhatározó 

Az okhatározó kifejezőeszközei az erza-mordvinban igen változatosak: 

1. Ragos névszó (Abl.): snamodont'patkon prevenze carakadst' (Koljadenkov 
1954,229). 'A dicsérettől P. esze egészen megzavarodott.' 

2. Particípium: verev vanoz sel'mem lumaskads (Koljadenkov 1954, 229). 
'Felfelé nézve (a felfelé nézéstől) elhomályosult a szemem.' 

3. Ritkábban határozószó: meks a saí? 'Miért nem jössz?'; seks a san. 'Azért 
nem jövök'. 

4. Névutós szerkezet: a prolatívuszi kuvalma, kuvalt névutókkal, kise, koras 
névutókkal: Ion kuvalt sarazoskak vana seimevtéme kadovs (UP 3/2, 29). 'Miattad a tyúk 
is, ím, szem nélkül maradt'; vesemes l'iss od mat'emat'iken kuvalma (OM 220). 'Az egész 
az új matematiktatanár miatt történt'. 

* 

6. 4.4. Célhatározó 

1. Ragos névszó: monjakin ved's. 'Vízért mentem'. 
2. Infinitívusszal: ozado jarsamo! 'Üljetek le enni!' 
3. Határozószóval: mejs/mezeks sit? 'Miért (minek, mi célból) jöttél?' 
4. Névutós szerkezettel. Leggyakrabban a kis '-ért, célból' és a mel'ga 'után; 

50 



ért' névutóval alakult szerkezetek fordulnak elő ebben a funkcióban, ritkábban kuvalt, 
kuvalma. Mivel a célhatározó kifejezőeszközei részben megegyeznek az okhatározóéival, 
ezért kontextus nélkül gyakran lehetetlen eldönteni, hogy a kettő közül melyik található a 
kérdéses mondatban. 

kuvalt, kuvalma: vezd' bojár tus osov, es t'evenze kuvalma (MV 3/318). 'Egyszer 
a bojár elment a városba az ügyeit intézni'. 

meVga: sinik tonát' cijkaksnií mara uduma mel'za (MV 7/394). 'Eljöttünk hozzád 
a gyerekkel jó álomért'; tusi' at'aksont' mel'za (UP 8/176). 'Elmentek a kakasért'. A vele 
alkotott szerkezet csak mozgást jelentő igék mellett fejezhet ki célhatározót. 

5. Összegzés 

Összevetve a mordvint a többi prolatívuszos nyelvvel láthatjuk, hogy azok, ami a 
prolatívuszi határozót kívánó igék szemantikáját illeti, a mordvinnal igen nagy 
hasonlóságokat mutatnak. Különösen igaz ez a szamojéd nyelvekre. 

Mintegy 4000 adat megvizsgálása után meg kell állapítanunk, hogy a prolatívusz 
használata jóval bonyolultabb jelenség annál, hogy tisztán szintaktikai vagy szemantikai 
alapon lehessen megközelíteni, ezért a valenciaelmélet vizsgálati módszere csak egy a 
sok közül, amelyet a kérdéses eset használati szabályainak megállapításakor 
alkalmaznunk lehet és kell. Láthattuk, hányféle faktor befolyásolja megjelenését, illetve 
elmaradását: az ige szemantikája mellett az alany, tárgy, helyhatározó száma, a 
mondatban megjelenő egyéb határozók, idegennyelvi hatás, de még a szöveg típusa is. A 
folklórszövegekben olyan igék mellett is előfordul, amelyek mellett a köznapi beszédben 
nem. A disztributívuszi funkció esetében nagyon sokszor csak annak függvényében 
jelenik meg, hogy mennyire pontosan kívánja magát kifejezni a beszélő. 
A mai nyelvben mindazonáltal megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy azokban az 
esetekben, amelyekben a prolatívuszi vonzat más határozói esetekkel is kifejezhető, a 
beszélők igyekeznek ez utóbbiakat használni. Ugyanakkor épp a szabad helyhatározók 
használata nagyon következetes. 

Mindezek ismeretében megállapíthatjuk, hogy nagy szükség van egy olyan 
mordvin vonzatszótár létrehozására, amely valamennyi eset használatát szemantikai-
szintaktikai, illetve nyelvhasználati szempontból részletesen bemutatja. 
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Az alkalmazott rövidítések jegyzéke 

A: adverbiális vonzat 
Aadir statikus (adirekcionális) határozói vonzat 
Adir: irányultságot kifejező (direkciónális) határozói vonzat 
Abl: ablatívusz 
Acc: akkuzatívusz 
Ali: allatí vusz 
Adess: adesszívusz 
ang.: angol 
C: szabad határozó 
Comp.: komparatívusz 
cser.: cseremisz 
Dat: datívusz 
det.: determinált 
Du: kettős szám 
eny.: enyec 
Elat: elatívusz 
fi.: finn 
fr.: francia 
FV: finn-volgai alapnyen. 
FP: finn-permi alapnyelvi 
Gen: genitívusz 
Hszó: határozószó 
HSZO mod: módhatározószó 
111.: illatívusz 
indet.: indeterminált 
Iness: inesszívusz 
lnf.: főnévi igenévi vőbítmény 
Lat.: latívusz 
Loc.: lokatívusz 
m.: magyar 
md.: mordvin 
mdE.: erza-mordvin 
mdM: moksa-mordvin 
Mmdat: mellékmondattal kifejezett bővítmény 
N: névszó 
Nüi névszó, névszói szerkezet v. névmás adott esetalakban 
ném.: német 
ngan..: nganaszan 
Nom.: nominatívusz 
nyeny.: nyenyec 



0: tárgyi bővítmény 
or.: orosz 
PFU: finnugor alapnyelvi 
Postpospro]: név utó adott esetalakban 
Prol. prolatívusz 
Pl. többes szám 
PU: uráli alapnyelvi 
S: alanyi bővítmény 
Sg: egyes szám 
sv.: svéd 
szölk.: szölkup 
Trans!: transzlatívusz 
Vilr: intranzitív ige 
VpaSS: passzív ige 
vtj.: votják 
Vlr: tranzitív ige 
zrj.: zűrjén 
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M e l l é k l é t 

Szótár 

Ebben a részben a korpuszban előforduló legfontosabb, prolatívuszt (is) vonzó 
igék kaptak helyet22. A nyelvtanuló igényeinek megfelelően törekedtem a jelentések 
minél áttekinthetőbb, egyértelműbb leírására, s ezért a használt szimbólumokat is úgy 
választottam ki, hogy a szótár ne csak a szakember, hanem a "laikus" számára is 
használható legyen. 

A szótár felépítéséről 

A vizsgált igéket igecsaládokba rendezve vettem fel a szótárba. Az igecsaládok az 
alapigével kezdődnek, ezt követik az adott igének az anyagban megtalálható képzős 
változatai. Terjedelmi okokból azonban csak azokat a szerkezeteket illusztrálom 
példákkal, amelyek megtalálhatók az alapkorpuszban. 

Az aktív igékkel egy szócikkben kezelem - v- (-av-J képzős változataikat akkor, 
ha a képzés során az ige 'tud, képes vmit csinálni' jelentésű lesz. így például a panems 
'üldöz, kerget, utol akar érni vkit, vmit' jelentésű igével együtt kezelem az a panevat 
mel'ganzo. 'Nem éred utol.' mondat igéjét, külön szócikkbe kerül viszont a sodams 'tud; 
ismer, felismer' és a sodavoms 'felismerszik' ige, hiszen ez utóbbi valódi passzív ige. 
Ennek oka az, hogy az erza mordvinban a létigén kívül gyakorlatilag bármelyik ige 
felveheti a -v- (-av-) reflexív-passzív, ill. modális képzőt. Intranzitív ige esetében 
modális képzésről beszélhetünk, s a képzés során az ige vonzatszerkezetében nem 
történik változás. A tranzitív igék esetében passziválás és modális képzés is történik 
egyszerre, s az ige vonzatstruktúrája a következőképpen alakul: az aktív mondat alanya 
(ágens) a passzív szerkezetben datívuszragos határozó formájában jelenik meg, a tárgya 
pedig alanyi funkciót kap, pl.: mon lovnan gazeta 'Újságot olvasok.' (mon 'én': alany; 
gazeia 'újság': tárgy); t'e gazetas monem a lovnovi 'Nem tudom elolvasni ezt az újságot. 
(Ez az újság nekem nem olvasódik.)' ( gazetas 'az újság': alany; monem 'nekem': 
datívuszragos határozó). (A passzív igék mondatszerkezeteivel részletesen foglalkozik 
Bergemann 1990,92-134.) 

Függetlenül attól, hogy megtalálhatók-e az anyagban vagy sem, felvettem az igék 
műveltető képzős alakjait akkor, ha a kauzatív képzés során az ige jelentése jelentős 

22 Terjedelmi okokból sajnos több szóba jövő ige nem kerülhetett be a szótári részbe, ezek felsorolása egy 
későbbi, kevésbé elméleti jellegű munka feladata lesz. Itt csak azokat az igéket vizsgálom, amelyek a 
korpuszban nagy számban vannak képviselve, vagy valamiféle érdekességgel szolgálnak a nyelvtanuló 
számára. 
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mértékben módosult. Ha egy igének csak képzett alakja fordul elő a korpuszban, 
részletesen, példákkal kísérve tárgyalom az alapigét is. Ha egy igének több eltérő 
jelentése is van, akkor azok külön szócikként, felemelt indexszámmal jelölve találhatók 
meg a szótárban. 

A címszó alatti sorban következik a jelentés feltüntetése magyarul, saját 
definíciómban. A különböző jelentések megadásánál figyelembe vettem a magyar 
nyelvtanuló igényeit is, így a nehezen elhatárolható jelentések magyar megfelelőik 
szerint vannak különböző csoportokba sorolva, annak ellenére, hogy a más nyelvű 
mordvinul tanuló számára ezek esetleg egy kategóriába tartoznának. 

Ez alatt szerepel az ige jellemző mondatformája, a különböző szórendi variánsok 
ismertetésétől eltekintek, mivel ez meghaladná e munka kereteit. Azok mellett az igék 
mellett, amelyeknek csak kötelező vonzataik vannak, csak egy mondatforma szerepel. A 
fakultatív bővítményeket is vonzó igék esetében - Forgács 1996 elveit követve - egymás 
alatt, számozással elkülönítve megadom a fakultatív vonzatot tartalmazó, illetve azt nem 
tartalmazó szerkezeteket. 

Ezután következik a bővítmények - ahol erre szükség van - morfológiai, ill. 
szemantikai specifikációja. 

A kővetkező részben a kérdéses igét tartalmazó példamondatok szerepelnek. A 
példákat a lelőhelyük és a tőlem származó magyar fordításuk követi.23 A forrásmegjelölés 
nélküli példák adatközlőimtől származnak. A fakultatív vonzatot kívánó igék esetében 
mindig felveszek leglább egy olyan példát is, melyből a fakultatív bővítmény hiányzik. 

A mondatban a valenciahordozó kövérrel szedve, a kérdéses bővítmény pedig 
aláhúzva szerepel. 

Az egyes alapigék azonos mondatszerkezetet mutató képzős változatainál csak a 
korpuszomban megtalálható prolatívuszi példákat idézem. 

23 A fordítások minden igyekezetem ellenére helyenként magyartalanra sikerültek, mégpedig azokban az 
esetekben, ahol a mordvin szerkezet lehető legpontosabb visszaadása értelemszerű fordítással nem volt 
lehetséges. 
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A legfontosabb prolatívuszi vonzatú igék 

&S&SBS. 
'(le)terít vmit (vhova), szétterít vmit (vhol)' 

1. S - V f r - O - A ^ 
2. S-V t r -G-Aadir 
3. S - V „ - 0 

A<ür: Nproi; Niat; Hu; Hszó; NpOStpos 
Aadir- Hness 
O: nagyobb felületet beborítani képes dolog. 
N: nagyobb lapos felület 

1. 
Prolatívusz: 
acaslz t'iksetnen mastorga. (MV 3/24) - 'Szétterítik a füvet a földön.' 
stol'ent' lanks stol'esnekeút' langa acit' koct pe. (MV 8/134) - Az asztalra, a terítöre egy 
szövetdarabot terítenek.' 

Egyéb: 
acasii t'iksetúen mastorov. - 'Szétterítik a füvet a földön.' 
stol'ent' lanks stol'esnekeút' langa acit' koct pe. (MV 8/134) - Az asztalra, a terítöre egy 
szövetdarabot terítenek.' 
azoravas aci kiiaksos mazijpaca el'í vi/csnez nardamo. (ÖL 1997/12, 7) - 'A háziasszony 
egy szép kendőt vagy hímzett törölközőt terít a padlóra.' 

2. 
zardo mazij kumborso acasak kiút' mon kudosto eset' latalksent' vid's di sirnese vad'nesit' 
ortat, seste, parak, mol't'ano. (ÖL 1997/6,12) - 'Ha az utat a házamtól a saját kunyhódig 
egy szép ünnepi övvel leterí^d, ^ apudat pedig bevonpd arannyal, akkor talán 
elmegyünk.' 

3. 
acasiz t'iksetnen. - 'Szétterjtifc ft fpyep' 
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arams1 

'áll vhova' 

S - Vitr - Adir 

Adir: Niat; Nui; Naih Nproi; Hszó; Npostpos 
Nproi: Pl S esetén, ha azok különböző helyeken helyezkednek el. 

Prolatívusz: 
son uőinze, zardo vese araif perkanzo di polads. (OM 26) - 'Megvárta, míg 
mindannyian körülállták, majd folytatta.' 
ortast panziz keíejste, krisast keped'iz serejste, artt' kavto bokava. (MS 103) - 'A 
kapujukat szélesre tárták, a tetöjüket magasra emelték, két oldalra álltak...' 
aradija krugomgan! (MV 7/114)- 'Álljatok körém!' 

Egyéb: 
l'ej cirent'en ariríek. - 'A folyópartra álltunk.' 
arado tov! - 'Álljatok oda!' 
arak ve ionovi - 'Állj félre!' 
arado kastomont' vaAra! (ÖL 1998/3,9) - 'Álljatok a kemence mellé!' 

arams2 

'kiáll vmiért, vkiért, megvéd vkit, vmit' 

S - Vjtr - A 

A: Npostpos (Postpos: kis(e)) 

arams krepotient' kis (ERS 56) - 'megvédi a várat' 

arams3 

'változik, válik vmivé' 

S - Vjtr - A 

A: Ntransi 
védés ariparks. (ERS 56) - 'A víz gőzzé válik.' 
son arai pfavtoks. - 'Főnök lett belőle.' 
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ariems1 

Az arams gyakorító képzős alakja. 
Az ERS nem tartalmazza a kérdéses igét, ezért lehetetlen megítélni, hogy az arams egyéb 
jelentéseiben is előfordulhat-e. 

S-Vitr-Adi, 

Adir: Niat; Nin; Nproi; Hszó; NpostpoS 

Nproi: Pl S esetén, ha azok különböző helyeken helyezkednek el. 

Prolatívusz: 
vaj krueomganok minek sin arsit'. (MV 1/155; UP 1/153) - 'Jaj, körülállnák ők 
bennünket (körénk állnak ők).' 
Egyéb: 
pazon cinze kuvalma ezit' saksno bokazon, ezit' afse malazon. (UP 6/1, 267-268) - 'Az 
isten egész napja alatt nem jöttél mellém, nem álltál mellém.' 

aravtoms1'* 

Az arams müveitető képzős alakja. 

aravtoms1 

'helyez, állít, vmit vhova' 

S - V u - O - A d i r 
Adir: N]at; Nin; Nan; Npr„i; Hszó; NpostpoS 

Nproi: Pl O esetén, ha azok különböző helyeken helyezkednek el. 

Prolatívusz: 

meks ezit' aravto knigatnen lavsa langa? - 'Miért nem raktad fel a könyveket a polcra? 

Egyéb: 
aravtik stul'tnen cuvto alov\ - 'Tedd a székeket a fa alá!' 
aravtink stol'ent' val'mant'en\ - 'Tegyétek az asztalt az ablakhoz!' 
aravtoms1 

'megbíz vkit azzal, hogy vhol elhelyezkedjen' 

S - V t r - O - A d i r 

Auir Niai; Nüi; Nproi; Hszó; Npustpos 
Nproi: Pl O esetén, ha azok különböző helyeken helyezkednek el. 
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Prolatívusz: 
sisem cora t'akamo, sonsenze pola jalganzo t'el'anzo stol' ekss ozavtinze, stol'en perka 
aravtinze. (UP 1/90) - 'Hét fiát, féijét apja asztalához ültette, az asztal köré ültette.' 

Egyéb: 
sisem cora iakanzo, sonsenze pola jalganzo iet'anzo stol' ekss aravtinze. - 'Hét fiát, 
férjét apja asztalához ültette, az asztal köré ültette.' 

aravtoms3 

'kinevez vkit vitrinek; megválaszt vkit vminek' 

S - Vtt - O - Aadir 

Aadip Nuansl 
nujema l'iseme citned'e ikel'e nast'an aravtiz zvenevojks. (ERS 55) - 'Aratás ideje előtt N-t 
kinevezték csoportvezetőnek.' 

aravtoms4 

'alakít, intéz' 

S - Vtr - O - A 

A: HSZÓmod 

son aravtiie t'event' isi a. - 'így intézte/alakította a dolgot.' 

aravtnerhs[A 

Az aravtoms gyakorító képzős alakja. 
aravtnems{ 

'helyez, állít' 
S - V t r - O - A d i r 

Adir'. Niai; Nin; Nan; Nproi; Hszó; Np0sip0s 

Nproi. Pl O esetén, ha azok különböző helyeken helyezkednek el. 

Prolatívusz: 
cuvtnen alga aravtnez ezemnet', t'eke jannet'ne acaz asfal'tso. (OM 103). - A fák alá 
állított asztalok ösvények gyanánt hatnak az aszfalton.' 
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ardoms 
'fut, megy (állat, jármű)' 

1. S - Vilr — Adirl - Adir2 ~ Adir3 
2. S - Vjtr - Adirl - Adir2 
3. S - Viír - Adirl - Adir3 
4. S - Vitr - Adir2 - Adiri 
5. S - V i l r - Adirl 
6. S - Vilr - Adir2 
7. S - V i i r - A d i r J 
8. S - Vitr 
9. S - V , r - 0 

Adiri: H a t ; H u ; Nuh; Np r oi; N e i a r H u ; Hszó; N p o s t p o s 

Adir2- Hiai i Nabú HSZÓ; N p o s t p o s 

Adir?: Np r oi; Hszó; NposiPos 

Az útvonalat, a mozgás helyét jelölő szabad határozó mindig prolatívuszban áll. Adiri 
prolatívuszban áll, ha S PL, és több különböző, egy időben felkeresendő helyről van szó, 
vagy pedig bármely S esetében, ha az több hasonló helyet keres föl egymás után. Ebben 
az esetben Neiar Hu ketős határozóval helyettesíthető, ahol a két N azonos, de nem fordul 
elő azokban a szerkezetekben, amelyek már eleve tartalmaznak egyéb határozói alakot. 
(További lehetséges példák a többi mozgást jelentő igénél.)24 

1. 

l'ismes ardi kardaiste ortavant' paksav. - 'A ló kifut az udvarból a kapun át a mezőre.' 

2. 

Prolatívusz: 
l'ismetne ardit' kardaiste paksava. - 'A lovak a mezőkre fútnak az udvarról'. 
l'ismes ardi kardaiste paksava. - 'A ló az udvarból a mezőkre fut.' 
Egyéb: 
l'ismes ardi kardaiste paksav. - 'A ló az udvarból a mezőre fut.' 
paksastont' virent'en ardoá ardi l'isme. - 'A ló vágtat mezőről az erdő felé.' 

3. 
Prolatívusz: 

l'ismes ardi ortavant' paksava - 'A ló kifut a kapun át a mezőkre.' 

Egyéb: 
l'ismes ardi ortavant'paksav - 'A ló kifut a kapun át a mezőre.' 

24 Azonosan viselkednek az alábbi igék és származékaik: ardoms, öijems, jutams, l'ivt'ams, mol'ems, sams, 
tujems. Épp ezért fölöslegesnek tartom minden használati lehetőségükre példákat hozzak, hiszen a 
példamondatokba bármelyikük behelyettesíthető. 
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4. 
l'ismes ardi kardaiste ortavant'. - 'A ló kifut az udvarból a kapun át.' 

5. 
Prolatívusz: 
mon mel'ga őijs bahas ezin sasavo, cijs at'as ezin sasavo, ards vergiz ezin sasavo. 
(UP 8/169) - 'Szaladt utánam az anyóka, nem tudott elfogni, szaladt az apóka, nem tudott 
elfogni, szaladt a farkas, nem tudott elfogni.' 
l'ismes ardi paksava. - 'A ló egyik mezőről a másikra szalad.' 

Egyéb: 
l'ismes ardi paksav. - 'A ló a mezőre fut.' 
vergize vid'ste mon langs ards. - 'A farkas egyenesen felém rohant.' 
l'ismes ardipaksastopaksas. - 'A ló egyik mezőről a másikra szalad.' 

6. 

l'ismes ardi kardaiste. - 'A ló kifut az udvarból.' 

7. 
l'ismes ardi ortavant'. - 'A ló kifut a kapun át.' 

8. 

l'ismes ardi bojkasto. - 'A ló gyorsan fut.' 
bojkasto ardi avtomasinas paksan kijavant'. (OM 98) - 'Az autó gyorsan megy a mezei 
úton.' 

9. 
kiskas vese kardazont'ardize. - 'A kutya beszaladta az egész udvart.' 

ardoms2 

'jármű, állat (ló) stb. igénybevételével halad' 

1. S - Vitr - Adirl - Adir2 ~ Adiri 
2. S - Vjir ~ Adirl ~ Adir2 
3. S - Vitr - Adirl - Adir3 
4. S - Vi tr - Adir2 - Adirí 
5. S - V i t r - A d i r l 
6. S - V i t r — Adir2 
7. S — Vitr — Adir3 
8. S-Vjtr 
9. S - V t r - 0 
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Ajiri: Niaö Nin; Naii; Nproi; Ne|at- Nm; Hszó; Np0siPos 
Adir2- Nclati Ngbli HSZÓ; Npostpos 
Adir.l: Nproli Hszó; Npostpos 

Vö. ardoms1.' 

1. 
saranskoiste budapestev ardtano moskov langa. - 'Szaranszkból Moszkván át utazunk 
Budapestre.' 

2. 

Prolatívusz: 
saranskoiste kudova ardtano. - 'Szaranszkból hazafelé utazunk (ki-ki a saját otthonába).' 

Egyéb: 
saranskoiste budapestev ardtano. - 'Szaranszkból Budapestre utazunk.' 
ossto vei'ev ardinpojezdse. - 'Vonattal mentem a városból a faluba.' 

3. 
Prolatívusz. 
kudova ardtano moskov langa. - 'Moszkván át utazunk hazafelé (ki-ki a saját 
otthonába).' 

Egyéb: 
budapestev ardtano moskov langa. - 'Moszkván át utazunk Budapestre.' 

4. 
saranskoiste ardtano moskov langa. - 'Szaranszkból Moszkván át utazunk.' 

5. 
Prolatívusz: 
atamanos mel'ganok ardi. (UP 3/2,246) - 'Az atamán vágtat utánunk (lovon).' 
di vana us vejke omboce mel'ga ardit' sokssso kiraksnicatne. (OM 135) - 'És már egymás 
után jönnek is a síelők.' 
ardan vel'eva. - 'Falvakba utazom.' 

Egyéb: 
soksso pando alov ardit'. (CL 1997/6, 5) - 'A hegy lábához síelnek.' 
ardan vel'este vel'es. - 'Falvakba utazom.' 

6. 

sin ve iondo ardst' inomarkasont'. (CL 1998/7, 3) - 'Egy másik irányból jöttek egy 
külföldi autóval.' 
min ardtano saranskoiste. - 'Szaranszkból jövünk.' 
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4. 
moskov langa ardtano. - 'Moszkván át utazunk.' 

8. 

son ardí velosipedse. 'Kerékpározik.' 

di vana us aráit' sokssso kiraksnicatne. - 'És már jönnek is a síelők.' 

9. 
mon vese mastoroñt' pojezdse ardija. - 'Az egész országot beutaztam vonattal.' 

ardtñems1'2 

Az ardoms gyakorító képzős alakja. 

ardtnems1 

1 • S - Vitr - Adirl - Adir2 ~ Adirf 
2. S - Vitf ~ Adirl - Adir2 
3. S - Vî  - Adirl - Adir3 
4. S - Vitr - Adir2~ Adirf 
5. S - V i t r - Adirl 
6. S - Vi^ - Adir2 
7. S-Vitr-AdW 
8. S — Vjtr 
9. S - V t r - 0 

Adiri'- Niaú Nin; Naii; Nproi; Neiat- NiU; Hszó; Nposipos 
Adir2: Neiat; Nabü Hszó; Npostpos 
A<iir3: Nproi; Hszó; Npostpos 

Vö. ardoms1. 

5. 

vasozo ardtni mel'ganzo. (UP 1/141)- 'Csikója szalad utána.' 

8. 

vej ke vasine artnes-artnes alasant' perka. UP 3/2, 145) - 'Egy kiscsikó szaladgált a ló 
körül.' 

d'ikojpaksava artni maksas reve. (3/130) - 'A vad mezőn birka szaladgál.' 

9. 
vasines vesepaksaniardize. - 'A kiscsikó beszaladgálta az egész mezőt.' 
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ardtnems2 

1. S - Vitr - Adirl - Adir2 ~ Adir3 
2. S - Vitr - Adirl - Adir2 
3. S - Vitr - Adirl - Adir3 
4. S-Vitr-Adir2-Adir3 
5. S - V * - Adirl 
6. S - Vitr - Adir2 
7. S -* Vitr — Adir3 
8. S -Vi U 
9. S - V t r - O 

Adirl: Hai; Níu; Nan; Nproi; Ne ia t- H u ; H s z ó ; Npostpos 
Adir2- Nelat; H ű i HSZÓ; Npostpos 
Adir3- Nprob H s z ó ; Npostpos 

Vő. ardoms1. 

5. 
Prolatívusz: 
ardtneét' "komand'irovkava " ikel'ev t'ejevt' planont' koras set' tarkatneva. koso, kojsenze, 
ul'nest' pit'nej pazavat, curosto vastnevica l'ija erva kodat t'ejevkst, knigat. (OM 32) -
'Azokra a helyekre utazgattak "kiküldetésbe", ahol tudomása szerint drága ikonok, egyéb 
ritkaságok, könyvek voltak.' 
futbolon paksant' perka coratne di t'ejt'ert'ne ardtnest* velosipedse. (OM 45) - 'A 
futballpálya körül bicikliztek a fiúk és a lányok.' 
t'e il'as artne menel'gant' bocka marta, parak pizim ul'e. (MV 8/104) - 'Ez az Illés fel-alá 
száguldozik az égen egy hordóval, talán eső lesz.' 

Egyéb: 
ardtnest' "komand'irovkava" ikel'ev t'ejevt' planont' koras set' tarkatnes/tov, koso, 
kojsenze, ul'nest' pit'nej pazavat, curosto vastnevica l'ija erva kodat t'ejevkst, knigat. -
'Azokra a helyekre utazgattak "kiküldetésbe", ahol tudomása szerint drága ikonok, egyéb 
ritkaságok, könyvek voltak.' 

afsems1 

'gondolkodik' 

1. S - Vitr" Adirl - Adir2 
2. S - Vitr - Adirl 
3. S - V ¡ , r - A d i r 2 
4. S — Vitr 
5. S - V t r - 0 

Adirl : Nabi; Np0stpos (Postpos: kuvalt, kuvalma, langa) 4 
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Ad«'- Nproi; NpU¡jtpos (Postpos: jutkova: csak Pl S esetén 'egymás között, együtt'; potmova, 
packa: Sg és § esetén is 'magában'.) 

1. 
Prolatívusz: 
karmost' baskírt t'e t'event' langa es potmovast aféeme. - 'A baskírok gondolkodni 
kezdtek magukban ezen a dolgon.' 

Egyéb: 
karmost' baskírt t'ed'e es potmovast afseme. - 'A baskírok gondolkodni kezdtek 
magukban ezen.' 

2. 

Prolatívusz: 
karmait' baskírt t'e t'eveñt' langa aféeme. - 'A baskírok gondolkodni kezdtek magukban 
ezen a dolgon.' 

Egyéb: 
karmait' baskírt t'ed'e aféeme. - 'A baskírok gondolkodni kezdtek erről/ezen.' 

3. 
di afii eskanzo. (OM 36) - 'És gondolkodik magában.' 

4. 
karmait' baskírt aféeme. - 'A baskírok gondolkodni kezdtek.' 

5. 
di alamos kastmol's, bul'com, meze-but'i afses eskanzo. (OM 131) - 'És egy kis időre 
elhallgatott, biztosan gondolkodott valamin magában.' 

afiemsi2 

'gondol' 

1 S - Vjtr - Adirl - Adir2 
2. S -V i l r -A-Adi r2 
3. S-V¡ü--Adir2 
4. S — Vtr — O 

Adirl'- Nabl 
Adir2: Nabi; Npustpos (Postpos: langa, kuvalma) 
C: Nproi; Npostpos (Postpos: jutkova: csak Pl alany esetén 'egymás között, együtt'; potmova, 
packa: Sg és Pl alany esetén is 'magában'.) 
A: Hszómod 
O: Mmdat 
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1. 
Prolatívusz: 
nej ke kevkst'sa vit'an, kemevt'ema sonze, mezd'ejak berand'e kuvalman il'azo afse. (OM 
47) - 'Rögtön megkérdezem V-t, meg kell győznöm, hogy semmi rosszat ne gondoljon 
rólam. 
nejke kevkst'sa vit'an, kemevt'ema sonze, mezd'ejak berand'e langan il'azo afse. - 'Rögtön 
megkérdezem V-t, meg kell győznöm, hogy semmi rosszat ne gondoljon rólam.' 

Egyéb: 
nejke kevkst'sa vit'an, kemevt'ema sonze, mezd'ejak berand'e mond'en il'azo afse. -
'Rögtön megkérdezem V-t, meg kell győznöm, hogy semmi rosszat ne gondoljon rólam.' 

2. 
Prolatívusz: 
meks us ist'a beranste afsát kuvalman? (OM 163) - 'Miért gondolsz ilyen rosszakat 
rólam?' 

meks us ist'a beranste áfsat langan?- 'Miért gondolsz ilyen rosszakat rólam?' 

Egyéb: 
meks us ist'a beranste afsai mond'en?- 'Miért gondolsz ilyen rosszakat rólam?' 
3. 
Prolatívusz: 
jala ton langa mon afsan. (UP 7/1,243) - 'Egyre csak rád gondolok.' 
vana t'en kuvalma eziti afse. (OM 38) - 'Erre nem gondoltam.' 
but'i erams avol eset' kise di afsems l'ija loman langa. seste kije afsi mond'en? (CL 
1998/7, 5) - 'Ha nem magamért kell élnem, és a többi emberre kell gondolnom, akkor ki 
gondol rám?' 

