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Käesolev töö on pühendatud handi keele pohja- 

murrete tagasõnade päritolu ja tähenduste vaatlusele.

Kuigi soome-ugri keeled on tuntud kui käänete- 

rohked keeled, tarvitatakse handi keele põhjamurretes 

vaid kolme käänet. Seetõttu on postpositsioonidel han

di keeles ulatuslikumad funktsioonid kui teistes soome 

ugri keeltes, kuid uuritud on neid seni küllaltki vähe

Käesolevas töös kasutatud keelematerjal on osalt 

kogutud autori enese poolt hantide juures, osalt ammu

tatud asjaomasest kirjandusest.

Olen suurt tänu võlgu soome-ugri keelte kateedri 

juhatajale akadeemik professor P. Aristele, kes Õpingu 

aastatel tähelepanelikult suunas minu ostjakoloogilisi 

huvisid, aga samuti ka kõigile teistele kateedri liik

metele.
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I. TEOREETILISI SEISUKOHTI

1. Mõistest. Loomeni ja teiste sõnaliikide 

vahelisi suhteid süntagmas või lauses on võimalik 

väljendada kolmel viisil :

1) käänete ähil

2) kaassõnade (pre- ja postpositsioonide) 
abil

3) sõnajärje abil.

Soome-ugri keeltes on põhilised grammatilised 

suhted, mis määravad noomeni tähenduse sõnaühendis, 

resp. lauses, ja tema seose teiste sõnaliikidega, väl

jendatud eeskätt noomeni koosseisu kuuluvate morfee

mide abil. Seetõttu võib soone-ugri keeli iseloomus

tada kui sünteetilisi, aglutineeruvaid keeli (Ariste, 

Ж I, 11). Teame aga, et puhtalt sünteetilisi keeli 

pole, sünteetiliste väljendusvahendite kõrval eksis

teerivad keeles alati ka analüütilised väljendusva

hendid .

Lisaks noomeni koosseisu kuuluvatele morfeemidele, 

käändelõppudele, väljendavad kõigis soome-u0ri keel-



tes noomeni suhteid teiste sõnadega postpositsioonid 

.ja vähemal määral ka prepositsioonid. Post- ja prepo

sitsioone kasutatakse korvamaks käändeflektsiooni 

puudulikkust ruumiliste, ajaliste jm. suhete väljen

damisel (Sechehaye, 75)»

Üldkeeleteaduse seisukohalt on pre- ja postposit

sioonide vaheline erinevus triviaalne, kuivõrd neid 

eristab teineteisest vaid asend põhisõna ees või jä

rel. Seetõttu kehtib enamus indo- euroopa keelte pre

positsioonide kohta käivaid teoreetilisi seisukohti 

ka soome-ugri pre- ja postpositsioonide kohta.

Lisaks soome-ugri keeltele on postpositsioonide 

rohke esinemine iseloomulik veel altai ja mitmetele 

teistelegi PÕhja-Euraasia keeltele. Need tüpuloogi- 

lised ühisjooned tõi esile juba F. J. Wiedemann oma 

1838.a. ilmunud uurimuses (Ariste, FJ.V, 165). Post

positsioone kui uurali ja altai keelte ühist tüpoloo- 

gilist omadust on käsitlenud mitmed uurijad (Fuchs, 

FÜF XXIV. 304; Tauli, 36; Poppe, 196).

Tänapäeva soome-ugri keelte postpositsioonide 

süsteem on suhteliselt hilise tekkega (Ravila, 61; 

Redei, Postpositionen, 207-212), kuid mõned postpo

sitsioonide liigid on kujunema hakanud tõenäoliselt 

juba soome-ugri aluskeeles. Sellised on eelkcioe 

kohta näitavad postpositsioonid (])ecsy, 161; Hajdi{, 

61).

Kohapostpositsioonide suur vanus on tingitud 



sellest, et inimesele nagu igale teiselegi elavale 

organismile on tema enese keha osade suhe üksteise

ga ja väliste füüsiliste objektide suhted tema ke

haga primaarse tähtsusega. Nendel suhetel põhineb 

kogu ümbritseva ruumi füüsiline pertseptsioon, for

meeruvad mõisted ja nende verbaalne väljendus (Taka- 

haski, 219-223).

Kaassõnu on klassikaliselt defineeritud nende 

asendi kaudu põhisõna suhtes (võrdle termineid pre

positsioon ja postpositsioon !). Näiteks Dionysius 

(II saj. lõpp e.m.a.) defineerid prepositsiooni järg

miselt : prepositsioon on sõna, mis süntaktilistes 

konstruktsioonides asetseb koigi teiste sõnaliikide 

ees- (Lyons , 319) •

Peab märkima, et metodoloogiliselt on võimatu 

korrektselt defineerida sõnaliiki ta süntaktiliste 

omaduste põhjal. Seepärast ei ole täpne ka eesti 

keeles kasutatav termin kaassõna, mis osutab vaid 

süntaktilistele omadustele, õigem oleks terminina 

kasutada suhtesõna.

Alles Port Hoyali koolkond on kaassõnu vaadel

nud kui üldist vahekordade väljendust, kui suhtepar- 

tiklit - particules de relation (Br/ndal, ОРЖ, 82; 

Er^ndal, TP, 5).

Nagu juba eespool mainitud, on pre- ja postposit

sioonid tähenduslikult identsed käändelõppudega. G-ene- 

ratiivse grammatika terminit kasutades võib öelda, et 



tihti on see, kas konkreetses väljendis kasutatakse 

käändeloppu või kaassõna, keele pindstruktuuri näh

tus (Fillmore, CC, 15; Lvons, 505). kii käsitlebki 

näit. J. Kurviowicz kaassõnu kui morfeeme (Euryiowicz, 

1514150).

Enamasti, kui keeles on võimalik mingit suhet 

väljendada kas flektiivselt, käändelõpu abil, või 

abisõna abil, siis esimese funktsioon on enam abst

raktne, teisel aga enam konkreetne (Lyons, 504). näi

tena võiks tuua eesti lauale laua peale, handi 

pasana A^pasan (^ytija ’id.’ jt.

Kaassõnaliste ühendite ja käändeliste vormide 

sisulist sarnasust on esmakordselt märkinud A.F. fern- 

hardi oma teoses nAnfangsgrunde der Sprachwissenschaft 

mis ilmus Berliinis 1805& a. (Fillmore, CC, 15). 

V. Er^ndali andmeil on aga käänete ja kaassõnade si

sulist lähedust märgitud juba XVI saj. Itaalia gram

matikates, kus neid nimetatakse vastavalt segni de’ 

casi ’käände märgid’ ja vicecasi ’asekäänded’ (Erj6n- 

dal, TP, 10).

Llõned kaassõnad on nagu täistähenduslikud sõnad - 

eelkõige Kehtib see kohta näitavate kaassõnade suh

tes, mis kannavad endaga semantilist informatsiooni. 

Seevastu mitmed teised kaassõnad on lahutamatult seo

tud teatud konkreetse verbi süntaktiliste omadustega 

(Fillmore, PCEP, 25).



2. Postpositsioonide geneesist. Soome-ugri keel

te nostpositsioonid on arenenud substantiividest, mis 

algupäraselt on koos mõne teise substantiiviga moodus

tanud süntagma, milles praegu postpositsioonina esi

nev sõna oli põhisõnaks ,1a praegune põhisõna selle 

atribuudiks. Substantiivi muutudes postpositsiooniks 

omandas algselt atributiivne element järk-järgult põ

hisõna funktsiooni, samal ajal kui teine substantiiv 

aegamisi^ oma esialgse tähenduse minetas ja muutus 

semantiliseks elemendiks, mis praeguse põhisõna tä

hendust täpsustab. Sellisele arenguloole osutab muu

hulgas asjaolu, et postpositsioonile võib mitmetes 

keeltes liituda possessiivsufiks, näit, soome takana- 

ni, luotanne, ersamordva sto± alon ’minu laua all /=lau^ 

all-minu/’ ( 1 akulinen, SFHFv,40o; Oinas,8-9; _le- 

dei, Postpositionen, 201; Sebestyen, FUF XXXV, 264jj.; 

Stoebke, 2; lauli, 44 ;-#lepe^et/ko, 67-68 ).

I£e teame, et igale muutusele keeles on eelnenud 

muutus kõnes. See kehtib kõikide sõnaliikide, seal

hulgas ka postpositsioonide tekkimise suhtes. Nimelt 

mitte üks sõnaliik ei muutu teiseks, vaid lauses olev 

sõnaühend hinnatakse ümber ja kujundatakse teist lii

ki sõnaühendiks. Algselt oli postpositsioonil (siis, 

kui ta oli veel iseseisev täistahenduslik sõna ) va

hekord kahe teise sõnaga lauses. Näiteks ungari lau

ses a fa mögött all oli kaks süntaktilist vahekorda: 

’puu tagumine pool’ ja ’seal ta seisab’, üsimene vahe
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kord oli possessiivne, teine adverbiaalne, kusjuu

res possessiivset võib pidada primaarseks. Keeles 

kasutati seda süntagniat kui terviklikku ühendit 

lause ülesehitamisel, ühendades ta verbiga kui ad

verbiaali : fa mög + all (Fokos, NyK LVIII, 61; 

Sebestye'n, FUF XXXV, 266). Kasutades arhailist sün- 

tagmat fa mög kui adverbiaali, mis nõudis lokatiivset 

suunda, kujuneski süntagmaühend a fa mögött all. 

Sõna mög leksikaalse tähenduse taandumine, resp. 

lokatiivlopu vahekorratähenduse difusioon, ongi vii

nud postpositsionaalühendini fa mögött. Selliste 

possessiivühendite adverbiaalne kasutamine oli ül

dine arvatavasti juba soome-ugri aluskeeles (Pokes, 

NyK, LVIII, 77).

Semantika seisukohalt vaadatuna toimub postpo

sitsioonidega protsess, mis peab kokku sulatama sõna

tüve esialgse, leksikaalse tähenduse ja sõnaga liitu

nud üldisema vahekorra tähendusega adverbiaali lõpu. 

Sellise difusiooni tulemusena tekibki spetsiaalne 

vahekorda tähistav sõna. Kõigepealt on muutunud ruu

milisi vahekordi näitavateks postpositsioonideks asen

di, koha ja kehaosade nimetused (Fuchs, FUF XXIV, 

304 ,1-1.).

3. Postpositsioonide suhetest teiste sõnaliiki

dega . Kui me saame aru, et postpositsionaalne ühend 

on tekkinud süntagmast, siis on selge, et see kujutab 
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endast aeglast, pika üleminekustaadiumiga protsessi. 

