
BERECZKI GÁBOR

AZ ABLATÍVUSZ PROLATÍVUSZI ÉS LOKATÍVUSZI
HASZNÁLATÁRÓL A VOLGA-VIDÉKI NYELVEKBEN

A cseremiszben és a votjákban a határozószók és a névutók ablatí-
vuszragos alakjai gyakran fejeznek ki az ablatívuszi mellett prolatívuszi és
lokatívuszi helyviszonyt. Ez az alábbi példákkal szemléltethetjük.

Cser. (Beke! ) P M CÜutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo7Í3a t ka jem 'elől megyek'; UP o7Íja t kossa

'leánykérő, násznagy' (tkp. elől járó'; (MarRS1.2) pör t oTÍ3a t er ten ka ja s

'elmenni a ház előtt'.
Az oTÍ3a t alak o7Í3a l 'vminek az eleje' szó ablatívusza. (A ta finnugor

nyelvtudományban általánosan elfogadott vélemény szerint az ur. *-ta , -tii

ablatívuszragra vezethető vissza. A t a cseremiszbenTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí vagy korábbi í után
nem ritkán t-vé vált (vö. fi. tiiyte- 'tele' '" cser. tit ua.).

Cser. (Beke) B pasu seIJget er ten ka ja s 'a mező mögött ment el'.
A seIJget alak a sengel 'vminek a hátulja' szó ablatívusza.

Cser. (Beke) CÜ komakam ümba tan lewe8a t kerma t ten 'a kemencét
fönt téglával befódik'.

Az ümba tan alak töve az ümba l 'vminek a felszíne, felsö része'.
A cser. ~ ablatívuszraghoz itt még egy n latívuszrag járul, melynek a

kitétele fakultatív. Egyébként az ur. *7Í latívuszrag folytatása, s az ablatí-
vuszrag mellett csak nyomatékosító szerepe van.

Cser. (Vikár-Bereczki'") KH küsacaniit cOIJgeÚii kefkJ komba pa r t'a et

'magasan repül a vadlibacsapat'.
A küsacan alak a küsa l 'főnn, magasan' szó ablatívusza. A -can a fen-

tebb tárgyalt .é s « ablatívuszi végződés hegyi cseremisz változata.
Cser. (Wichm.) U kum-jolan mera IJ í wat ku8a les ... 'ein dreibeiniger

Hase rennt ... über das Eis ... (SUST LIX 157).
A wat a wal 'vminek a fólseje, színe' szó ablatívusza.
Cser. Galileja teIJaz woktet er ten ka jsazla ... 'a Galileai-tenger mellet

jártában ... (Máté 4:18).4 .
A woktet alak a uiokte- valami mellett levést kifejező névutói tő abla-

tívusza.

1 A Bekétöl idézett példák mind kéziratos cseremisz nyelvjárási szótárából származnak.

2 MarRSl.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Marijsko-Russkij Slovar. Moskva 1956.

3 Vikár-Bereczki = László Vikár and Gábor Bereczki, Cheremis folksongs. Budapest
1971. 283. dal.

4 A Máté evangéliumából idézett mondat a század elején Kazányban, illetve a csuvas
esetében Szimbirskben kiadot t evangéliumfordításokból származik.MLKJIHGFEDCBA
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A votjákból hasonló példákat idézhetünk.
Votj. (Munk.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta a3istimi sur -s~r ! gina ki3i-ka potono va l! 'csak ezen

előttünk lévő folyón juthatnánk valahogy által'.
A -timi Pl. 1. sz-ű személyrag nélküli a3iS alak az 'előrész, elő' szó elati-

vusza. Az ablatívusz és az elatívusz egymáshoz közel álló esetek, számunkra
itt nincs jelentősége a különbségnek.

Votj. (Wichmann-Korhonen) G sobre samoj bpfs lfktem gondfr 'darauf
karn als der letzte der Bár'; J bór is vetliS 'Brautführer' (tkp. 'hátul menő').