Egyéb: 
but'i erams avol' eset' kise di afsems l'ija loman langa. seste kije afsi mond'en? (ÖL 
1998/7, 5) - 'Ha nem magamért kell élnem, és a többi emberre kell gondolnom, akkor ki 
gondol rám?' 

4. 
„jomin " afsi rav-zol'd'amo es packanzo. (UP 3/2, 206) - 'Elvesztem. - gondolja R.-Zs. 
magában.' 
mujevsi', tik, mujevst', - eskast afsest' koj-kit'. (OM 44) - 'Elkapták őket - gondolták 
egyesek magukban.' 
kit' net' ardicatne? - afses eskanzo praxin. (OM 12) - 'Kik ezek az utasok? - gondolta 
magában P.' 
mujevst', tik, mujevst', - es potmovast afsest' koj-kit'. - 'Elkapták őket - gondolták 
egyesek magukban.' 
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arsems3 

'átgondol, meggondol, eltervez' 

1. S - V t r - 0 

O: Nacc; Inf 
C: Nproú NpoStpoS (Postpos: jutkova: csak Pl S esetén 'egymás között, együtt'; potmova, 
packa: Sg és Pl S esetén is 'magában'.) 
1. 
sekskak aráik jala vasna eskat vesement' sed'e parste. (OM 141) - 'Ezért is gondolj át 
először mindent jól magadban.' 
arsan mol'ems kinov. - 'Azt tervezem, hogy moziba megyek.' 

arsems4 

'kíván' 

1. S - V t r - A d i r - 0 

2. S - V l r - 0 

Adir- Ndal 
1. 

arsan toneikeme sumbraci - 'Jó egészséget kívánok neked.' 

2. 

arsan keme sumbraci 'Jó egészséget kívánok.' 

ast'ems] 

'tartózkodik (áll, ül, fekszik) vhol' 

1. S - Vjtr - Aadir ~ Adirl 
2. S - Vjtr ~ Adirí/Aadir 

Adiri: Nproi; Niat(ritka); Niii(ritka); Hszó; NpoStpoS 
Adir2- Nproi; Nin; Hszó; Npostpos (Postpos: vid's, vid'ga) 
Aadir- Njness» HSZO, Np(\stpos 

Nproi: Pl S esetén, ha azok különböző helyeken helyezkednek el egy időben; S Sg vmit 
teljesen befed, ér vmeddig. 

1. 
Prolatívusz: 



ve brodnes ast'i, kofminem, ci l'isema jonksont'en, balaga ceca iutkova. gofnipov ceca 
kunskava. (UP 6/1, 360) - 'Az egyik ösvény, anyácskám, kelet felé van, virágok között, 
mezei tarsókák között.' 
kim kavto bokava sin aSt'it'. (UP 6/1,258) - 'Az utam két oldalán állnak.' 
krugomganzo ved'ast'L (UP 4/204). - 'Körülötte víz van.' 
eéem pfan kuvalt aSt'i runeinet' (UP 7/1,195). - 'A padon van a tested.' 
aSt'it' sin lopa langa (UP 2/235). - 'A leveleken vannak.' 

se toloni pefka sóidat vij aSt'i (UP 1/2 ,294). - 'A körül a tűz körül katonák serege áll.' 

Egyéb: 
avam kardajse/toso/tarka langso ast'i. - 'Anyám az udvaron/ott/az ágyon van (áll, ül, 
fekszik).' 
ve brodnes ast'i, kofminem, ci l'isema jonksont'en. (UP 6/1, 360) - 'Az egyik ösvény, 
anyácskám, kelet felé van./visz' 
omboces aSt'i, d'ifinem, obedjonov storonav. (UP 6/1, 360) - 'A másik, anyácskám, dél 
felé van/visz.' 
A latívuszi határozó csak 'út, ösvény' jelentésű N esetén lehetséges. 
2. 

Prolatívusz: 

karksamo vid'ga ast'an ved'se. - Térdig állok a vízben.' 

Egyéb: 

karksamo vid's ast'an ved'se. - Térdig állok a vízben.' 

ast'ems2 

'nem mozog, tétlenkedik' 

S -V i t r 

ast'ems ked'en kundaz (ERS 67) - 'tétlenkedik (tkp. kezét fogva áll, ül, fekszik)' ast'ems3 

'összetevődik, áll vmiböl' 

S - Vitr - Ajir 
Adir'.Ne|at; Hszó; Np0Stp0S (Postpos: ejste) 

gruppas ast'i vel'e lomanste. - 'A csoport öt emberből áll.' 
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ast'ems4 

'megmarad, megőrződik, nem megy tönkre, eláll' 

S - Vitr - A 
A: Npostpos (Postpos: pert', kuvalt, kuvalma)', Hszó 

varenijas ast'i t'el'en pert'. (ERS 67) - 'A lekvár egész télen át eláll.' 

ast'ems 
'jól áll vkinek vmi' 

S - V i t r - A d i r - A 
Adir: Ndat 
A: Hszó 

odplat'ijas monem vadrasto aSt'i- 'Jól áll nekem az új ruha.' 

baslavams 
'megáld' 

1. S - V t r - O -Adir/Aadir 
2. S - V t r - O 

0: Patiens 
Adir: Nproi, birtok 
Aadir: Inf; Mmdat 

Az 1. szerkezettípus prolatívuszi bővítménnyel csak folklórszövegekből adatolható. 

1. 
Prolatívusz: 
baslavmusk cacá surzva. rastci zivatava. cumbran para civa. (MV 2/257) - 'Áldj meg 
minket, hogy nőjön a gabonánk, szaporodjanak az állataink, egészségesek legyünk.' 
baslavamak moskov bajaga vajgeiga. (MV 2/452) - 'Áldj meg, hogy olyan legyen a 
hangom, mint a moszkvai harangoké.' 
baslavamak, niske paz, kurgo potso vaigel'ga. kel' pirava valneva. (UP 6/1, 61). - 'Áldj 
meg, Nyiske isten, hogy a számban hang legyen, a nyelvem hegyén szó legyen.' 

Egyéb: 
baslavlmiz astomo. (MV 2/452) - 'Áldjatok meg, hogy jól éljek.' 
baslavamak, ul'eze vajgel'em moskov bajagan kond'amo. - 'Áldj meg, hogy olyan legyen 
a hangom, mint a moszkvai harangoké.' 
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4. 
popos sonze haslavize - 'A pap mégáldotta:' 

cánt'arns • 
'megáld' 

1. S-Vu-O-Adir/Aadir 
2. S - V t r - 0 

O: Patiens 
Adir: Nproi . birtok 
Aadir: Inf; Mmdat 

Az 1. szerkezettípús prolativuszi bővítménnyel csak folklórszövegekből adatolható. 

1. 
Prolatívusz 
cant'ák sumbra-cineva. (MV 3/47) - 'Áldj meg, hogy egészséges legyek.' 
őant'ak prasoprevneva. (MV 3/47) - 'Áldj meg, hogy ész legyen a fejemben.' 
éant'ak praso prevneva kafio váhi sél'meva kafto mari pil'eva. (MV 6/30) - 'Áldj meg, 
hogy ész legyen a fejemben, áldd meg két látó szememet, két halló fülemet.' 
cdnt'imiz ton érámgá. (MV 6/30) - 'Áldjatok meg, hogy jól éljek.' 
Egyéb: 
cant'iihizgak eramo. (MV 2/452) - 'Áldjatok meg, hogy jól éljek.' 
édnt'imiz, kadik erazán parste. - 'Áldjátok még, hogy jól éljek.' 

2. 

cant'inüzgák. - 'Áldjatok meg.' 

carams1 

'forog, fordul, kering' 

1. S — Viír — Adir/Aadir 
2. S-Vi , , 

Adir: Npostpos (PoStpos: mel'ga, krugomga) 
Aadir- Npostpos (Postpos: koras, ladso) 

1. 
Prolatívusz: 
cin mel'ga cari. (UP 4/189) - 'Arra forog, amerre a nap.' 
modas éari es perkanzo. - 'A Föld saját tengelye (saját maga) körül forog.' 
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Egyéb: 

cin koras/ladso cári. - 'Arra forog, amerre a nap.' 

2. 

pras cari- 'szédül (tkp. forog a feje)' 

carams2 

'körbejár vmit' 

S - Vjtr - Adir 

Adip NpOStpos (Postpos: perka, krugomga) 

t'e tatar cari kevtnen perka. (UP 3/2,253) - 'Ez a tatár körüljáija a köveket.' 

carams? 
'udvarol, hízeleg vkinek, el akar érni nála valamit' 
S — Vjtr — Adir 
Adir: Npdstpos (Postpos: perka, krugomga) 
mon zarsija perkast, cariri (OM 114) - 'Udvaroltam valameddig nekik.' 
jutás lamo a lamo ska, a kozejkas gujeks mird'enze perka cari, kevkstni ejsenze, koda 
iznize princent' vojskanzo. (UP 3/2, 116) - 'Eltelt valamennyi idő, s a feleség, mint egy 
kígyó, hízeleg az urának, kérdezi, hogyan győzte le a herceg seregét.' 
koda cize copot'et's, karmit' krugomgan caramo. karmit' malavan jakamo. (UP 6/1, 267-
268) - 'Ahogy besötétedett, kezdtél nekem udvarolni, kezdtél hozzám járogatni.' 

carams4 

'egy helyben toporog' 

S - Viír - Aadir 

r- Niness 

l'ismes cari ve tarkaso. (ERS 740) - 'A ló egy helyben toporog.' 

carams5 

'sürgölődik, jön-megy, tesz-vesz' 

S-Vitr 
C: leggyakrabban Nproi. 
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od t'iris éari kat'usan kudova. (MV 7/64) - 'Az új anya (mostoha) jön-megy/tesz-vesz K. 
házában.' (A szabad határozó kudoso is lehet.) 

cavoms1 

'üt, ver' 

1. S - V t r - O - A d i r 
2. S - V l r - 0 

Aür: Nproi; Nai; Hszó; Npostpos (Postpos: langa, troks) 
O: Patiens 

N: vmi (test)része, érintkezési felület. 

1. 
Prolatívusz: 
kuva, numolne, cavid'ií? kuva. asine, cavid'iz? lavtov langa kirpecse, boka langa kulalcso 
(UP 8/83). - 'Hol ütöttek (midet ütötték), nyuszika? Hol ütöttek, fehérke? A vállamat 
téglával, az oldalamat ököllel.'. 
pil'ge langa cavimit (UP 2/330) - 'Ütötték a lábamat.' 
kodak jarsas, piienze lazakadst', buto merat kijak moloikaso cavi prant' langa. (UP 3/2, 
195) - 'Amint evett, a füle elkezdett csengeni, mintha valaki kalapáccsal ütötte volna a 
fejét.' 

(Valamennyi mondatban használható egyszerű esetragos alak is.) 

Egyéb: 
lavtovs őavimiz. - 'Ütötték a vállamat/Vállba verték.' 
kodak jarsas, piienze lazakadst', buto merat kijak moloikaso cavi prant' troks - 'Amint 
evett, a füle elkezdett csengeni, mintha valaki kalapáccsal ütötte volna a fejét.' 
A pra 'fej', pil'ge 'láb' és a ked' 'kéz' szó nem állhat illatívuszban. 
2. 
son mon cavimim. - 'Megütött/megvert engem.' 

cavormi2 

'megöl, (le)lő' 

1. S - V t r - 0 

2. S -V i t r 

1. 
oxotnikes cavize jakiargont'. - 'A vadász megölte/lelőtte a vadkacsát.' 
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4. 
art'ilTerijas cavs apak lotkse. (ERS 736) - 'A lövészek szünet nélkül lőttek.' 

őgvomS* 

'nekiütődik vminek' 

S-Vur-Adir 
Adir: Ndaü Hszó 
volnatne set'meste cavst' berokont'en. (ERS 736) - 'A hullámok szelíden nekicsapódtak a 
partnak.' 

cavnoms1'3 

A cavoms gyakori tó képzős alakja. 

cavnoms4 

'tesz, szúrással, ütéssel felerősít vmit vhová' 

S - V t r - O - A d i r 
Ad ír- Nproú Npostpos 
ad'ado jalgat ad'ado pize lugava jakamo, gornipov cecan kockamo, keramo langa 
cavnomo. (MV 1/420) - 'Gyertek, barátnőim, gyertek a mezőn járkálni, virágot szedni, a 
frufrunkra tenni.' 
ad'ado jalgat ad'ado pize lugava jakamo, gornipov cecan kockamo, keramova cavnomo. — 
'Gyertek, barátnőim, gyertek a mezőn járkálni, virágot szedni, a frufirunkra tenni.' 

v*t / cuems 
'fut, szalad, gyorsan megy' 

1. S - Vjt,- - Adir) ~ Adir2 - Adir3 

2 . S - Vju- - Adirl ~ A dir2 

3 . S - Vitr - Adirl ~ Adir3 

4 . S - Viír — Adir2 ~ A dir3 

5 . S - V i t r - A j i r l 

6 . S - Vjir - Adir2 

7. S-Vitr-Adirj 
8. S - V i l r 

9 . S - V y — O 
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Adiri: Niaú Níh; Naii; Nproi; Nciai- Nm; Hszó; Npusipos 
Adir2: Nelati Nabli HSZÓ; Npostpos 
Adir3: Nproü Hszó; NpostpoS 

Vö. ardoms. 

1. 
tosto vafavani őijs komnatas cejerne. - 'Onnan a lyukon át befutott a szobába egy 
kisegér.' 

2. 

pife iondo. jangahi, jemenien cijs aso pfa t'ejt'efhe. (ERS 748) - 'A kertek felől, az 
ösvényen, a folyócska felé/a folyócskához egy szőke kislány futott.' 

3. 
vafavani cijs komnatas cejerne. - 'A lyukon át befutott a szobába egy kisegér.' 

4. 
tosto vafavani cijs cejefne. - 'Onnan a lyukon át kifutott egy kisegér.' 

5. 
Prolatívusz: 
moh meiza cijs babas ~ ezih sasavo, cijs at'as - ezih sasavo, ards vefgiz - ezin sasavo. 
(UP 8/169) - 'Futott utánam az anyó, nem ért utol, futott az apó, nem ért utol, futott a 
farkas, nem ért utol.' 
barant-katkat mafiz, hejke cijst' mel'ganzo. (UP 3/2, 11) - 'A bárány és a macska ezt 
meghallotta, s rögtön utánafutott.' 

son cijs lavkava. - 'Elszaladt a boltokba/boltról-boltra futott.' 

Egyéb eset: 
cijan lavkasto-lavkas. - 'Boltról-boltra futok.' 
ciian sabrahieh. - ' (El)futok a szomszédba.' 
6. 

pife iondo, jangahi, cijs aso pfa iejt'efhe. - 'A kertek felől, az ösvényen, egy szőke 
kislány futott.' 

7. 
vafavanicifs cejefne. - 'A lyukon át befutott egy kisegér.' 

8. 

sin cijit'kardazga. - 'Futnak az udvaron.' 

9. 
iejiefhes vese kardazohicijize. - 'A kislány az egész udvart beszaladta.' 
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cijems 
'udvarol, kedvét keresi' 

S - Vitr - Adir 

Adir". Npostpos (Postpos: mel'ga) 

mon mel'za cijit', vaj síre saldatt. (MV 7/44) - 'Öreg katonák udvarolnak nekem.' 

cpekSúems1'2 

A őijeans gyakorító képzős alakja 

cijeksnems1 

1. S - Vitr — Adirl ~ Adir2~ Adir3 

2. S = Vjtr ~ Adir! ~ Adir2 
3 . S - Vitr ~ Adirl - Adir3 

4 . S - Vitr - Adir2~ Adir3 

5. S - V i t r - A d i r l 
6 . S - Vitr - Adir2 
7. S — Vjtr Adir3 
8. S-Vitr 
9. S - V , r - 0 
Adir i : Nia t ; Níh; Nan; Npr„i; Neiar N i n ; Hszó; Npostpos 

Adir2: Nelati Nabl i HSZÓ; Npostpos 

Adi r f : Nproi; Hszo; Npostpos 

Vö. ardoms. 

1. 
Prolatívusz: 

lasmatne mel'ga ul'asa cijeksnes. ( M V 7 / 1 4 0 ) - 'Utánaszaladt U. a tatároknak.' 

éijnems1'2 

A éijems gyakorító képzős alakja 
vi* r I 

cijnems 
1. S - Vitr - Adir l - Adir2~ Adir 

2. S - Vjtr - Adirl - Adir2 
3. S - Vitr ~ Adirl ~ Adir3 

4 . S - Vitr - Adir2~ Adir3 

5. S — Vitr — Adirl 
6 . S - Vitr - Adir2 



7. S — Vitr - Adir3 
8. S - Vilr 
9. S - V t r - 0 

AJIRI: Niat; NAI; N„h; Nproi; Neittt- H U ; Hszó; Np0Stp0S 

Adir2- Nclat; Nabi; HSZÓ; Nposlpos 
Adir3- Nproli Hszó; Nposlpos 

Vö. ardoms. 

5. 
Prolatívusz: 
sind'ink kiskunt pil'genze - son mel'gan a karmi őijneme. (UP 3/2, 103) - 'Töijétek el a 
kutya lábát, akkor nem fog utánam futkosni.' 

8. 

ezemga cijnit'monpize kakan. (UP 2/303) - 'A padon futkosnak kisgyermekeim.' 

cijnems2 

'udvarol, csapja a szelet, kedvét keresi vkinek' 

S-V i t r -Adi r 
Adir Npostpos (Postpos: mel'gá) 
koda sin avast vecksiz, koda avast mel'ga cijnit', koda sin urnit, koda sin tosnakadit', ist'a 
son veckese makaron, ist'a cijneze, ist'a urnozo. (MV 3/194) - 'Ahogyan ők az anyjukat 
szeretik, ahogyan az anyjuk kedvét keresik, ahogyan ők sírnak, úgy szeresse ő M-t, úgy 
keresse a kedvét, úgy sírjon.' 

il'a cijne teit'er mel'ea. (UP 5/181) - 'Ne futkoss a lányok után.' 

cijnekMems1'2 

A cijnems gyakorító képzős alakja. 

cijneksnems1 

I S - Vitr - Adirl - Adir2- Adir 
2. S - Vjtr - Adirl ~ Adir2 
3. S - Vjtr - Adirl - Adir3 
4 . S - V i , r - A d i r 2 - A d i r 3 
5. S - Vi t r- Adirl 
6 . S - Vitr - Adir2 
7. S Vjtr Adir3 
8. S - V^ 
9. S - V t r - 0 
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Adiri: N)a,; Hu; Naii; Nproi; Neiar Hu; Hszó; NpoStpOS 
Adir2-' Nelat; H u i Hs?Ó; Np0Stp0S 

Adir3- Nprol, HSZÓ, Npostpos 

Vö. ardoms. 

8. 

ez éijneksúe ul'cava (MS 18) - 'Nem futkosott az utcákon.' 

dumams 
Vö. afsems 

enaldoms 
'kér, kérlel, könyörög' 

1. S - V i l r - Aadirl/ Adirl ~ Adirf/A 
2. S - Vjtr — Adir2/ Aadir2 
3. S - Vjtr - Aadirl/ Adirl 
4.. S - V t r - 0 - A d i r 2 / A 
5. S — V|r — O — Adir3 
6. S - V , r - 0 

"adiTl : NpOStpos (Postpos: ikel'e) 
Aadir2: Npostpos (Postpos, kis(e)) 
Adirl: Ndat 
Adir2: Npostpos (Postpos: kuvalma, kuvalt) 
Adir3-' Npostpos (Postpos: ked'ste) 
A: Mmdat 

1. 
Prolatívusz: 
enaldtano ikel'enze ion kuvalma. (OM 13) - 'Kéréssel fordulunk hozzá az érdekedben.' 
enaldtano t'enze ion kuvalma. - 'Kéréssel fordulunk hozzá az érdekedben.' 

Egyéb: 
enaldtano t'enze. son tonet' iezdavol'. - 'Kéljük, hogy segítsen neked. 
enaldtano ikel'enze. son tonet' iezdavol'. - 'Kéljük, hogy segítsen neked. 

2. 

mezen kuvalt enaldtad? (MV 2/164) - 'Miért könyörögtök?' 
mezen kise enaldtad? - 'Miért könyörögtök?' 



4. 
enaldtano ikel'enze. - 'Kéréssel fordulunk hozzá.' 
karmai enaldomo babihetheheh. (CL 1997/12,7) - 'Elkezdte kérlelni az anyókákat.' 

4. 
di ton ehaldoz enaldovl'ik, t'erd'ez t'erd'evl'ik, son toned'ed't' ikel'ev moievel'. (CL 1997/12, 
7) - 'És te kérve kérd, hívva hívd, hogy előtted menjep.' 

5. 
enalds ked'stenze l'ezke. - 'Segítséget kért tőle.' 

6. 
enalds l'ezke. - 'Segítséget kért.' 

efanfs 
'él, létezik' 

S -V i t r 

son efas kuvat's. - 'Sokáig élt.' 
avam kulos, t'el'am eri. - 'Anyám meghalt, apám él.' 

erams? 
'él, lakik vhol' 

S - Vjir - Aadii/ Adir 

Aadir- Njnessj HSZÓ, Npostpos 
Adir: Nproi; Hszó; Npostpos 
Np r o l :SésNPl 

Prolatívusz: 
kos ton ejste vasolo ruz iutkova eratan. (MV 6/132) - 'Hisz mi tőled távol, oroszok 
között élünk.' 

sinpingest erait' valdo kudova. (UP 2/27) - 'Egész életükben világos házakban éltek.' 

Egyéb: 
mon saranskoise efan. - 'Szaranszkban élek.' 
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eramS* 
'tölti az életét' 

1. S - V i l r - A d i r - A 
2. S - Vitr - A 

Adir: Nproi; Np0stpos (Postpos:yw/£oví/) 
A: Hszómod 

1. 
langs vanoms urvas di avavtos es iutkovqst erőst' a befanste. (OM 210) - 'Látszatra a 
meny és az anyós jól megvolt egymással.' 
langs vanoms urvas di avavtos eskast erast' a befanste. - 'Látszatra a meny és az anyós 
jól megvolt egymással.' 

2. 

langs vanoms urvas di avavtos efait' a befanste. - 'Látszatra a meny és az anyós jól 
megvolt/élt.' 

eskems1 

'megüt, csap' 

1. S -Vi r -O-Adi r l 
2. S -Vt r -O-Adi r t 
3. S - V t r - O 
4. S — Vitj — Adirl 

Adiri: Nproi; Ni»; Hszó; Np ü s tp„ s 

Adir2: Nai; NaU; Hszó; Npostpos 
O: Patiens 
N: az érintkezés helye 
Ld. a cavoms igéről mondottakat is. 

1. 
Prolatívusz: 
esksisoman kopor lansa. (CL 1998/3,9) - 'Üti a Sz. hátát.' 
pil'ee lanza eskinzet'. (UP 7/1,188) - 'Megütött téged a lábadon.' 
pra kunskava eskinzet'. (UP 7/1, 188). - 'Megütött téged a fejed közepén.' 

Illatívusz: 

lavtovs eskimim. - 'Vállon csapott engem.' 

2. 

kundize di eskize cuvtont'en. - 'Megfogta és a fához vágta.' 
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4. 
son mon eSkititfm. - 'Megütött engem.' 

4. 
nastan sudos éSffé umar ciné. (ERS 792) - 'N. pfr^bá álmáijlat csapott.' 

eSkemsi2 

'történik' 

S - Vitt - Adir 

Adir: Ndat; Hszó 

ist'amo zijanos st'öpanen eSks vásenced'e. (ÉRS 792) - 'Ilyen báj első ízben történt Sz-
val.' - . __ _ _ 
kazos ésks váiánen uS avol' vest'. - 'V-val már töhbssjjöf történt szerencsétlenség.' 

eod'áms 

'kerül, jut vhova; geraten séin; ö n y r i i T b c á , riönácTb' 

Vtr-O-Adir 

Adir: Njn; Nproi; Hszó; Np0stpos 

Prolatívusz:' 
tago toh marto gód'izé pökstán-baban kijavá. kelme kaimon janiiévá. (UP 7/1, 114) -
'Ismét az ősök útjára, a hidég sír ösvényére került veled.' 
tago ton marto god'iíe pokst'an-baban ki langa. kelme kaimon iánne lahga. - 'Ismét az 
ősök útjára, a hideg sír ösvényére került veled.' 
Egyéb: 
sonze gód'izé aparos. - 'Bajba került.' 

eod'avoms 
'kerül, jut vhova; geraten sein; onyTHTbca, nonacn»' 

1. S — Vpass — A(ür 
2 . S — VPASS 

Adir: Niu; N^i ; Hszó; NpoStpos 
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1. 
Prolatívusz: 
tago ton marto god'avs poksl'an-baban kijava/fi langa. kel'me kaimon ianpeva/ianpe 
langa. - 'Ismét az ősök útjára, a hjcjeg sír ösvényére kppjlt vejed.' 

Egyéb: 
god'avs jamas. - 'A gödörbe esett.' 
god'avs aparos. - 'Bajba került.' 

2. 

but'i god'avi vadra éim, mol't'ano virev. (ERS 151) ' í ja szép idő lesz, kimegyünk ^z 
erdőbe.' 

god'avoms2 

'sikerül' 

S-Vit r-Auir 

Au ír- Nprol 
N: testrész,jellemvonás, tulajdonság 
Az igének erről a jelentéséről az ERS nem tesz említést, s a korpuszban is csak egy 
folklórszövegbeli példa van rá. 

az god'av prevga sodavkska. (MV 7/420) - 'Nem sikerült ész, értelem tekintetében. 
(Gyenge felfogású volt)' 

iakams1 

'jár, járkál' 

1. S -Vi„ 

2. S - V l r - 0 

Az útvonalat, helyet kifejező C prolatívuszban áll. 

1. 
druzkampaksavajaki. (UP 5/173) - 'A barátom a mező(kö)n járkál.' 
ejkaksos us jaki. - 'A gyerek már jár.' 
2. 

jakize vese virent'. (ERS 800) - 'Bejárta az erdőt.' 
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jakams2 

'szokásosan, rendszeresen megy,jár vhová' 

S - V i t r - A d i r 

Adjr: Ni a l; Ni«; Nan; N p r o i ; Hszó; Np0Slp0S 

Nprol: a helyek többségét fejezi ki és Nm - Neiat kettős határozóval is helyettesíthető. 
Az útvonalat kifejező C prolativuszban áll, ha az A&r nem prolatívusz.. 

Prolatívusz: 
kadik pihe t'e kojet' ava larTga jakámot ava mel'ga pahcimat, lomah avah manóimat. (MV 
5/504) - 'Hagyd el, kutya ezt a szokásodat, az asszonyokhoz járkálást, az udvarlást, az 
asszonyember becsapását.' 
mejs druzkihem a jakat minek kudo malaval. (UP 5/228) - 'Miért nem jársz, barátnőm, a 
mi házunk tájára?' 
ezin jaka, jalgiheh, nalki-cari kuzova. (MS 309) - 'Nem jártam, barátnőim táncházakba.' 
ezití jaka, ojiheh, ializa. oia iutkova. (MS 309) - 'Nem jártam, barátnőim, a barátok 
közé.' 
kadik, marina, cora vakska iakdmot (UP 6/1,217)- 'Ne jáij többé férfiakhoz.' 
il'a jaka sabrava. (UP 6/1, 308) - 'Ne járkálj a szomszédokhoz.' (A mondat 
szövegösszefüggés nélkül kétféleképpen is értelmezhető.) 

Egyéb: 
il'a jaka sabrasto-sabras. - 'Ne járkálj a szomszédokhoz.' 
son jaki skolav. - 'Iskolába jár.' 
son jaki sabras. - 'A szomszédokhoz jár.' 
son jaki moheh. - 'Hozzám jár.' 

jakomé 
'elmegy vhová, és vmeddig ott tartózkodik, majd távozik onnan,jár vhol' 

S - Vjtr - Adir 

Adir: N|at; Nm; Nan; Nproi; Hszó; Np0StpüS 

Nproi: a helyek többségét fejezi ki és N;n - Neiat kettős határozóval is helyettesíthető. 

1. 
Prolatívusz: 

t'eci t'ejt'eres jakas inzeva. - 'A lány ma vendégségben volt (több helyen).' 

Egyéb: 
t'eci t'ejt'eres jakas inzeste-inzes. - 'A lány ma vendégségben volt (több helyen).' 
son jaki sabras. - 'A szomszédokhoz megy (de majd vissza is jön.).' 
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jakams4 

'udvarol, vki kegyeit keresi' 

S-Vib-Adir 
Adir: Npostpos (Postpos: mel'ga) 

supavt jakit' maian meiganzo. (MV 2/542) - Gazdagok udvarolnak M-nak. 

jakams5 

'gondoskodik vkiről, gondoz, ápol vkit, vmit' 

S-Vitr-Adir 
Adir: Npostpos (Postpos: mel'ga) 

l'e ijesle skamonzo jakas vet'e tul'evks mel'ga. (OM 6) - 'Ettől az évtől egyedül gondozott 
öt kismalacot.' 
mejl'e jovtnize, koda eravi jakams alasat'nen mel'ga. koda andoms sinst. (UP 3/2, 244) -
'Azután elmondta, hogyan kell gondozni a lovakat, hogyan kell őket etetni.' 
tons jakit' mel'ganzo. tons simd'it'-andit' ejsenze, di na vana t'et' t'e sabl'ant'. (UP3/2, 109) 
'Gondoztad, etetted-itattad, most meg nesze neked ez a kard.' 
eravi mel'gam iakica. (OM 192) - 'Kell valaki, aki gondoz engem.' 

jakams6 

'nyájat terel, őriz' 

S - V i t r - A d i r 

Adir: Npostpos (Postpos: mel'ga) 
son jaki skalon stada mel'ga. - 'Gulyát terel, őriz.' 

jakakSnoms1'6 

A jakams gyakorító képzős alakja. 

jakakSnoms6 

S - V i t r - A d i r 

Adir: Npostpos (Postpos: mel'ga) 

nogaj stada melga son jakaksnos. (UP1/263) - 'Török nyájat őrzött.' 
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iakams-oakams 
'jár-kel' 

S - V ^ - A u i r 

Auir: Nproi; Hszó; NPoSiPos 

Adatközlőim egy része az Adir -t kötelező vonzatnak minősítette, más részük 
elfogadhatónak tartotta az S - Vitr szerkezetet is. A korpuszban mindenesetre alig fordul 
elő az ige prolatívuszi bővítmény nélkül, az ERS pedig nem ad példamondatot. így 
nagyon valószínűnek látszik, hogy az Adir valóban kötelező vonzat. 

jaki-paki bazarga. (MV 5/436) - 'Jár-kel a piacon.' 
sort jaki-paki perkanzo. (MV 5/316) - 'Jár-kel körülötte.' 
niske pazon kucoftozo jaki-paki mastor-langa. (MV 5/44) - 'Nyiske isten küldötte jár-kel 
a földön.' 

iavoms1 

'feloszt, megoszt' 

1. S - V f c - O - A d i r l 
2. S - V j r - O - A d i r t 
3. S - V t r - 0 

Auiri: Niati Hszó (N: számnév) 
A<lir2- Njat 

1. 
javsinek sinst kavtov di klükasinek. (CL 1998/7,12) - 'Osszuk ketté őket (a magvakat) és 
csipegessük fel.' 
ksiht kavtov favija. - 'Kettévágtam a kenyeret.' 