Seepärast tuleb tihti ette, et konkreetse keelelise 

analüüsi puhul on raske öelda, kas tegemist on post

positsiooniga või veel iseseisva täistähendusliku 

sõnaga. Näiteks eesti keeles abil (ta tegi seda oma 

sõprade abil), sabas (Lapsed tulid ema sabas), han

di pitaran ( imeipn ikeipn ülla i|n r5n wSš pitar^n 

(Steinitz,OVE 1,101) ’eite-taati elasid tsaarilinna 

äärel’; pasan pitara jnisal (Seilenthal) ’istu laua 

äärde i’)•

Ei tekita raskusi arvata postpositsioonide hulka 
,mis on tekkinud, 

selliseid sõnu /bbliikvakäändes substantiivist, mille 

tähendus on lihtsalt mõistetav, kuid Liida tänapäeva 

keeles ei esine, näit, eesti eel, liivi jeds, vadja 

eellä, vepsa edel, soome edellä ( к *ete  ).

Sagedamini kohtame aga juhtumeid, kus aluseks 

olev substantiiv on ka tänapäeva keeles täielikult 

kasutatav. Näiteks soome Ж puun juurella võime tõl

kida otseselt : ’puu juure peal’, s.o. juurella on 

allatiiv sõnast juuri. Aga näites ± patsaan juurella 

’ausamba juures’ on aluseks oleva substantiivi põhi

tähendus tuhmunud, kadumas (Stoebke, 6). See on esi

mene aste üleminekul iseseisvast substantiivist suh- 

tesonaks. lagu A. Sebestyen on öelnud, algab see prot

sess siis, kui suhtemoment saavutab ülekaalu sõna te

geliku tähenduse suhtes, ja lõpeb siis, kui sõnal on 

säilinud ainult suhte funktsioon (Sebestyen, FU51 XXXV, 

273).
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Problemaatiline on ka postpositsioonide ja ad

verbide eristamine. Nimelt on neil sisuline ja vor

miline sarnasus : mõlemad kategooriad on lauses ad- 

verbiaalsete sõnaühendite elemendid, mõlemal on tih

ti sama päritolu ning ka ühesugused lõpud. Näiteks 

ungari itt, ott mellett, allatt.

Morfoloogilisest seisukohast on iseseisvad ad

verbid ja postpositsioonid tihti ühed ja samad sõnad. 

Näiteks soome Talon edessä oli rahi ’Maja ees oli 

pink’, Edessä oli rahi ’Ees oli pink1. Ebaõige on 

aga pidada postpositsioone ja adverbe süntaktiliselt 

võrdseteks, sest neil pole lauses ühesugune ülesanne. 

Adverb on iseseisev, täistähenduslik lauseliige, post

positsioon aga pole seda, lauseliikme moodustab ta 

vaid koos põhisõnaga (Sebestyen, PLT XXXV, 265).

Samuti on problemaatilised juhtumid, kus postpo

sitsioone tarvitatakse personaalpronoomeniga ühendu

ses, näit, soome lähelläni, sinun lähelläsi; ungari 

mellem ’minu juures’, melletted ’sinu juures1; han

di ma "Э/itema ’mi * . ат^ у бзапед ’ ’ ,

A. Sebestyen peab selliseid vorme iseseisvateks ad

verbideks, mis on arenenud postpositsioonidest (Sebes- 

ty/n, MKN, 14). Vastupidist seisukohta esindab K. Ke- 

resztes, kes peab neid postpositsioonideks, millel on 

juurdemõeldav põhisõna, mida ta nimetab C-pÕhisonaks. 

Nii saab soome lauses Edessäni oli rahi juurde mõelda 

põhisõna (minun), mida aga lauses Edessä oli rahi 

teha ei saa (Keresztes, 48-49). Handi keeles on tund- 
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matud esinemig juhud, kus personaalpronoomen puu

duks, seepärast 1оеые kcik sellised voriaid Landi 

keeles postpositsioonide hulka.
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11. A N ALÜÜSITAV M A T E R J A L

Käesolev töö käsitleb handi keele pohjamurrete 

postpositsioone. Töö laad on induktiivne : autor 

püüab süstematiseerida konkreetses keelelises mater

jalis leiduvaid postpositsioone, mitte aga kohandada 

mõnd subloogilist süsteemi handi keelematerjalile.

Esitatav keeleaines on kogutud autori poolt 

ekspeditsioonil Handi-Kansi rahvusringkonnas Berjo- 

zovi rajoonis Kazõmi külas 1971.a. augustis. Keele- 

juhtideks olid :

Zoja Lozjamova, sünd. 1939* a. Tomatis, elab Kazomis 

IJikifor Voldin, sünd. 19Cl.a. Pomutis, elab Kazomis 

Tatjana Moldanova, sünd. 1951.a. Juilskis, 

elab Kazomis 

iJihhail Zahharov, sünd. 1890.a. Amnjas, elab 

Kazomis•

Handi keelematerjali üleskirjutusi aitas 1971.a. 

oktoobris täpsustada Aleksei Sengepov, sünd. 1933.a. 

Juilskis, elab Hantc-TIansiiskis.
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Kõik keelejuhid on kazõmi murde Amnja murraku 

alalt ja seetõttu pole mainitud, milline näide on 

kellelt pärit, ära on toodud vaid materjali koguja, 

s.o. käesoleva diplomitöö autori nimi.

Materjali kirjaranemisel on autor kasutanud 

fonoloogilist transkriptsiooni, mis on välja tööta

tud W. Steinitzi ja K. Redei poolt. Kazõmi murdes 

on eristatud järgmisi foneeme :

1. silbi vokaalid

D a

o e

о

u

Järgsilpides on eristatud vokaale a,e,i,2, hi

listes vene laenudes ka mõningaid teisi.

Konsonandid

p t t к
/ Я1 n n n

s s š

c c

j ь
/ 

ГД 1Л
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Peale autori Kazõmi Murdealalt kogutud materjali 

on käesolevaks analüüsiks kasutatud asjaomasest kir

jandusest sedeldatud materjale teiste põhjamurrete 

kohta. Murdealade geograafilist paiknemist võib jäl

gida kaardilt töö lisas. Üldisi andmeid handi keele 

ja elu-olu kohta on autor varem esitanud (Seilenthal, 

KK 1969, 228-231; Seilenthal, К 1969, 205-209; Seilen- 

thal, S3, 189-200; Seilenthal, К 1970,nr.9, 34-37; 

Seilenthal, MG- 1971, nr. 4, 19-20).

Sedeldatud materjal pärineb järgmistest teostest: 

n i z j a m i murre K.P. Karjalaineni sõnaraa

matust (KT);

š e г к а 1 i murre <v. Steinitzi handi rahva

luule kogust (Steinitz,OVE l) ja handi lugemikust 

(Steinitz, OG-C) ning P. Životikovi handi keele gram

matikast (QtCubomukob);

к a z Õ m i murre K. Redel tekstivalimikust 

z 3 T), :.T. ceele Õpikust (РусскЯ)

ja J. Papay karulaulude valimikust (Papay,EO. );

s õ n j a murre ... Steinitzi handi rahvaluule 

kogust (Steinitz,OVE I);

iii u ž i murre K. Re'dei handi lugemikust (R^dei, 

);

surõškari .nurre I. Steinitzi sonaraa- 

matust v b t e ini t z,,t b. j

о bdorski (salehardi) murre J. Papay 

pohjahandi tekstidest (PŽpay,mORyt) ja l.P. Sarja- 



laineni sõnaraamatust (KT) ning 

sakraalsed tekstid A. Reguly päran

dist avaldatud valimikes (Papay ,01.0-y; Papay, 5GÕ , 

ОН I, ОН II, OH III-, ja OH III2 ).

Vähemal määral on näitematerjali võetud teis

testki allikatest. Kõigi autorite kirjapanekute viis 

on säilitatud muutmatult.

löö üõhiosa on üles ehitatud järgmiselt. Post

positsioone analüüsitakse tähestikulises järjekorras, 

mida kasutas '.V. Steinitz oma handi keele dialekto- 

loogilis-etümoloogilises sõnaraamatus (Steinitz, Tc., 

015 ) • vok./c/j/y/k/l/iyA/AVm/n/n/ii/p/r/s/^/t/tyw.

Iga postpositsiooniartikli esimese punktina 

esitatakse selle postpositsiooni variandid põhja- 

handi eri murretes, analüüsitakse, millisest sõnast 

kõnealune postpositsioon on arenenud, vaadeldakse 

selle sõna vasteid sugulaskeeltes ja morfoloogilist 

ehitust. Teiseks vaadeldakse postpositsiooni tähendu

si koos näitelausetega, mis on valitud autori umbes 

900 postpositsioonide kohta käivat tekstinäidet sisal

davast perfokartoteegist. näitelaused on tõlgitud 

käesoleva töö autori poolt. Enamasti pole tõlge sõna

sõnaline, vaid on kohandatud eesti kirjakeelele. Kõige 

vähem on säilitatud handi keele sõnajärge, mis eesti 

omast tunduvalt erineb. Sõnad, mis on tõlkele lisatud 

parema arusaadavuse huvides, esitatakse ümarsulgudes.
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Seda põhimõtet ei ole rakendatud isikuliste asesõna

de puiiul. Possessiivsufiksid on tõlgitud isikuliste 

asesõnadena või tõlkes mõnikord ka ära jäetud. Vaja

duse korral on kaldkriipsude vahel antud sõnasõnaline 

tõlge.

Enamik handi keele postpositsioone märgib kaht 

erinevat ruumisuhet :

1) asukohta ja paigalolekut

2) suunda ja liikumist kuhugi.

Selliste kaht ruumisuhet väljendavate postpositsioo

nide puhul vaadeldakse ounktis 2.1. neid tähendusi, 

mis on seotud liikumisega, ja punktis 2.2. neid tähen

dusi, mis on seotod paigalolekuga, s.o. objekti asu

kohaga.

Liikumissuunda kuskilt väljendatakse tavaliselt 

postpositsiooni ew3/|t abil. Vähemal määral leiavad 

kasutamist liitpostpositsioonid, mille teiseks kom

ponendiks on ew3At. Samuti moodustatakse liitpostpo- 

sitsioone postpositsiooi eXti abil, sel juhul on 

tähendus prolatiivne. Selliseid liitpostpositsioone 

vaadeldakse alapunktis 2.3. 

näitematerjal esitatakse järgnevas murrete järjestuses: 

nizjami (li.), šerkali (šer.), kazomi (Kaz.), sõnja 

(SÕ.), muži (Mu.), šurõškari (Šur.), obdorski (0. ) 

ja sakraalse sisuga (sakr.) tekstid.

Kolmandas alapunktis vaadeldakse, kas antud post
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positsioonile on fikseeritud vasteid handi keele teis

tes murderühmades. Lõunahandi vasted on võetud S. Pat- 

kanovi grammatikast (Patkanovv-Puchs, LPSO) ja L. A. 