A b~r!s, bór is alakok a ber , b~r , bór 'spat, Hinterteil' szó elatívuszai.
Votj. (Wichmann-Korhonen) MU voi viwis éaéka 'die auf der Wiese

wachsende Blume'.
A v!wis alak a vii, viw 'Oberfláche' szó elatívusza.
A cseremisz és a votják eset használat nak pontos megfelelését találjuk

a csuvasban és a tatárban.
Csuv. (Mészáros") maltan pira pa lmeram,

ka jran siire pa lmeram.

Elől menni nem tudtam,
Hátul járni nem tudtam.

A maltan alak a mal 'elülső rész', a ka jran pedig a ka j 'vminek a möge'
szó ablatívusza.

Csuv. (Aém.) kerkunne ta rna siilten veésen: .. 'ha ősszel a daru maga-
san repüL .. '

A siilten alak a siil 'magas, magasság' szó ablatívusza.
Csuv. Iisus Ga lilea tina sa pa tanten ir tse pina cux ... 'Jézus a Galileai-

tenger mellett jártában ... ' (Máté 4:8).
A pa tanten alak az önállóan nem használatos névutói pa t- tő ablatí-

vusza.
Csuv. (CuvRSl.6) tin suna jur sinten 'az épppen most leesett havon'.
A sinten alak a si 'főnn: vmi fölső része' szó ablatívusza.
Végül következzenek a tatár példák.
Tat. (TatRSU) a Idan muzekantla r ba ra ida 'elől a zenészek mentek'.
Az a idan alak az a l 'elülső, elülső rész' szó ablatívusza.
Tat. (RTatSl.8) minamTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r ts m n c n ba ra /a z 'gyertek utánam'.
Az a r témnas: alakban a tő a r t 'hátulsó rész' az -S m Sg. 1.sz.-ü birtokos

személyjel, a -nan pedig ablatívuszrag.

5 MészárosgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Mészáros Gyula, Csuvas népköltési gyüjtemény II. Budapest 1912.117-
118.

6

7

8

CuvRSl. ~ CuvaSsko-russkij slovaf. 1961.

TatRSl. = Tatarsko-russkij Slovaf. Moskva 1966.

RTatSl. = Russko-tatarskij slovaf, Moskva 1984.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tat.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGalileja di'lgaza jananan ütkán ta ,anda ... 'a Galileai-tenger mel-
lett jártában ... ' (Máté 4:18).

A jananan alak töve a jan 'oldal' szó, melyhez a Sg. 3. sz.-ű a birtokos
személyjel járul, a -nan viszont ablatívuszrag.

Amint a fenti példából kitünik, a tárgyalt négy nyelv határozószóiban és
névutóiban megegyezik az ablatívusz prolatívuszi és lokatívuszi használata.

Bár az ablatívusz prolatívuszi és lokatívuszi használata az ugor nyel-
vekben is előfordul (1.Klemm, TörtMondt. 206; Beke: NyK XXXV. 180-182;
Liimola, SUST 127-174), a cseremiszben és a votjákban kétségkívül török
hatással magyarázható a jelenség. Ezt erősíti meg az is, hogy a többi finn-
permi nyelvben nem találkozunk ezzel a jelenséggel. Kűlönösen a zűrjén
esik itt nagy súllyal latba, mivel tudvalevőleg egyébként nagyon közel áll a
votjákhoz.

Ami az ugor nyelveket illeti, nem tudunk bizonyosat mondani, de a
magyart illetően nem lehet kizárni a török hatás lehetőségét. A kül, kívül
névutó régi ablatívuszi vonzata (pl. Istentől kívül) biztosan török hatással
magyarázható (1.Erdődi: MNy. 72: 213-215; Bereczki: Annales Universitatis
Scientiarum Budapestinensis; Sectio linguistica XV. 37), s aligha képzelhető
el, hogy ez a hatás a magyar névszóragozás területén csupán egyetlen jelen-
ségre korlátozódnék.

A török nyelvekben eredetileg egyesetrag szolgált a lokatívuszi és az
ablatívuszi helyviszony jelölésére, s csak igen későn alakult ki a tA lokatí-
vuszból a tAn ablarivusz.? Innen a két helyjelölő eset szoros összefonódása.

9 Sravnitel'no-istoriéeskaja grammatika tjurskich jazykov. Morfologija, Moskva 1988.
103.