2. 

oiansten zorniftejakezjava. (CL 1998/7, 12) - 'A barátjának egy magocskát sem adott.' 

javoms2 

'megkülönböztet, felismer' 
1. S - V t r - O - Adirl/Aadir - Adir2 

2. S - Vtr - O - Adirl/ Aadir 
3. S - V t r - O - A d W 
4. S - V u - 0 (Ha S PL) 
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Adiri.' Nproi; Hszó; Np0stpos (Postpos: kuvalma, kuvalt) 
Adir2: Npostpos (Postpos: ejste, jutkstó) 
Agdir- Ninessi Npostpos (Postpos: koras)- Hszó 

1. 
Prolatívusz: 
avatnen jutksto son seske javize sodaviks lomanenze kortamovanzo. - 'Az asszonyok 
között rögtön felismerte az ismerősét a beszédéről.' 
avatnen jutksto son seske javize sodaviks lomanenze kortamonzo kuvalma. - 'Az 
asszonyok között rögtön felismerte az ismerősét a beszédéről.' 

Egyéb: 
avatnen jutksto son seske javize sodaviks lomanenze kortamonzo koras. - 'Az asszonyok 
között rögtön felismerte az ismerősét a beszéderői.' 

2. 

Prolatívusz: 
merevl'in, avalcaj, javomak, merevl'in, avakaj, sodamak, kotova targaz pal'avan. kumazas 
puloz rucavan. (MS 253) - 'Mondanám anyám, különböztess meg, mondanám, anyám, 
ismeij föl hat helyen hímzett ingemről, térdig érő felsőingemről.' 
sinst kuvalma javomak. (MS 254) - 'Ezek alapján különböztess meg.' 

Egyéb: 
koda ton javat eset' kavtaske corinetnen? (ÖL 1997/12) - 'Hogyan/mi alapján 
különbözteted meg az ikerfiaidat (egymástól)?' 
mezen koras ton javat eset' kavtaske corinetnen? - ?Hogyan/mi alapján különbözteted 
meg az ikerfiaidat (egymástól)?' 
meise ton javat eset' kavtaske corinetnen? - 'Hogyan/mi alapján különbözteted meg az 
ikerfiaidat (egymástól)?' 
merevl'in, avakaj, javomak, merevl'in, avakaj, sodamak, kotova targaz pal'ason, kumazas 
putoz rucán koras. - 'Mondanám anyám, különböztess meg, mondanám, anyám, ismeij 
föl hat helyen hímzett ingemről, térdig érő felsőingemröl.' 

3. 
son rozent' tovzuront' ejste a javsL (ERS 798) - 'Nem tudja megkülönböztetni a rozst a 
búzától.' 
avatnen jutksto son seske javize sodaviks lomanenze. (ERS 798) - 'Az asszonyok között 
rögtön felismerte az ismerősét.' 

4. 
son javinze qórinenze. - 'Megkülönböztette egymástól a fiaiat.' 
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javoms3 

'elkülönít, különválaszt' 

1. S - V t r - O - Adir 
2 . S - V t r - 0 

Adir: Neiai; Hszó; Npostpos 

1. 
a skiheva-porava min jávtadiz ialsasto. bojarava-ieii'erste. (UP 6/1, 100) - 'Túl korán 
választunk el téged a barátaidtól, a lányoktól.' 

jávoms stádastoht' od skot'inaht' (ERS 798) - 'különválasztja a fiatal állatot a nyájtól' 

2. 

a skiheva-porava min javtadií- 'Túl korán választunk el téged.' 

javoms4 

'különválik, elválik, elmegy' 
1. S - V j c r - A d i r 
2 . S - Vht 

Adir: Neiaii Hszó; N p o s , p u s 

1. 

javt eisteh. (ERS 798) - ' 1. Eredj tőlem. 2. Válj el tőlem.' 

2. 
a porava ion javít'. (MV 8/210) - 'Túl korán mentél el.' 
sin javát' a umok. (ERS 798) - 'Nemrég váltak el.' 

javSems 
'szétoszt' 
A javoms gyakorító képzős alakja. 

1. S - V f r - O - A d i r l 
2. S - Vtr - O - Adiri - Adiri (ritka) 
3. S - V , r - 0 

Adiri: Nda,; Nproi; Hszó; Npostpos (Postpos: langa, jutkova) 
N: Pl vagy 'embercsoport' jelentésű 
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1. 
Prolatívusz: 
zharo alnetne sin a sevevit' karmit' javseme sin es jutkovast. (MV 5/66) - 'Ahány tojást 
nem bírnak megenni, annyit szétosztanak maguk között.' 
umarnende poks rod'na langa javSesin. (MV 2/339) - 'Az almáit szétosztom a nagy 
nemzetségnek.' 
minek savi sinst ansak javSems kolyoztneh langa. (OM 83) - 'Csak szét kell osztanunk 
őket a kolhozok között.' 

umarnende poks rod'nava iavsesin. - 'Az almáit szétosztom a nagy nemzetségnek.' 

Egyéb: 
umarnende poks rod'nanen iavsesin. - 'Az almáit szétosztom a nagy nemzetségnek.' 
2. 

modatnen, fermatnen eskast javsema lomant'enen. (OM 83) - 'A földeket, a gazdaságokat 
szét kell osztani az emberek között.' 
modatnen, fermatnen eskast/esest langa javsema lomant'enen/ lomant'nen langa. - 'A 
földeket, a gazdaságokat szét kell osztani az emberek között.' 

3. 
marinek, poctaso pensija javsit'. (CL 1998/7, 2) - 'Hallottuk, hogy a postán nyugdíjat 
osztanak.' 

iavol'avtoms 
'közöl, elmond' 

1. S - V t r - O - A d i r 
2. S - V t r - 0 

Adir: Ndai; Nproi; Hszó; N p 0 S t p ü S (Postpos: langa) 
Nproi. ha N Pl vagy 'embercsoport' jelentésű 

1. 
Prolatívusz: 
javol'avtize rod'na langa (MV 2/218) - 'Elpiftytfta a nen^ejsé^épfk.' 
javoi'avtize rod'nava. - 'Elmondta a nejnz^p^nejí . ' 

Egyéb: 
javol'avtize rod'nanen. - 'Elmondta a nemzetségének.' 

2. 
javol'avtize kul'ant'. - 'Elmondta a hírt.' 
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iovtams1 

'mond' 

1. S - V , r - 0 - A d i r l - A d i r 2 
2. S - V t r - O - A d i r l 
3. S - V l r - 0 - A d i r 2 
4. S - V , r - 0 
5. S - VitT - Adir2 - Adirl 
6. S - Vjte - Adir2 

Adiri: Ndati Nprol (ritka); Np„s,p0s (Postpos: turtov, langa) 
Adir2: Nabli N e i 

N p r 0 | ha N Pl vagy 'embercsoport' jelentésű 

1. 
ansak cik t'ed'e vatgak ez jovta jalganstert. (ÖL 1998/7, 12) - 'De Cs. erről egy szót sem 
szólt a barátjának.' 
2. 

Prolativusz: 
jovtiie rodga pl'emava. (MV 2/489) - 'Elmondta a nemzetségének.' 
jovtíie cuvazga tatarga. (MV 2/489) - 'Elmondta a csuvasoknak, tatároknak.' 
jovtiie rodonzo pl'emanzo lartga. - 'Elmondta a nemzetségének.' 

Egyéb: 
jovtiie rodnanen pl'emanen. - 'Elmondta a nemzetségének.' 
jovtiie rodnanzo pl'emanzo turtov. - 'Elmondta a nemzetségének.' 

3 
ui'i mel'em jovtams t'irin ionksto val. (ÖL 1998/7, 6) - 'Szeretnék a szülőföldemről 
beszélni.' 

4. 
mel'ga mel'cek vese jovtiz d'ionisen koras vadfa mel'est. (OM 18) - 'Egymás után 
mindannyan elmondták, mennyire kedvelik D-t.' 
ul'i mel'em jovtams val. - 'Szeretnék mondani egy szót/beszélni.' 

5. 
son jovtas monen salavan t'evd'ent'. - 'Elmondta nekem a titkot.' 

6. 

son jovtas salavan t'evd'ent'. - 'Elmondta a titkot.' 

Kifejezésben: 

S Vtr - O - Adi, 
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Adir: H u 

jovtams svad'bas - 'lakodalomba hív' 

Szórványosan, csak folklórszövegekben előforduló, kifejezésszerű szerkezetek: 

S - Viír - Adir 

Adir-' Npostpos (Postpos: kuvalmá) 

narmai' kuvalma. bojár avat, joftatamk. (MV 2/429) - 'A madárról beszéljünk, szép 
lányok.' 

S - V i t r - O - A * , 

Adir: Nposipos (Postpos: kuvalma, kosnci) 

para joniijgista, bojár avat, joftada para pariién, ürest, min kosna. para pariién, bojár 
avat, kuvalma. (MV 2/439). - 'Szépen szóljatok, szép leányok, szép sógornők, szép 
sógornőnkről.' 

jovtriems 
A jovtams gyakorító képzős alakja, 
'mesél, elbeszél' 

1. S — Vtr — O — Adirl — Adir2 
2. S - V t r - O - A d i r l 
3. S - Vir - O - Adir2 
4. S - V t r - 0 
5 • S - .Vitr - Adir2 - Adirl 
6. S - Vitr — Adir2 

Adiri: Ndat; Nproi (ritka); Np„stpoS (Postpos: turtov, langa) 
Adir2-" Nabi; N e l 
Prolatívusz csak akkor használatos, ha a N gyűjtőnév, népnév. 

2. 

Prolatívusz: 
il'i jovtne valon-kel'en lomanga. (MV 5/478) - 'Ne mondd el, amit mondtam, az 
embereknek.' 
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iutams 
'megy, halad' 

1. S - Vjtr - Adiri - Adir2 - Adjr3 
2. S - Vjtr - Adirl - Adir2 
3. S - Vjtr - Adirl — Adir3 
4 . S - Vjtr - Adir2 - Adir3 
5 . S - V j t r — A d i r l 
6 . S - Vjtr - Adir2 
7 . S — Vjtr — Adir3 
8. S - V * 
9. S - V t r - O 

Adiri: Niaü Njii; Naii; Npr0i; N e i a r H n ; Hszó; N p o s t p o s 

Adir2: Nelat', NabÚ HSZÓ; Npostpos 
Adir3- Nproi; HSZÓ; Npostpos 

Vö. ardoms. 

1. 
son juti komnatastonzo kuynavaM vannojes. - 'Szobájából a konyhán át megy a 
fürdőszobába.' 

2. 

son juti komnatastonzo vannojes. - 'Szobájából a fürdőszobába megy.' 

3. 
kuncka vid'zanzo keiovov iutit'. (MV 7/238) - 'Rajta keresztül Kijevbe mennek.' 

4. 
son juti komnatastonzo kuyhavaht'. - 'Szobájából a konyhán át megy ki.' 

5. 
Prolatívusz: 
lamo lomaht' ucit'el'eht' ked'ea iutast'. (ERS 796) - 'Sok ember járt a tanárhoz.' 
copoda sul'ej jutáé ojmevanzo. (OM 199) - 'Sötét árnyék járta át a lelkét.' 
t'eh langs apak vano, pjotr ivanovic arses t'eci jutamo malava paksatneva. (OM 144) -
'Ezt figyelembe nem véve P. I. azt tervezte, hogy végigjárja a közeli mezőket.' 
kunskava juti kacamot. (MS 155) - 'Középen áthalad a füstöd.' 

Egyéb: 
son jutás malazonok. - 'Idejött hozzánk.' 
védés jutás vencent'eh. (ERS 796) - 'A víz behatolt a csónakba.' 
vojnan pradomando kul'as bojkasto jutás mastoront' kelés. (ERS 796) - 'A háború 
befejeződésének híre gyorsan bejárta az országot.' 
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4. 
sori juti komnatastonzo. - 'Megy ki a szobájából.' 

7. 
kunskava juti kacamot. (MS 155) - 'Középen áthalad a füstöd.' 

8. 
jokoldaj juti val'malga. (MV 7/54) - 'J. megy az ablak alatt.' 
hut'i mon tonet' zal' maravan, seste ton, koda karmit' mon peckeme, juták malavan, pet'ni 
ejzet' ver petna, ton sajik t'e ver petnant' di válik spal'na vaimalksozost. (UP 3/2, 119)-
'Ha sajnálsz engem, amikor levágnak engem, haladj el a közelemben, rád csöppen egy 
csöpp vér, fogd ezt a vért és öntsd a hálószobájuk ablaka alá.' 
alga juti galah polk. (MV 7/209) - 'Lent egy libacsapat halad.' 
kijava jutit'kafto avat. (MV 3/141) - 'Az úton megy két asszony.' 

9. 

son jutize grahicani. - 'Átlépte a határt.' 

Kifejezésben: 

vakska jutams 

'elkerül' 

S - V t r - O 

di tonet'kak val'U', vakska a jutatadií (OM 162) - 'Neked is töltenek, nem kerülnek el.' 

jutaksnoms 
A jutams gyakorító képzős alakja. 

1 • S - Vitr - Ajiri - Adir2 - Adir3 
2. S - Vjir - Adirl - Adir2 
3. S - Vitr - Adirl ~ Adir3 
4. S - Vitr - Adir2 - Adir3 

5. S - V ^ - A d i r l 
6. S - Vitr - Adir2 
7 . S - V i t r - A d W 

8. S - V i t r 
9. S - V t r - 0 

Adiri: Niat; H n ; Nau; Nproi; Neiar Hu; Hszó; N p u s , p o s 

Adir2: Neiat; Naw; Hszó; Npostpos 
Adir3: Nproú Hszó; Npostpos 

Vö. ardoms. 
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4. 
alkuks jutaksnos copoda lavkava. (MV 296) - 'Tényleg elment a sötét boltokba.' 
sisem vel'eva. pat'akaiiutakSnití (MV 1/171) - 'Hét faluba mentem el.' 

Kifejezésben: 
jesco vest' jutakSnoms ucebniken staka t'ematnen langa (ERS 795) - 'még egyszer 
átismétli a tankönyv nehéz témáit' 

7. 
vel'en kuvalt jutakSnos. (UP 7/1, 188) - 'Végigment a falun.' 

< 

9. 
son jutaksnize granicant'. - 'Átkelt a határon.' 

jutnems 
A jutams gyakorító képzős alakja. 

1. S - Vjtr - Adirl ~ Adir2 ~ Adjtf 
2. S - Vitr - Adirl ~ Adir2 
3. S - V i t r - Adirl - Adir3 
4 . S - Vitr - Adir2 - Adir3 

5. S - V i t r - A d i r l 
6. S - Vitr - Adir2 
7. S - V j t r - A d i r f 
8. S-Vitr 
9. S - V t r - 0 

Adiri: Niat; Nüi; Naii; Nproi; Neiat- H»; Hszó; Np„stp0s 
A<ür2: Nelat; N a bÚ HSZÓ; Npostpos 

Adir3 • Nproli HSZÓ; Npostpos 

Vö. ardoms. 

8. 

ansak nejgak vasil'ij petrovic talnoz jutni kudonzo vakska. (OM 201) - 'De V. P. még 
most is idegesen megy el a háza mellett.' 

9. 
son cack-pack jutniíe t'e virent', sodasi sonze supavcinze (ERS 797) - 'Keresztül-kasul 
bejárta az erdőt, ismeri a gazdagságát.' 
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kaiams 
'dob, vet, hajít' 

1. S - V p - - O - Adirl - Adir2 - A d j r 3 

2 . S - V t r - O - A d i r l - A d i r 2 

3 . S - V t r - O - A d i r l - A d i r t 

4 . S - V u - O - A d M - A d w 

5 . S - V t r - O - A u i r l 

6 . S - V t r - 0 - A d i r 2 

7 . S — Vtr — O — Adir3 

8 . S — Vtr — O 

Adir i : Nia, ; N i « ; N a « ; N p r o | (Ha N 'kéz', 'nyak' Hszó; N p o s , p o s 

Nproi: Ha S Pl, N Pl; N befedi S-t. (Azokban a szerkezetekben, amelyekben van egyéb 
prolatívuszi határozó, nem fordul elő.) 
Adir2: Nelat; H S Z Ó ; Npostpos 

Adir3: Nproi; Hszó; Npostpos 

1. 
kardajstent' kajai val'mava kudont'en parcei kesak. - 'Az udvarról az ablakon át bedobott 
egy selyemgombolyagot a házba.' 
2. 

kajize mesokont'kut'merste kijaksos. - 'Ledobta a hátáról a zsákot a padlóra.' 

3 . 

val'mava kajas kudont'en parcei kesak. - 'Az ablakon bedobott egy selyemgombolyagot a 
házba.' 

4 . 

kardaistent' kajaé val'mava parcej kesak. 
selyemgombolyagot.' 

- 'Az udvarról az ablakon át bedobott egy 

5 . 

Prolatívusz: 
sajize plascenze, kajize ked' pevanzo. (OM 218) - 'Fogta/levette a kabátját és a kezére 
vetette.' 
alasan trokska kajimim. (UP 1/2,138) - 'Feldobott engem a lóra (keresztben).' 
raksa langa sife nogaj kajize. (UP 1/2,100) - 'A lóra dobta az öreg nogaj.' 
vil' lavtovzan kaiatan. (UP 6/1,269) - 'A jobb vállamra vetlek.' 

Kifejezésekben: 
kirgavat kajan sijan krost. (UP 6/1,318)- 'A nyakadba ezüst keresztet dobok.' 
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Egyéb esetek: 
kajams mad'ica tolbahd'aht'eh koske taradt (ERS 243) - 'száraz ágakat vet az elalvó 
tűzre' 
lavtovont' troks kajams sumkant' (ERS 243) - 'átveti a táskát a vállán' 
raksa lanzs sife nogaj kajiie.- 'A lóra dobta az öreg nogaj.' 
kirzazot hajon sijan krost- 'A nyakadba ezüst keresztet dobok.' 

6. 

kajiie mesokont' kut'merste. - 'Ledobta a hátáról a zsákot.' 

7. 
val'mava kajas, urkaj, parcej kesak (MV 1/417).- 'Az ablakon bedobott, sógornőm, egy 
selyemgombolyagot.' 

8. 
sajizeplascenze, kajiie. - 'Fogta/levette a kabátját és eldobta.' 

kajams2 

'tölt, önt' 

1. S - V t r - O - A a n - A d i r t 
2 . S — Vtr — O — Adirl 
3 . S - V t r - O - A d i r t 
4. S — Vtr — O 

Adiri: Nclat; Npostposi Hszó 
Adir2 • NÍU; Nproü Npostpos; Hszó 
Az Nproi a helyek többségét fejezi ki. 

1. 
Prolatívusz: 

kajas vina butilkasto stopka(tne)va. - 'Az üvegből bort töltött a poharakba.' 

Egyéb: 

kajas vina butilkasto stopkas. - 'Az üvegből bort töltött a pohárba.' 

2. 
mon kajin vedrasto ved'. -'Vizet öntöttem a vödörből.' 
3. 
Prolatívusz: 
Mon kajin vina stopka(tne)va. - 'Bort töltöttem a poharakba.' 
Egyéb: 
Mon kajin vina stopka(the)s. - 'Bort töltöttem a poharakba.' 
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4. 
Mon kajin vina. - 'Bort töltöttem.' 

kajanu? 
'levesz (ruhát)' 

S - V . r - 0 

kajizeplascenze. - 'Levette a kabátját.' 

kajsems1'3 

A kajams gyakorító képzős alakja. 

kajsems' 

1. S - Vtr - 0 - Adirl ~ Adir2 ~ A d i r3 

2 . S - V t r - O - Adirl ~ Adir2 
3. S - V t r - O - A d i r l - A d i r 3 
4 . S - Vtr - O - A<iir2 ~ Adir3 
5. S - V t r - O ^ A d i r l 
6 . S - V , r - 0 - A d i r 2 
7. S - V l r - 0 - A d i r 3 
8. S - V t r - 0 
Adiri: Niat; Hu; Nau; Nproi; Hszó; Npostpos 
Nproi: Ha S Pl, N Pl; N befedi S-t. (Azokban a szerkezetekben, amelyekben van egyéb 
prolatívuszi határozó, nem fordul elő.) 
Adir2: Nciat; Hszó; Npostpos 
Adir3- Nprol, Npostpos 
5. 
Prolatívusz: 
kalmazirse od'ezatnen kajiesiz krost langa. (UP 7/1, 244) - 'A temetőben a ruhákat a 
keresztre dobálják.' 

Egyéb: 
kalmazirse od'ezatnen kajsesií krost langs. 
dobálják.' 

- 'A temetőben a ruhákat a keresztre 

Kifejezésben: 
ton a karmot mazi langa vannomo, kuia langa sel'met' camat kajseme (MV 5/488). -
'Nem fogod a szépeket megnézni, szemedet a kövérekre vetni.' 
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kqjsemS* 
'levetkőzik' 

s - v i t r 

savas komnatas di kajses. - 'Bement a szobába és levetkőzött.' 

kandoms1 

'visz, hoz, hord' 

1. S-Vtr-O-AdiH-Adir t 
2. S ~ V t r - 0 - A d i r i 
3. S - V t r - O - A d w 
4. S - V t r - 0 

Adiri: Niat; Hu; Nau; Ndai; Nproi; Hszó, Npostpos 
Nproi: S Sg, Pl egymás után több hely felkeresése vagy rendszeres cselekvés esetén; S Pl 
disztributívuszi funkcióban. 
Adir2 • Nelati Nabi; HSZÓ; Np0Stp0s 

1. 
sort kands tosto monem kazne. - 'Ajándékot hozott nekem onnan.' 
mon kandija knigant' bibliot'ekasto kudov. - 'Elvittem a könyvet a könyvtárból haza.' 

2. 

Prolatívusz: 

sort ejkaksonzo sabrava kandiíe. - 'Elvitte a gyerekét a szomszédokhoz.' 

Egyéb: 
mon kandija knigant'biblioi'ekav. - 'Elvittem a könyvet a könyvtárba.' 
son kands monem kazne. - 'Ajándékot hozott nekem.' 
poks ufamas kandiéi. (MV 1/82) - 'Elvitte a nagy füzesbe.' 
omboce ciste krences kandiíe lél'ant' seke usiiant' langs. koso jalaksos ul'nes. (CL 1998/7, 
12) - Másnap a holló elvitte az idősebb fivért ugyanarra a szigetre, ahol az öccse volt.' 
3. 
son kands tosto kazne. - 'Ajándékot hozott onnan.' 

4. 
son kands kazne. - 'Ajándékot hozott.' 
son kandi ved'. - 'Vizet hoz/visz/hord.' 

Kifejezésben: 
son kands cora t'aka. - 'Fiút szült.' 
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kandpms2 

'vis?Í, hord' 

S - V . r - 0 

O: ruhadarab 

son kpndi mazij orsamopeí. - 'Szép ruhát hord' 

Kifejezésben: 

S - Vtf - O - Adir 

Ad i r: verga 
O: pra 

pran verga kandoz varstas t'ejt'erent' sel'me coras (OM 182). - 'Kevélyen (tkp. fejét fenn 
hordva) nézett a lány szemébe a férfi.' 

kantl'ems ~ kantáems12 

A kandoms gyakorító képzős alakja. 

kantl'ems ~ kantnems1 

1. S - V u - O - A a n - A d i r t 
2. S - V t r - O - A d i r i 

3. S - V ^ - O - A d t ó 
4. S - V t r - 0 

Adiri: Niat; N«i; Nau; Ndaú Nproi; Hszó, Np o s tpos 

NProi: S Sg, Pl egymás után több hely felkeresése vagy rendszeres cselekvés esetén; S Pl 
disztributívuszi funkcióban. 
Adir2: Neiati N abÚ HSZÓ; Npostpos 

2. 

Prolatívusz: 
valót il'it' kandtne sabrava. (UP 6/1, 308) - 'Ne vidd szét a szavadat a szomszédokhoz 
(ne pletykálj).' 
sin covorit' beton di kantáit' sonze cuvoz latkova. (OM 135) - 'Betont kevernek, és 
széthordják a kiásott gödrökbe.' 

Egyéb: 
sin covorit' beton di kantáit' sonze cuvoz latkos/latknes/latknenen. - 'Betont kevernek, és 
széthordják a kiásott gödrökbe.' 
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kantVems ~ kantnems2 

S - V t r - O 

0: ruhadarab 

vana kazan t'enk paéat, kantl'inka tin kantl'inka tejt'eren maksomo tarkava, coran 
urvakstomo tarkava. (MS 274-275) - 'Ingeket ajándékozok nektek, hordjátok, hordjátok 
őket ott, ahol a lányokat féijhez adják, ahol a férfiakat megnősítik.' 

kavtoldoms 
'kételkedik vmiben, vkiben' 

1. S - Vü r - Adir 

2. S - V i t r 

Adir: Npostpos (Postpos: kuvalma) 

1. 
kavtoldado kuvalman. (OM 76) - 'Kételkedtek bennem.' 
kavtoldan kuvalmat. (OM 155) - 'Kételkedem benned.' 
strojicah ieven kuvalma jak t'e skas kavtoldan (efavi-aras son moh turtov). (OM 25) -
'Abban is kételkedem most is, hogy építömunkásnak kell-e lennem.' 
2. 

meks kavtoldat? - 'Miért vannak még kétségeid?' 

kel'gems 
'befér' 

S - V i b - A d i r 

Adir-' Nm; Nprol 

Prolatívusz: 
kenkSka a kel'gil'palkazo. (MV 1/235) - 'Nem fért be az ajtón a botja. 
vaimava a kel'giVprazo-pirazo. (UP 1/2,31) - 'Nem fért be az ablakon a feje.' 

Egyéb: 
vaimas a kel'giV prazo-pirazo. - 'Nem fért be az ablakon a feje.' 
khigathe a kel'gif cemodans. - 'A könyvek nem férnek be a bőröndbe.' 
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kenardoms 
'örül vminek' 

1. S — Vjtr — Adíri 
2 . S - V i t r 

Adiri ". Ndat; Npostpos (Postpos: kofas, kise, kuvalma, kuvalt, langs) 
C: Nproi; Npostpos (Postpos: packa, N : es) 

1. 
Prolatívusz: 
kenardan eskan fen kuvalma. - 'Örülök ennek.' 
kenards vesemeh kuvalt. - 'Mindennek örült.' 

Egyéb: 
kenardan eskan fen kise. - 'Örülök ennek.' 
kenards val'ah samoní'en. - 'Örült V. jövetelének.' 
kenards espackanzo val'ah samonzo langs. — 'Örült V. jövetelének.' 
monpek kehardan t'en kofas. - 'Nagyon örülök ennek.' 

2. 
mon pek kehardan. - 'Nagyon örülök.' 

keharksnoms 
A kenardoms gyakorító képzős alakja. 

1. S - Vür - Adirl 
2. S - V t e 

Adiri: Ndat; Npostpos (Postpos: kofas, kise, kuvalma, kuvalt, langs) 
C: Npr„i; Npostpos (Postpos: packa, N: es) 

1. 
keharksnipfayih t'en kuvalma. (OM 50) - 'P. örül ennek.' 
mongak keharkSnan kuvalmat, vit'a. (OM 52) - 'Én is örülök annak, ami veled történt, 
V.' 
kunsoli kul'asov sife dojarkaht' di keharksni kuvalmanzo. (OM 88) - 'K. hallgatja az öreg 
fejönőt, és örül annak, amit tőle hall.' 

2. 

vadfa osso, - keharksni son eskanzo. (OM 19) - 'Jó a városban - örvendezik magában.' 
kuva uksni, aso utka keharksni. (MV 1/354) - 'Ahogy úszkál a fehér kacsa, örvendezik.' 
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kefams 
'vág, üt' 

1. S — Vtr — O — A<jir 
2 . S - V f r - 0 

A<iir: Niat; N^i ; Hszó; N^pos 
Nproi: az érintkezés helye. 
Niaf eredményhatározó 

1. 
Prolatívusz: 
vaj od corine sajize uz köfnneva kefiie. (MV 5/318) - 'Egy fiatal fiúcska megfogta, a 
tövénél kivágta.' 
moda jozova somé kennek. (MV 6/16) - 'A főidnél vágtuk ki.' 
il'ak kerakpek alga. (MS 126) - 'Ne vágd ki túlságosan alacsonyan.' 
koda karmi köpor langa kéramö, kuvá kéri sija korti t'enenze. (MV 5/448) - 'Ahogy 
elkezdi a hátát ütni, miközben üti, beszél hozzá:' 

Kifejezésben: 

sed'eineva kerimik. (MV 5/108) - 'Összetörted a szívemet.' 

Egyéb: 

ksint'kavtov ker'ija. - 'Kettévágtam a kenyérét.' 

2. 

son cuvtt ke fi. - 'Fát vág.' 
keran ksipect'. - 'Levágok egy darab kenyeret.' 
but'i a sat, prat kefása. - 'Ha nem jössz, levágom a fejedet.' 

keverems 
'görög, gurul' 

1. S - Vj,r — Adirl - Adir2 

2 . S - Viír - Adirl 

3 . S - V i l r - A d i r 2 

4 . S - V i l r - Adir3 

Adir l : Nioü Hu; Naii; Hszó; NPosiPos 

Adir2 : Nelaú Nabl i HSZÓ; Npostpos 

Adir3 : Nproli Hszó; Npostpos 
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4. 
umares umafinastont' vasov a keveri - 'Az alma nem esik (tkp. gurul) messze a fájától 
(tkp. az almafától).' 

2. 

cis, prok jakst'ere sar, kevers valeomav. (ERS 245) - 'A nap, mint egy vörös golyó, 
lenyugodott (tkp. nyugat felé gurult).' 
kireapafent'en kevers al. (ERS 245) - 'Gombóc lett a torkában (tkp. tojás gurult a 
torkába).' 

3. 
virent' eksste kevers kovos. (ERS 245) - 'Az erdő mögül előbújt (tkp. előgurult) a hold.' 