Castreni grammatikast (Castre'n, VOS'), idahandi vas

ted I<. Terjoškini vahhi murde grammatikast (/TfepetukuH, 

СДХЯ I )• Samuti vaadeldakse, kas sugulaskeeltes on 

selliseid postpositsioone, mis on tulenenud vastava 

handi postpositsiooni aluseks oleva sõnatüvega etümo

loogilises vastavuses olevast sõnatüvest. Vaadeldakse 

ka analoogilisi arenguid eri keeltes, kus samatähen

duslik sõnatüvi, mis pole etümoloogilises suguluses 

vastava handi sõnatüvega, on arenenud postpositsioo

niks .



^^tija^ 

1. Postpositsioon ITi.Šer. ujttila^u ytg-na, 

Kaz. gyti ja r oyti j >n, PB ostina on vastavalt Imita

tiivne (-a) ja lokatiivne (-na,-9n) vorni sõnast 

V. V j . VK ojfti,.. .Li. šer. uj(t?, Kat. gvti,(SÕ. puu

dub), 0. (harv. ) o^ti ’поЬерхнocm4 , bepx,Cberflache, 

oberer Teil’(Steinitz, .Vb. , 52),mis on omakorda deri

vaat sõnast O^(V.Vj.),VK Vart, of (ujfd-m), j.l'rj. ofo 

Trj.(ka) of, J. ow (uwm), DL DT Pil.KoP Još. Kr. Sav. 

Ts. uf, DT Kop Li;. (ka) of-,Kam.o)(-, Ni.Šer. u/, 

Kaz.SÕ.Pit.O. o)(, Patk. ü^, ГБ ojf, o)( ’гохоЬа,! opf ’ 

(Steinitz,7/b. , 5C) .

2.1. Postpositsioon c^ytija esineb järgmistes tä

hendustes :

a) kohamääruslikes konstruktsioonides tähenduses 

’peale’

(Šer.) amet-im) jii^k psm^tt^s, tfo^t't'a ste, utas 

u^tija ponfs?tt?. (oteinitz,(lV^ I,5c3) ’tädi 

soojendas vett, pesi teda, pani pingi peale’

(Šer.) tarn juv/^ttem torne jetn suya torne t^r^rn. surp 

T^tt*»  ij 5w^p kawra-m ji^cPfr tap?t sZDr^s, ij 

5w?p £ut sor^-s uytija. (Steinitz,CVE 1,252) 

’selle ma viskan tolles Õhtunurgas, tolles 

maailmanurgas oleva ühe suudmega kuuma veega

' - ' _ € ’



(Ser.) nim nor*d  5"wa utas uvtija anet omcs£s. (Stei- i v x.
nitz^OVE I,2Õ2) ’ ta asetas taldriku pingile 

naistelavatsi otsas’

(Laz.) yi/>ijem, ma no/i em gvtija omsa! (leilenthal) 

’mu lapselapseks, istu mu nima peale !’

(Kaz.) актЬзш wonsimot pasan £ytija ponsa. (Seilen- 

thal) ’korjatud marjad on pandud laua peale’

(Kaz.) kuw^s шэ/isi ^yti^a /igtfrt^a. (Seilenthal) 

’gus pannakse malitsa peale’

(Kaz.) Uca HAbpe.xmni шлал napmaum уим пенся^ал. 

(Русская,2С4) ’kõik lapsed panid oma käed 

koolipingi peale’

(Kaz.) nepek pasan ^htija репе! (UlmeuHui^, C jj, 206) 

’raamat pane laua peale!’

(Kaz.) met Глэп v/егда дел aj пог^д , si ^ytija om?s- 

да aip9-i|-ot. (Eedei,NOT,56) ’kõige alla te

hakse madal väike pingike, selle peale ase

tatakse kirst’

(] . , aip^n-ot num-pel^ka pa по гад wer/i a, sl no-

гэл ^ytija дег^тсда tonti, jii^k ал pitas 

rtipa-r^-ota. (Redei,Г.ОТ, 56 ) ’kirstu peale te

hakse teine pingike, selle pingikese peale 

pannakse kasetoht,(et) vesi ei satuks kirstu

(Kaz.) ^^m^t-so^ a/i pa ar-sii aj л д л-—

jat /iip^jj ota, pa ррал jii^c-manti-ot 

9j(tija muj-pa jii^-mantot ^эпа^а. (1-tedei ,i.öT, 5 

’ta riided ja mitmesugused väiksed asjad pan 

nakse kirstu, ta narta ja paat pannakse vee- 



го

äravoolu-asja peale või vee-äravoolu-asja 

kõrvale’

b) ajamäarusena

(Ni. ) tur^ uytija (Steinitz, ,.b. , 55) ’suve läbi’

c) otstarbemäärusena

(Šer.) tuw kat s'emja uhtija rupijt9s. (Steinitz, 

060,81) ’ta töötas kahe perekonna jaoks’

2.2. Postpositsioon ytij?n esineb järgmistes 

tähendustes:

a) kohamääruslikes konstruktsioonides tähenduses 

’ peal’,šerkali murdes üldisema kohatähendusega 

(Šer. ) at> i/t?m ton tij voš uxtena, atg i^t^-m 

pon tij wdŠ üytena (Steinitz,CVE 1,501) ____ ____ ___ v u____ 
’sinu soone-lcpu otsa riputatud linnas, 

sinu saapanööri-lopu otsa riputatud linnas’

(Šer.) sarnta pn 5"mcsam wõš u^t^na titi^a šušta ij 

amp andisas. (Steinitz,CVE 1,299) ’süda

metu tsaari linna peal polnud ühtki elavalt 

jooksvat koera alles jäänud’

(Ser.) tepar^ u^t^-na äkaripn purfr sr^an karijtaipn 

orijtaipn. (Steinitz,OVE 1,281) ’esikus 

urisevad-ruigavad koer (ja) siga’

(kaz.) jenk ahtinb sak^E oifcs. (ülmeuHu^,0Я , 215)’hül

jes magas jää peal’

(Kaz.) katra, ддп kgr antini w^s, tut ад/^s^t rat 

2jttija-npt /lipij^n. (Redei,_CT,54) ’ va*



nasti, kui polnud ahjusid, tehti tuld 

lee peal maja sees’

(Kaz. ) юх эх1шйн хаики оах&сл. (Русская<56) ’puu

peal istul orav (1.Т?! mitte’puu otsas ’.) ’

(Eaz.) ^оЪи/ось ^хтыйн cuob<n.p ан кал. (Русская,95) 

’värske lume peal pole jänes nähtav’

b) ajamäärusena

(Šer. ) patlam at uytfrna (Steinitz, Jb. , 33) ’pimedal 

ööl ’

(sakr.) tarn naj ovtina (Päpay.OlTG-y, 15) ’sel päeval’

(sakr.) tarn sus oytina (Papay,ONGy,30) ’sel sügisel’

c) abinõumäärusena

(Šer.) owas-mir-joy jur u^tj-na sar-joy tasfli^a ji

s a-t (steinitz, fb.,33) ’põhjamaarahvaste jõu 

abil said samaanid rikkaks’

("az. ) V.Stejnic još 3htint> ’toimetaja .Steinitz /= 

.,'.S. käe abil, käe peal/’

3. Antud postpositsioon esineb ka leunahandis: 

ohtena, oyten ’oben,auf’: ner^ säpet ohtena y.ui ket 

ätana, j(ui sapet oytena nez^ ket ’kui mehe käsi puh

kab naise kaelal, (puhkab) naise käsi mehe kaelal’ 

11:68; tavet o^teja keri^õt ’ta hüppas oma hobuse 

selga’ II:110 (Patkanow-Fuchs,L?SO,lll);oxteja, r£ . 

ogoteja’(üat.)’auf, obenauf,eig. ins Cbere’; oxtena, 

Surg. ogotena ’(Loe.) auf, obenauf, i ern’; omti- 

wet, Surg. ogotejeux, ogoteji ’(Abi.) von oben’(Jast- 

ren,70S^,6?) ja idahandis: ojTmücja ’на (ky^a?) ’ , o/irKK-H^



’на (тсде?)’: пгрт opm(*ja  ’ laua peale’, пэрт орш^иэ- 

’ laua peal’, op opJMja ’pähe, pea peale’, op оргк-н^ 

’peas, pea peal’ (#ере<мкин , ОДХЯ 1,75)-

Sõna tähendusega ’pea’ on muutunud postpositsioo

niks ka läänemeresoome keeltes, näi. s i (pää?) päällä, 

päälle, päältä , vdj päle, pällä, pältä (Ariste,7KG, 

120), ee peale , peal, pealt (Wiedemann,Gramm.,559- 

561).
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ЭЛ эгрп

1. Postpositsioon Kaz. злэг^п, 0. älr^alna on lo- 

katiivne vorm (-па,-э<п) sõnast alg-r^ (V.-Vj.',VT aT9^ , 

Vart, к j. алэф Likr. а^э^, Tr j. J. алэг^, irt. (DN FoP 

Kr. jt.) ota^, ni. Šer. з"СЭГ{, Kaz. ЭЛЭ1|, Sö.olan, 0. a- 

1^, PB äia ’катало, Anfang, vorderes Ende; коне^,En

de, hinteres Ende ’ (Steintiz , ,¥h., 80-81), mis küsimus- 

märgiliselt on ühendatud mns So5wl jt. ’Angang,Schaden’/ 

lms *alka-  (Collinder,FUV,71; Steinitz, ;b.,85; Collin- 

der,Comp.Gramm.,588 on küsimusmärk handi vaste eest 

eemaldatud).

2. Postpositsioon элэ-^эп esineb järgmistes tähen

dustes: .

a7 ’(kellegi,millegi) kohta, üle;-st’

(Kaz.) ta/i Элэгрп j(or '7апсsaw. (Redel,NOT, 50) ’me vaa

tame pilti talve kohta’

(Kaz.) ЭЛЭ1^л?п ma nawremet ins^sti pitsa^A am, muj äiw 

taA OAdipn v/^A^t. (Redei,NOT, 50) ’kõigepealt hak

kasin ma lastelt küsima, mis nad talvest teavad’ 

(Kaz.) Эл91^элэп arf/a-t w^n arat si рлдгрп, jfoti mir 

wo)(aA tlj?A s^t mojpa-r, miš-ne ЗЛЭ pn ar^t, auw 

w^/i^m элагр/?>п. (Redei,NOT, 90) ’kõigepealt lau

lavad naa suuri laule sellest, Kuiciae ranvas 

tappis karu, mis—naisest laule,tema elust’



(kaz.