4. 
umarks kevefanpil'gevat (MV 2/360). - 'Almaként gurulok a lábadhoz.' 

kortams 
'beszél, beszélget' 

1. S - V i t r - Adiri - A d t ó / A a d i r 

2 . S - V i t r - A d i r l 
3 . S - V i l r - Adirt/Aadir 
4 . S - Vitr - A 

5 . S — V ^ 
6 . S - V l r - O - A d t ó / A a d i r 
7 . S - V t r - 0 

Adiri-' Nabi; Npostpos (Postpos: langa, kuvalt) 
Kari'. Ndat; Nproi ( N : es)', Hszó; Np 0stpos (Postpos: jutkovu, polmova, packa, N: es) 
Aadir- Nostpos (Postpos: mártó) 
A : Ntransi ( N : nyelv) 
C . Nproi;Ni„eSs ( N : hírközlési eszköz) 

1. 
Prolatívusz: 

sin es iutkovast ton langa kortast'. - 'Ők rólad beszéltek maguk között.' 

Egyéb: 
sin es iutkovast tond'eíkortast'. - 'Ők rólad beszéltek maguk között.' 
sin vejkest vejkest marto ton langa kortast'. - 'Ők rólad beszéltek maguk között.' 
sin vejkest vejkest marto tond'et' kortast'. - 'Ők rólad beszéltek maguk között.' 
2. 

Prolatívusz: 
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tori vel't' viskihat eramon langa kortams. (ÖL 1998/7, 5) - 'Nagyon kicsi vagy ahhoz, 
hogy az életről beszélhess.' 
son veseh langa beránste kórti. - 'Mindenkiről rosszat beszél.' 
eravi kortams sonzo marto ve pek eraviks t'eveh kuvalt. (Veenker - Rjabov 1977, 15) -
'Egy fontos dologról kell vele beszélnem.' 

Egyéb: 
valske vesemed'e körtaiaho. - 'Holnap mindenről beszélünk (mindent megbeszélünk).' 

3. 
Prolátívusz: 
isak sin kuvat's kottást* eskast/es jutkovast. - 'Tegnap sokáig beszélgettek' 
jala kortil' mikit eskanzo corineht' marto húlksemste. (OM 212) - 'M. egyre csak beszélt 
magában, miközben a kisfiúval játszott.' 
jala kortil' mikit es potmováhzo corineht' marto halksemste. - 'M. egyre csak beszélt 
magában, miközben a kisfiúval játszott.' 

Egyéb: 
koda karmi kopor langa keramo, kuva kéri sija kórti t'ehenzé. (MV 5/448) - 'Ahogy 
elkezdi a hátát ütni, miközben üti, beszél hozzá.' 
pavel silaht'evic stol' ekssel', kih-but'i marto köftás t'elefonga. (OM 119) - 'P. S. az 
asztalnál ült s telefonált.' 

4. 
son korti erzaks. - 'Beszél (tud) erzáül.' 

5. 
isak sin kuvat's kofiáét'. - 'Tegnap sokáig beszélgettek' 

6. 
Prolátívusz: 
kunsoli, mezt' sin es jutkovast koftit'. (UP 3/2, 177) - 'És hallgatja, mit beszélnek egymás 
közt. 

Egyéb: 
kunsoli, mezt' sin vejkest vejkest marto koftit'. - 'És hallgatja, mit beszélnek egymás közt. 

7. 

kortit', ton noldit'odkhiga. (ERS 295)- 'Azt beszélik, hogy új könyvet írtál.' 

kortriems 
A kortams gyakorító képzős alakja. 
8. S - Vjtr - Adirl - Adiű/Aadir 
9. S - V i t r - Adirl 
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10. S-Vjfr-Adirt/Aadir 
11. S - V i t r - A 
12. S-Vitr 
13. S-Vtr-O-Adira/Aadir 
14. S - Vtr - Q 

Adiri: NaW; Npostpos (Postpos: langa, kuvalt) 
Adir2: Ndati Nprol (N: es); Hszó; Npostp,» (Postpos: jutkova, potmova, packa, N: es) 
Aadir Nostpos (Postpos: mártó) 
A: Ntransi ( N : nyelv) 
C : NproüNiness ( N : hírközlési eszköz) 

1. 
mejl'e tago ozast' „uazikeht'eh" di, eskast t'ed'e-tonado kortriez sirgast' lamsinav. (OM 
169) - 'Majd ismét beültek a2 UAZ-ba, és egymás közt erről-arról beszélgetve elindultak 
L-ba.' 

3. 
avat-corat kortneSt'-fejsP eskast di mádét'. (OM 61) - 'Anya és fia beszélgettek egy 
kicsit egymás között, majd lefeküdtek.' 

kucoms 
'küld' 

1. S-Vtr-O-Adirt-Adirf 
2. S - Vtr - O - Adirl 
3. S — Vtr ~ O — A<ür2 
4. S - V , r - 0 

Adiri: Niati Hu; Nan; Ndati Nprűi; Hszó; NpoStpos 
Adir2'- Nelaú NabÚ HSZÓ; Npostpos 
Nproi: S Sg, PL: több, egymás után felkeresendő hely, melyet a 2. típusban Neiat - Nm kettős 
határozó helyettesíthet; S Pl: disztributívusz. 
Az útvonalat kifejező szabad határozó proiatívuszban áll. 
Kontextus nélkül több mondatban lehetetlen eldönteni, hogy a prolatívuszi bővítmény 
vonzat vagy szabad hatórozó-e. 

1. 
Prolatívusz: 

son moh kudosto vel'eva kuőimim. - 'Otthonról elküldött falvakat bejárni.' 

Egyéb: 
kudosto lavkav kuéimim. - 'Otthonról elküldött a boltba.' 
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2. 
Prolatívusz: 
kuőca ... ialsa oia iutkövá (MV 7/102) - 'A barátaim közé küldöm.' 
kuőcapoks vel'eva sadova (MV 7/102) - 'Nagy falvakba küldöm.' 

Egyéb: 
t'evs nuzaks kuőát - kuvat' uéat. (ERS 32Ó) - 'Ha lustát küldesz a munkába, sokáig kell 
vámod.' 
kuőca ... ialga ó/áiütks. - 'A barátaim közé küldöm.' 
sort kuői fen sorma. - 'Levelet küldött nekem.' 
kuősa vel'este vel'es. - 'Nagy falvakba küldöm.' 

3. _ 
son kuőimim kűdö'sto. - 'Elküldött otthonról.' 

4. 
son moh kuőimim. - 'Ö küldött engem.' 

Kifejezésekben: 

S-V i l r-Adir 

Adi,: Npostpos (Postpós: mel'ga, kise) 

nej ke princes küőá keriéá mel'ga. (UP 361,119) - 'A herceg rögtön favágóéirt küldött.' 

kuŐhems 
A kuőőms gyakorító képzős alakja. 

1. S - Vt r - O - Adi r i - Adir2 

2 . S — V(r — O — Adir l 

3. S - V t e - 0 - A d i r 2 
4 . S - V f r - O 

A d i r i : N i a t ; N j j i ; N a u ; N d a ú Npr 0 i ; Hszó; N p o s l p o s 

Adi r2- N d a t ; Nab l i HSZÓ; Npogipos 

Nprof S Sg, PL: több, egymás után felkeresendő hely, melyét a 2. típusban N e l B t - N a i 

kettős határozó jelyettesíthet; S Pl: disztributívusz. 

Vö. kuőoms 

2. 
Prolatívusz: 
uz kuőhesim'e tarkavast. (MV 5/230)- 'Elküldte őket a helyükre.' 
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Kifejezésekben: 

S - V i t r - A d i r 

Adir: Npostpos (Postpos: mel'ga, kise) 

kuiáes od cora tét'anzo son mel'ga. kuőAes añd'amo avanzo son kise. (MV 5/158) - 'A 
fiatalember az apjáéit küldött, a legény az anyjáért küldött.' 

kundams1 

'(meg)fog, elfog; noüMarb, JIOBHTL' 

S - V . r - 0 
nimil'av/kal kundiá. - 'Lepkét/halat fogtam.' 
mon cijez tujeksnin, no sin mon kundimií (ERS 314) - 'Elfutottam, de megfogtak.' 

kundams2 

'megfog, megragad' 

1. S — Vjr — O — Adir 

2 . S - V t r - O 

Adir: Nproi; Npostpos (Postpos: langa) 

A 'kézen fog' kifejezésben: Ad¡r: N a W ; N¡u 

1. 
Prolatívusz: 
surkske langa kundimim. (MS 267) - 'A gyűrűmnél fogva megfogott.' 
loma loman, jal loman ket'kske langa kundimim. (MS 267) - 'A karkötőmnél fogva 
megfogott.' 
ka/ta t'ejt'eft' kundií' sokañt' kafta bokava. (MV 8/102) - 'Két lány megfogja Sz-t két 
oldalról.' 
Egyéb: 
mon kundin pokSt'ajen ked's di konin sel'mem. (CL 1997/12,4) - 'Megfogtam nagyapám 
kezét, és becsuktam a szemem.' 
ked't'e kundimlm. - 'Kézen fogott engem.' 

2. 

kavto t'ejt'eft' kumüt' sonze. - 'Két lány megfogja őt. 



kundams* 
'hozzáfog, nekikezd vminek' 

1. S - V i t r - A d J r 
2 . S - V t r - O 

Adir: Hu 
O: Inf 

1. 
vanat, samaj éuroh uradamo langa savé kundams t'et' ¿evezet. (OM 78) - 'Lám, épp 
aratáskor kellett munkához fognod.' 

2. 
plothiktne kundaét' sruboh capomo. (ERS 314) - 'Az asztalosok nekifogtak a faváz 
elkészítésének.' 

kundams4 

'betegséget elkap' 

S - V t r - O 

son kuridai vijev sudokstomo. - 'Erősen megfázott.' 

kundéems 
A kundams gyakorító képzős alakja. 

kundsemS2 

1. S - V t r - O - A d i r 

2. S - V t r - O 

Adir: Nproi; Npostpos (Postpos: langa) 

A 'kézen fog' kifejezésben: Ad̂ : NAW; NÍU 
kundsisur pravanzo. (UP 2/193) - 'Megfogja az ujja hegyét' 
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kuíems 
'kúszik, mászik, felmegy' 

1. S - Vitr - Adirl ~ Adir2 
2. S - V i t r - A d i r l 
3. S - V * 

Adiri: Niat; H u ; N an; Hszó; Np0s,p0s 
Adir2: Nelati N„bi; HSZÓ; Npostpos 

Az útvonalat, a mozgás helyét jelölő szabad határozó prolatívuszban áll. 

1. 
panarsoni vikshevkses kuzi aldo verev. (ERS 309) - 'Az ingen a hímzés alulról felfelé 
halad.' 
2. 

vaj/ka kust'imavaht' verev kusé. (MV 3/226) - 'Az egyetlen lépcsőn fölmentek.' 
ofta kujs palmah pras. (MV 2/152) - 'A medve felmászott a pálma tetejére.' 

3. 
kapsaz kuzi pravl'enijan kust'ematheva. (OM 125) - 'Felsietett az igazgatósági épület 
lépcsőjén.' 

kuzekinems 
A kutems gyakorító képzős alakja. 

1. S - Vjtr - Adirl - Adir2 
2. S -Vi tr—Adir2 
3. S -V j t r 

Adiri: Nlat; Nai; bU; Hszó; Np0stpos 
Aditf: Nelati Nabi; Hszó; Npostpos 

Az útvonalat, a mozgás helyét jelölő szabad határozó prolatívuszban áll. 

3. 
vid' bokavanzo nujkah cora kuzekSneé. (MV 1/398) - 'A nujka-ember felmászott a jobb 
oldalán.' 

kuzems-valgoms 
'fel-alá járkál* 

1. S — Vjtr — Adir 
2. S - V ^ 
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Adir Nproú Netat - Hu 
A mozgás helyét kifejező szabad határozó is prolatívuszban áll (a 2. típusban), ezért a 
kontextus segítsége nélkül nehéz eldönteni, mikor melyikről van szó. 

1. 
Prolatívusz: 

kuzi-vatgi lafkava. (MV 2/235) - 'Boltról boltra jár.' 

Egyéb: 

kuíi-valgi lafkasto lafkas. - 'Boltról boltra jár.' 

2. 
kuían-valgan kopofeat. (MV 5/508) - 'Fel-alá járkálok a hátadon.' 
kuzi-valgi son kuvalmanzo. (MV 1/32) - 'Fel-alá mászkál az oldalán (fáén).' 

Ipéemsf 

'megnyugtat, megbékít vkit' 

S - V . , - 0 

avas lacize avafd'ica ejkaksont'. - 'Az anya megnyugtatta a síró gyereket.' 

laéentí* " 
'elhelyez vmit vhol, tesz vmit vhová' 
S - V b - O - A d i r 

Adii-: Nproú Ni«; Niat; Hszó; NPostpos 
O: mindig Pl. 

Prolatívusz: 
bal'aska prava lomanpfat laéan. (UP 1/293) - 'A rácsok tetejére emberfejeket rakok.' 
kefamne langa, ialgat. lacisirie(k). (MV 2/451) - 'A frufirunkra tegyük fel őket.' 
srapka grud'ganok min laéesiriek? (UP 2/156) - 'A kötényünk mellére tegyük fel őket? 
bal'aska langa loman pfat locan. ~ 'A rácsok tetejére emberfejeket rakok.' 

Egyéb: 
bal'askatnes loman pfat laéan. - 'A rácsokra emberfejeket rakok.' 

112 



lacems* 
'átgondol, eldönt' 

1. S -Vf r -O-Adi r l 
2. S - Vtr - O 

Adiri". Nincss» Nproi; Hszó; Npostpos (Postpos: packa) 
N: prev (¡„ess),- es (pr0i) 

1. 
kul'asov laéeS eskanzo, meze vashajak jovtams natasaheh, koda naét'ams ienze 
urvakstomadomanzo. (OM 177) - 'K. azon gondolkodott magában, mit is mondjon 
először N-nak, hogyan mondja el nekji, hogy megnősült.' 
pet'ajak sed'ejmaraé vani veőkeviksenze langs, laci eskanzo. meze hej t'ejevi natasan 
ojmese. (OM 69) - 'P. is szeretettel nézi kedvesét, azon gondolkodik, mi zajlik most N. 
lelkében.' 

Egyéb. 
pet'ajak sed'ejmaraz vani veőkeviksenze langs, laéi pfevsenze. meze hej t'ejevi natasan 
ojmese. - 'P. is szeretettel nézi kedvesét, azon gondolkodik, mi zajlik most N. lelkében. 

2. 

sind'est sed'e vere ast'icathe sed'e ikelé vesemeht' laéii - 'A fölöttük állók már előre 
mindent átgondoltak magukban.' 

lad'ams' 

'összerak, összeszerel' 

S - V . r - 0 
montazhikthe lad'iz agregaioroht'. (ERS 325) - 'A szerelök összeszerelték az 
aggregárort.' 

lad'ams2 

'kibékül' 

1. S-Vjtr-Aadir 

2. S - V * 

Aadir: Npostpos (Postpos: mártó) 

1. 
mon latTih martonzo. - 'Kibékültem vele.' 
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4. 
min iovnihekdi lád'inek. - 'Összevesztünk és kibékültünk.' 

lad'ams3 

'békében megvan vkivel' 

S — Vjtr — Aadir 
Audir Npostpos (Postpös: mártó) 
kadik ton ujit' to'navthéma jalgat, kadik tón ládái t'et'at'-avat' marto. jalat'eke eravi ol'a-
jalga. (ÖL 1997/12,2) - 'Lehetnek iskolatársaid, békében meglehetsz a szüleiddel, mégis 
szükség van egy barátra.' 

lad'ams4 

'alkalmas vmire' 

S — Vjtr — Adir 

Adir! Ndaí 

lad'ahis es robotámo tarkant'en (ERS 325) - 'alkalmas a munkájára.' 

lad'anv? 
'tesz vmit vhová' 

S - V l r - 0 - A d i r 

A<iir: Niaü NiU; Nproi; Hszó; Np t̂pos 

Npro]: O Sg, ha O nagy kiteijedésű dolgot jelent; O PL, ha N Pl (disztributívusz. 

Prolatívusz: 

udalgan lad'ai sijan stul. (MS 44) - 'Egy ezüstszékét tett mögém' 

Egyéb: 
moh udalov lad'ai sijah stul. - 'Egy ezüstszéket tett mögém.' 
lad'ams6 

'létrehoz, alkot, teremt' 

S - V t r - 0 

son lad'ai vadfa moro. - 'Szép dalt írt.' 
lad'ams ki martojak keme sulmavks (ERS 325) - 'szoros kapcsolatot hoz létre vkivel.' 
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lattana7 

'megkér vkit, megkéri vki kezét' 

S - V . r - 0 

odcoras lattize t'ejt'ereht'. - 'A fiatalember megkérte a lány kezét.' 

lad'amsf 
'megbeszél, megegyezik vmiben; végiggondol, eldönt' 

1. S - V t r - O - A a r 
2. S - V u - 0 

Adjr: Nproi; Np0stpos (Postpos: jutkova (ha S Pl), potmova (ha S Sg, ill. Pl) 
N: es 

1. 
ansak ikel'ev us lad'asihek eskanok: mórt t'et' mezd'ejak ezih korta. (OM 137) - 'De előre 
egyezzünk meg abban, hogy semmiről sem beszéltem neked.' 
eskast lad'it: satit' nil'ethejak. (OM .88) - 'Megegyetnek abbanAJgy dönöttek, hogy a 
négy is elég.' 
laetii eskast vastovoms vandijak, seke pamjat'hikeh vaksso. (OM 55) - 'Megegyeztek 
abban, hogy holnap is találkoznak, ugyanennél az emlékműnél.' 
kadik sed'e pit'hej, t'eh kise cihzel'i packod'art osov - eskanzo lad'ize son. (OM 11) - Nem 
baj, ha drágább, így még nappáli világosban érkezem meg a városba - döntötte el 
magában. 
(Adatközlőim szerint ebben a mondatban az eskanzo kötelező vonzat.) 
es iutkovast lad'ií: satit' nil'ethejak. - 'Megegyeztek abbanAJgy döntöttek, hogy a négy is 
elég.' (A döntés közös megegyezés eredménye.) 
es potmovast lad'ií: satit' nil'ethejak. - 'Úgy döntöttek, hogy a négy is elég.' (Mindenki 
külön-külön.) 

2. 

lattiz vastovoms vandijak, kehe pamjaihikeh vaksso. - 'Megegyeztek abban, hogy holnap 
is találkoznak, ugyanennél az emlékműnél.' 

lattana9 

'kinevez' 

S — V(r — O — Ajir 

Adir". Ntransl 
sonze lad'ií klassnoj rukovod'it'eieks. (ERS 325) - 'Megtették osztályfőnöknek.' 
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lad'akSnoms1'9 

A lad'ams gyakoritó képzős alakja. 

lad'akSnoms* 
'megbeszél, megegyezik vmiben; végiggondol, eldönt' 
1. S - V u - O - A d i r 
2. S - V t r - O 

Adir: Nproi; Npostpos (Postpos: jutkova (ha SP1), potmova (ha Ssg, ill. Pl) 
N: es 

1. 
ikel'ev us eskast lád'aksnií rajcentfasio sicáthe: promksoht karmi vet'amo suvkin. (OM 
73-74) - 'Már előre eldöntötték/megbeszélték egymás közt a járási központból 
érkezettek, hogy a gyűlést Sz. fogja vezetni.' 
vita sastihe kolmokst vaékods ist'a, koda umok us latPakSniz eskast. skolaso 
toinavthemste. (OM 36) - 'V. háromszor halkan kopogott úgy, ahogyan már régen 
megbeszélték, amikor áz iskolások Voltak.' 
vita sastihe kolmokst vaőkod's ist'a, kóda úrnők ÜS latPakSniz es iutkovast. skolaso 
tonavthemste. - 'V. háromszor halkan kopogott úgy, ahogyan már régen megbeszélték, 
amikor az iskolások voltak.' 
Ld. a lad'ams8 címszó alatt álló példákat is! 

2. 
vita sastihe kolmokst vackod's ist'a, koda úmok us latPakSnií, skolaso toihavthemste- 'V. 
háromszor halkan kopogott úgy, ahogyan már régen megbeszélték, amikor az iskolások 
voltak.' 

latPsemsM 

A lad'ams gyakoritó képzős alakja. 

latPsems* 
'megbeszél, megegyezik vmiben; eldönt' 
1. S - V t r - O - A d i r 
2. S - V . r - 0 

Adir: Nproi; Npostpos (Postpos: jutkova (ha SP1), potmova (ha Ssg, ill. Pl) 
N: es 

1. 
vasha kus lad'iesinek eskanok. koda ul'ems. (OM 59) - 'Előbb eldöntjük 
magunkban/megbeszéljük magunk között, hogyan is legyen.' 
lad'iek meil'e eskat vesemeht. (OM 84) - 'Azután gondolj át magadban mindent.' 
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vasna kus lad'sesinek es iutkovanok. koda ul'ems. - 'Előbb eldöntj ük/megbeszélj ük 
magunk között, hogyan is legyen.' 
vasna kus lad'sesinek potmovanok. koda ul'ems. - 'Előbb eldöntjük magunkban, hogyan 
isiegyen.' 

Piiems1 

'kimegy, kijön' 

1. S - V i b - Adir i - Adir2 ~ Adir3 

2. S - Vjb ~ Adirl ~ Adir2 
3. S - Vib - AdirI - Adir3 

4 . S - V i b - Adir2 - Adir3 

5. S — Vjb — Ajiri 
6 . S - V j b — Adir2 

7. S - V i b - A d i r 3 
8. S - V i b 

Adiri! Nelati HSZÓ; Npostpos 
Adw: Niaú Hu; Nan; Hszó; N^pos 
Adir3: Nproi; Nelat; HSZÓ; Npostposi 
Adi,3 a mozgás útvonalát, közegét jelöli. Ha a mozgás vmilyen nyíláson megy végbe, a 
prolatívuszragos névszó bármikor felcserélhető elatívuszragossal. 

1. 
Prolatívusz: 

son l'iis ortavant'kudosto uSos. - 'Kiment a kapun a házból.' 

Egyéb: 

son Fiáiortastont'kudosto usos. - 'Kiment a kapun a házból.' 

2. 

son l'iii kudosto usos. - 'Kiment a házból.' 

3. 
val'mava l'iii kudosto, son orta alga kardajste. (MV 5/246) - 'Az ablakon át megy ki a 
házból, a kapu alatt az udvarból.' 
t'et'at pifan kardajste l'iiat avol' ortava. l'iiat zabor varava. sukan kurván tarkava. (MV 
2/303) - 'Apád bekerített udvarából nem kapun mész ki, hanem egy kerítéslyukon, 
szukák, kurvák helyén.' 
l'iian kenksste kenkska. (MV 3/124) - 'Az ajtón megyek ki.' (A két határozó itt 
tulajdonképpen csak egymást erősíti.) 
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4. 
Prolatívusz: 

son Piáiortavant' usos. - 'Kiment a kapun a házból.' 

Egyéb: 
son Pisi ortastoht' usos. - 'Kiment a kapun a házból.' 
5. 
mejl'e, jalgihem, bozij xramsto ton Piáat (UP 7/1, 236) - 'Azután, barátom, kijössz Isten 
templomából.' 

6. 

vasehée valskent Piáit'zorava orta lanzs di áerged't':... (UP 3/2, 75) - 'Az elsó reggelen 
menj ki a kapuhoz és kiáltsd azt, hogy...' 

7. 
kudos Piii val'mava. (UP 4/1,187) - 'A ház kiment az ablakon.' 
l'ii lepeh ortava lepeh sióiba iutkova. (MV 2/219) - 'Kiment egy égerfa kapun, égerfa 
oszlopok között.' 
Pisán kenkska. (MV 6/198) - 'Ajtón megyek ki.' 
but'i 1'iii, jalginen, t'irih t'et'ah trubava aso mazi kacamo. (MS 65) - 'Ha, barátaim, 
édesapám kéményén szép fehér füst jön ki...' 

Egyéb: 
PiSan kenksste - 'Ajtón megyek ki.' 

8. 

Pisiri cokshen zorava. (UP 6/1, 122) - 'Esti szürkületben mentem ki.' 

Piáems2 

'kiderül' 

S - V f r 

ucin ejsenze. Pisi, a savi. - 'Vártam- rá, erre kiderül, hogy nem tud jönni.' 

Piáems? 
'történik' 

1. S — Vjir — Aadir 
2. S -V i t r 

Aadir: Ndati Npostpos (Postpos: marto) 
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1. 
t'eci mohem l'iés zijan. - 'Ma baj történt velem.' 
t'eci moh marto Fiss zijan. - 'Ma baj történt velem. 

Piéems4 

'kikel (mag) 

S -Vi* 

kujar vid'methe Fiéét'. (ERS 344) - 'Kikeltek az uborkamagok.' 

Piéems1 

'előkerül, megkerül' 
1. S - V l t r - Adir 
2. S - V t e 

Adir: Neiaú HSZÓ; Npostpos 

1. 

khigas l'iéé tarka aldo. - 'A könyv előkerült az ágy alól. 

2. 
khigas ez Piée. (ERS 345) - 'A könyv nem lett meg.* 

Fiéems6 

'eltelik' 

S - V i * 

otpuskos Piéé. (ERS 345) - 'A szabadság eltelt.' 

l'iéekSnems1'6 

A Piéems gyakorító képzős alakja. 

Piéekéhems1 

'kimegy, kijön' 

1 - S - V i t r - Adirl - Adir2 - Adir? 
2. S - V,tr - Adirl ~ Adir2 
3. S - Vitr - Adirl ~ Adir3 
4. S - Vitr - Adir2 ~ Adir3 



5. S - V i b - A d i r l 
6. S —Vitr—Adir2 
7. S - Vitr - Adir3 ' 
8. S ^ V * 

Adiri: Ncla,; Hszó; Npostpos 
Adir2: Niat; Nm; Na«; Hszó; Npostpos 
Adir3'. Nproi; Nelat; HSZÓ; Npostposi 
Adir3 a mozgás útvonalát, közegét jelöli. Ha á mozgás vmilyen nyíláson megy végbe, a 
prolatívuszrágos névszó bármikor felcserélhető elatívuszragóssal. 

3. 
orta cireva ul'aSa l'isekSAéi. (MV 7/Í40) - 'A kapun ment ki U.' 

l'iiems-sovahis1 

'ki-be járkál' 

1. S - V i b - A d i r 
2. S - V i b 

Adir: Nproi; Hszó; Np0stpos 

l. 
Piii-sovi komldn-avas lafkava. (ÜP 1/34) - 'Ákómíó-ánya boltról boltra jár.' 
l'isi-soviií kudovat. (UP 7/1, 128) - 'Ki-be járkálok a házadban (Hol kimegyek, hol 
bejövök).' 

l'ivi'áhis 
'repül' 

1. S - Vjtr ~ Adirl ~ Adir2 ~ Adir3 
2. S - Vitr ~ Adirl ~ Adir2 
3. S - Vitr ~ Adirl ~ Adir3 
4. S - Vib ~ Adir2 ~ Adir3 
5. S - V j t r - A d i r l 
6. S — Vjtr — Adir2 
7. S - V i t r - A d W 
8. S - V i t r 
9. S - V t r - O 
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Adiri: Niat; Nui; NAN; Npr0i; NEIAT- NÍU; Hszó; Npostpos 
Adira: Nelat; Nabi; Hszó; Npostpos 
Adir3: Nproi; Hszó; Npostpos 

Vö. ardoms. 

1. 
narmunes Vivt'ai kl'etkastonzo val'mava pires. - 'A madár kirepült a kalitkájából a 
kertbe.' 

2. 
tosto karsom l'ibor! Vivt'ai narmuh. (ÖL 1997/12, 5) - 'Onnan velem szembe huss! 
kirepült egy madár.' 

3. 
narmunes Vivt'ai val'mava pires. - 'A madár kirepült az ablakon a kertbe.' 

4. 
narmunes Vivt'ai kl'etkastonzo val'mava. - 'A madár kirepült a kalitkájából az ablakon 
át.' 

5. 
Prolatívusz: 
avas arsi Vivt'amo i mekst'he mel'ganzo. (UP 2/85) - 'A királynő repülni akar, a méhek 
utána.' 

Egyéb: 
varksijs ... ul'hcav Vlft'e varrná. (MV 2/146) - 'A vaíjú károgva az utcára repül.' 
tozoh l'ivt'atano efamo. (UP 2/87) - 'Oda repülünk élni.' 

6. 
sin pil'khih alda tolt Vivt'it'. (MV 2/136) - 'Lábuk alól szikrák röpködnek.' 

7. 
fejevs ist'amo serej di kruta pando narmuhgak trokskanzo a Ptvt'avi. (UP 3/2, 67) -
'Olyan magas és meredek hegy lett ott, hogy a madár sem repül át rajta.' 

8. 

vaj verga l'ivt'igalanpolk. (UP 1/1,155) - 'Magasan repül egy libacsapat.' 
vaj vere Vivt'igalahpolk. - 'Magasan repül egy libacsapat.' 
nej aio Pivt'ak ineved' vel'kska di tago purnak ved. (ÖL 1997/12, 3) - 'Most eredj, repülj 
a tenger fölött, és új ra gyűjts vizet.' 

9. 
vese vel'etheh mon Pivt'isitL (MV 1/380) - 'Az összes faluba elrepülök/az összes falut 
átrepülöm.' 
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l'ivt'nems 
A l'ivt'ams gyakorító képzős alakja. 

1. S - Vitx - Adirl - Adir2 - Adir3 
2. S - Vitr - Adirl ~ Adir2 
3. S - Vitr - Adirl — Adir3 
4. S-Vjtr-Adir2-Adir3 
5. S — Vitr _ Adirl 
6. S - Vjtr - Adir2 
7. S — Vjtr — Adir3 
8. S -V i t r 
9. S - V , r - 0 

Adirf Ha,; Hu; Hm; Npro); Neial- Hu; Hszó; N^pos 
Adir2- Nelati Nabli HSZÓ; Npostpos 
Adír3 - Nproü HSZÓ; Npostpos 

Vö. ardoms. 

5. 
Prolatívusz: 

azokaja erzan vel'eva l'ivt'tíeme. (UP 2/87) - 'Eredj, repülj erza falvakba.' 

8. 
t'elan kadi ojmes kudoMperka Vivt'ÁL (MV 7/1,29) - 'A testet elhagyó lélek a ház körül 
röpdös.', 

fivt'ems1 

'kihoz, kiűz' 

1. S - Vtr - O - Adirl - Adir2 - Adir3 
2. S - V t r - O - A d i r l - Adir2 
3. S -Vtr -O-Adir l -Adir3 
4. S-V f r -0-Adir2-Adir3 
5. S - V , r - 0 - A d i r l 
6. S - V t r - O - A d « 
7. S — Vtr — O — Adir3 
8. S - V u - 0 

Adiri: Niat; Hu; N,ii; Hszó; Npostpos 
Adir2: Neiati Nabli HSZÓ; Npostpos 
Adir3- Nproli Hszó; Npostpos 
A mel'ga névutóval az ágens is kifejezhető (N: természeti erő, pl. szál, víz). 

• 
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10. 
psakas l'ivt'ize l'evksenze vaimavaht' kudosto pires. - 'A macska kivitte a kölykét a 
házból az udvarra az ablakon át.' 
2-

t'e skastont' minek psakas l'ivt'infe kaékasto uSov l'evksenze. (CL 1997/12, 5) - 'Ekkor a 
macskánk kihozta a kiscicáit a padló alatti üregből.' 

3. 
psakas l'ivt'ize l'evksenze vaimavaht' kudosto. - 'A macska kivitte a kölykét a házból az 
ablakon át.' 

4. 
psakas l'ivt'ize l'evksenze vaimavaht' pires. - 'A macska kivitte a kölykét az udvarra az 
ablakon át.' 

5. 
A prolatívusz az ágens kifejezője: 
Pivca t'e ormaht', t'e tarvaht'pusta virev ... puvi varrna maiga. kandi varrna mdl'ga. (MV 
7/360) - 'Elűzöm ezt a betegséget, ezt a sorvadást egy sötét erdőbe, a fújó széllel, a vivő 
széllel.' 

Egyéb: 
sonze Pivt'iz usov. - 'Kivitték őt.' 

6. 
sonze l'ivfií kardaiste. - 'Kivitték az udvarból.' 

7. 
alo ortava son Pivt'iie. (MV 1/185) - 'Kivitte az alsó kapun.' 

8. 
t'e skastont' minek psakas Pivt'lnie l'evksenze. - 'Ekkor a macskánk kihozta a kiscicáit.' 

l'ivt'ems2 

'kinyújt, kidug' 

1. S - V f r - O - A d i r 
2. S - Vtr - O (Csak meghatározott O esetén.) 

Adir Nprol, HsZO, Npostpos-
O: testrész, szerv. Egy részük mellett a direkcionális határozó kötelező vonzat, más 
részük mellett nem. 
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1. 
cut'ked'e l'ivt'ize pfanzo val'mava. (OM 80) - 'Egy kissé kidugta a fejét az ablakon.' 
(Kötelező vonzat.) 

2. 

psid'ent' volkovados Fivt'ize kuvaka kel'enze di l'ekses sejed'ste. (ERS 342) - 'A hőségtől 
V. kinyújtotta hosszú nyelvét és lihegett.' 

l'ivt'ems3 

'felnevel' 

Kifejezésben: 

S — Vtc — O — Aadir 

Aadjr: Ntransli HSZÓ 

no mon lomanks Pivt'imim. (ÖL 1998/7) - 'De embert nevelt belőlem.' 

l'ivt'ems4 

'kikölt' 

S - V b - 0 

narvickas l'ivt's cipakat. (ERS 342) - 'A kotlós kiköltötte a csibéket.' 

ntaksoms1 

'ad (cserébe is), ajándékoz; kölcsönad' 

1. S-Vb-O-Adiri-AdirJ 
2. S-Vtr-O-Ad^/Adirt 
3. S - V t t - 0 - A d i r s 
4. S - V b - 0 

Adiri". Ndati NiU; Hszó 
Adir2: Nproi (N: gyűjtőnév, népnév vagy Pl alak.); Hszó 
Ad«: Npostpos (Postpos: kisfe)) 

1. 
knizan kise maksá monen gazetat. - 'A könyvért újságokat adott nekem cserébe.' 
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2. 
Prolatívusz: 
narodoht'ked'ga. ol'a, maksiniW. (UP 2/20) - 'A nép kezébe adtak téged, hatalom.' 

Egyéb: 
narodoht' ked's. ol'a, maksiniit* - 'A nép kezébe adtak téged, hatalom.' 
son makss monem khiga. - 'Könyvet adott nekem.' 

3. 
modas maksS supav urozaj. (ERS 359) - 'A föld gazdag termést adott.' 

Folklórban előforduló kifejezésekben: 

S - V f r - 0 - A d i r 
Adir-' Nprol 

maksida para i cace suruva. i raste kil'd'imga. t'icava narmuhea. cumbrah para civa. 
(MV 8/114) - 'Hozzatok jót növő gabonánkra, szaporodó állatainkra, madarainkra és 
egészségünkre.' 

maksoms2 

'elad (ellenértékért)' 

1. S -Vt r -O-AdiH-AdM 
2. S-Vfc-O-Adirz 

Adiri: Ndat 

A<jir2- Nproi; Npostpos (Postpos: kise) 

1. 
Prolatívusz: 

t'e t'el'evizoroht' maksHe monem pele pit'heva. - 'Féláron adta nekem ezt a televíziót.' 

Egyéb: 

t'e t'eievizoront' maksiíe monem pel'epit'fieh kis. - 'Féláron adta nekem ezt a televíziót.' 

2. 

Prolatívusz: 
son karmi serem mijeme, pel'e pit'heva maksomon. (UP 6/1, 252) - 'Árulni fogja a 
testemet, féláron fog adni engem.' 
Egyéb: 
son karmi serem mijeme, pel'e pit'heh kis maksomon. - 'Árulni fogja a testemet, féláron 
fog adni engem.' 
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mafams1 

'hall, meghall' 

1. S -Vf r -O-Adi r 
2. S - V t r - 0 
3. S -V t e -Ad i r 

4. S - V * 

Adir: NaW; Npostpos (Postpös: ejste; Idnga, kuvalma) 

1. 
Prolátívusz: 
lamo beran vált mafiií kuválmáhzo. - 'Sokat rosszat hallottam róla.' 
lamo beran valt marin langanzo. - 'Sokat rosszat hallottam róla.' 
Egyéb: 
t'ed'e moh lamo 8'erah vált marlú. - 'Sokat rosszat hallottam erről.' 

2. 
lamo kul'at maifíh. - 'Sok híit hallottam.' 
mnfín, urvakstit. - 'Hallottam, hogy mégnősültél.' 

3. 
Prolatívúsz: 
t'ust'a marasson lárigánzo. - 'Ty. hallott róla.' 
t'ust'a mafas son kűvalmanzo. - 'Ty. hallott róla.' 

Egyéb: 
t'ust'a mafas son est'enze (MV 1/89). - 'Ty. hallott róla.' 

4. 

Son mafi. - 'Hall (nem süket).' 

Az alábbi szerkezet csak népköltési szövegekben fordul elő: 

'hallás alapján felismer' 

S - V f r - O - A d i r 

Adir- Nproi 
mafamak, avakaj, máfamák kurgo potso vaigel'ga. kel'prihese válneva. (UP 7/1, 146) -
'Halld meg anyám, torokból jövő hangomat, nyelvem hegyéről jövő szavamat.' 
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maratni 
'érez' 

1. S-Vtr-O-Aadir 
2. S - V t r - O 

Aadir̂  Ntranslj HsZOmod 

1. 
son mariiépekenze vacozeks. (ERS 365) - 'Éhesnek érezte magát.' 
téjieres ojmsemado mejlé karmos mafamo pranzo sedé vadrasto. (ERS 365) - 'A lány 
az üdülés után jobban kezdte érezni magát.' 
2. 
kiskas maficihe. (ERS 365) - 'A kutya szagot érez.' 

mafavoms1 

'hallatszik' 

1. S — Vpass — A<jirl 
2. S — Vpass 

Adirri N,at; Nproi; Hszó; Npostpos 

1. 
Prolatívusz: 

vasolga mafavs slavazo. (UP 1/2,227) - 'Messzire hallatszott a híre.' 

Egyéb: 
vasolo mafavs slavazo. - 'Messzire hallatszott a híre.' 
vasov mafavi slavazo. - 'Messzire hallatszott a híre.' 
2. 

mafavi slavazo. - 'Hallatszott a híre.' 

mafavoms? 
'érződik, tűnik' 

1. S — Vpass — Adir — Aadir 
2. S Vpass Adir 
3. S — Vpass — Aadir 
4. S — Vpass 

Adir: Ndat (Ágens) 
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Aad ir̂  Ntnnsl 

1. 

kis t'en mafavi kuvakaks. - 'Az út nekem hosszúnak tűnt.' 

2. 
monen mafavi vadfa cine. - 'Jó illatot éreztem.' 
3. 
kis mafavi kuvakaks. - 'Az út hosszúnak tűnt.' 

4. 

mafavi vadfa cine. - 'Jó illat volt.' 

Kifejezésben: 

zal' mafavoms 

S — VpaSS — Adir 

Adir: Ndat (Ágens) 

ion monen zal'mafavat - 'Sajnállak.' 

mel'avtoms1 

'aggódik' 

1. S-Vib-Adir 

2. S-Vib 

Adir: Npostpos (Postpos: kuvalma, kis(e)) 

1. 
Prolatívusz: 
koda mel'avtigosudarstvas kuvalmanok ... (OM 136) - 'Hogy aggódik értünk az állam 

Egyéb: 

koda mePavti gosudarstvas kiseúek ... ! - 'Hogy aggódik értünk az állam ...!' 

2. 

sonpekmePavti. - 'Nagyon aggódik.' 
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meVavíom? 
'szomorkodik' 

vel'eh efióathe pek meVavté alasant' di sonze azoront kis. (ERS 376) - 'A falu lakói 
nagyon szomorúak voltak a ló és gazdája halála miatt.' 

mel'avtom? 
'elszomorít' 

S - V . r - 0 

znat'mel'avsa vezehc ejd'em. (MV 2/89) - 'Tehát a legkisebb gyerekemet szomorítom el.' 

merem? 
'(el)mond' 

1. S - Vtr - O - Adirl 

2. S - V . r - 0 

Aijr: Ndati Nproi; Hszó; Npostpos(N: eé, Postpos. packa) 

1. 
Prolatívusz: 
ul'eze meze ul'i - meri son eskanzo. (OM 204) - 'Lesz, ami lesz - mondta magában.' 
ul'eze meze ul'i - mefí son es packanzo. - 'Lesz, ami lesz - mondta magában.' 
Egyéb: 
rivizs ntefi ovtut'e. (MV 2/147) - 'Azt mondja a róka a medvének.'. 
son meze-buti meri ialgansten. (ERS 378) - 'Valamit mondott a barátjának.' 

2. 
ul'eze meze ul'i meri - 'Lesz, ami lesz - mondta.' 

merem? 
'megparancsol' 

l . S - V f c - O - A d i r 
2. S - Vtr - O 

Adir: Ndat 
O: Inf 
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1. 
hton mer'an t'et'lovnoms. (ERS 378) - 'Megparancsolom, hogy olvass.' 

2. 
krenőes mefi ozams kut'merenze langs. (ÖL 1997/6, 12) - 'A holló azt mondta, hogy 
üljön fel a hálára.' 

mefems* 
'megenged' 

1. S -Vt r -O-Adi r i 
2. S - V t r - 0 
3. S - Vjjr - Adir2 - Adirl 
4. S -Vf r -O-Adi r l 

Adirl-' Ndai 

Adir2: Nabi (tiltást jelentő mondatokban) 

1. 
meft'táo fen s'aiéms l'ija bitét? (ÖL 1997/12,11) - 'Megengedi, hogy húzzak egy másik 
tételt?' 
2. 

nieft'adö sajems l'ija bitet? - 'Megérige'di, hogy húzzak egy másik tételt?' 

3. 
son a mefi feé éksel'amodo l'ejsent'. - 'Nem engedi meg/megtiltja, *hogy fürödjék a 
folyóban.' 

4. 
son a mefi ékSelaniódo l'ejsent'. - 'Nem engedi még/megtiltja, hogy fürödjék a 
folyóban.' 

mefemJ 
'nevez' 

1. S-V,r-0-Adir l -Adir2 
2. S -Vt r -O-Adi r l 

Adirl: Ndat; Nabi 

Adir2- Npostpos (Postpos: udalga) - Kifejezésekbén fordul elő. 

1. 
sohd'enze udalga mefit' guj. - 'A háta mögött kígyónak nevezik.' 
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t'enze udalga ment' guj. - 'A háta mögött kígyónak nevezik.' 

2. 
t'enze ment'guj. - 'Kígyónak nevezik.' 

gutd'e minek tarkaso mefit'jozne. (ÖL 1997/12,4)- 'A kígyót mifelénk j.-nak nevezik.' 

mernem^-4 

A mefems gyakorító képzős alakja. 
mefhems4 

'nevez' 
1. S-Vfr-O-Adiri-Adirt 
2. S - V . r - 0 - A d i r l 

Adiri: Nda,; Nabl 
A<iir2: Npostpos (Postpós: udalgd) - Kifejezésekben fordul elő. 

1. 
sond'enze mefhit' udalga "d'el'egatka". (OM 79) - 'A háta mögött csak képviselőnőnek 
csúfolják.' 
t'enze mefhit' udalga "d'el'egatka ". - 'A háta mögött csak képviselőnőnek csúfolják.' 

2. 
sond'enze mefhit' "d'el'egatka". - 'Csak képviselőnőnek csúfolják.' 
t'enze mefhit' "d'el'egatka". - 'Csak képviselőnőnek csúfolják.' 

'megy' 

1 • S - Vjtr ~ Adirl ~ Adir2 ~ Adir3 
2. S - Vilr - Adirl - Adir2 
3. S — Vjtr — Adirl - Adir3 
4. S - Vi(r - Adir2 - Adiri 
5. S-V i t r-Adirl 
6. S - Vitr - Adir2 
7. S-V i l r-Adir3 
8. S-V i t r 
9. S - V l r - 0 
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A d i r i : N i a t ; H i ú N a i ú Npioú H t o t - H ú ; Hszió; N p o s ^ 

Adir2: Nelat ; H b Ú HSZÓ; Nposipos 

Adir3: Npíoi; Hszó; NpoSps 

Vö. árdönts. 

sönínpFi virgant' vél'esté ósov. - 'Ment áíaíub'ól á városba áz erdőn át.' 

2. 

Prólátíviisz: 

inzetne moi'it' wadbástont' kűdova. - 'Á vendégek ^azaméntek'az eslcüvőrő).' 

Eevéb: 
ion mol'iskolásto kitdov. - 'Mént az iskolánból hazafelé.' 
3. 
Pfolátívusz^ _ 

inzétne'mofst' virgánt' kitdóvá. - 'A vétfdégek hazamentek áz erdőn át.' 

Egyéb: „ _ _ „ s 
són moFi virgant' ósov. - 'Ment á falubölá városba az erdőn át.' 
4. 
nioí'i tosto oftdvani'. - ' Elment ó'nháh a kapun át.' 

5. 
Prolátívüsz: 
inol's, mol's - sasize. karmái mofenté mel'gahzo. (UP 3/2, 53) - 'Mént, ment, utolérte. 
Elindult utáiiá.' 

Egyéb: ^ _ * ~ „ . • lU . 
ist'a, kutmordaz, sin ápak kápsa fnóFit' k'ücló vid's.- móFemé ist'a karntit' eramovást 
pingeft pefí. (ÖM 180) - 'így. -egymást 'átölelve, lássatvméntek' a .házig,-'örökké így 
fognák menni egész életükben.'2S 

Kifejezésben: 

a rttóFan, mokio, toúet' kozejkáks. (MV 1/60) - 'Nem megyek hozzád, möksá, feleségül:' 

6. 
trubastont'moFi kacaiho. (ERS 388) - 'A kéményből füst szállt fel.' 

25 A mol'ems eramova kifejezés oroszból vett tükörfordítás (hpóiimü rio MCU3NU). 
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Kifejezésben: 

kartuSkatned'e mel'em mol'ó. (MW 1277) - ' Elment az étvágyam a krumplitól.' 

7. 
sin mol'it' vepoks vel'e langa. - 'Egy nagy falun keresztül mentek.' 

8. 
koda moPeP virga, seste katkaht' nejezá rivié (MV 7/404). - 'Ahogy ment az erdőben, a 
macskát meglátta a róka.' 

Kifejezésben: 
mel'em tttoPi. - ' 1. Eluntam magam. 2. Elment a kedvem.' 

S — V i t r — Aadir 

Aadír- Npostpos (Postpos: kis(e)) 

mel'em moPi kiset'. - 'Vágyom utánad, hiányzol.' 

8. 

son nwPí kavto vajgejbet'. - 'Két kilométert ment.' 

mol'ems2 

'hasonlít' 

S - V i t r - Adir 

Adir: Npostpos (Postpos: jonov) 

son avanzo ionovmoPL - 'Az anyjára hasonlít.' 

moPem? 
'egyetért' 

S - V i t r " Adir 

Ad¡r: Npostpos (Postpos: mel'ga) 

kunsolicatñe moVst' korticañt' mei'ea. (ERS 388) - 'A hallgatók egyetértettek a 
beszélővel.' 
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mol'ems4 

'szót fogad' 

S - V i f r - A d i r 

Adii: Npostpos (Pöstpos: mel'ga) 
ejka/csos ihoVl dvahzo mel'ga. - 'A gyerek szót fogad áz anyjának.' 

mel'ga mol'ems 
'engedékeny' 

S - V i t r 

á st'áko prevéj lomant' kortit': mel'ga moVat, lám'o a müjat. (ÓM106) - 'Nem hiába 
mondják az okosak: ha túl. engedékeny Vagy, azzal nem sokra mész (tkp. hém sok 
mindent találsz).' 

paék mol'ems1 

'átnedvesedik' t> 

S-Var 
pilgthe paék moi'st'. (ÉRS 388) - 'Növések lettek á láBai:' 

paék ihoPemS2 

'hasmenésé van' 

S - V i t r 

ejkaksos möl'ipSék. (ÉRS 388) - "A gyéreknek hasmenése Van.' 

mol'eksnems1-4 

A mol'ems gyakorító képzős alakja. 

mol'ekSúems1 

l . S - Vjtr — Adirl — Adir2 ~ Adir3 

2. S - Vjtr - Adirl - Adití 
3 . S ~ V i t - Adir l - Adir3 

4 . S - V i t r - A d i r 2 - A d i r 3 

5. S — Vjtr — Adi/i 
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6. S — Vitr — Adir2 
7. S - V i t r - A d i r 3 
8. S - V i t r 

9. S - V t r - 0 

A<jiri: Hat; Hu; Nan; Nproi; Neiat- Na; Hszó; Npostpos 
Adir2: Neiat; Nabú Hszó; Npostpos 
Adirf: Nproli Hszó; Npostpos 

Vö. ardoms. 

8. v 

son se kijavant'mol'ekSnei. (MV 5/180)- 'Ezen az úton ment.' 

navams 
'dug, tol, márt' 

1. S - V b - O - A d i r l - A d i r 2 
2. S - V b - O - A d i r l 
3. S - V b - 0 - A d i r 2 
4. S - V b - 0 

Adirl: Nfli; Hszó; Npostpos 
Adir2: Nprolí Hszó; Npostpos 

1. 
navlzápranza val'mava komnatas. - 'Bedugta a fejét az ablakon.' 

2. 
son navize pil'genze l'ejs. - ' A folyóba lógatta a lábát.' 

3. 
naviíüpranza val'mava. ( M V 3 / 2 2 0 ) - 'Bedugta a fejét az ablakon.' 

4. 
naviittpranza. - 'Bedugta a fejét.' 

noldams 
'enged, küld, hajt, ereszt' 

1. S - V b - O - A d i r l - A d i r 2 
2. S - V b - O - A d i r l 



3. S - V f r - O - A d w 
4. S - V t r - O 
5. S-Vfc. 

Adiri: Ntet; Nfli; NaU; N^i; Hszó; Npostp,» 
Nproi: O Sg, Pl: több helyre egymás után; O Pl: disztributívuszi funkció 

Adir2: Ne laú K i b ú H S Z Ó ; Npostpos 

1. 
Prolatívusz: 
t'eői noldasamií bol'hicasto kudova. - 'Ma hazaengednek minket a kórházból.' 
t'eci holdasa küdosto lavkava. - 'Ma elengedem őt othonról a boltokba. w 
Egyéb: 
t'eci holdásamiz bol'hicasto kűdov. (ERS 415) - 'Ma hazaengednek engem a kórházból.' 

2. 
Prolatívusz: 
noldai para kul'andza susid'ava - sabrava, i rod'hava-raskiva. i pat'ava-sazirea. (MV 28-
30) - 'Elteijesztette a jó hírt a szomszédok, a rokonság és a leánytestvérei körében. 
holddá para kutahdza susid'- sabra iutkova i rod'ha-raske iutkova. i pat'a-sazir iutkova. 
- 'Elteijesztétte á jó hírt a szomszédok, a rokonság és a leánytestvére! körében. 
kajat d'eraj mazi lahga ton sel'met', hóidat tPefaJ kuia langa ton ked'et, ... (MV 5/488) -
'Ha szépekre veted a szemed, kövérekre teszed a kezed,...' 
iembmet' noldika tön verga. (UP 6/1,321) - 'A melegedet felülre küldd.' 

Kifejezésben: 

A mel'ga névutós szerkezet az ágens kifejezője. 

vaj mon vajgel'hem targasa, mon varrna mel'za noldasa. (MV 6/44) - 'Ó, a hangomat 
kieresztem, a széllel elküldöm.' 
mon noldin jarmakoh varrna mel'ga. - 'Elvesztegettem a pénzemet.' 
notdams pite vakska - 'elereszti a füle mellett.' 

Egyéb: 
mofapotmaksos noldink. (MV 2/105) - 'A tenger fenekére engedjétek le őket.' 
avas noldasi ejkakáoht' oSov. - 'Az anya elereszti a gyereket a városba.' 

Kifejezésben: 
noldams svets - 'szül' 

3. 
jakov ul'hes vejkihe corazo, tat ul'hes noldams kudosto. (ERS 415) - 'J. volt az egyetlen 
fia, sajáltaelengedni otthonról.' 
sonze t'eci noldasiz t'ufmasto. - 'Ma kiengedik a börtönből.' 
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1. 
kurok noldasi stadaht'. - 'Nemsoká kiereszti/kihajtja a nyájat.' 
son noldinze ked'enze. - 'Leeresztette a kezét.' 

5. 
l'ismas sifneks l'isi di sijaks noldi (MW 1345) - 'A forrás aranyként tör elő és ezüstös 
vizet enged ki magából.' 

novoPems 
'leereszkedik' 

1. S-Vib-Adiri 
2. S — Vib — Adir2 
3. S - V i b 

Adiri: Ni a t ; Ni«; Nan; N^oi; Hszó; Npostp« 
Nproi: Ha S Pl, a helyek többségét jelöli (disztributivuszi funkció). 
Adir2: N e i ; N . « ; Npr0i; Hszó; NpOStpos 

1. 
Prolatívusz: 

sins novoVst' tarkatheh langa di mat'ed'evst'. - 'Lehevered tek az ágyakra, és elaludtak.' 

Egyéb: 
sohskak ez fat'a, koda novoPs nacko lopatheh langs di mat'etfevs. (ERS 414) - 'Maga sem 
vette észre, hogy leereszkedett a nedves avarra és elaludt.' 

2. 
Prolatívusz: 
pet'a keped'ize tarkant' cireva novoPez vel't'avks pent'... (OM 62) - 'P. felemelte az ágy 
széléről lelógó lepedőt.' 

Egyéb: 
novoPit' lankstopanaronzo-ponkstonzo. (MV 7/16) - 'Leesett róla az ing és a nadrág'. 
aso pacanzo eksste novol'ét' serzejgadic cert'. (ERS 414) - 'Fehér kendője alól őszülő 
hajszálak lógtak.' 

4. 
jala cavit', jala őavit', karazonzo a novoPit'. - kuzhicaso stuiis. (MV 2/31) - 'Csak ütik, 
csak ütik, a háta mégsem roggyan meg. - Az üllő.' 

137 



nuft'ams 
'tölt, kitölt' 

1. S - Vfr - O — Adiri - Adir2 
2 . S - Vtr - O - Adirl 
3. S — Vtr — O — Adir2 
4. S - V t e - 0 

Adiri: Nm; N^i ; Ndaú Hszó; Np0Stp0S 
Nproi: á helyek többségét jelöli. 
Adirl'. Nelai; Hszó; Npostpo* 

1. 
Prolatívusz: 
kul'asov pahzise véd'eht, nürt'izé stopkavá. (OM 141) - 'K. kinyitotta a vizet, és 
kitöltötte/széttöltötte a poharakba.' 

Egyéb: 
húirt'akálamoska moherfigák- 'Tölts nekem is egy kicsit.' 
kul'asov pánzize ved'eht', niift'ize -stopkcütnes - 'K. kinyitotta a vizet, és 
kitöltötté/széttöítötte a poharakba.' 

4. 
son riurt'iie ved'eht- 'Kitöltötte á vizét.' 

'úqiems1 

'lát, ellát vKövá' 

1. S - V t r - O - A d i r 
2. S - Vlr - O 

3. S - V i t r 

Adir: Niaú Nproi; Hszó; Npostpos 

1. 
Prolatívusz: 
vaj meze nejat toto duginem te val'mávást hej? (MV 1/61) - 'Mit látsz, nővérkém, ezen 
az ablakon át?' 
pat'athe val'mava hejtí (UP 3/2, 138) - 'A nővéréi az áblákon át látták.' 
kuva heji sel'menek, siju sutozo ked'ehek. (MV 6/104) - 'Ahová a széniünk ellát, odáig 
éijen el a kezünk.' 
Egyéb: 
tujan, kov éel'mim hejlt'. (MV 2/128) - 'Elmejgyek (oda), ahová a szemem lát.' 
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avol'vid'e kijava ikel'ei a héjat (MV 6/220) - 'Nem egyenes úton nem látsz előre.' 

2. 

meze t'ejat, seken héjat (MV 2/75) - 'Amit csinálsz, azt is látod.' 

3. 
son hejt - 'Lát (nem vak)': 

hejenu? 
'felismer' 

1. S - V b - O - A d b 

2. S - V b - 0 

Adir: Nproi, Neiat; Hszó; Npostpos (Postpos: kuvalt, kuvalma, koras ritk. korává) 

1. 
Prolatívusz: 
kul'asov seVme krajse varstak kuzovatkinen cacos, t'eke bazas cama l'icava hejems, 
kodamo jozozo... (OM 99) - 'K. a szeme sarkából nézte K. arcát, mintha az arcából 
akarta volna kitalálni, milyen a hangulata...' 
kul'asov sel'me krajse varktas kuzovatkinen ődcos, t'eke bazas cama l'icah kuvalt hejems, 
kodamo jozozo ... - 'K. a szeme sarkából nézte K. arcát, mintha az arcából akarta volna 
kitalálni, milyen a hangulata...' 
Egyéb: 
kul'asov sel'me krajse varktas kuzovatkinen cacos, t'eke bazas cama l'icah eiste/koras 
hejems, kodamo jozozo... - 'K. a szeme sarkából nézte K. arcát, mintha az arcából akarta 
volna kitalálni, milyen a hangulata...' 

2. 
kul'asov kelme krajse varktas kuzovatkineh cacos, t'eke bazak hejems, kodamo jozozo... -
'K. a szeme sarkából nézte K. arcát, mintha ki akarta volna találni, milyen a hangulata...' 

hejems* 
'óv, véd' 

S - V b - O - A d i r 
Ajir: Nabü Npostpos (Postpos: ejste) 

sakoj dusmando hejemit (MV l/l 16) - 'Minden gonosztól óvj meg bennünket'' 
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úejavoms1 

'látszik' 

pal'tontaldo néjávsjubka. (ERS 411) - 'A kabát alól kilátszott egy szoknya.' 

nejavom? 

'felismerszik' 

S — Vpass 

1. S — Vpass — Adirl — Adir2 
2. S — Vpass ~ A<üri 
3. S — Vpass ~~ Adjr2 

Adiri: Ndat (A datívüszi bővítmény tematikus szerepe (Ágens) alapján fakultatív vonzat) 
Adir2: Nproú Ndat; Hszö; Npost̂Kw (Postpös: kuvalt, kúvalmá, koros ritk. korává) 

1. 
Prolátívüsz: 

váj sija nejávi fenek, bráci, tundon ci. - 'Arról ismerjük fel; testvérek, a tavaszi napot...' 

Egyéb: 
vaj seste nejávi fenék, bráci, tundon ci. - 'Airól ismerjük fel, testvérek, a tavaszi 
napot...' 
2. 

fenek nejávi tundon ci. - 'Feíismeijük a tavaszi napot...' 

3. 

Prolatívusz: 
vaj sijá nejávi, bráci, túndöh ci... (MV 2/61) - 'Arról ismerszik fel, testvérek, a tavaszi 
nap...' 
Egyéb: 
vaj seste Aejávi, braci, tundon éi. - 'Arról ismerszik fel, testvérek, a tavaszi háp...' 

riejavom? 
'tűnik' 

1. S — Vpass ~ Adú- — Aadir 
2. S — Vpass ~ Aadir 

140 



A<ür: Ndat 
Aadir: Nnom» Ntjansl 

1. 
t'e vese nejavs sonenze kodamo-but'ii tani ej onks. (ERS 411) - 'Ez az egész valamiféle 
édes álomnak tűnt számára.' 
viren a sodiéa lomanent'en cuvtne riejavif vese veiket'. (ERS 411) - 'Az erdőt nem is 
merő ember számára a fák mind egyformának tűnnek.' 

2. 

t'e vese nejavs kodamo-but'ii tant'ej onks. - 'Ez az egész valamiféle édes álomnak tűnt.' 

úejavoms4 

'kinéz vhogy' 

S — Vpass — Aadir 

Aadir'- HSZÓ 

ton t'eci vadrasto nejavaL (ERS 411) - 'Jól nézel ki ma.' 

orsams1 

'felvesz vmilyen ruhadarabot' 

1. S - V b - O - A d i r 

2. S - V b - O 

Adir: Nui; Hszó; Npostpos (Postpos: langs, langa) 

1. 
Prolatívüsz: 
mekej langanzo oréiíe. (MV 1/142)- 'Visszavette magára.' 
¿et'kañ od'ezatñen lanzan oréasiá. (UP 1 12,275)- 'Apám ruháit magamra veszem.' 

Egyéb: 
mekej langozonzo oréiíe. - 'Visszavette magára.' 

2. 

t'et'kan od'ezatnen oréasin. - 'Apám ruháit magamra veszem.' 
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oriams2 

'(fel)öltöz(köd)ik' 

S -V i t r 

son oriíai, putize sapkanzo di l'iss usov. (ERS 444) - 'Felöltözött, feltette a sapkáját, és 
kiment.' 

ozams 
'leül, felül, beül' 

1. S - V i b - A d i r 
2. S -V i t r 

Adir Nui; Nau; Nproi; Hszó; Nposnws 
Nproi: S Pl, N Pl (disztributívuszi funkció) 

1. 
Prolatívusz: 
t'ifin-avan tin marto kavto stolpeva ozid'e. (UP 6/1, 446) - 'Édesanyátok és ti az asztal 
két végére ültetek.' 

Egyéb: 
nataka vasehceks, kul'asov mel'ganzo ozait' masinaht'eh. (OM 178) - 'N. és K. egymás 
után beültek az autóba.' 

ozai boákat' vakss i uce, ki se. (MV 2/129) - 'Leült a hordó mellé és váija, hogy ki jön.' 