гц

jupijan jo^tem joy AiwAe4?t- jan5i?t. pa

sorma juw^-m ^ojateA ngm^Ami ja/lA^t pa Auw ЭДЗ- 

potorAat. (Redel,KOT,56/38) ’seejärel

kokkutulnud inimesed nad sõid (ja) jõid ja 

surnut mälestasid ja temast rääkisid’

(Kaz.) Aun^tmem jupijdn insist! pitsdAAam, muj олэ- 

r^n potdt^n peTtar^man woa. (He'd ei, POI , 50) ’kui 

ma olin lugenud, hakkasin küsima, millest ju

tus juttu oli’

(Kaz.) muj D/i^r^n, pir*s  imi, рлл алрп? (Oeilenthal) 

’mille üle, vaene naine, nutad?’

(Kaz.) mui£ kyr<n w^stafka ziesatti ar pot^rA^t, 

t^p nemo/)ti an werAOt. (Seilenthal) ’meie kü

las räägitakse palju näituse ettevalmistamisest, 

ainult midagi ei tehta’

(Laz.) 1/ешрогра^ öxrnau ха реЪом^иЛ mocbem 

пепшртйс. (Русскал,155) ’Petrogradist saabunud 

mees rääkis revolutsionni toimumisest /ilmu

misest/’

(Kaz.) Седлинара эхтем ex näma округеЬ -эmoHmUÜ^s. Нох 

ЭНиЛбии. (jJL.trU^lr4< oxpucnOvCucxu. npe^ce^am^-zid о*тса^  

ЪерИс. (Русскад.154) ’Jeminarile saauunud ini

mestele pidas ettekande meie ringkonna ma.jяп- 

duse tõusu kohta ringkonna täitevkomitee esi

mees’

1) f*inaaladverbiaalses  

(C.) /ui uel^m or-uai alrplna iancti louatti iis.
/__2. 2____ ___ 2__ 2.__ £_______________ _2_____ A ’
uelein ientk-lful ellel uelda pits»li. (pg’pay.LO.ixt 
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145-144) ’ta hakkas püüdma oma tapetud vee- 

kala, mis nii suureks oli kasvanud, et inimese 

poolt jahitavaid metsloomi varitses’

5- Postpositsioon on fikseeritud ka lõunahan- 
. — - —• . f . — zdist: oder^at, otenat ’vvegen’: menemen te-vettai nau- 

rim Õtei^at ’nad tapavad meie minia lapse pärast’11:156 

(Patkanow-Fuchs,LPSO,199)•

Sõna tähendusega ’lopp,ots’ on mitmetes soome-ugri 

keeltes arenenud kausaal-finaaladverbiaalse tähendu

sega postpositsiooniks: kS (pon, pom>) ponda, pomla jt 

(it/dei, Postpositionen,182-188), unb (veg >) vegre, 

vegett: Isten senkit nem kesezrt gonosz vegre ’jumal 

ei kiusa kedagi kurja pärast’; Ura eletenek megtar- 

tassa vegett magat nagy veszedelmekbe avatta ’Oma här

ra elu säilitamiseks saatis ta end suurtesse ohtudes

se ’(Simony i,LI.at. II, 272) , ee (pära ) päras L,

Viedemann, Gramm.,558-559).
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1. Postpositsioon ixi.šer. it pi ja^itpana , 

Kaz. ia pi ja^i/i pi jfrn, Sõ. ilpija^ilpijn, -u. il- 

pijn, PB ilpija^ilpina on vastavalt latiivne (-a) 

ja lokatiivne (-na,-an,n) vorm sõnast Tr j . i/tpi,... 

Ki.Ser. itpa , Kaz. i/lpi, Sõ. Tipi, C, ilpi, 13 

ilpi ’Наши, Stelle unter etwas’ (Steinitz, .’/b. ,62). 

Antud sõna on tuletatud denominaalse sufiksiga -лррЗ 

'sõnast il (V.-Vj.), Vart. iH# Likr. ii^3, ' j. Tr j. 

i/13 , J. ±2)3 , Irt.(DN Fil. Kop I r. Ts. Tš.) it, ' i. 

5er. Tt? , Kaz. i/), SÕ. Tl, C. il ’hu^, Ънил, hin- 

unter, hinab, nach unten;hu'Xchuu, unterer, unter-’ 

(Steinitz,Vb.,61). Kandi sõna on uurali algupära: 

mns j ei / ung ala, alatt / kS ui / udm ui / mr iil 

/ md E К ai / sm ala / ee ala / lp vuolle // neen 

nii5л een i^o, iro, n nilea, se yl, ke e

-81;Collinder, . - ; . - .

2.1. 14 p i ts -

liKes konstruktsioonides tähenduses ’alla’: 

(Šer.) sitlna aj ^5p itpija tarps. (Steinitz,OVE I, 

505) ’seejärel ronis ta paadi alla’

• ) a 1 У?] € i t p i j a man^ 1 1 , ,

’pane mind mu paadi alla!’

("er.; nc^^ pul ta^tet ušnuš itpija juT. ats^tte.

(Steinitz,OVE 1,295) ’ta viskas lihatikikese
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(Xaz.)

akna alla’

ЯГАлц beumet ехн Ьан OvUAdn bepca, П9М/)'ал

е^к илпцЯ. üuijkа 5 еле auni. (русскаЛ,209) ’tal

vel tehakse kalameeste poolt suur jääauk,

võrgud lastakse jää alla vette’

(SÕ.) pala jq iki imel alem^sli, šaš lowl soppi 

moremasli, jinki nor>m ilpija woskasli.(Stei

nitz,OVE 1,123) ’Pilvevana haaras oma naise, 

murdis ta selgroo katki (ja) viskas veepinna 

alla ’
/ \ — — V - / f.) akarijel was yuwat ^u^tlital ss^at ^on 

ewi išni ilpija joytas. (^teinitz,OVE 1,161) 

’sel ajal kui koer mööda linna ringi jooksis, 

jõudis ta tsaaritutre akna alla’

2.2. Postpositsioon lApij^n esineb kohama",rus- 

likes konstruktsioonides tähenduses ’all’:

(aer.) ušnuš itp^na sorii^ wüy surnut tipnat. (Stei

nitz, OVE 1,294) ’akna all on kuldne kask 

kasvanud’

(Kaz.) pasan iPpinb amp ©t (itlmeuHuu, СЯ , 213) ’laua 

all lamab koer’

(laz.) tcY/ign ^jzpi/iat pa to^Ai/i^t jei^k i/ip£j?n. 

(Hedei,i^Ci, 48) ’talvel püütakse võrguga ja 

noodaga jää all’

(Kaz.) amp aj уэр lApij^n од ♦ (Seilenthal) ’koer

lamao paadi all»



(So.) pa isiti pn ewi išni ilpijn ^ujfat'l'i j?s.

(Steinitz,OVE 1,161) ’ka samuti tsaari- 

tütre akna all jooksis edasi-tagasi’ 

(T'u.) pasan ilpijn put jhii^sl. (Ee^dei,100,75-76)
A  _________ о ___ ______ о

’laua all lamab pott’

(0.) i9 nk illina *&  u ifczalt riis toida pitsaГ) (  A rv i_  J
(lapay,E0hyt,6) ’vee all hakkab ta teda 

vastuvoolu tõmbama’

2.5» Postpositsioonidega ewa/jt ja e/i*ti  on 

moodustunud liitpostpositsioonid tähendusega vas

tavalt ’alt’ ja ’all (prolat.)’:

(5er.) sitlna ^itet aj ^op itp^ew^t noy nawrm^s.

(Steinitz,OVE 1.506) ’seejärel hüppas ven

napoeg paadi alt välja’

(Šer.) Auto nocq.it: xom umnu-э-bõtmin kirnu |mnc. (Xubo- 

mukob,105) ’kutsikas tuli maja alt välja’ 

;.) wojlam lap&t pus to: na lipijn ^ass^t,

Yot sayat lij muw ilp el jiti wer"tl9t!

(Steinitz,OVL 1,158) ’mu loomad jäid seitsme

kordsete lukkudega majja, kuidas saavad nad 

maa all tulla!’

(3Õ.) w5jlan muw ilp ^Lti jilat! (Steinitz,0VE I, 

158) ’sinu loomad tulevat maa all!’

(Sõ.) muj sirn luw jiti vzer^tlyt muw ilp eit! 

(Steinitz,CVE 1,158) ’mismoodi nad saavad 

maa all(siia)tulla!’

nocq.it
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(So.) yÕt xar ilp eL woj'lal noy eteasa-t. (Stei

nitz,CVE 1,158) ’põranda alt tulid tema 

loomad üles’

3. Vastav postpositsioon on fikseeritud ka 

lounahandist: itpena ’unter’: Ту peden itpena ta- 

vetna tudai ’nüüd pilvede all teda kantakse hobus

te poolt’ 11:14 (Patkanow-Puchs,LP30,105)•

I andi sõnatüvega etümoloogilises suguluses ole

vatest sõnadest on teisteski sugulaskeeltes arene

nud postpositsioonid: mns jo](i)-palt, joJ^-paln, jol(i)- 

palnal (CauHaxoba,CCM,80-85), ung alatt, alol, ala, 

4 kS ui in, ulis jt. (Hedei,Postpositionen,41-50) , 

mr ^l/Sälna, d-Jy^ältsan jt. , md alo, alov, alga , 

lp vuol’de, vuollai , lms *ala  (Stoebke, 257-258).



30

e/icti

1. Postpositsioon ui. _er. etts-, Kaz. e^ti, SA^ti, 

dõ. elcti) ele, 0. (KT) elcti, (St.) elctti, PB elti, 

Reg. elti, ällti on tulenenud sõnast el3 (V.), VI 

Э1Э , Vj. VK ela (Vj. eläm), Likr. ат?3 (äi^a i), Vart. 

1 j. Tr j . aA3 \ я/ia/i J. алЭ , DK log. £t?, DT Hop

TŠ. at), Ji. at), Faz. ал, So. al, 0. al, Al l. al- , 

PB al ’покрьияка, Deckel’ (Steinitz, ,b.,7C). kandi 

sõnale on vasteid kõigis sugulaskeeltes, välja arva

tud ungari: mns äi ’the up er course of a river; so

uth; lid’/ kS vylas ’on’; jol-vyl ’cream’ / udm vyl 

’up; er part, surface’jol-vyl ’cream ( jol ’ milk’)’/ mr

Э З ’(being) above, on’ / md velks ’the highest, 

topmost part; lid’; lovso v.’cream’ (1. ’milk’} / 

IpLule alle- ’western, northwestern (where the high 

mountains are)’,N alien ’high (=in a high position 

in space); al*  de ’from, from over; upon, over’ / sm 

via-, yli- ’over-, super—, upper’ // ? neen niine 

’being on’, noan nini ’(being) on’,een nine , selk 

igyt ’(locative of i-)’, kam nigän ’(being) above’ 

(Collinder,PUV,69)•

Postpositsioon e/ti on moodustunud sõnast 

liitsufiksiga ->tt(i).
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2. Postpositsioon e/i^ti esineb järgmistes tähen

dustes :

а)kohamääruslikes konstruktsioonides tähenduses

’üle ’

(Šer.) uy etta tap>t puš ke tut't'aste, tap?t tat v 4. ____  ______ ____ __ V _____ ___ ___ A
^Ot tijps, u^ ett9 ^ut puš ke tuirtfdste, 

jf,ut tat jjfõt ti^s. (Steinitz,CVL 1,262)

’kui ta teda seitse korda üle pea viskas, 

tekkis seitsme sülla (kõrgune) maja, kui ta 

teda Kuus korda üle pea viskas, tekkis kuue 

sülla (Kõrgune) maja’

(SÕ.) luw 5w pp ehti jell kurmemas, wõjlal pa

luw jupeln jell nawarm^s^t. (Steinitz,OVE I,     _° о о   _
152) ’ta sammus üle ukseläve minema, ta loo

mad hüpoasid samuti tema järel sinnapoole’

b) kohamäärus!ikes konstruktsioonides prolatiivees

tähenduses ’mööda, kaudu’

(Šer.) Yut^m, nat^ kurt ett> mant?m. (Steinitz, 
vbiotoime, nelja küla kaudu läksin sinna’

(SÕ. ) nelal ^otai^ ^orat pul9 p mus elti tuta alla - 

li. (Steinitz,OVE 1,91) ’naiste luigeriided 

süütab ta korstna kaudu põleda*

(oü./ numfrn pawE Yul ehti kim et^s. v-teinitz, CVL I v о 4-v *
91) ’üleval ronis ta palmidevahelise prao 

kaudu välja’

. ) a uvle 15 elti . ( 7 ' ,.

’minu narta sõidab mööda lund’
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Liitpostpositsioone, mille teiseks komponendiks 

on елЧ;!, on käsitletud postpositsiooniartiklites 

i/lpi ja*-i)i  pi jn, kutn ja л ipi ja^Äipi jn punktina 2.3.

c) kohama":,ruslikes konstruktsioonides tähenduses 

’(kellestki, millestki) mööda’

<žer. ) Нет э-.л^шя лампе. (Kubomukou, lüC) ’nool 

läks põhjapõdrast mööda’

(Kaz.) £01 tuv edrteära mant>s. (LUmeuHuu^, Ofl , 213 ) ’nool 

läks temast mööda’

d) daativses funktsioonis

(0.) asem elc d) e)tti läwsfrm. (^teinitz, ..b. , 71) ’ma 

ütlesin oma isale’

(0. ) ewi elctti nan masein. (oteinitz, /b.,71) 

’ma andsin tüdrukule leiba’

(sakr.) num-tordi ase en elti (Papay,ONG-y,45 ) ’ ieie 

isale nuni-torfrji’ iie ’

e) ajamääruslimes konstruktsioonides tähenduses

’ajal, jooksul’

(So.) siti ultuw elti pa )(atL siti j^as'^s, tarn kal

met jfatL s'iti ^asgs. (Steinitz, 01“ 1,76) ’sel 

ajal ,kui me niimoodi elame, möödus nii teine 

päev, möödus nii neljas päev’

(jo.) siti ješastel elti naj loi^ti Dit^s. (ötei- 

nitz,CVE 1,76) ’sel ajel ,kui nad niimoodi 

tülitsesid, hakkas päike loojuma’

(Sõ. ) met ju-^pt siti mantew elti lora etsuw. ( Jtei- 

nitz,OVT^ 1,78) ’lõpnude lõpuks yõuar e niimoodi 

sõitmise ajal järvele’
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(So.) siti ultel ehti woj welti 1(0^33 welti 

poraja jis. (Steinitz,OVE 1,107) ’kui nad 

niimoodi elasid, saabus loomajahi, soobli- 

jahi aeg’

g) ablatiiv-elatiivne funktsioon. 1.imelt puudub 

sõnja ja muži murdes postpositsio n e 34t, üle

jäänud põhjamurretes on üldine ablatiiv-elatiivi väl

jendaja. Oletatavasti on sõnja ja muzi murdes e 3 

elti postpositsiooni elti anal ogial. 't aga postpo

sitsiooni Sõ. elti, . e i ta 1-

teis ooni ew?^ t tä-

nenduste^a, si-^s on õigustatud ablatiiv—elatiivse 

funktsiooni vaatlemine mitte antud ühenduses, vaid 

postpositsiooni ew9/lt puhul.

3. Postpositsioon eArti esineb k? lõunahandis: 

edepta, etta ’über’: nai-edepta navermot ’ta hüppas

üle tule’ 11:128; pum etta menot ’ta lendas üle rohu

maa’ 11:140 (Fatkanovv-üuchs , Lj?SO , 103) •

handi sõnatüvega etümoloogilises suguluses olevast 

sõnatüvest on arenenud postpositsioonid ka mitmetes 

sugulaskeeltes, näit. kS vilin, vilis jt. (hedei,lost- 

positionen, 12-13) - mr /Зэ^пэ , /3?olets, /3aolän, md Velks- 

ma, lp ala, aide, sm j 11ä j , e e vUe p1e_ • j а pоs иp. . 

(diedemann,üraami.,3 d 7-5 08).
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1. Põhjahandi postpositsioon Šer. äRna, ‘az. artn,

0. ardan, Re; . arteman on lokatiivne vorm (-na, -n, О
-an) sõnast art (irt.: KoP Sav. Ts.), I<i. Kaz. art, 

Šer. ar, art-, 0. art, PB art, Ahi. art ’"eit / bpe-

.дЛ • Art / ’ (Steinitz..7b.,175).

2. Postpositsioon artn esineb järgmistes tähen

dustes :

a) temporaalses, ’ajal, silmapilgul’

(Šer.) si äRna tarat i{oyas patat uR tanemas. (Steinitz, _   /с Л V,_ Л l
OVE 1,247) ’sel silmapilgul seitsme soobli kõr

gune kangelane sisenes’

(Šer.) unct ^uwat šuštat käša ij äRna om*sam  topas- 

ipn pti^n доза jo^tas. (Steinitz,OVL 1,281) 

’läbi metsa sammumise ajal jõudis ta ühel ajal 

ehitatud aida (ja) maja juurde’

(Ser. ) si aRna posa-t torn peld к ewfrt õjha ordttiJman 

jinka est?mt?s. (Steinitz,OVE 1,507) ’sel sil

mapilgul viskus jõeharu teiselt poolelt onu 

/=maru/ mõmisedes vette’

(šer.) si äRna ~met-5jka juY pujna naryfltas. (Steinitz, 
----------------------hh------------ lii-------- OVfF26õ) 
sel silmapilgul hakkas ta onu puu all kõvasti 

naerma’

(Šer.) tuw päknmat äRna uj< so^at под ponanüsatta. 

(Steinitz,OVE 1,260) ’ta ehmumise ajal pani ta



oma peanaha pähe’

(Šer.) ut9p tarpta kenptaman akna tuv- utap ewdt 

jirjka maratfrs. (Steinitz,CVE 1,239) ’sel ajal 

kui nad viskusid magamistelgi katusele, flip- 

sas) ta magamistelgist (välja ja) sukeldus 

vette’

(haz.) v oj we/iti jD/ we/ipas ew?/)t joptmeA artn 

pšim pta л oipat. (Seilenthal) ’Jahimehed 

sisenevad jahilt tulles sooja majja’

(laz.) nik joptmaA artn ij iki šaš-Agpa лел?з. 

(Seilenthal) ’kui ta läks alla (jõe ä""rde), 

istus üks vanake aerudel’

(haz.)-jÕY joptmem artp. asem jO/i n. (Seilenthal) 

’minu коjujouomise ajal (oli) isa kodus’

(kaz.) kim etma/i artn nawremit isa ^ontas^t. (Seilen- 

th»1) ’kui ta väljus, jooksid kõik lapsed 

laiali’

(kaz.) /tos aoAati artn mui^ у u л л э r a manAuw. 

(Seilenthal) ’lume sulamise ajal me sõidame 

I ullori’

(kaz. Hä^ Ьанаимеи артя лук неус nypAOtc. (Pyccka-R, 116) 

’kui sa lähenesid, lendasi metsis üles’

az. ) 6xu /)е^д*ед  артн au эЪе»ц мех kurn ле. (русскал, 167) 

’kui та sisenesin majja, ärkas .au väike tü

tar üles’

.- . . эн ёх(циш я Ъан к; . ouuu и .

(гусскаЛ,166) ’metsa minemise ajal me nägime 

tohutu suurt põtra’



(sakr.) si-kemi artem^n ma (Papay,OK Gy,249) ’sel ajal 

nina ’

(sakr.) si-vuži arteman ma (Papay,CuGv,2^0) ’seejä

rel mina’

b) komparatiivses tähenduses

(0.) nai^-ardtn ja^( (Papay,EONyt,145) ’inimesed

nagu teie’
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1. Postpositsioon-hi.Šer. it? , Kaz. Sõ. iti, 

0. iti, PB iti on arvatavasti tulenenud substan

tiivsest numeraalist Šer. Kaz.SÕ. it ’eins’ (Stei

nitz, Wb. , 16).

2. Poatpositsioon iti esineb võrdlus määrus - 

likes konstruktsioonides:

(Šer.) karr.an sarat mir kut petiga kut pir?m it? 