2. 

sin ozait*. - 'Leültek.' 

ozakinoms1'2 

Az ozams gyakorító képzős alakja. 

ozakinoms1 

'leül, beül, felül' 

1. S - V i b - A d i r 
2. S-Vib 

Adjr: Hu; Nau; Nproi; Hszó; Np o s tpos 
Nproi: S Pl, N Pl (disztributívuszi funkció) 
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1. 
Prolatívusz: 

kavto stol'peva ozakinoét'. (UP 1/85) - 'Az asztal két végére ültek.' 

Egyéb: 
sin ezem-piras ozakStiost'. (MV 5/2) - 'Leültek a padra.' 

ozakSnoms2 

'letelepül' 

S - Vitr - Adir 

Adir: Hu; Nau; Nproj; Hszó; Npostpos 
Nproi: S Pl, N Pl (disztributívuszi funkció) 

Prolatívusz: 
vasén eriéathe hei tarkaíheva ozakSnost'. - 'Az első lakók ezeken a helyeken települtek 
le.' 

Egyéb: 
vasén ericathe t'e tarkaht'eh ozakSnoSt(ERS 432) - 'Az első lakók itt települtek le.' 

oqnoms 
'imádkozik' 

1. S - Vftr - A<jirl - A<iir2 
2. S - Vjtr — Adiri 
3. S — V^ — A(ür2 
5. S - V^ 
6. S - V t r - 0 

Adirl: Ndat 

Adir2: Nproü Npostpos (Postpos: kuvalmá) 

1. 
oznin pazont'eh sumbracin kuvalma. - 'Imádkoztam az istenhez egészségért.' 
2. 

ozniA pazont'eh. - ' Imádkoztam az istenhez.' 

3. 
oznet' őumbra cin kuvalma. (MV 8/158) - 'Egészségért imádkoznak.' 
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4. _ -
narod ozheP ozhoma latkuva. (MV 8/74) -
imádkozott.' 

'A nép imádságra kijelölt szakadékokban 

5. 
t'en kuvalma efd'zat'ne sincist oskshen (kalmartta ösksneh) ozhesei vese poptoma. (MV 
>8/242) - 'Ezért az érzák a saját imáikat (temetési imákat) pap nélkül imádkozták.' 

báloms 

'ég, megég, leég, ódáég' 

S - V t e 

koha skáva ksnié pali, se Skahé őáft. (MV 6/224) - 'Addig üsd á vasat, amíg meleg (tkp. 
kolyoihiktheh kudöthéva elektriőestvat palit'. (UP 5/168) - 'A kolhozparasztok házaiban 
villany ég.' 

Kifejezésben: 

'vágyakozik valaki után, 

S Vjtr — Adirl/ Agdir — Adir2 • 

Adirl: 

Nprol 
Aadi,: N uiess 
N: sed'ej 

Ad«: Npostpos (Pöstpös: mel'ga) 

Prolativüsz: 
avapalised'eiga pize káka mel'ga. (MV 2/149) - 'Az ányá szíve kisgyerekeidé vágyik.' 
éoras pali sed'eiga mozi i'ejt'er mel'ga. (MV 2/148-149) - 'A férfi szíve szép leányokra 
vágyik.' 
Egyéb: 
ava pali sed'ejse pize kaka mel'ga - 'Az anya szive kisgyerekekre vágyik.' 

panéms1 

'hajt, terel, zavar' 

1. S - V t r - O - Adir l - Adir2 - Adir3 

2. S ~ V,r - O - Adirl - Adir2 
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3. S-Vfr-O-Adiri-Adirs 
4. S-V t r -0-Adir t -Adi r3 
5. S - V t r - O - A d i r l 
6. S -Vb-O-Adi rz 
7. S - V f r - 0 - A d i r s 
8. S - V t r - O 

Adiri: H a t ; Nai ; Naiú Nproú N e i a r N¡u; Hszó; Npostpos 
Adir2: Hslaú NabÚ HSZÓ; Npostpos 
Adir3: Nproi; Hszó; Npostpos 

Vö. ardoms. 

1. 
ist'a pañi ejsest kardaiste. orta alza iel'en vanoma tarkas. - 'így tereli ki őket a kapun az 
udvarból a téli szálláshelyre.' 

2. 
mon padija stadañt' íel'eñ vanoma tarkastoñt' kudov. - 'A téli szálláshelyről 
hazahajtottam a nyájat.' 

3. 
ist'a pañi ejsest orta alza iel'en vanoma tarkas. - 'így tereli ki őket a kapun a téli 
szálláshelyre.' 

4. 
ist'a pañi ejsest kardaiste orta alza - 'így tereli ki őket a kapun az udvarból.' 

5. 
tuvoñipañiie kudov. (MV 2/106) - 'Hazaterelte a disznót.' 
pariijú stadañt' feteñ vanoma tarkas. - 'A téli szálláshelyre hajtottam a nyájat.' 

6. 

pañija stadañt'iel'en vanoma tarkastoñi. - 'A téli szálláshelyről elhajtottam a nyájat.' 
mon sonze kudostopadija. - 'Elzavartam otthonról.' 

7. 
padija stadañt'paksava. - 'A mezökre hajtottam a nyájat.' 
ist'a padi ejsest orta alza. (MV 3/168) - 'így tereli ki őket a kapun.' 

8. 
panan stada. - 'Nyájat terelek.' 

pañems2 

'üldöz, kerget' 
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S - Vilr - Adir 

Adir: Npostpos (Postpos: mel'ga); Nproi (Csak 'vki, vmi nyoma* jelentésű N fordulhat elő.) 

azodo hejke mel'gast paneme. (UP 3/2,41)- 'Induljatok azonnal üldözésükre.' 
mel'ganokpariitkitrok sasasamiz. (UP 3/2,40) - 'Üldöznek minket, mindjárt utolérnek.' 
kavto mel'ga pariat. vejkejak a kundat. (MV 6/222) - 'Ha kettőt üldözöl, egyet sem fogsz 
meg.' 
ardst'mel'gastpanicaine. (UP 3/2,41) - 'Hajtottak az üldözőik.' 
se sl'ednevast min pariiriek. (MS 297) - 'Kergettük őket (tkp. a nyomaikon üldöztük 
őket).' 

pariems3 

'udvarol' 

S - V i t r - A d i r 
Adir: NpoJ/pos (Postpos: mel'ga) 

éorasparii t'eit'ereht' mel'ga. - 'A férfi udvarol a lánynak.' 

pariems4 

'utánoz valakit' 

S — Vítr — Adir 

Adir: Npostpos (Postpos: mel'ga) 
Ritka, csak folklóranyagban előforduló szerkezet. 

moh ul'i mel'ganparii sazorom. (MS 243) - 'Van egy húgom, aki engem utánoz.' 

pariiems1-4 

A pariems gyakorító képzős alakja. 

parisems1 

1. S - V f r - O - A d i r l - Adir2-Adir3-

2. S - V b - O - Adirl - Adir2 
3 . S - V b - O - Adir l - Adir3 

4 . S - V b - 0 - A d i r 2 - A d i r 3 

5. S - V b - O - A d i r i 
6. S - V b - O - A d t ó 
7. S — Vb — O — Adir3 
8. S - V b - O 
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Adiri: Njat; Ni«; Nau; Nproi; Ne|a,- NiU; Hszó; Npostpos 
Adir2: Ne ia t ; Nabli HSZÓ; Npostpos 
Adir3: Nproi; Hszó; Npostpos 

Vö. ardoms. 

8. 
koda parikittze sinst son kimerne karks tapardamga a sort nej pesokka, uk kohil'kava pezni 
bolotas. (UP 1/2, 31) - Ahogy hajtott őket inni az övig érő homokban, térdig süllyed a 
mocsárban.' 

parikems3 

'jár vki után, udvarol, csapja a szelet vkinek' 

S — Vjtr — Adir 
Adir"- Nposi/ww (Postpos: mel'gá) 
ruzon od cofas panki erzan t'eit'ereht' mel'ga. (UP 5/210) -'Orosz fiú udvarol az erza 
lánynak.' 
vojnado ikel'e panses mel'gam. nej onot, majoroks t'ejevs, a varstijak, pafak, langozon. 
(OM 204-205) - 'A háború előtt csapta nekem a szelet, most meg lám, őrnagy lett belőle, 
talán rám sem néz majd.' 

pel'ems 
'fél' 

1. S-Vfc-Adir 

2. S - V i t , 

Ad i r: Nabi; Hszó; Npostpos (Postpos: ejste) 

1. 
mon kiskadopel'an. - 'Félek a kutyától.' 
monpekpel'an eistenze. - 'Nagyon félek tőle.' 
2. 
mon pek peFan. - 'Nagyon félek.' 

pefems-mel'avtoms 
'aggódik' 

S — Vitr — Adir 
Adir'- Npostpos (Postpos: kuvalma, kis) 
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Prolatívusz: 

„meks ist'a peVat-meVavtat kuvalmanok? (OM 27) - 'Miért aggódsz így értünk?' 

Egyéb: 
„meks isíapeVat-meVavtat kisenekl - 'Miért aggódsz így értünk?' 
Ezt az igét az erza szótárak nem tartalmazzák, s anyagomban is csak ez az egy példa 
fordul elö, ezért a vele alkotott lehetséges mondatok szerkezetének leírása igen 
problematikus. Lehetséges, hogy költői szóalkotás eredménye. 

peznams 
'elmerül, behatol, beleváj' 

1. S - Vifr - Adiri - Adir2 
2. S — Vib — Adir2 
3. S - V * 

Adirú Nproi; Nüi; Hszó; Np0stpos (N: testrésznév) 
Adir2: Níu; Hszó; Npostpos 

1. 
Prolatívusz: 
koda pansiníe sinst sori kimerne karks tapardamga a sort nej pesokka, uk koniikava pezni 
bolotas. (UP 1/2, 31) - Ahogy hajtott őket inni az övig érő homokban, térdig süllyed a 
mocsárban.' 

son kumanzava peznaémodas. (UP 3/2,230) - 'Térdig süllyedt a földbe.' 

Egyéb: 
koda pansinze sinst son simeme karks tapardamga a son nej pesokka, uk konU'ka vid's/ 
koniikas pezni bolotas. - Ahogy hajtott őket inni az övig érő homokban, térdig süllyed a 
mocsárban.' 
2. 
sonpeznai modas. - 'Besüllyedt a földbe.' 

oizems 
'esik (csapadék)' 

1. S - V i t r - A d i r 
2. S -V i t r 
3. V i t r 

4. S - Vtr - O - Adir 
5. S - V t r - O 

148 



Az utóbbi két szerkezet csak képes értelemben és kizárólag népköltési szövegekben 
fordul elő. Az ige mellől csak a pizeme 'eső9 alany maradhat el. 

Adir." Nproi; Hszó; Npostpos 

1. 
Prolatívusz: 
rodoh lanza set'mepizemekspiíevVih. (UP 6/1,370) - 'A rokonságomra csendes esőként 
hullanék.' 
piték, piiek pizeme surah-rávoh hej langa. (UP 1/341) - 'Ess, ess eső, a Szurára és a 
Volgára.' 
rodzan set'me pizemeks piíevVih. - 'A rokonságomra csendes esőként hullanék.' 

2. 

pizeme marto lovpiíL - 'Havaseső esik.' 

3. 
usosoht'piiL - 'Odakinn esik (az eső). 

4. 
pusta paksava vijev caraxmanks pitimak. (MV 1/198) - 'A csupasz mezőkre erős 
jégesőként hullass engem.' 

5. 
soksehpizemepizihd'et', norov ava. (MW 1694) - 'Őszi eső áztatott téged, gabona-anya.' 

üoksafam? 
'vájkál, turkál, kapirgál' 

1. S - Vjtr - Aadir/Adir 
2 . S - V u - 0 

Aadir- Njnessj HSZÓ; Npostpos 
Adir: Nproi; Hszó; Npostpos 

1. 
Prolatívusz: 

avakspoksafi sorne iutkova. (MV 1/55) - 'A tyúk kapirgál a szemétben.' 

Egyéb eset: 
avaks poksafi sorso. - 'A tyúk kapirgál a szemétben.' 
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10. 
avaks poksafi sorhét'. - 'A tyúk kapirgálja á szemetet.' 

pohsorams2 

'(szét)dobál' 

1. S - V b - O - Adiri - Adir2 
2. S - V b - O - A d i r i 
3. S - V b - O 
4. S - V i b - A a d i r - A d i r l 
5. S Vjtr Aadir 

Adiri: Niat; Ni«; Hszó; Npostpos 
Adir2: Neiati HSZÓ; Npostpos 
Aadir: N mess« Hszó; Npostpos 

1. 
ejkaksoí vedfihésiéhzé inoda längs poksafi covar. - 'A gyerek a kisvödreből homokot 
szór a földre.' 

2. 
ejkaksoé thoda längs poksafi éovar. - 'A gyerek homokot szór a földre.' 

3. 
noldasamak, moh kiidö-prastói modát vese 'póksofasih. (MV 2/116) - 'Engedj ki, 
különben mirid lehányom házad tetejéről a földet.' 

4. 
ejkakstne póksání' cövarso véikést-véikest längs. - 'A gyerekek Homokkal dobálják 
egymást.' 

ejkakstne poksafif covarso. - 'A gyerekek homokkal dobálóznak.' 

poksafamS3 

'hancúrozik' 

S-Vib 

ejkakstnepoksafit' ugolsoht'. (ERS 493) - 'A gyerekek a sarokban hancúroznak.' 

poksafams4 

'lazít, porhanyít (földet)' 
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S - V . r - 0 

poksafams moda (ERS 493) 'földet lazít' 

poksafams5 

'forgat (szénát)' 

S — Vtr — O 

poksafams t'ikse - 'szénát forgat' 

porksams 
'(szét)ver, összetör' 

1. S -Vt r -O-Adi r 

2. S - V t r - 0 

Adir'- Nproi; Hszó; Npostp„s (Postpos: langa) 

1. 
kuva. kuva porksid'iz? ojmihem, boka langa, boka langa moksnaso, sed'ejnem, pil'ge 
langa, pil'ge lama palkaso. (UP 8/82) - 'Hol ütöttek? Lelkecském, az oldalamon ököllel, 
szívecském, a lábamon bottal.' 
kuva. kuva porksid'iz? ojmihem, bokava moksnaso, sed'ejnem, pil'geva pafjtpsp. - 'Hol 
ütöttek? Lelkecském, az oldalamon ököllel, szívecském, a lábamon bottál' 
2 . . . . . . 

monporksija sul'ikaht'. - 'Összetörtem az üveget.' 

prams1 

'(el)esik, hullik, veti magát vhova' 

1 • S - Vitr - Adirl - Adir2 ~ Adir3 
2. S - Vju- - Adirl - Adir2 
3 . S - Vjtr ~ Adirl - Adir3 

4. S — V¡tr — Adir2 — Adir3 
5. S - Vitr - Adirl 
6. S - Vitr - Adir2 
7. S - V i t r - A d i r j 
8. S - Vjtr 

151 



Adirú Nui; Nproú Hszó; Npostpos 
Adití-' Nelat; Hszó; Npostpos 
Adir3: Nproú Hszó; Npostpos 

1. 
ez fat'ájak, koda prai lato lariesto paloz pel'kskaút'potolok laztnen langs. - 'Nem is vette 
észre, hogy leesett a csűr tetejéről a megégett részén át a födém deszkáira.' 

2. 
cuvtont' ejstepraipranzó langs/modas umar. - 'A fáról egy alma esett a fejére / a földre.' 

3. 
ez fat'ajak, koda prai latont' paloz pel'kskant' potolok laztnen langs. (OM 42) - 'Nem is 
vette észre, hogy leesett a csűr megégett részén át a födém deszkáira.' 

4. 
ez fat'ajak, koda prai latb langsto paloz pél'kskánt'. - 'Nem is vette észre, hogy leesett a 
csűr tetejéről a megégett részén át.' 

5. 
Prolatívusz: 

tins prado ortani kavto iöhga. (UP 3/2,74) - 'Ti vessétek magatokat a kapu két oldalára.' 

Egyéb: 
tins prado ortaM kavto ionov. - 'Ti vessétek' magatokat (tkp. essetek) a kapu két 
oldalára.' 

varia lomahisprai ie tarkas. (MV 2/92) - 'Lám az ember oda esett /ott elesett.' 

Kifejezésben: 
prams iel'ved's - 'könnyekben tör ki' 
prams ve vals/mel's - 'egyetért' 
6. 
t'e kosto prai vinai? (MV 2/94) - 'Honnan kérült ide (tkp. esett ide) a pálinka?' 
sonprai verde. - 'Leesett a magasból.' 
7. 
prai kardo varava. (UP 8/91). - ' Beesett az istállón lévő lyukon.' 

8. 
pri lov. - 'Esik a hó'. 
cerenze prif. - 'Hullik a haja' 
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sonprai sizemadoht'. - 'összeesett a fáradtságtól.' 

prqföqoms 
A pratns gyakorító képzős alakja. 

1. S - Vj* - Adir] - Adir2 ~ Adir? 
2. S - Vitr - Adirl - Adir2 
3. S — Vitr - Adirl ~ Adir3 
4 . S - Vi , r - Adir2 - Adir3 

5. S - V i f r - A d i r l 
6. S — V ^ — Adii2 
7. S - V i t r - A d i r 3 
8. S - V t e 

Adiri: Ni«; Npr0i; Hszó; Npostpos 



Kifejezésekben: 

'töri magát vmi után, (szerelmével) üldöz' 

S -V l t , -A d i r 

Adir: Nproi; Npostp« (Póstpös: mel'ga) 
* * * 

sire baskirthe, pár íjam, ser suiejgát pek prakSnit'. (MS 218-219) - 'Az öreg baskírok 
nagyon üldöznek téged szerelmükkel (tkp. á tested árnyékára esnek).' 
ser in meiel'ea ej prakSnit'. (MV 2/375) - 'Üldöznek engem.' 

pravtöms 
Kifejezésekben: 

S-Vitr-Adir 

Adir: Nproi; N ^ p o s (Pöstpos: mel'ga) 

'töri magát vmi után, (szerelmével) üldöz' 
vesi pravtiPt' soká mel'ga. (MV 5/372) - 'Mindannyian üldözték Sz-t szerelmükkel.' 
andatpravtit' sl'edeanzo. (UP 2/125). - 'Kérők járnak utána.' 
kovjort, -/rustalí, pit'hej „st'enkát" moh arait', a pravtah melgást. (ÓM 11). -
'Szőnyegeim, kristályaim, drága vitrinéim nincsenek, nem vágyom rájuk.' 

oromoms 
'összegyűlik, gyülekezik' 

1. S — Vjtr — Adir 

2. S-Var 

Adir: Hu; Hszó; Npostpos (Postpos: perka, krügdmga) 

1. 
Prolatívusz: 
narod pefkast proms. (UP 3/2,165) - 'A nép köréjük gyűlt.' 
promodojak krugomgan. (UP 6/1,50) - 'Gyűljetek körém.' 
Egyéb: 
narodmalazostpromS. - 'A nép köréjük gyűlt.' 
narod vaksozost promi. - 'A nép köréjük gyűlt.' 
őokshe kluboht'eh promát' lomahi. (ERS 519) - 'Este a klubbán emberek gyűltek össze.' 
2. 
cokshepromst' lomahi. - 'Este emberek gyűltek össze.' 

* 
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oro&t'ams1 

'megbocsájt, megkegyelmez vkinek' 

1. S-VtT-O-Adi./Aadir 
2. S - V t r - 0 

Adir'. Nproi; Npostpos (Postpos: kuvali, koras) 
r- Njness 

Az első mondatszerkezet korpuszomban csak Paasonen, ill. a MS szövegeiben fordul elő. 
Az Adir-t a valamennyi példamondatban prolatívuszragos névszó fejezi ki, melyet 
adatközlőim leggyakrabban a kuvalt és koras névutókkal helyettesitettek. Mivel a fenti 
határozó magyarra fordítása nehézkes, ezen mondatok esetében az anyagban található 
német fordítást adom meg. 

1. 
proSt'ik serga, rungova. kafto vani sel'meva. kafto mari pil'eva. 'Verschone ihm den 
Körper, die Zwei sehenden Augen, die zwei hörenden Ohren...' (MV 3/21) 
proSt'irjk pfevga sodavkska. sumbrah paro civa 'verzeiht ihr, was ihren Verstand, was 
ihre gute Gesundheit betrifft.' (MV 3/72) 
proSt'ik praso-cerga. ast'i mel'ga 'vezeihe ihr, was ihr Kopfhaar, ihren beständigen Sinn 
anbetrifft.' (MV 3/64) 

2. 
avasproSt'ize ejkaksont'. - 'Az anya megbocsájtott a gyereknek.' 
proSt'amak. - 'Bocsáss meg nekem.' 

'vmilyen kötelezettség alól felszabadít vkit' 

S — Vtr — Adir — O 

Adir'. Ndat 

proSt'ams kihengak dolkont' (ERS 520) - 'elengedi vki adósságát' 
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ofimet'ams 
'észrevesz' 

1. S-Vb-O-Adú/Aadir 
2. S - V b - 0 

A<ür: Nproij Hszó; Npostpos (Postpos: kuvalt) 
Aadir'. Npostpos (Postpos: koros) 

1. 
Prolatívusz: 
pfimet'atan, kakihem, piraso pracer peheva. (UP 7/1, 148) - 'Gyermekem, a hajad 
végéről veszlek észre.' 
pfimet'atan, kakihem, vid'e kil'ej sefheva. (UP 7/1, 292) - 'Gyermekem, sudár nyírfa 
termetedről veszlek észre.' 
pfimet'atan, kakihem, vid'e kil'ej serhet' kuvalt. - 'Gyermekem, sudár nyírfa termetedről 
veszlek észre.' 

Egyéb: 
pfimet'atan, kakihem, vid'e kil'ej serhet' koras. - 'Gyermekem, sudár nyírfa termetedről 
veszlek észre.' 

2. 
son ápfimet'i seyt'e glavnojeht'. - 'Nem veszi észre a legfontosabbat.' 

putoms 
'tesz (állít, fektet, ültet)' 

1. S - V b - 0 - A . f c 
2. S - V b - 0 

Adir: Niat; Hu; Npfoi; Hszó; Npostpos 
Nproi: Ha O Pl, és vagy egy felületet fed be, vagy több különböző helyre kerül 
(disztributívusz). 

1. 
Prolatívusz: 
son val'ma lanza putize. putiie. putize. (UP 2/333) - 'Az ablakpárkányra rakta.' 
ki cirevaputan ksnavt. (UP 5/203) - 'Az út szélére borsót teszek.' 
d'est'erik vina son ramas kavt ugolga putihíe. (MS 87) - 'Pálinkát vett, a két sarokba 
rakta.' 

Egyéb: 
son val'ma langsputize.putiie,putiie. - 'Az ablakpárkányra rakta.' 
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ki cifesputan ksnavt. - 'Az út szélére borsót teszek.' 
polanzoputize nuvaras. (MV 1/56) - 'A feleségét felakasztotta egy görbe fára.' 

Kifejezésben: 

od cacozont'en putit* l'em. - 'Nevet adtak az újszülöttnek.' 
tov putik ked'et'. - 'Ott írd alá (tkp. oda tedd a kezed).' 

2. 

pekseri cuvtorit' sin putíi cevt'ecinze kuvalma. (UP 7/1, 101) - 'A mogyorófát puhasága 
miatt ültették.' 

putriems 
A putoms gyakorító képzős alakja. 

1. S - V b - O - A d i r 
2. S - Vb - O 

Ad>r". Nlal; NiU; N ^ ; Hszó; Nposipos 
Nproi: S Pl, és vagy egy felületet fed be, vagy több különböző helyre kerül 
(disztributívusz). 

1. 
Prolatívusz: 

baíasatrieri prava lomaripfatputúaiu (UP 1/2,294) - 'A korlátokra emberfejeket rákot. 

Egyéb: 
bal'asatnen pfas loman pfat putnan. - 'A korlátokra emberfejeket rákot. 
t'ufma-kudos putiíimií (MV 2/366) - 'Börtönbe csuktak engem.' 
2. 

sonputries cufkat. - 'Hagymát ültetett.' 

puvams 
m elfúj' 

1. S - Vb - O - Adirl - Adix2 - Adir3 
2. S - V b - O - Adirl - Adir2 
3. S - V b - O - Adirl - A d b í 
4. S-Vb-0-Adir2-Adir3 
5. S - V b - O - A d i r i 
6. S - V b - 0 - A d i r 2 
7. S — Vb — O — Adir3 
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8. S - V f r - O 
9. S - Vitr - Adirl - Adir2 - Adir3 
10. ( S ^ V i t r - A d i r l "Adir2 
1 1 . ( S ) - V i t r - A d i r l - A d i r J 
12. (S)-Vi,r-Adir2-Adir3 
13. ( S ) - V i t r - A d i r l 
1 4 . ( S ) - V i t r - A d i r 2 
15. (S ) — Vjtr — Adir3 
16. (S) — Vitr 

9 - 10: Általában a'szél' jelentésű S hagyható él, az alany elmaradása leggyakrabban 
'huzat van' jelentést eredményez.' 

Adiri: Nia t; H u ; Nproú Hszó; NpoStpoS 

Adir2- Nelat; N a W ; HSZÓ; Npostpos 
Adif3: Nproi; Hszó; Npotpos 

1. 
varmas val'mava puviíe köhovoht' küdostöht' ul'cas. - 'A szél az ablakon át kivitte a papírt 
a szobából az utcára.' 

2. 
sort puviíe pul'éht' stol' larigsto kiiáksös. - 'Lefújta a port az asztalról a padlóra.' 

3. 
varrnak vaimáva puviíe köhovoht' ul'cas. - 'Á szél áz ablakon át kivitte a pápírt az 
utcára.' 

4. 
varmas val'máya pitvize kohovoht' küdostöht'. - 'A szél az ablakon át kivitte a papírt a 
szobából.' 

5. 
varmaspuviié kohovoht' ul'cas. - 'A szélát kivitte a papírt az utcára.' 

6. 
sonpuviíe pul'eht'stol'larigsto. - 'Lefújta á port az asztalról.' 

7. 
varmas vaimctvapuviíe kohovoht. - 'A szél az ablakon át kivitte a papirt.' 

8. 
varmas puvasiHíe, curkat'he vejc-vejc stukadit', kalcud'it'. (MV 2/80) - 'A szél megfújta 
őket, a hagymák egymáshoz ütődnek, zörögnek.' 
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10. 
teieht' pel'd'e val'mavaht' vijev varrna puvi komnatas. - 'A folyó felöl erős szél fúj be a 
szobába az ablakon át.9 

10. 

l'e/eht' pel'd'e vijev varrna puvi komnatas. - 'A folyó felöl erős szél fuj be a szobába.' 

11. 

val'mavaht' vijev varrna puvi komnatas. - 'Erős szél fuj be a szobába az ablakon át. 

12. 
l'eient'pel'd'e val'mavafrt'vijev varrna puvi. - 'A folyó felől erős szél fuj be az ablakon át. 
13. 
Prolatívusz: 
puvak, puvak varmine Suran -RavoA tombalea. (UP 1/341) - 'Fújj, fújj szellő Szurán-
Volgán túlra. 
Egyéb: 
puvak, puvak varmine Suran -Ravoh tombal'ev. - 'Fújj, fújj szellő Szurán-Volgán túlra. 

14. 
ravont'pel'd'e puvi?jaksamo varmat. (ERS 524) - 'A Volga felől hideg szelek fújnak.' 

15. 
babas kodakpuvas paékanzo - t'ejevs t'ejt'ef mazijd'ejak mazij. (UP 3/2, 80) - 'Amikor az 
öregasszony átfújt rajta, szépséges leány lett belőle.' 
babas i kurgovanzo puvi i pil'e varavanzo puvi i mukorganzo puvi. (MV 7/338) - 'Az 
öregasszony befúj a szájába, befúj a füle lyukába, befúj a fenekébe.' 
sódat, koda puvi varavaht? (AleSkina 1973, 28) - ,Tudod, hogy befúj a szél a lyukon 
(milyen huzat van)?' 

16. 
babas kodak puvas - t'ejevk t'ejl'er mazijd'ejak mazij. - 'Amikor az öregasszony fújt 
egyet, szépséges leány lett belőle.' 

rectams 
'meglát, észrevesz, felismer' 

1. S - V b - O - A d i r / A a d i r 
2 - S - V b - O 

Adir: Neiat; Nproú Hszó; Npostpos (Postpos: kuvalt, kuvalma, koras ritk. korává) 
Aadir- Hness 
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1. 
Prolatívüsz: 
lángozonzo vahomstopjotr ivahovic vesemevá fedi, koda lakoz laki glavbu^oh potmozo. 
(OM 89) - 'P. I. á könyvelőre tekintve mindenből látja, hogy az milyen erősen fel van 
indulva (forrvá forr a berinséje).' 
lángozonzo vanomsto pjotr ivánovié vesemeh kuvalt fedi, koda lakai laki glavbuxoh 
potmozo. - 'P. I. a könyvelőre tekintve mindenből látja, hogy az milyen erősen fel van 
iridülva (forrva forr a berinséje).' 

Egyéb. 
lángozonzo vánomstó pjotr ivahovic vésemése/véseméste/vésemeh eiste/vesemen kuvalt/ 
vehemeh kofas 'fedi, koda lakai laki glavbuxon potmozo. - 'P. I. a könyvelőre tekintve 
mindenből látja, hogy áz milyen erősén fel van indulva (forrva forr a berinseje).' 

2. _ ^ ^ 
a sodaviks lomaht'heh jutksto fediriek eh jálgant'. (ÉRS 544) - 'Az ismeretlen emberek 
között észrevettük á saját báratünkat.' 
mol'i vasil'ij petroviő kijáváht' di, jhefat, mezejak peri pel'ganzo a fedi. (OM 202) -
'Megy V. P. áz úton, és szinte semmit sem lát maga körül.' 

fédavóms 
'felismerszik, rh'e^s'mérszik' 

S Vpass — A<}jrl Ajirj/Aadú-
S Vpáss Adiri 
S — Vpa'ss ~ A<iir2 

A<jjri: Ndat ( A datívu'szi bővítmény tematikus szerepé (Ágens) alapján fakultatív vonzat) 
Adir2: Neiat; Npfoi; Hszóproi; Npojtpos (Postpos: kuvalt, kuvalma, kofas ritk. kofava) 
Aaáir". Nj n e s s , 

Prolatívüsz: 
kuva mazi őih fed ovi? (UP 1/360) - 'Miről ismerszik meg a szép nap?' 
hija fedavi hirota t'aka. (MV 2/14; MV 2/15) - 'Arról ismerszik még az árva gyermek.' 
meiefi kuvalt. jalgáj-olaj, tuhdoh ve'hze fédavit'? (UP 2/27Ó) - 'Miről ismérhi fel a 
tavaszi éjszakákat?' 

heh kofava be fán ava fe'dávi. (MV 5/442) - 'Arról ismerni fel á rossz asszonyt.' 