šLmijH. (Steinitz,CVE 1,249) ’väljas piri

seb (nii) palju rahvast nagu tihe sääseparv, 

(nagu) tihe parmuparv’

(Šer.) ЛГуо boxcap иши ocuuapfrwaa uue. (TKubomukob, 101) 

’ta muutus Kavalaks nagu rebane’

(Kaz.) iPnb joh aj voj iti jaitia£b t. (tUmeuMuua,0fl, 21p) 

’all käivad inimesed nagu hiired’

(ŠÕ.) amp?t iti äi portal (Steinitz,OVE 1,72) ’ära 

haugu nagu koer /=koerad/’ ’

(SÕ.) si jas?rjn ow 5 1? П p i 1 i p i к i at 

^j?tti iti noy lijfrs. (Steinitz,OVE I, >0) 

’nende sõnade peale tõusis ow о_1Э_п Al i 2-vana

ke üles kui mitteteadja mees’

(Sõ.) kewn täsen w5t iti marijal, äsn low täsen 

mis tä^en wõt iti marijal! (Steinitz,OVE 1,75) л
’Uuralis(t) tormab podrakari nagu tuul,Obil(t) 

tormab su hobusekari, su lehmakari na^u tuul!’
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na j as in niK 13 ra

(Sõ.) in poslar^ j5y p i 1 i p iki jupijn kel iti 

olmassd-t, siti wuti mats^t. (Steinitz,OVE 1,64) 

’nüüd reastusid haru,jõe inimesed pilig-vanakese 

järele nagu köi$ , niimoodi kaldale läksid’ 

m keman pp^t wäsi oi 

jtuwlasat. (Steinitz,OVE 1,77) ’kui päike loo

jus, sõitsid paadid nagu part oma poegadega 

järvele’

'5 . postpositsiooni iti vaste on fikseeritud ka 

lõunahandist: -1B3 : Bk (folkl.) t^ui^S ’siksi, sen
___ __ > 

tähden(pä) / darum, (eoen) deswegen’;_хГ. -Tt3’jälki- 

liite, merkitsee tapaa / suff., bezeichnet die art und 

weise’: ^antititS ut ’ elää ostjakkien tavoin’, roit^t- 

Tt3 ’veneläisten tavoin’ (KT,102a); -ida:’gleich, 

gleichwie’ : tu omsem vocet kunjep-penk-ida inert tu- 

rodet ’linn, kus ta elas, paistis nagu kammipii’ 11:110; 

sortida jem det vagõt ’ta nõudis soomusrüüd,säravat 

nagu kuld’ 11:18 (Patkanow-Fuchs,ISSO,155)•

On raske otsustada, kas lõunahandis on tegemist 

liitega või postpositsiooniga, sest Karjalainen on 

ka pohjamurrete näited märkinud kui liitelised. Käes

oleva töö autor kalduo aga arvama, et 113 on . a lõuna- 

murretes postpositsioon."Võrrelgem sellega seoses seda 

tõika, et K.i.Karjalainen on pohjamurrete ablatiiv- 

elatiivse postpositsiooni ew^/)t t( endanud kui : 

lõppu (Karjalainen-Vertes,299,308,550-552). Üks näide 

on "■ arjalaiseltki, kus iti on märgitud iseseisva sõnana/ 

(C . ) pai&Lir^ idi j^jal (KT,710a) ’magab raskesti /^la

gu luts,/ ’ .
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2. Postpositsioon Sc. itn, it^ln, PB itn 1 , 

Peg. ittnä, 0. itna (Steinitz,Wb.,205) on lokatiivne 

vorm i- pronominaaltüvest, vrd. V. VT Vj. Tr j. irt. 

(b±< KoP Kr. Ts.) in, hi. 5er. Kaz. Sõ. in, Patk. Tn, 

PB in, Eeg. in ’шохько ото, bom сеигас, теперь, ge- 

rade jetzt, ehen, jetzt, gegenwärtig; der, er, этот, 

dieser, jener’ (Steinitz,Wb.,3)• i-pronominaaltüvi 

on uurali algupära, vrd. sm e(ttä), ung ez jt. (Ool- 

linder,jUV,9)•

*

3. Postpositsioon itn esineb ajamääruslikes konst

ruktsioonides tähenduses ’ajal’:

(SÕ.) к a .1 si ittln jo^i manas. (Steinitz,C7E I, 

IC?) ’kja j lä s sel ajal koju’

(SÕ.) nai| saa mo^ti lozyben itn jel nav/rma. ( J tei

ni t z , 0VE _ .14 /) ' sa litr >pa siis, kui sa sisse 

tuled, otsekohe ette’

(0.) mamiial itna (Papa;; ' sistnemise

ajal’

(sakr.) suosmem ittnä ( OF III-,165) ’minu ratsutamise 

a jal ’

T / t 5, i Tt»/i 5

’sel ajal, kui ta läheb, sel ajal ,kui ta tu

leb’

ormid itfrln jne. on arvatavasti 3*  isiku possessiiv

sufiksiga varustatud vormid.
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1. Postpositsiooni Laz.St. e\\aAct, evvdd^- , 

(kons. ees) ewaAc , Laz.(KT) ew^/it, ev,;9A , Laz.lol. 

ew^Ati, Leu. Li. Ser. ewat (ew$tt-), (So.:tundmatu;, 

Sur. ewQlc (ewaIе"t-), O.St. ewal^tt-, O.Pap. feualt, 

PB ewilt tüvi ewd- on identne ida- ja lounahandi 

allatiivid püga: V.-o)v / -djf, Vj. -ow / -öw, Tr j. -i / 

-i, J. -i, DN -ewd , DT Ts. -iw^, I-r. -iwat, -iw^, 

C-st.(S) -eux,-iux,-i, (I) -Iwet,-ewet, Patk. (I Koll) 

-Tvet,-evet. (Koli E.) -Tva,-eva,(D.) -iu (Steinitz, 

*,Vb. , 235;Patkanow-Fuchs < LPSO, 56;Vertes, OP, 251). Teise 

komponendina esineb liitsufiks -At(i), mis on moo

dustunud ablatiivlopust -1- ja lokatiivlõpust -t-.

2. Postpositsioon ewa/it esineb järgmistes tä- 
- - + nenaustes:

a) elatiiv-ablatiivses

(Šer. ) äsem kew sempa tapdt uR wõš ewat iny wus, 

imet tap?t po^ tajds. (Steinitz,CKE 1,253) 

’mu isa võttis seitsme kivisilmse kangelase 

linnast naise, tema naine sünnitas seitse 

poega’

' Postpositsiooni ewaлt tähendustega koos vaatleme 

ka So. e11i,:Iu.eiti,PB elti, kuigi nende algupära on 

teine (vt. sub еДЧ1 ).
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Ser.) aset ew^t nemgtta jam sit ja wotp9s an hisgs 

ij aseni seinjajet šenk unus. (Steinitz,ООО,81) 

’oma isalt mingisugust Õnne ei pärinud ja mu 

isa pere oli väga suur’

(Šer. ) sitlna täpat wespa nowa aset ewat äj  

)tut sdhi seman tay^r põQ^jijs. (Steinitz, ОТ/. I, 

259-26C) ’seejärel palus ta oina seitsmendas 

(taevas) aampalkidega ja unkaauguga (elavalt) 

isalt soomusrüüd plaadikestega nagu väikesed 

kalasoomused’

(Šer.) imet karman ewat läwemaste. (Steinitz,OVE I, 

247)’ta tõmbas oina naise taskust välja’

(Šer.) nata yot sui£ ewat nata tuten jo^ katfrs. (Stei

nitz,OVE 1,241) ’neljast majanurgast on neli 

leeki nähtavale tulnud’

(Šer. ) ai^ket lo^ pat sun pat ewat ^anšerj jorn 

lawemfrs, pojata maste. (Steinitz,OVE 1,254) 

’ta ema võttis kolgast, nurgast kirjatud nee

netsi koti, andis (selle) oma pojale’

(Kaz.) kooperativ eveit ar tovar vustm. (CUmeuHu^, СЯ , 

215) ’ma võtsin kooperatiivist palju kaupa’

(Kaz.) ne-pojata anc rap s wonsi woš?n ewj/j t, j ел -rnaš- 

аал (ps ) ewdAt, mewa/i ew?/|t pa pd г/эл ew^t, 

pa ta^i/iaA ew^t won^i тар s. (nedei , 1.0T, <0) 

’naistel ei olnud sünnis süüa /= morjata (ka- 

ruk.)/ peast /=linnast/, abaluust /^seenest/ 

rinnast ja kerest, teistest kohtadest oli sün

nis süva /=korjata/’
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(Kaz.) tgv-SQS wgrt^stY' joy ew$At it lopM mjjiti 

jo^t^m элэ^эп. (Redei,NOT,44) ’üks isamees

test ütleb, et on tuldud kosima /=kosima tu

lemisest/’

(Kaz.) pori /I9tot-jansot kat pelgk ew^/it, ij m6rcn

tajAdt. (Redei,NOT,46) ’pulma söögid-joogid 

(on) kahelt poolt, ühes mõõdus’

(Kaz. ) pori jeApijd-n merine jemaAti )Л рт-лэлле weij.- 

^j9A as'i, jajgt ew^t. ( Redei NOT,44) ’enne 

pidusööki Lakkab pruut oma nägu katma peigmehe 

isa (ja) vanemate vendade eest’

(Kaz.) naA-wet э/i je/ipijan kas^m wgnt eweAt pupm-sasi 

tgsi wet ^gjen woša. (Redei,NOT?32) ’nelja- 

viie aasta eest toodi pupi-sasi /=püha vana

ema/ KazÕmi metsast viie mehe poolt linna’ 

(NBl 7 .Redeil eweAt ilmne trükiviga, Õige ewdAt.)

(Kaz.) pupi-sasi katra t^tA9si ij tefyi ev.?/it pa 

tarija sar-jD^s n ^gA?m jenk ^aptij?n. ( ?:eZdei, 

NOT,32) ’vanasti kanti pupi-s^si’t ühest ko

hast teise samaanide poolt kolmel valgel ko

hitsetud põdravasikal’

(Kaz.) wpnt ew9At joy an yosi aow pasta j 5y| . (Seilenthal) 

’metsast jõe äärde tuleb hobune kiirestil’

(Kaz. ) ewer^n pt ewa^t škola pai (Seilen  

thal) ’(kaks) tüdrukut tulevad maja juurest 

kooli juurde’



(Kaz.), pas an ewd/)t nan wujat (Seilenthal) ’võta 

laualt leiba!’

(Kaz. ) tarn iki p u л a n aw at was ewa/)t jcfyt>s.
( с^Д/СбСх. I 

’see mees tuli Polnovati külast’

(Sõ. ) ^on nepekjoptsa ewel eLti, luqotso-li. 

(Steinitz,OVE 1,162) ’tsaar sai kirja oma 

tütrelt, luges seda’

(SÕ.) in si näwr pull elti äkar iki jel naw^rm s. 