Egyéb: 
heh kofas befah ava fédavl. - 'Arról ismerni fel a rossz asszonyt.' 
vaj sehse fedavi, braci, mazi éi. - 'Arról ismerszik meg, testvérek, a szép nap.' 
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saiems1 

'vesz, magával visz; nehmen, mitnehmen, wegnehmen' 

1. S -Vb-O-Adi r l -Adi r2 
2. S - V b - O - A j i r i 
3. S - V b - 0 - A d i r 2 
4. S - V b - 0 

Adiri: Neiaú HM; Hszó; Npostpos 

A<ür2: Niat; H u ; Nproi (Kifejezésekben, N: mel\ pfev 'ész'); Hszó; Npostpos 

1. 
son sajtié kaznent' saranskoiste venzriiav. - 'Elvitte magával az ajándékot Szaranszkból 
Magyarországra.' 
2. 
nej kosto sajik, seskputik. (MV 1/74) - 'Ahonnan elvetted, oda tedd vissza most.' 
koda bu nej eravol' sajems t'este oj. (MV 2/121) - 'Hogyan kellene elvenni innen a 
vajat?' 

3. 
Prolatívusz: 
avam vid'este korti, meks pfevzat t'eri a sajsak? (OM 152) - 'Anyámnak igaza van, miért 
nem fogod föl (tkp. miért nem veszed eszedbe)?' 

Egyéb: 
avam vid'este korti, meks prevezet t'en a sajsak? - 'Anyámnak igaza van, miért nem 
fogod föl (tkp. miért nem veszed eszedbe)?' 
son sajtié kozejkaks est'enze. (MV 2/104) - 'Magához vette feleségül.' 
t'et'an sajiz germanskoj voinav. (UP 7/1,310) - 'Apámat elvitték a német háborúba.' 

4. 
son vejke omboce mel'ga sajirize ognetusiti'einen. (OM 42) - 'Egymás után vette el a 
tűzoltókészülékeket.' 

sajems2 

'kap' 

1. S - V b - O - A d i r 
2. S - V b - O 

Adir: Neiati N abú HSZÓ; Npostpos 

1. 
mon moskovsto iorma sajiri. - 'Levelet kaptam Moszkvából.' 
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mon sonze pel'd'e sorma sajiri. - 'Levelet kaptam tőle 

2. 

mon korma sajiú. - 'Levelet kaptam.' 

sajems3 

'elönt, eláraszt' 
1. S - V . r - 0 - A d i r 
2. S — Vtr — O 

Aair: Nproü Hszó; Npos,^ (Csák prolatívuszi névutók és határozószók.) 
S: természeti erő (víz, tűz) vagy érzelem 

1. 
verea sajizepol'ananpali tol. (MV 1/38) - 'Fent égő tűz árasztotta el a mezőt.' 
kor sajtié norov avah sed'eiga. (MV 5/74) - 'Bánat Öntötte el a Gabonaaiiya szívét.' 

2. 

sajitepol'anan pali tol.- 'Égő tűz árasztotta el a mezőt.' 

Kifejezésekben: 

tosna saji kihgak mel'ga/kise 
'vágyakozni kezd valaki után' 

caők kevgana cora di sajize sonze tosna t'et'anzö mel'ga. (UP 8/229) - K. fiút szült, s vágy 
fogta el az apja után.' 

sams 
jon 

1. S - Vitr — Adirl - Adir2 - Adiri 
2. S - Vitr - Adirl - Adir2 
3. S - Vitr ~ Adirl - Adirf 
4. S - V i l r - Adir2-Adir3 
5. S - V i t r - Adirl 
6. S — V ^ ~ Adir2 
7. S - V i t r - A d M 
8. S - V * 
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^ f ^ l f e ^ M ^ ^ ^ ' Hu; Hszó; N ^ 

2. 
miheheksi moskovsto inie. - 'Vendég jön hozzánk Moszkvából.' 

5. 
Prolatívusz: 
dipihissai, mongak mál'ganza. (MV 3/333) - 'És jött a kutya, én is utána.' 
mel'ganoksid'ikojpolk. (MV 7/50). - 'Jön utánunk egy vad sereg.' 

Egyéb: 
sak mohén ton ulcava, cokSheh ast'ema skava. (UP 5/225) - 'Gyere hozzám az utcákon 
esti pihenő idején.' 

6. 

coram pel'd'e sai sorma. (ERS 567) - 'Levél jött a fiamtól.' 
t'eci robotasto san rana. - 'Ma korán jövők meg a munkából.' 

8. 

kuvasi murza, avard'i. (UP t/180) - 'Ahogyanjön M., sír.' 
ve« kunskava si?, valskeh zorava tujit'. (UP 3/2,79) - 'Éjfélkor jöttél, hajnalban mentél.' 

sakinoms 

A sams gyakorító képzős alakja. 

sakinoms 

1 • s - Vib - Adiri - Adití - Adir3 

2. S - Vib — Adiri — Adir2 
3. S - Vib - Adirl - Adir3 
4 . S — Vib — Adir2 - Adb3 
5. S - V i b - A d i n 
6. S - Vjb - Adir2 
7 . S - V i b - Adir3 

8. S - V i b 

Adiri: Niaú Niu; N a u; Nproi; Neiat- H u ; Hszó; Npostpos 
Adir2- Nelat; N„bi; HSZÓ; Npostpos 
Adir3: Nproi; Hszó; Npostpos 

yO- ardoms. 
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10. 
kuva, kuva son sakinoi (MS 286)? - 'Milyen úton jött?' 

sirpams1 

'elmozdul, megmozdul' 

t . S - V i b - A d i r 
2. S - V t e 

Adir: Neuni Nabi; Hszó; Npostpos 

1. 
son ez sirga tarkastonzo. (ERS628) - 'Nem mozdult a helyéről.' 
ked'em tarkastonzo sirgai. (MW 1982) - 'Meghúzódott a kezem.' 

2. 

son sirgai. - 'Megmozdult.' 

sirgamsi2 

'elindul' 

1. S - V l t I - Adirl - Adir2 ~ Adir3 
2 . S — Viu — Adirl — Adir2 

3 . S - V i b - Adirl — Adir3 

4 . S - V i b - A d i r 2 - A d i r 3 
5. S - V i b - A d i r l 
6. S - Vib - Adir2 
7 . S - V i b - A d i r 3 

8. S - V i b 

Adirú Niat; Nj„; Naii; Npr0i; Neiat- H u ; Hszó; N ^ ^ 
Adir2: Na,a t; NabÚ HSZÓ; Npostpos 
Adir3: Nproú Hszó; Npostpos 

Vö. ardoms. 

1. 

son sirgai udalo kenkska kudosto usov. - 'Elindult a hátsó ajtón a házból kifelé.' 
2. 

Prolatívusz: 
sin sirgait' kinosto kudova. - 'Elindultak a moziból hazafelé.' 
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Egyéb: 
son st'as di sirgai komnatastont' ken/cseht' ionov. - 'Felállt és elindult kifelé a szobából az 
ajtó felé.' 

3. 
son sirgai udalo kenkika kudosto. - 'Elindult a hátsó ajtón a házból kifelé.' 

4. 
son sirgai udalo kenkika uiov. - 'Elindult a hátsó ajtón kifelé.' 

5. 
son st'ak di sirgai komnatastoút'. - 'Felállt és elindult kifelé a szobából.' 

6. 
Prolatívusz: 
sin sirgait'kudova. - 'Elindultak hazafelé.' 

sirgai skaloú stadaikak mel'ganzo. (UP 8/235) - 'A gulya is elindult utána.' 

Egyéb: 
tejt'eres st'as di sirgai kenkient'ionov. (ERS 628) - 'A lány felállt és elindult az ajtó felé.' 
a staka robotav ton sirgat (MV 1/218) - 'Nem nehéz munkába indulsz.' 
kolmoceisirgaial'one. (MV 5/310) - 'A harmadik A-hoz indult.' 
son sirgai inzeks. - 'Elindult vendégségbe.' 
7. 
sirgai udalo kenkika. - 'A hátsó ajtón át indult el.' 

8. 

vejse sin stambarne sirgait' vel'e jutkova targavoz kijavaht'. (OM 6) - 'Együtt indultak el 
lassan a falun végigvezető úton.' 

sodams1 

'tud' 

1. S - V . r - 0 - A d i r 

2. S - V t t - 0 

Adi r : Nelati Hszó 

1. 
kosto sódat, a tard'i t'en kuvalma sed'ejem? (OM 47) - 'Honnan tudod, hogy nem áll-e 
meg emiatt a szívem? 
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10. 
mon kel'erit' berariste sodasa. - 'Rosszul tudom á nyelvét' 

sodams2 

'felismer' 

1. S - V b - O - A d i r 

2 . S - V t r - O 

AdiúNproú Hszó; Npostpos (Pöstpos: kuvalt, kuvalma, korás, ritic. korává) 

1. 
Prolativusz: 

avaj, sodamak sodornak da ionéit' t'eiefipál'ávd. (MV 2/499) - 'Ismerj föl, ismerj föl 
anyám, a magád készítetté ingemről.' 
sinst kuvalmasodamak. (MS 254) - 'Ezekről ismerj föl.' 
sodamak, t'irirh, sodornak „t'et'áj" valón kuvalma, „d'irin" valohkuvalmá. (UP 7/1, 205) 
- 'ismerj föl, édesapám, ismerj föl ,;ápáhi" szavamról, „édésajrám" Szávámról.' 
sodimizga kafto váhi seimévá. (MV 2/248) - 'Ismerjetek"föl két nézői szememről.' 
jalgo jutitrien, cora lomát'rieri sápkan putóvska sodiVit\ (UP 6/1, 356) - 'A járókelőket, a 
férfiakat sapkájuk állásáról felismerted.' 
t'ejt'er-avat'rieri, jalga-ojaírieri, pil'gén kársévska sodiht'. (UP 6/1, 356) - 'A höke, a 
barátnőket, cipőjükről felismerted.' 
Egyéb: 
avaj, sodamak sodornak da torisii t'éieft' Bal'ari Icorás- 'Ismerj föl, isméij föl anyám, a 
magad készítette ingemről.' 

2. 

avaj, sodamak sodamak.- 'Ismerj föl, ismeij föl anyám.' 

sodorni 
'ismer' 

' l . S - V b - O - A d i r 
2. S - V b - 0 

Adir'. Nproú Hszó; Npostpos (Postpos: kuvalt, kuvalma) 

1. 
zeroicit'kuvalt. t'akariaj, sodit'iri. (7/1,318)- 'Hősiességedről ismertelek, gyermekem.' 

2. 
mon sonze umoksodasa. - 'Régóta ismerem.' 
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sodavoms 
'felismerszik' 

1. S — VpaSS — Adiri — Adir2 
2. S Vpss Adif] 
3. S — VpaSS — A<ijr2 
4. S — Vpass 

Adiri: Ndat ( A datívuszi bővítmény tematikus szerepe (Ágens) alapján fakultatív vonzat) 
Adir2: Nproi; Hszó; Npostpos (Postpos: kuvalt, kuvalma, kofas ritk. korává) 

1. 
kuva t'enek tundon cis sodavi? - 'Miről ismeijük meg a tavaszi napot?' 
sodavan-aras tohet' gajgi bajaga vajget'ga? - 'Felismersz-e zengő harang-hangomról?' 

2. 
jalgathe sodavi? t'enekzijansto - 'Bajban ismeijük meg a barátokat.' 

3. 
Prolatívusz: 
kuva tundon cis sodavi? (UP1/360) - 'Miről ismerszik meg a tavaszi nap?' 
mezen kuvalma sodavi uz mezen kofas red'avi kona lomahes casl'ivoj vaj kona al'as 
ucaskav? (MV 5/240) - 'Miről ismerszik föl, miről látszik, melyik ember boldog, melyik 
férfi szerencsés?' 
seh kuvalmaiak sodavi, son vere pazoh veckima. (MV 5/382) - 'Ebből is tudhatja 
mindenki, hogy ő a magas isten kedvelt embere.' 
kol'i azdavan kafto vani sel'meva... (MV 2/249) - 'Ha nem ismersz föl két néző 
szememről...' 
kija sodavisirota ejkakS. (MV 2/14) - 'Arről ismerni föl az árva gyermek.' 
sodavan-aras gajgi bajaga vajgel'ga? (UP 7/1, 204) - 'Felismersz-e zengő harang-
hangomról?' 

Egyéb: 
kol'i azdavan kafto vani sel'meh kofas... - 'Ha nem ismersz föl két néző szememről...' 

4. 
jalgathe sodavi? zijansto - 'Bajban ismerszenek meg a barátok.' 

sovams 
'bejön, bemegy' 

1. S - Vjtf - Adiri - Adir2 - Adir3 
2. S — Vjb — Adiri — Adjr2 
3. S — Viu- — Adixi — Adir3 
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4 . S - Vitr ~ A d t ó - Adir3 

5. S — Vitr — Adirl 
6. S - Vitr — Adir2 
7. S — Vjtr — A<Jir3 
8. S'Viü 

Adirl- NÍH; NAU; Nproi; HSZÓ; Npostpos 
Nproi: S Pl mellett disztribuszívuszi funkcióban 
Adir2 : Ne i aú N 8 B I ; HSZÓ; Npostpos 

Adir3; Nproi ; H S Z Ó ; Npostpos 

1. 
Prolatívusz: 
alo ortava sovait' ul'casto kudovast. - 'Az alsó kapun mentek be az utcáról házaikba.' 

Egyéb: 

alo ortava savai*f ul'casto kardais. - 'Az alsó kapun át menték bé az utcáról áz udvarra.' 

2. 
Prolatívusz: 

sovait' ul'casto kudovast. - 'Bementek az utcáról házaikba.' 

Egyéb: 
sovait' ul'casto kardais. - 'Be thentek az utcáról áz udvarra.' 
3. 
Prolatívusz: 

alo ortava sovait' kudovast. - 'Az alsó kapun mentek bé házaikba.' 

Egyéb: 
val'ma kraigant'sovado pazav ikel'ev. (UP 6/1, 331) - 'Az ablak szélén gyertek be az ikon 
elé.' 
alo ortava sővait' kardajs. - 'Az alsó kapun át mentek be az udvarra.' 
4. 
alo ortava sovait' ul'casto. - 'Az alsó kapun át mentek be az utcáról.' 

5. 
Prolatívusz: 

sovait'kudovast. - 'Bementek házaikba.' 

Egyéb: 
di vasna st'epan, mel'ganzo larisajak sovait' kudos. (OM 208) - 'És először Sz. ment be a 
házba, utána pedig L.' 
son sovaimonen. - 'Bejött hozzám.' 
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Kifejezésben: 

kirga vid'ga zreys sovat. (MS 179) - 'Nyakig merülsz a bűnben (sok bűnt követsz el).' 

6. 
sori sovaá uicasto. - 'Bejött az utcáról.' 

7. 
mortc soviú alo ortava. (MV 5/280) - 'Az alsó kapun mentem be.' 
sovak se varavahf. (MV 7/338) - 'Menj be ezen a lyukon.' 
pra kunckavanzo sovazo (MV 6/196). - 'Menjen be a feje közepén' 

8. 
son sovaá. - 'Bejött.' 

sovakánoms 
A sovams gyakorító képzős alakja. 

1. S — Vjtr — Adirl — Adir2 — Adii3 
2. S — Vjjr _ Adirl — Adir2 
3. S - Vjtr ~ Adirl ~ Adir3 
4 . S - Vj t r - Adir2 ~ Adir3 

5. S - V f c - A d i r l 
6. S - Vjtr — Adir2 
7. S-Vjtr-AdM 
8. S - V j t r 

Adiri: Nai; N au; N ^ i ; Hszó; Npostpos 
Nproi: S Pl mellett disztributívuszi funkcióban. 
Adir2: Nelatj Nablí HsZÓ; Np^tpa, 
Adir3: Nproli Hszó; Npostpos 
Az útvonalat kifejező szabad határozó prolatívuszban áll. 

7. 
minek artavahísovaksnot (UP 7/1, 188) - 'Bejött a kapunkon.' 

8. 

veri kunskava sovakSnoát'. (UP 1/2,130) - 'Éjszaka jöttek be.' 

srodoms 

'szétszéled, (szét)teijed' 
1. S - V j t r - A d i r 
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2. S - V i & 

Adir-" Niat (ritka); Nai (ritka); N^i; Hszó; Npog^ 
S: Pl vagy elvont fogalom (betegség, fájdalom stb.) 

1. 
Prolatívusz 
sradW es kuduvast. (MV 8/8) - ' Szétszélednek házaikba' 
kudova sradit'. (MV 5/64) - 'Mindannyian hazamennek.' 
sradodo ud'emganzo. (UP 6/200) - 'Széledjetek szét a velejében.' 

Egyéb: 
sin, espfast apakpomna, kona kov. kona Icov. soracL (MV 2/152) - 'Fejvesztve rohantak 
szét, ki merre.' 
kardazot kel'es sradozo kukovon jakst'efe vereze. (MV 2/247) - 'Egész udvarodat öntse el 
a kakukk vére.' 

2. 

kul'a sradi. (ERS 610) - 'Teijed a hír.' 

sraPems 
A sradoms gyakorító képzős alakja. 

1. S-Vto-Adir 

Aair: Nut (ritka); NÜI (ritka); N ^ ; Hszó; Np0Stp<)S 
S: Pl vagy elvont fogalom (betegség, fájdalom stb.) 

1. 
Prolatívusz: 
kudova sraPit'. (MV 6/90) - 'Hazamennek (hazaszélednek):' 
pokS virneva e&PsraPe. (MV 5/238) - 'Nem széledtek szét a nagy .erdőben.' 

Egyéb: 
sraPems erva ionov. (ERS 610) - 'minden irányba szétszéled' 

sudoms 
'szid, átkoz' 

1. S — Vjj- — O — A<iir 
2. S — V(r — O 
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O: birtokos 
Adir: birtok, Patiens 

Adir: Nproi; Hszó; Npostpos (Postpos: koras, kuvalma, kuvalt, ??troks) 

1. 
Prolatívusz: 
avat éudiúiit' saih poiava. (MV 7/422) - 'Anyád elátkozta a feleségedet.' 
t'at'at sudiiíHt' őaci suruva. (MV 7/422) - 'Apád megátkozta a növő gabonádat.4 

sudovfit'ú, a jato, kardajse skot'inaht' kuvalma. (MS 231) - 'Elátkoznám, ellenség, az 
udvarban lévő állataidat.4 

Egyéb: 

avat sudlnzit' saih polat koras. - 'Anyád elátkozta a feleségedet.' 

2. 
avat sudiúzit'. - 'Anyád elátkozott téged.' 

Séuoams 
'tapogat' 

1. S - V b - O - A d i r 
2. S - V b - O 

3. S - V j b - A d i r 

Adir: Nproi; Hszó; Npostpos 

1. 
uzo, avakaj, serhet' kuvalt St'upatan. (UP 7/1, 55) - 'Válj, anyám, végigtapogatom a 
tested.' 
2. 
uzo, avakaj, St'upatan. - 'Válj, anyám, végigtapogatlak.' 

3. 
uzo, avakaj, serhet kuvalt St'upan. - ' Válj, anyám, végigtapogatom a tested.' 

Söupams-kapams 
'tapogat, tapogatózik' 

1. S - V b - 0 
2. S-Vib-Adir 
3. S - V i b 

. -
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Adir: Nproü Hszó; NpostpOS 

1. 
i St'upi-kapidova ejsenze (MV 1/279). - 'És végigtapogatja az özvegy.' 

2. 
mon st'upan-kapan tarkava. (UP 2/134) - 'Végigtapogatom az ágyat.' 
Séupan-kapan es zeptheva. (ERS 769) - 'Végigtapogatom a zsebeimet.' 

3. 
mon St'upan-kapqn. - 'Tapogatózom.' 

tareams1 

'húz, előhúz, kihúz, elővesz, kivesz; kitermel' 

1. S-Vtf-O-Adiri-Adirt 
2. S - Vtr - O - Adir2- Adiri 
3. S - V t r - O - A d i r l 
4. S - V „ - 0 - A d i r t 
5. S - V t r - O - A d i r f 
6. S - V p - 0 

Adiri: Nett; Nproi; Hszó; N , » ^ 
Adír2- Hu; Niat; Hszó; Npostpcw 
Adir2: Nproi; Hszó; Npos,poS 

1. 
targija tosto varavaht'klücohi. - 'Kihúztam onnan a lyukon át a kulcsot.' 

2. 

cejefes tűrglze ksiht' varavaht' malazonzo. - 'Az egér a lyukon át odahúzta magához a 
kenyeret.' 

3. 
coras targize zepstenze kl'ucoht'. - 'A férfi előhúzta a zsebéből a kulcsot. 
son targah l'ismasto ved. - 'Vizet húzott a kútból.' 

4. 
kundize tat'uh ked'ste, targize malazonzo. (ERS 647) - 'Kézenfogta T-t és magához 
húzta.' 

5. 
sulo targan mukorgat. (MV 5/508) - 'A beledet kihúzom a fenekedből.' 
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10. 
sort targai ved'. - 'Vizet húzott.' 
korenom targatan. (MV 2/9) - 'Tövestül húzlak ki.' 
kini targai. - 'Vasat bányászott.' 
sel'menze targiíe. - 'Kinyomta a szemét.' 

targams2 

'kihímez' 

Csak folklórszövegek kifejezéseiben fordul elö, mindig participiumi alakban. A 
prolatívuszi bővítmény ezekben a mondatokban mindig kötelező vonzat. 

kotova targai sinst pal'ast. (MS 51) - 'Hat hímzés van az ingükön.' 
iont' orsaz-l'i ez kotova targaú pal'iúet'? (MV 2/497) - 'Felvetted-e hat hímzéses 
ingecskédet?' 
kavksova targan kemal'rucaso. (MV 1/322) - 'Nyolc helyen hímzett ruha van K-on.' 

targams? 
'dohányzik' 

1. S - V f r - A a d i r 
2. S -V i t r 

Aadir- N i iness 

1. 

son targi cil'imse. - 'Pipázik.' 

2. 
sonpek targi (Veenker- Rjabov 1977,9)- 'Sokat dohányzik.' 

tokams 
'megérint' 

1. S - V i t r - A d i r 
2. S - V f r - O - A d i r 
3. S - V t r - O 

Adir'. Hu; Nproü Hszó; Npostpos 
A tranzítívuszi szerkezetekben: 
0: Patiens 
N: az érintkezés helye 
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1. 
Prolatívusz: 
son tokos peke-bokava. (MV 1/54) - 'Megérintette a hasa oldalát.' 
son tokaipeke lansa. - 'Megérintette a hasát.' 

Egyéb: 
menel'c satit' roganzo, kazanc toki pulozo. (MV 2/42) - 'Az égig ér a szarva, Kazanyt 
érinti a farka.' 

2. 

Prolatívusz: 
son totóié t'ejt'efeht' kedlanza. - 'Megérintette a lány kezét.' 
son totóze t'ejt'efeht' lavtovga. - 'Megérintette a lány vállát.' 

Egyéb: 

son totóié t'ejt'efeht'keds. - 'Megérintette a lány kezét.' 

3. 
l'emt'eme surom totók, mon sirguzan. (MV 2/89) - 'Érintsd meg á gyürüsujjamat, s én 
felébredek.' 

tokám? 
'eltalál, üt, harap, mar' 

1. S - V i t r - A d i r 
2. S - V t r - O - A d i r 
3. S - V t t - 0 

A<iir: Njn; N^oi; Hszó; Npostpos 
N: az érintkezés helye 

1. 
Prolatívusz: 

kevse tokai t'ejt'efeht'lanea. - 'Eltalálta egy kővel a lányt.' 

Egyéb: 
kevse tokai val'mas. - 'Eltalálta egy kővel az ablakot.' 
2. 
Prolatívusz: 

son totóze kevse t'ejt'efeht' lavtovza. - 'Eltalálta egy kővel a lányt a vállán.' 

Egyéb: 
son totóié kevse t'ejt'efeht' lavtovs. - 'Eltalálta egy kővel a lányt a vállán.' 

174 



10. 
kodamo józni pupize, kodamo kuj tokiíe. (MV 3/114) - 'Miféle kígyó csípte meg, miféle 
kígyó marta meg? 
sort tokiie val'mant'kevse. - 'Egy kővel eltalálta az ablakot.' 

tokamS3 

'nekimegy, odamegy' 

S — V,tr — AdlJ 

Adir: Hu; Hszó; N^pos 
t'eit'eh'hefi vakss tokaif kavto od éorat. (ERS 665) - 'A lányokhoz odament két fiú.' 
vences tokai beroks. (ERS 665) - 'A csónak nekiment a partnak.' 

tokSetm1'3 

A tokams gyakorító képzős alakja. 

toksemS2 

'üt' 

1. S-Vitr-Adir 
2. S - V b - O - A d * 
3. S - V b - 0 

Adir: Hu; Nproj; Hszó; NpoStpos 
N: az érintkezés helye 

2.. 
dusman cora, avakaj, kopofneva tokilmim. (MV 5/410) - 'Egy dusmán fiú, anyám, hátba 
vágott engem.' 
kopor kunckava tokiize. (MV 6/214) - 'Megütötte a háta közepén.' 
duiman cora, avakaj, kopor lama tokiimim. - 'Egy dusmán fiú, anyám, hátba vágott 
engem.' 

toneoms1 

'dug' 

1. S - Vb-O-Adirl-Adirt 
2. S -Vt r -O-Adi r l 
3. S - V b - O - A d t ó 
4. S - V b - 0 
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Adirú Na,; Hszó; Npotspos 
Adir2: Nproi; Hszó; Npotspos 

1. 
tongik lapat kurzovat pekezet'. (UP 8/179) - 'Dugd le a mancsodat a szádon a 
gyomrodba.' 

2. 
tongik lapat pekezet'. - 'Dugd le a mancsodat a gyomrodba.' 

3. 
at'aksont' éed'ejes ez kifd'e, val'ma kraiga tongiíe pfanzo, (UP 3/2, 11) - 'A kakas nem 
bírta tovább, kidugta a fejét az ablakon.' 

4. 
at'aksont' sed'ejes ez kifd'e, tongiíepfanzo.- 'A kakas nem bírta tovább, kidugta a fejét.' 

tongoms2 

'lábbelit húz' 

S - V b - O 

tongiíe kemenze. - 'Felhúzta a csízmáját.' 

toskovams 
'bánkódik' 

1. S - V i b - Adir 

2. S -Vib 

Adjr: Npostpos (Postpos: mel'ga, kuvait, kuvalma, kis, kise) 

1. 
Prolatívusz: 
iFa toskova monmel'za. (UP 6/1,309) - 'Ne bánkódj utánam.' 
meze mel'za buroj toskovi? (UP 2/300) - 'Mi után bánkódik Buroj?' 
Egyéb: 
seks kiset monpek toskuvan. - 'Ezért nagyon bánkódom utánad.' 

2. 
il'a toskova - 'Ne bánkódj' 
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tuiems1 

'elmegy, elindul, útnak ered' 

1. S - Vitt - Adirl - Adir2 - Adir3 
2. S - Vitt - Adirl - Adir2 
3 . S - Vi t t - Adir l - Adir3 

4 . S - Vi t t - A d i r 2 - Adir3 

5. S - V i t t - A d i r l 
6. S — Vitr — Adii2 
7. S - V i t t - A d w 
8. S - V ^ 

Adiri: Niat; Nai; Naii; Nproii Neiat- Nai; Hszó; Npostpos 
Adir2- Netat; Nabi; HSZÓ; Npoŝ pos 
Adir3: Nproi; Hszó; Npostpos 

Vö. ardoms. 

1. 

kudostoht ul'cav tuji kenkska. - 'Kimegy a házból az utcára az ajtón át.' 

2. 

tujiri bazarsto bazars - 'Elmentem vásárokba.' 
tuí ist'azo piheme-lafkasto piheme-lafkas - 'Ugyanígy elment a zabüzletekbe.' 
tuji kudostoht ul'cav. - 'Kimegy a házból az utcára.' 
3. 
sohc tuji kudostoht kenkika (MV 3/169). - 'Kimegy a házból az ajtón.' 

4. 
tus ortava ul'cav. - 'Kiment a kapun az utcára.' 

5. 
svad'bastoht tujinek us copodava, vejse. (OM 222) - 'Az esküvőről már együtt mentünk 
el, sötétedéskor.' 

6. 

Prolatívusz: 
svad'bas asarc, svatne-kudatne tűit' es kuduvast. (MV 2/137) - 'A lakodalomnak vége 
lett, a násznép hazament.' 
tujin sisem bazarga. (MV 2/126) - 'Elmentem hét vásárba.' 
... di tuí cijez. saraskes mel'ganzo. (UP 3/2,29) - '... és elfutott. A tyúkocska utána.' 
tui ist'azo piheme-lafkatheva. (MV 3/320) - 'Ugyanígy elment a zabüzletekbe.' 

Egyéb: 
tuji mel'zast okul'ca usov. (MV 3/168) - 'Es kimegy utánuk O.' 
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di tué se virgarit', koy ™eré t'et'azo. (UP 3/2, 54) - 'És elment ebben az erdőben oda, 
ahová az apja montdta.' 

tus ist'axo pinemedafkatnes. - 'Ugyanígy elment a zabárusokhoz.' 

Kifejezésben: 
son pek mel'ezen tujL - 'Nagyon tetszik nekem (tkp. a kedvembe megy).' 
7. 

tujlri alo ortava (MV 2/125). - 'Az alsó kapun át mentem el.T 

Kifejezésben: 
mon tarkam packa sne valtneri ejste nej tujiri. (MV 5/208) - 'Elsüllyedtem a szégyentói e 
szavak halltára.' 

8. 
mon tujanpejel'ekska. (MV 1/493) - 'A felhők mögött megyek el.' 
mon tujanpize lugava. (MV 1/493) - 'Zöld mezőn megyek el.' 

tujemsi2 

'elered' 

S -V i t r 

S: csapadék, könny 

tuji lov. - 'Elered a hó.' 
pocefse tűét'éel'ved'trie. (ERS 680) - 'Ömleni kezdtek a könnyei.' 

langa tujems 
'elszemtelenedik' 

vanan-t'ejan, langa uéodit' tujeme. (OM 155) - 'Akárhogy is nézem, kezdesz 
elszemtelenedni.' 

tujekSnenvs - tukinoms1'2 

A tujems gyakorító képzős alakjai. 

tujekénems - tuksnoms1 

1. S - Vitr - Adirl - Adir2 - Adir3 
2. S - Vib ~ Adirl ~ Adir2 
3. S - V i t r - A d i r l " Adir3 
4. S - V i t r - A d i r 2 - A d i r 3 
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5. S - V t o - A d i r i 
6. S — Vjtr — Adir2 
7. S - V l t r - Adirî 
8. S - Vjtr 

Adirl-' Niati Nj U ; N a u ; Nproi; Nelat- N i U ; HSZÓ; Npostpos 
A<Jir2'- Neiati Nabli HSZÓ; Npostpos 
Adir3: Nproi; HszÓ; Npostpos 

Vö. ardoms. 