(Steinitz,OVE 1,145) ’nüüd hüppas .ellest 

vahupallist koer välja’

(SÕ.) surnut nol eLti ^>r lora etsomn. (Steinitz, 

OVE 1,54) ’1aseneemelt sõitsime Põdrajär

vele ’

(SÕ. ) moLti porajn kanti tõspp pt eLti semnolan 

kustijn nopsana juw^ntiln*  (Steinitz,OVE I, O (.  0
75) ’selleks ajaks, kui sinu silmad raudvar- 

badega majast välja vaatavad, muutud sa mõist

likuks ’

(So.) inä jik eLti nemoLti j5ša at pawotlam, taln
 A  ' \ о

lelli yalti wera jil. (Steinitz,OVE 1,75) 

’kui ma veest midagi kätte ei saa, tuleb tal

vel näljasurm /= surmaasi/’

(1 u.) /ojat^t matsat mä eltem (Eedei,NOC,75) ’me

he ci läksid ära minu juurest’

( u. ) rep elti ^afeamfrsrnfrn. (Eedei,NCC ,8.1) ’nõlvakust 

kelgutasime (meie kaks)’



(Ku.) ma wuleoi put tut elti (Redel,WCG,75) ’ma

(Mu. )

võtan paja tulelt’

woj-welti-joy ut elti ( üt eita, utita) 
 v о

joYOts^t.(Redel,NOO,75) ’jahimehed tulid

metsast’

ma luwel l^s-elti nox-tälsgm,

tüsgm. (Redei, 00,81) ’ma tõstsin ta lumest 

üles( ja) tõin ta ema juurde’

(sakr.) kat sem ewilt (P^pay, CNG-y, 36) ’kahest sil

mast ’

(sakr.) jiwli taj*  ewilt Xun tiwilisen (P^pay, CIIGy, 17)

’kui sa oleksid isatust kohast pärit’

(sakr.) lab^t sun ewflt (Papay, OI.G-y, 16) ’seitsmest 

nurgast’

(sakr.) Päš^t tajem elti (l^pay, Oi.Cy, 272) ’jp.-jõe al

likast ’

(sakr.) j(at lo^en elti (Papay, OkG-y, 2$9) ’maja nur

gast’

(sakr.) mati niuwi šop^l elti (Papay, 01?Gy, 270) ’igast 

maailma osast’

b) ainemäärusena

(Kaz.) tarn wuAi soy ew^At jontAa. (õeilenthal) ’see 

Õmmeldakse põhjapõdra nahast’

(kaz?. ) СлсеЪ oiobdtp сух ^bfriun xybeu uuxen /лид na

noo eniiivC. (Русская, 201) ’meie vanaema õmbleb 

temale jänesenahast mütsi ja kindaid»



(i":'az«) JToxbtiD. au сохскх ^Ьмш дарась beput/frtm. (РусскаД, 

’ponisid teevad väikestest laudadest kasti’

(Kaz.) y^n mojp^r ypt wgg^taa, yot-owdz yos'a jert^p 

weiTia^ кил juy^t ewa/tt. (5.edei,LC7,50) ’kui 

leitakse karu koobas /=maja/, tehakse koopa 

avause juurde tõke paksudest puudest’

(Kaz.) tonti ewfrAt wer/ia wgn s^n. (Hedei,-.01,58) 

’kasetohust tehakse I—-H suur tõrs’

(SÕ.) mek kur sur^t elti ^ulain ^u ^ulgin wõl^p nõl 

weHsfrt, Уоп luy lowlal ehti ju^l wers>t.

’me nk-vanakese sääreluudest tegid kolm meest 

kolm w^lap-noolt,küljeluudest tegid vibu’

(Sõ.) j о у a n ? i к i ät jik elti tontijn läi^- 

kfrm. (Steinitz,OVE 1,78-79) ’Jõevana on kas

tega nagu kasetohuga kaetud’

(sakr.) J|ar kep^l evvilt vermin (Papay, OKG-y, 35 ) ’põdra

vasika sa renahast tehtud’

c) võrdlusmääruseha

(Kaz.) fiTe-M. uku асеид. »Ъмш ky^.. (русская, 116) ’see

mees on paksem kui minu isa’

(Kaz.) ua ^Ьбшп^а пасты bou антам. (Русскад, 116)

’minust kiiremat looma pole’

(I<az.) Harnauia Häg эЬ(ллш-ан .. / xepavUMu^a x; им . (1усскаД,193)

’Kataša kirjutab ilusamini kui sina’

(L az.) Sumin ku, над Aa эЬ(гис/>лаа spinni (1 усскеД, 21'3; 

’kui (asi on) nii, (siis) sa (oled) minust

tugevam’
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(Kaz.) mo/isa pš^m. (Seilenthal) ’malit- say ewa^t

sa on soojem kui sahh’

(Kaz.) кигекэ-t pa waset ew9/)t pastašik jayA^t.

(Seilenthal) ’soopardid lendavad kiiremini 

kui teised pardid’

d) tegijamäärusena

(Šer.) m ew^ttem taj^m pokei ke us, sita yun erij^sJ 
д____ __zL______z_  *ki

(Steinitz,OVE 1,236,237,238) ’kui su poeg o

leks minu sigitatud, kas niiviisi teeks J’

(Kaz.) la j>b(n-^^vu määu noxe^ ku, cuuuct хэи Ьэ-cJ '

(русская,162) ’kui su poeg oleks minu sigi

tatud, kas (ta) niisugune oleks.’’

e) ajamäärusena

(Kaz. 1 Cu bym abfriZm хонра xäHoce^ /d*tütmcox  ^'адмшса 

na bexcap 9-bfruui xäHKimuV. (Русская,128) ’sel

lest ajast kannab rähn kirjut riietust ja 

peitub rebase eest’

wus ewant merine wer
  

juures elama

'■ellest ajast peale hakkab pruut peigmehe 
dei,ITOT,46

(Kaz.) Sl wus j akti.
 

38)

(sakr.)

’seejärel hakatakse tantsima

j is inanfrin

möödumise ajal’

’vanaduse

(sakr.) ta-! nenlan šenkl^m ewilt (lapay, üi.Gy, 179 )

’sel ajal, kui need naised üles kasvasid’
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f) ’kaudu’

(Kaz.) ^Ot-šaš por-wuš ew t о m о p j а 1 a n - 

i к i t ipija pit s. (Hdei , 02,74) ’maja 

tagaseina puuraugu kaudu tuli kolme peaga 

jalan-vanake maja sisse

(sakr. ) au ewflt käin^n £tlem (Papay,ONGy,55) ’ukse 

kaudu lähen välja’

(sakr.) ]^at surmal ewilt potartal (Papay, GKC-y, 257) 

’ta räägib läbi maja korstna’

g) verbide paAti ’karta’ ja pakjnti ^ehmuda’ rektsioo

nina :

(Šer. ) tuvv ew^ttdt sõras joh šerjk pats?t, tuw ser^k 

jur us. (Steinitz,OGC,81) ’kaupmehed kartsid 

teda väga, ta oli väga tugev’

(kaz.) jLyb xiuh 9baZm3MH näkHütc. (Русская, 86) ’ta 

ehmus meid (kahte)’

(Kaz.) Kuuum notux«-4 nome<u uu^k э-Ь(п.лт näkhKc na 

ЬЭнта хвишатм numtrtc. (РусскаД,146) ’teine 

pojakene ehmus xülmast veest ja hakkas metsa 

põgenema’

(Kaz.) \oj pa ралтал wu^i-porti-wo j ew£/)t? (Hedei, 

1ЮТ,42) ’kes kardab hunti?’

(laz.) ma nemblti hej evblt ant patibm. (lUmeunuu,0^1, 

225) ’ma. ei karda kedagi’

(Kaz.) Xou 9-b(rt/m Ъэит bouem na<un*(  nunultm, .

еретик: (Русская,218) ’keda loomad kartma

hakkavad, see (on) tugevam’
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(l£u.) mä pallini mojp^r elti (Redel,1^00,75 ) ’ma 

kardan karu’

h) koos postpositsioonidega lApi-ja Aipi- on 

moodustunud liitpostpositsioonid tähendusega vasta

valt 'alt’ ja ’seest’:

(Šer.) sitlna jfitet aj £5p itp^ewH no^ näwrm^s.

(Steinitz,CVE 1,506) ’seejärel hüppas venna

poeg paadi alt välja’

(Ser. ) liin noounx xom итпи-эЪбишп кцд )тис. (%иЬотикоЬ, 
------------------ ---------------- --------- ЮЗ) 
’koerakutsikas tuli maja alt välja’

(Sö. ) pt £ar ilp el wojlal no£ ^tmasat. (Steinitz, 

OVE 1,158) ’põranda alt tulid ta loomad välja’

(kue ) mä jo^tsgmpt lipi elti, (ReZdei,КОС, 75 ) ’ma 

tulen maja seest’

(Eu. ) mä jik (jak) ilp elti .10^9 tlgm• (R^dei,kCO,76)

’ma tulen vee alt’
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š^pi

1. Postpositsioon Li.Ser. šupa, Kaz. šppi, 

So. soppi, Ahi. suppi,šoppa,soppi on kas latiivne (-a) 

või translatiivne (-i) vorm sõnast cap (Trj.,J. ; cu- 

p^m),V. Vj. cow (OL),cow (KT), Irt. (Dil Kop Kr. jt.) 

cup,i:i. Ser.SÕ. šup, Kaz. špp, 0. sop,Ahl. šup,šop, 

PB šop ’кусок, 'tacmt , Teil, Stuck von etvas; полоЬина, 

halber Teil, Hälfte’ (Steinitz, Vb.,294).

2.Postpositsioon sopi esineb tähenduses ’(põiki) 

üle ’ :

(Šer.) E^lzk-ht bou пакт тупи Ьангк(/хс. (%uboinukob,102) 

’madu /=püha loom/ roomas üle raja’

(Kaz.) a s S£pi manas. (Seilenthal) ’üle Obi sõitis’ 

(Sc.) met jüpt opar imi luw jo^i loipmts, dw

soppi keraptij?s. (Steinitz,OVE 1,134) ’kõige 

lõpuks läks rebase-eit ise sisse, põiki üle 

ukse Peitis maha’

(So.) saLta joj/i loks^.nn, karti lo vz soppi riawrm^s-•4 .._ ____ _ '"-e>
j^n. (Steinitz,OVE 1,147) ’seejärel (nad kaks) 

majja läksid, üle Raudse hobuse hüppasid’

(SÕ.) sar?s soppi so^m ler ^mvat šar^s soppi 

wušs^nn. (Steinitz, OVE 1,146) ’üle mere möö

da lõnganiiti läksid üle mere?



Го

(SÕ.) säras soppi sopm puij juwfrtsgi^n, so^gm 

ler ^uwat turn pelka wuššfri^n. (Steinitz,OVE I, 

145-146) ’(nad kaks) viskasid, lõngakera üle me

re, mööda longaniiti teisele poole läksid’

3. LÕunahandist on fikseeritud antud sõna vaid 
x X

verbiprefiksina: (DE) tšuEa eugttä ’läbi lõigata’ 

(KT,953b). Vaste Qi andi/6oh Jäb postpositsioonile on 

aga idahandist: сэп1л ’гереч ’ : jopa c^ntt ’üle jõe’

(fFepeuikuH , СДаЯ 1,74).



jukana

1. PÕhjahandi postpositsioon Šer. Kaz. Sõ. ju

kana, O.iuganna, PE juhana on latiivne von sõnast 

jökän (Sur. Likr. ?'j. Trj. C. ),Irt.(DI Kop Kr. jt., 

v.a. Pii.) jokän. Pii. jükan, Kazt.Sõ. jvkan, C. jukan, 

PB jujpan ’nau, osa, osuus, Teil, Anteil’ (Steinitz,

. .,545).Handi sõna on laen sürjakomist : juken ’Teil’ 

(Toivonen,EUP KXXII,16;Steinitz, .b.,546).