5. 
vasolza tukinoi kul'azo. (MV 1/221) - 'Messzire ment a híre.' 
tust'a tukinoi son ikel'ej, narodozo son meiganzo. (MV 1/90) - 'T. előre ment, a népe 
pedig utána.' 
koda kasathe sevevit', éiskak éopot'i, tukSnit' kudova. (UP 7/1, 241) - 'Amikor a kása 
elfogyott, be is sötétedett, hazamennek (mindenki a saját házába).' 

7. 
sidor tujekSnes alo ortava. (MV 7/86) - 'Sz. elindult az alsó kapun át.' 

8. 
son tukinoifedor lat-udalga. (MV 1/44) - 'A csűr mögött ment el F.' 

udalams1 

'sikerül (vkinek) vmi' 

1. S - V i t r - A d j r 
2. S - V i t r 

Adir: Njat (Az Adir tematikus szerepe miatt (ágens) fakultatív Vonzat) 
S: N , Inf 

1. 
petranen udalai mujems avol'poks latkihe. (ERS 689) - 'P.-nak sikerült találnia egy kis 
völgyet.' 

2. 

operacijas udalai. - ' A műtét sikerült.' 
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udalams2 

'akarata ellenére vmilyenné válik, vmilyen jó tulajdonságra tesz szert' 

S — Vpass ~ Adir 

Adir: NproiiNposqxja (Postpos: koras, kuvalt, kuválma) 
N: testrész, jeliemvonás, tulajdonság 

Korpuszomban az ige ebben a jelentésben csak a folklórszövegekben fordul elő és mindig 
protatívuszragos főnév a vonzata. A példamohdatokban szereplő prolatívuszragos 
főnevek szabadon felcserélhetők a fenti névutókkal alakult szerkezetekkel. 

Prolatívusz: 
udalai kul'a, oj da, praso pracefga. (UP 2/44) - 'Sikerült Kulja, ó bizony, a fején levő 
haj tekintetében (szép volt a haja).' 
udalai pefa sifheh pfevneva. (UP 2/22) - 'Sikerült Petya arany eszére nézve.' 
udalai d'oma prövga - sodavslca. (MV 7/262) - 'Sikerült Gyoma esze tekintetében.' 
udalai sel'me varStavtka. (UP 2/154) - 'Sikerült szeme nézése tekintetében (szép a 
tekintete).' 

Egyéb: 
udalai sel'me varstavtkan koras. - 'Sikerült szeme nézése tekintetében (szép a tekintete).' 

udalakSnoms1'2 

Az udalams gyakori tó képzős alakja. 

udalaksnoms2 

S — Vpass A<Jir 
Adir: Np„,i; Npostpos (Postpos: koras, kuvalt, kuvalma) 
N: testrész,jellemvonás, tulajdonság 

sort udalakSnoi serga rungova. sefga rungova. piígen őalgavtka. (MV 7/316) -
'Sikerült alakja és járása tekintetében.' 
udalakSnoi maziciheva. (UP 7/1,184) - 'Sikerült szépsége tekintetében.' 
udalakSnoiparopfevneva. (UP 7/1,184) - 'Sikerült jó esze tekintetében.' 
ej sin udalakSnoi? kavto ked'in t'eieft'ka. (MV 1/159) - 'Sikerültek két kezük munkája 
tekintetében (ügyesek).' 

uskonts 
'szállít, visz, hoz, húz, cipel' 
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1. S - V f r - O - Adirl - Adir2-Adirt 
2. S - V f r - 0 - A d i r l - A d l r l 
3. S - V t r - O - A d i r l - A d i r 3 
4. S - V u - 0 - A d i r 2 - A d i r 3 
5. S - V t t - O - A d i r i 
6. S - V t r - O - A d i ű 
7 . S — V j r — O — A<jir3 

8. S - V t t - 0 
9. V t t - O - A d i r l 

Adiri: Ha t ; H u ; Nproi; Hiat-uii Ndat; Hszó; Npostpos 
Nproi: Ha O Sg vagy Pl, több egymás után bejárandó hely, Hiat-m alakban megjelenő 
határozóval helyettesíthető; S Pl: disztributívuszi funkció. Csak akkor használatos, ha 
egyéb prolatívuszi helyhatározó nincs a mondatban. 
Adir2- Nelati HSZÓ; Npoajpos 
Adir3: Nproli Ndat; HSZÓ; Npostpos 

1. 
mon te kazheht vengrijasto saranskoiev moskov langa uskija. - 'Magyarországról 
Moszkván át hoztam ezt az ajándékot Szaranszkba. 

2. 

vel'este osov uskovPimim. - 'Faluról a városba cipelt volna engem.' 

3. 
mon te kazheht uskija moskov langa saranskoiev. - ' Moszkván át hoztam ezt az 
ajándékot Szaranszkba. 

4. 
mon te kazheht veneriiasto moskov langa uskija. - 'Magyarországról Moszkván át 
hoztam ezt az ajándékot. 

5. 
Prolativusz: 
pokS kijava, poks vel'eva uskovPimim. (UP 2/137) - 'Nagy úton, nagy falvakba cipelt 
volna engem.' 

Egyéb: 
moh kudov kardazov uskimim. (MV 1/8) - 'Hazavitt engem az udvarába.' 
ihazoros tejterenze uskiie mora cires. (MV 2/87) - 'A király a lányát a tengerpartra 
vonszolta.' 
ombotks tejteret uskik mora cires moheh kozejkaks. (MV 2/88) - 'A második lányodat 
hozd el a tengerpartra nekem feleségül' 
vel'este vel'es uskovPimim. - 'Faluról falura cipelt volna engem. 
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10. 
mon t'e kazheht' vengrijasto uskija. - 'Magyarországról át hoztam ezt az ajándékot. 
son uskite pil'este kemeht'. - 'Lehúzta a lábáról a csizmát.' 

7. 
mon t'e kazheht' moskov lanea uskija. - ' Moszkván át hoztam ezt az ájándékot. 

8. 

gazetatheh uskií obed malav. (ERS 699) - 'Az újságot déltájban hozták.' 

9. 
sonze uski rodnoj tarkatheheh. (ERS 699) - 'Házatiúzza (vmi) a szülőföldre (honvágya 
van).' 

Aminél fogva vonszolnak vmit, Abl-rágos határozó formájában tehető ki: 

uskoms ozado/kedt'e - ' ruhaujj ánál/kezénél fogva húz' 
afrod'ita, vit'ah mel'ganzo ked't'e uskoi, kapSazevs jovtámo t'ed'e cerkovaso ojatheneh. 
(OM 30) - 'A. V-t kezénél húzva maga után elsietett, hogy elmesélje ézt a templomban 
lévő barátainak.' 
uskiems 

Az uskoms gyakorító képzős alakja. 

uskíevems 
Az uskiems visszaható képzős alakja. 
Átvitt jelentésben: 'járkál vki után, udvarol vkinek' 

S - Vjtr - Adir 
Adir: Npostpos (Postpos: mel'ga) 

vlad'islav skah jutavtnems ahsak maitovi, kadik pulo ladso mel'gan uskievi. (OM 90) -
'V. csak arra jó, hogy az ember eltöltse vele az idejét, hadd jáijon utánam (hadd 
vonszolódjon utánam), mint egy farok.' 
t'ejt'erheh a lad'i usksevems cora mel'ga. (OM 46) - 'Nem illik egy lánynak férfi után 
járni.' 
umok uskievi mel'zan. (OM 55) - 'Régóta jár utánam.' 

vaékams1 

'tesz vmit vhova' 

S - V t r - O - A d i r 
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Adir: Niat; Hu; Hszó; Npostpos 
Nproi: Ha O Pl, és vagy egy felületet fed be, vagy több különböző helyre kerül 
(disztributívusz). 

Prolatívusz: 
taradza vaőkiriíe. (UP 1/2,145) - 'Ágakra rakta őket.' 
vannit', umart'rie vese kerierst' di ast'it' vaékaz sirrieri vakanga. (UP 3/2, 205) - 'Nézik, az 
almák mind megértek, s ezüst tálakba vannak rakva.' 
rozeri ksiries pect'eri-pect'eri kersezel' di vaCkazel' vakanza stol'ent' langs. (OM 90) - 'A 
rozskenyérke darabokra volt vágva és az asztalon tálakba volt rakva.' 

Egyéb eset: 
rozeri ksirieé pect'en-pect'eri kersezel' di vaőkaíeF vakantries stol'ent' langs. - 'A 
rozskenyérke darabokra volt vágva és az asztalon tálakba volt rakva.' 
vaékit' umaft'neri korzinkqs. - 'Tedd az almákat a kosárba.' 

vaőkams2 

'épít' 

S - V t t - 0 

vaőkan mazij kudo. - 'Szép házat építek.' 

vaékams3 

'befűt, megrak' 

S - V b - 0 

vackik kastomorit'. - 'Rakd meg a kályhát.' 

vackod'ems1 

'üt, csap' 

1. S - V b - O ^ A d i r 
2. S - V b - 0 
3. S - Vjtr - Adir 
4. S -Vib . 

Adir Nproi; N j ^ , ^ (Postpos: langa); Hszó 
N: az érintkezés helye, 
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1. 
US vackud'iíeSéokava. (MV 1/54)- 'Arcon ütötte.' 
ahüak kahdírs son askil'd'ams porHá valf, koda vaékkitsa mon sonza mád satat' őzda 
camaí nanga. (MV 3/300) - 'Alig lépte át a küszöböt, én már az arcába is ütök a 
mézléppel.' 

2. 
antsak kánd'irs son askil'd'ams porikt' vál'f, koda vaékkitsa mon sonza mád' satat' azda. -
'Alig lépte át a küszöböt, én már meg is ütöm a mézléppel.' 
mon vaékotPiú kenkseht'. - 'Becsaptam az ajtót.' 
vaékod'iíe ked'enze. - 'összecsapta a kezét.' 

3. 
vaékod'ems moksnaso stol' langa (ERS 114) - 'ököllel az asztalra csap' 

4. 
bajagas vaékodi. - 'Szól a harang.' 

vaékod'ems2 

'kopog(tat)' 

1. S - Vjtr - Adb 
2. S - V i b 

Adir: NiU; Hszó; Npostpos 

1. 

vaékodin kenkses. - 'Bekopogtam az ajtón.' 

2. 

kijak vaékod'L - 'Valaki kopogtat.' 

vaékojems1'2 

A vaékod'ems gyakoritó képzős alakja. 
vaékojems1 

'ütöget, csapkod' 
1. S - V b - O - A d i , 
2 S - V b - 0 
3. S - V i b - A d i r 
4. S - V i b 

Adir: Nproi; Nposipos (Postpos: langa)-, Hszó 
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N: az érintkezés helye, 
kuzovatkin sajs ked'ezenze karandaS, apak suvo peseht karmai sastine vaékojeme stol'eht' 
lansa. (OM 156) - 'K. ceruzát vett a kezébe, s a tompa végével lassan elkezdte 
ütögetni/kopogtatni az asztalt.' 

vad'aiams1 

'simít, simogat' 

l . S - V t t - O - A d i r 
2. S - Vtr - O 

Adir: Nproi; Hszó; Npostpos (Postpos: langa) 
N: az érintkezés helye, 

1. 
vana meze, od cora-paroci, - vad'aíiie kutmere langa rav-zol'd'amoñ atas. (UP 3/2, 205) 
- 'Nos hát, te kedves fiú - simogatta meg az öreg R.-Zs. hátát.' 
vana meíe, od cora-paroci, - vad'aiize kut'mefga rav-zol'd'amoñ atas, - 'Nos hát, te 
kedves fiú - simogatta meg az öreg R.-Zs. hátát.' 

2. 
son vad'aiiñze cerenze. - 'Megsimogatta a haját.' 

vad'aiams2 

'kisimít, kiegyenesít' 

S - V t t - 0 

vad'aiams ki (ERS 98) - 'kisimítja/kiegyenesíti az utat' 

valsoms1 

'lemegy, leszáll' 

1. S - Vitt - Adirl - Adir2 
2. S — Vitt — Adui 
3. S — Vjtt — Adir2 
4. S - V i t r 

Adirl". Niat; Nfli; Nau; Hszó; Npostpos 
Adir2: Neiati Nabli HSZÓ; Npostpos 
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1. 
sort valgs kolmoce etazstont'ombocent'en- 'Lement a harmadikról a második emeletre.' 

2. 
sori valgs iejenten. - 'Lement a folyópartra.' 
pandova alov vafgan. (UP 4/215) - 'Lemegyek a hegyen' 

3. 
son valgi kolmoce etazstont. - 'Lement a harmadik emeletről.' 

4. 
cis valgi. - Xemegy a nap.' 

valgoms2 

'esik' 

S - V i b 

S: csapadék 

lovos valgi sasto. (ERS 101) - 'Csendesen esik a hó.' 

valoms 
'önt, tölt, borít, szór' 

1. S - V b - O - A d i r i - A d w 
2. S - V b - O - A d i r i 
3. S - V b - O - A d M 
4. S - V b - O 

Adiri •* Nia t; H u ; Nproú Hszó; Np0stpos 
Adir2: Neiati HSZÓ; Npostpos 
Nproú vagy a helyek többségét fejezi ki (disztributívuszi funkció), vagy azt hogy vmi 
vmit teljesen beborít. 

1. 
Prolatívysz: 
son sajize kusl'atneri di butilkastorit' vakanganzo valiitie. - 'Megfogta a kiszelt és az 
üvegből edényekbe borította.' 
son sajize kusl'atrien di butilkastont'pravanzo valiníe. - 'Megfogta a kiszelt és az üvegből 
a fejére borította.' 
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Egyéb: 

son valize lovsont' hutilkasto vakans -'Az üvegből a tálba töltötte a tejet.' 

2. 
Prolatívusz: 
son sajiíe kusl'atheh di pravanzo vatihze. (UP 8/249) - 'Megfogta a kiszelt és a fejére 
borította. 
Kifejezésben: 
di vest' afanaáij matveieviéeh alea, koda merit\ ved' valit'. (OM 136) - 'És egyszer A. M-
t becsapták (tkp. vizet öntöttek alá).' 
l'isi, pulon alsa ved' valst'. (OM 170) - 'Ezek szerint becsaptak (tkp. a copfom alá vizet 
öntöttek).' 

l'ejes valize ved'enze vireht'cifeva. (ERS 103) - 'A folyó elöntötte vizével az erdő szélét.' 

Egyéb: 
son vatiie lovsont' vakans - 'A tálba töltötte a tejet.' 
cut' eiinze való tovzurotnen roét'hen iutks. (ERS 103) - 'Majdnem a rozs közé öntötte a 
búzát.' 
3. 
son valize butilkasto lovsont'- 'Kiöntötte áz üvegből a tejet.' 
fima varmaks juti kudovant', ve pet'havskak a vali keceM' eiste. (ERS 103) - 'F. 
szélvészként halad át a szobán, egy cseppet sem borít ki a korsóból.' 

4. 
son valize lovsont'- «Kiöntötte a tejet' 
valoms sel'ved't' - 'sír (tkp. könnyet önt)' 

valóm? 

'elönt, leönt, beborít, bevon' 

S - V f r - O - A a d i r 

Aadii-: Njnessi HSZÓ 
moh pamet-cuvtom siiaso válik. (MV 1/316) - 'A sírkövemet ezüstözd be.' 
valoms Skola ikelkseht' betonso (ERS 103) - 'lebetonozza az iskola előtti teret' 
son valizepomidortneh laki ved'se. - 'Forró vizel leöntötte a paradicsomokat.' 

valóm? 
'ömlik' 

S - V f r 
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pizemes vali. - 'Szakad az eső.' 

valnorns1"2 

A valoms gyakorító képzős alakja. 

valnoms1 

'önt vmit' 

1. S - Vtr - O - Adirl ~ Adit2 
2. S - V b - O - A d i r i 
3. S - V b - O - A d i r l 
4. S - V b - 0 

Adiri: H a t ; Nin; N p r o i ; Hszó; Npostpos 
Adir2: Neiaii HSZÓ; Npostpos 
Nproi: vagy a helyek többségét fejezi ki (disztributívuszi funkció), vagy azt hogy vmi 
vmit teljesen beborít. 

2. 
di but'i ist'a, mon kusl'atkak pid'eme a karman, pravan kusl'atneh valnosiri. (UP 8/232) -
'Hát ha így áll a dolog, kiszelt sem fogok főzni, a kiszelt a fejemre öntöm.' 

vannőms ~ vanoms1 

'néz' 

1. S - V i b - Adirl - Adir2 - Adir3 

2. S - Vjb - Adirl - Adir2 
3 . S - V i b - Adirl — Adir3 

4 . S - V i b - A d i r 2 - A d i r 3 

5. S — Vib — Adirl 
6 . S - V j b - Adir2 

7. S - V i b - A d i r 3 
8 . S - V i b 

9 . S - V b - 0 - A d i r 3 
10. S - V b - O - A d i r t 
l l . S - V b - 0 

Adiri: Niat; Hu; Nproú Hsz; N^tpos (Postposproi: langa, kuvalt (folklórszövegekben); mel'ga 
(mozgó objektum esetében)) 
Adir2: Nelat; HSZÓ; Npostpos 
Adir3 • Nproi; HSZÓ; Npostpos 
Adir4 : Nprol 
Egy mondatban általában csak egyféle proiatívuszi határozó fordul elő. 
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1. 
vani val'mava ulcasto kudo pots. - 'Az ablakon át benéz az utcáról a házba. 
2. 
vani ul'casto kudo pots. - 'Benéz az utcáról a házba. 

3. 
Polatívusz: 

mon val'mava mel'eat vannomo karman - 'Nézni fogom az ablakból, ahogy elmész.' 

Egyéb: 
vani val'mava kudo pots. - 'Az ablakon át benéz az utcáról a házba. 
vani ptaviont langs kona alga. (OM 89) - 'Görbén néz a főnökre (tkp. a homloka alatt).' 
4. 
vani val'mava ulcasto. - 'Az ablakon át benéz az utcáról. 

5. 
Prolatívusz: 
mon mel'gat vannomo karmon. (UP 3/2,68) - 'Nézni fogom, ahogy elmész.' 
ton a karmai mazi langa vannomo, kuja langa sel'met'-őamat kajseme. (MV 5/488) -
'Nem fogos a szépeket nézni, a kövérekre a szemedet vetni.' 
kaStmol'ez vanit' pett pel'gq. (OM 163) - 'Körbenéznek, anélkül, hogy egy szót 
szólnának. 
mon serinet kuvalt vaj vanan. (UP 7/1,78)- 'Végignézek a testeden.' 
ser sul'eizat sin vanit'. (UP 6/1,117)- 'Megnézik az árnyékodat.' 

Egyéb. 
mon ser ifiét' langs vaj vanan. - 'Végignézek a testeden.' 
vant uSov. - 'Nézz ki.' 

6. 
vani komnatastonzo. - 'Kinéz a szobájából.' 

7. 
val'mava vannit' sin i nej cijnit. (MV 2/100) - 'Kinéznek az ablakon és most futkosnak.' 
varrna kraiga vanoma. (MS 300) - 'Ki kell nézni az ablak szélén.' 
te vatmast' ezga toto sazorom ton i nej vanoka. (MV 1/161) - 'Ezen az ablakon, húgpm, 
nézz ki.' 

8. 

son mezejak a t'eji, ansak vani. - 'Semmit sem csinál, csak néz.' 

9. 
val'mava vamja. - 'Láttam öt az ablakból.' 
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10. 
vanumaka runeova- (MV 2/191) - 'Nézd meg a testemet.' 

11. 
vracos vaniie sered'iéant'. - 'Az orvos megvizsgálta (tkp. megnézte) a beteget.' 

vanoms2 

'figyel, ellenőriz' 

S-Vib-Adir 
Adir: Npostpos (Postpos: meFgá) 

mezt' t'eke ejkaksori eskelks langs vantado mel'zanl (OM 155) - 'Miért ellenőriztek úgy, 
mint egy gyereket?' 
tiric vatiida ortatnin mel'za. il'ado nolda usista apara! (MV 8/170) - 'Figyeljétek a 
kapukat, be ne engedjetek kintről valami rosszat!' 
di jalat'eke eravol' vanoms vaSod'ema luvont metga bezopasnost'en t'exnikan kofas 
inzenereút'eú. (OM 159) - 'De mégiscsak a biztonságtechnikai mérnöknek kellene 
ellenőriznie a munkarendet.' 
vant di vant mel'gast. langa il'ast tuje. (OM 59) - 'Jól figyelj rájuk, el ne 
szemtelenedjenek.' 
mel'gat a vanind'efat, nejgak apak vid'e farkat kadnokSnat. (OM ISO) - 'Ha nem figyel 
rád az ember, most is bevetetlenül maradnak egyes helyek utánad. 

vanoms3 

'őriz, véd, vigyáz' 

l . S - V b - O - A d i r 
2. S - Vtr - O 

Adir: Nabi; Neiat; Npostpos (Postpos: ejste) 

1. 
paz vanozo kel'med'ex caravmando. (MV 2/19) - 'Isten óvja hidegtől, jégesőtök' 
pazos vanimem mon se bedastorit'. (MV 7/46) - 'Az isten őrzött meg engem ettől a 
bajtól.' 

pazos vanimem mon se bedarit'ejste. - 'Az isten őrzött meg engem ettől a bajtól.' 

'őrizkedik': O: pfa 

prat vanik se lomanefit'eiste/íomarid'ent'- 'Őrizkedj ettől az embertől.' 

2. 
karmavtimiz nogaj t'akari vanomo. (MV 1/10) - 'A nogaj gyereket Őriztették velem.' 

190 



'néz' 

1. S - Vjtr - Adirl - Adir2 ~ Adit3 
2. S - V j t r - A d i r l - A d i r t 
3. S - V i t r - A d i r l ~Adir3 
4 . S - V i u - A d i r t - Adir3 
5. S - V i b - Adirl 
6. S - Vitr - Adirt 
7. S - V i b - A d i r t 
8. S - V i t t 

9. S - V b - O - Adir3 
l O . S - V t r - O - A d W 
l l . S - V b - 0 

Adiri: Nut; Nm; Npni; Hsz; Npatp,» (Postposproi: langa, kuvalt (íöUdórszövegekben); metga 
(mozgó objektum esetében)) 
Adlra: Nalatí Hszó; Nponpot 
Adirs: Nproi; Hszó; N^^p» 
Adirt: Npral 
Egy mondatban általában csak egyféle prolativuszi határozó fordul elő. 
Ld. a vanoms, vamom példáit is! 

3. 
son kofa altra varitaipestovoh /awes. (OM 8 7 ) - 'Görbén (tkpi ahomlotaialól)nézettP-
ra.' 
SarSavoi éut'kede panSovi di Viza varümi vafiwava irifov. (OM 36) - "A függöny kissé 
szétnyílt, s L. kinézett az ablakon.' 
va/togvfl varitai meM'eiI fetfav pakteAteA (OM S) - 'Az ablakon át fetaéadft az ég 
csillagos mezőjére.' 

5. ' 
Prolativusz: 
varitai peíkama di tui vetga (UP 3/2,166) - 'Körülnézett és fófawnt' 
son varitai mMpatoa. (OM 18) - 'Körülnézett.' 
uia oMq mm varita* eÜA seiiAeA kumtma (UP 6/1. 143) - 'Vág, még végjgnéKk a 
s^ját testemen.' 
ufo varifam toA kodat krwmnwL paro radat itatom. (UP 6/1, 73) - 'Válj még 
körülnézek a házad körül/átnézem a házadat, a háznéped között' 
u*oka varitaa ártania lantm. (UP 7/1,347) - 'Válj, megnézem a kapuját' 
varStaka, ovakof kardaa&A Aite uotdetL (UP 7/1,86) - 'Nézd meg, anyám, az udvar négy 
sarkát/nézi be az udvar négy sarkába.' 

Igyéb; 
kováim imrftedo - ve/ls sah, troks varitado - mks mfa (MS 8) - 'Ha tassaában 
nézitek, hosszanti szál van ott, ha keresztben nézitek, keiesztszál' 
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nasta varStai st'enaso pongavtoz a poks zerkalant'en. (ERS 110) - N. belenézett a falra 
akasztott kis tükörbe.' 
l'iza varStai usov - 'L. kinézett.' 

6. 
varStai fatahValdo. - 'Nézett a fátyla alól.' 

pel't'neh eskste varStai őis. (ERS 110) - 'A felhők közül kinézett a nap.' 

8. 

varStai skinen avazo val'maya. (UP 1/ 2,233) - 'Az isten anyja kinézett az ablakon.' 
varStin, jalginem val'ma kraineva (MV 7/200). - 'Kinéztem, barátom, az ablak szélén.' 
9. 
val'mava varStize menel'eh t'est'ev paksant'. - 'Az ablakon át felnézett, az ég csillagos 
mezőjére.' 

11. 

varStiiegazetant'. - 'Megnézte az újságot.' 

varStam? 
'keres' 

S - V j t r - A d i r 
Adir: Npostpos (Postpos. mel'ga) 
kvart'irav sovamodo ikel'e st'epan ivanovic varStái gazeta mel'ga. (OM 206) - 'Mielőtt 
belépett volna a lakásba, Sz. I. megkereste az újságot.' 

varStam? 
'felügyel, vigyáz' 

S - Víu - Adir 
Adir: Npostpos (Postpos. mel'ga) 

varStams eikakstnen mel'ga. (ERS 110) - 'vigyáz a gyerekekre' 

varStakSnom?'3 

A varStams gyakorító képzős alakja. 

varStakSnoms' 
1. S - Vitr - Adirl ~ Adir2 ~ Adiri 
2. S - Vjü- - Adirl ~ A<jir2 
3. S — Vitr — Adirl — Adir3 
4. S - Vitr - Adir2 ~ Adir3 
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5. S - V i t r - A d i r l 
6. S — Vjtr — Adir2 
7. S - V i t t - A d i r 3 
8. S -V i l r 
9. S - V t t - 0 - A d i r 3 
10. S - V t t - 0 - A d i r 4 
11. S - V t t - 0 

Adiri: Niati N i U ; Nproü Hsz; Npostpos (Postposproi. langa, kuvalt (folklórszövegekben); mel'ga 
(mozgó objektum esetében)) 
Adtt2: Neiaú Hszó; Npostpos 
Adir3: Nproli Hszó; Npostpos 
Adír4 t Nprol 
Egy mondatban általában csak egyféle prolatívuszi határozó fordul elő. 
Ld. a vanoms, vannoms példáit is! 

7. 
fatant'kraineva son di varStakSnoi. (MV 7/332) - 'Kinézett a fátyol széle alatt.' 
kanki kraineva varStakSnoi. (MV 7/152) - 'Ki-/benézett az ajtó szélén.' 
varStakSnoi ortne mokSon vaFmava. (MV 1/424) - 'Ki-/benézett O. a moksa ablakán.' 

veőkems 
'szeret' 

1. S - V t t - O - A d i r 
2. S - V t t - 0 

Adir NproJ 

N: testrésznév, tulajdonság 

1. 
veékt'an mon, balduS, cama-l'icava. (MV 1/381) - 'Szeretem, B., az arcodat.' 
mon veékan i torit' pil'gen ¿aleavtkalzavtka. kavtine sel'men, baldus, vanuvtka. (MV 
1/381) - 'Szeretem, B., a lábad járását, a két szemed nézését is.' 

2. 
veéksa mon, baldus, cama-l'iéat. - 'Szeretem, B., az arcodat. 
kizes vecki suron kastomo, tel'es vanstomo. - 'A nyár növelni szereti a gabonát, a tél 
pedig megőrizni.' 
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veőkevems 
'tetszik' 

1. S — Vpass — Ajji2 Adiri 
2. S — Vpass Ajjti 
3. S — Vpass ~ Adir2 
4. S — Vpass 
Adiri ' Nproú Npostpos (Postpos: kuvalma, kuvalt, koras) 
N: testrésznév, tulajdonság 
Adir2: Ndat 

1. 

veékeveze son toriét'kortaftka. - 'Tessék neked á beszéde.' 

2. 

mezeri kuvalt son veékeviH (MV 5 /372) - 'Mi tetszett benhé/Miéif szerették?' 
veékeveze kortaftka. (MV 6/196) - 'Tessék a beszéde.' 
3. 
veékeveze toriét' kortavtozo. - 'Tessék a beszédé.' 

4. 
veékeveze kortavtozo. - 'Tessék a beszéde.' 

viícPems 
'szégyenkezik' 

1. S — Vitr - Adii-i — Adú-2 
2. S — Vjtr — Adirl 
3. S - V i b - A d i r f 
4. S - V i b 

Adir i : Nabi 

Ad«.' Npostpos (Postpos: kuvalma, kis(e)) 

1. 
Prolatívusz: 
ux, urozcirieri kuvalma. pajstomocirieri mori kise vittPiPin paro lomañd'e. (UP 6/1, 91-92) 
- 'Ó, árvaságom miatt, boldogtalanságom miatt szégyenkeztem a jó emberek előtt.' 
viztPanparo lomarid'e berari orsamopel'eri kuvalma. - 'Szégyenkezem a jó emberek előtt 
rossz ruházatom miatt.' 

194 



Egyéb: 
ux, urozcineft kuvalma, pajstomocinen moA kise vlíd'iPin paro lomand'e. (UP 6/1, 91-92) 
- 'Ó, árvaságom miatt, boldogtalanságom miatt szégyenkeztem a jó emberek előtt.' 

2. 

viicPan paro lomand'e. (MV 5/286) - 'Szégyenkezem a jó emberek előtt.' 

3. 
avol' vlzd'an, l'el'iúem, beracinen kuvalma! (UP 6/1, 139). - 'Bátyuskám, nem 
szegénységem miatt szégyenkezem. 
but'i toA kofas a ul'an, moA kuvalma iPa vizt' (UP 5/192) - 'Ha nem felelek meg neked, 
miattam ne szégyenkezz.' 

4. 
mon tiAenk a moran, pek vitd'an. - 'Nem éneklek nektek, nagyon szégyellös vagyok.' 

ialkovams 
'sajnál, bánkódik' 

1. S-Vitt-Adir 

2. S-Vitr 

Adir: Npostpos (Postpos: mel'ga, kise) 

1. 
Prolatívusz: 
seks mel'gat mon pek ialkuvan. (UP 7/1, 281) - 'Ezért bánkódom annyira utánad.' 
mon ialkovazan toA mel'ga. (UP 6/1,309) - 'Bánkódom utánad.' 
Egyéb: 

seks kiset' mon pek zalkuvan. - 'Ezért bánkódom annyira utánad.' 

2. 
Seks mon pek ialkuvan. - 'Ezért bánkódom annyira.' 
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