2. Postpositsioon jukana esineb järgmistes tä

hendustes :

a) ’(kellegi, millegi) asemel’

(Šer.) JUa ернас юкана книгашп mymctMi. (Xübomukob, ICT) 

’ma ostsin särgi asemel raamatuid’

(Kaz.) ±uv ka^ jukana seh lensaki la mt tl. (сКтеинш^, 

СЯ,215) ’ ta paneb pükste asemel kaltsu jal.a’

(Kaz.) Ясь<*1  искана Сенхин i^u<j>pa xätuca. (Русская, 205) 

’sõna asemel kirjutas Senja numbri’

(' az. ) ffemSi ёх исанта,/ икана bcuiw xäcuc. (Русская, 151) 

’Petja jäi kojumineku asemel linna’

(kaz.) Книга юкана л'мЬ аканин ёнтси и. (русская 1^2  

’selle asemel et lugeda raamatut, mängisid 

nad nuk/uoa’

(Kaz.) иге ’кД.а/1 erta/| jukana xuw e . з. il - 

thal) ’tundide (ette)valmistamise asemel män

gis ta Õues’
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(I-az.) nan jukanena эред шапд . (Seilenthal) 

’sinu asemel läheb tema õde’

(Kaz.) уэр jukana пор r sem kar pelg к wus,^pp in

kana wfrn naAi wus. (Seilenthal) ’paadi ase

mel võttis seedripähkli koore-poole, aeru 

asemel võttis suure lusika’
X \ X X , / /

(0 . ) np^en iiy luganna nomda pitlein (Papay,EOKyt, 

146) ’ma hakkan sind poja asemel hoidma’

o. ) uuiy^asla r^-igi lou^plgs, lou iugan-glli nau- 

rem tiu^s. (Papay,EObyt,158) ’suure jõeharu 

vanake suri, tema asemel sündis laps’

b) ’nagu’

(Kaz.) sit pata muwgn vanne^jj^tgn /impt/|8 tpi?a - 

jokana (Redei,NOT,58) ’seepärast maa peal 

loetakse teda inimeste poolt nagu jumalaks’

(S3J xašti £u at ujgtti jukana i jel karal?lli. 

(Steinitz,OVh 1,62) ’kirjutaja puurib ikka 

edasi nagu mitte midagi teadev mees’

(Sõ. ) min at uj^tti jfu jukana i jel šüšl^mn. (stei-  Л V g V v
nitz,0VE 1,65) ’me (kaks) samm me na^u mitte

teadjad inimesed ikka edasi’

(sakr.) .AÖ-)y juhana AEltA em. (Papay,ONGy, 255) ’nagu

haldja panen (ta)’
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je/ipija и- jeApijn

1. Postpositsioon Šer. jetpijajetpdna, Kaz. 

jeApijarv jexpijn, Sõ. jelpijn, Lu. jelpija~ jelpijn, 

PB jeApija on vastavalt latiivne (-a) ja lokatiivne 

(-na,-n) vorm son st iApi (Trj. J.), IL Pii. Kr. 5og. 

Ts. itpa , DT dtpa, Tš. frtp^ , Kam. Kop ipp? , 17 i. šer. 

jetpa, Kaz. ,1елр1, Sõ. .jelpi ’Vorderseite’ (Steinitz, 

Yb.,60; KT 115b-116a), niis on omakorda tuletatud 

õenominaalse sufiksiga -ррз sõnast il (/. V\1 • /, ir,]. 

iA , Dim' it, i.i.J£t, Kaz. лед, So. jel ’передний, aas 

Vordere, vorder’. Kandi sõna on soome-ugri päritolu: 

mns ei, ela / ung elo / Ims * ete (L'SzFgrE,148-149) 

Collinder,PLW,77;Steinitz, ,rb., 60).

2.1. Postpositsioon je/ipija esineb kohama"rusli- 

kes konstruktsioonides tähenduses ’ette’: 

(Šer.) tapgt wesp^ ^ипэ^ - э a tovtar^ Л-*

Lja ke, kur^n sot . e*  pa э .

sempr kew ma notem jetpija it£ at kerij t! 

(Steinitz,OVE 1,251) ’kui ma oma heleda isa 

poolt, kes elab aampalkidega ja unkaauouga 

seitsmendas (taevas), olen määratud tiivu

lise saja (vainu) iie, jalLade^a saja (vaimu) 

le, 1$ ' 3 - ivi 1 

mu nina ette»



(Ser.) )".v jetpija xatpmas. (Steinitz,OVE 1,281)

’ta libises ukse ette’

(Šer. ) si potrgt tup sennas, sempr kew tuw notl 

jetpija it? kerij^s. (Steinitz,OVE 1,249

250, 251) ’see jutt vaevalt leppes, (kui) 

sempar-kivi' ta nina ette langes’

(Kaz.) xot jeApija aj päsan omsateJ (Seilenthal) 

’pange maja ette väike laud.’’

(Lu. ) ma pt jelpija manlpm. (Redei,NOO,75) 

’ma lähen maja ette’

2.2. Postpositsioon jeApijn esineb järgmistes 

tähendustes:

a) kohamääruslikes xconstruktsioonides tähen

duses ’ ees ’

(Šer. ; Xo xom едшинм. momuc . (XCubomukob, 101) 

’mees seisis maja ees’

(Taz.) СэЪну abu ejlnuuH Oepex<a o^utric/i . (Гусскад, 182; 

’patsidega tüdruku ees istub Serjoža’

un jeApewn at p. V- AOA ':p\. . - Llen- 

thal) ’meie ees seisid veel kaks meest’

■ ДУ- А А o • (  

ees jookseb koer’

( az.) imo/itijfrn šiwa/)emaA>n д v л лэп it 1 

gAi. (Redei, , , et

meda д teist tema ees kantakse’
/ ч V ✓ . / . . .

. 1 ''■ , D Y А А

joY7tma/|. (/.esei, _.0T , 72) ’ta märkab, (et) 

väike mosZ-naiseke tema ees jookseb*



(So.) akari.nal luw jelpeln naw^rl. (Steinitz, О о
OVE 1,145) ’koer hüjbleb ta ees’

(l _u.) ma plp Ila ш wuli-porti-wõ.1 jelpijn.(Redei,pck ,7 

’ma põgenen hundi ees(t)’

( u. ) jfSt jelpijn üii juy lollil, (lledei, хЮС, 75) 

’maja ees seisab suur puu’

c) ajama' ruslikes konstruktsioonides tähenduses 

’enne’

(Kaz.) Beu.ukou 0kniX<fp6 ckou pebou>oелпиои округу 

н-м' сикоза bgc. (русскаЛ,б5) ’erne Suurt Sot

sialistlikku Oktoobrirevolutsiooni oli ring

konnas neli kooli’

(Kaz.) В^ёлт*  е/пиин луЬ книга дунвшс. (РусскаД,214) 

’enne uinumist luges ta raamatut’

(Kaz.) mui^ wgnAtijAtew je/ipijn xojn jai^uu. (Seilen- 

thal) ’enne Õppimist me suusatame’

z.) пал-wet ол jeAp^jfrn k$ a wont ewe/t t upi- 

^asi tgsi wet ^gj?n woša. (Redei,KCT,52) 

’nelja-viie aasta eest toodi pupi-^asi /=püha 

vanaema/ viie mehe poolt Kazõmi metsast linna’ 

(KB1 eweлt Redeil ilgine trükivi a, õige ewdAt. )

. э 1 /i э /Z' aAti эл^1лэ-лле wen- 

V^jdA a^Ü, jajfrt evfr^t. (ledei, 1CT , < 4 ) ’enne 

pidusööki hakkab pruut (oma nägu) varjama peig

mehe isa (ja) vanemate vendade eest’

(Sõ. ■ yatts9tet jelpijn lapat pus no^li turau pela
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uwaltis^t. (Steinitz,OVE 1,53) ’enne loona 

tapmist hüüti seitse korda tursm’i poole’ 

(So.) mantan jelpijn (i) tut kew, les'tan, kunšap Л__ _____5L _  *
wusmn. (Steinitz,OVE 1,142) ’ei le-

kut võtsid (nad kaks) tulekivi, luisu (.ja) 

kammi’ -

( u. ) mantem jelpijn ^oly os-kuda-^u jama rupitmem 

ürjipn pomasibo jastas. (Hedei,KOO,81) ’mu 

äramineku eel ütles kolhoosi esimees mulle 

aitäh’

3. Vastav postpositsioon esineb ka leunahandis: 

itpena, itpen ’vor’: narpan voca itpena ’maabumissil- 

la ees’ 11:96; itpegiva ’vor, von vorne’: n^rpan voš 

itpegiva tora vätta sornin sügom vätta tadai ’maabu- 

missilla ees oli üle järve kuldne traat tõmmatud’ 11:28; 

itpega, itpeja ’vor’: паграц voca-itpega jugutmeu 

kernne ’kui me tulime maabumissilla ette’ ±1:202 (Pat- 

kanow-Fuchs,LPSO,104-105); itpeja (itpea),Surg. iY- 

pija ’(Bat.) vor, võran, vorn’; itpena, Surg. itpina 

’(Loe.) vor, vorn’; itp^vvet, Surg. iYpijeux, iYpiji 

’(Abi.) von, vorn’ (Castren,VOS^,67).A. Castren väi

dab ekslikult, et ftdiese lostpositionen sind wahrschein- 

lich aus zwei Jörtern: it ’das Vordere (?)’ und pi
■ • Z ° V’3eite(?)’ zusammengesetzt." (Castren,VOS^, ;?;.SÕna 

pi jõle aga II.A.Castr/nil fikseeritud, uide asub sa

mal seisukohal I .A. Castreniga ka A. Sainahnova, kes



leiab, et -pi on lühenenud vorm sõnast pelak (Cau- 

нахоЬа,СОМЯ,72). Võrrelgem ses ühenduses aga ungari 

sõnavara etümoloogilise sõnaraamatuga, kus _.i. ietpj 

’ Vorderseite , Vorder-,vor- (+su±‘f.)’ (LISzFgrE, 149) •

Handi sõnatüvega etümoloogilises suguluses olev 

sõnatüvi on arenenud postpositsiooniks ka teistes 

soome-ugri keeltes, näit, ung ele, elol, elött, ellen, 

mns el(i)-pält, ei(i)-paln, el$-päln31 (СайнахоЬа,ОС Я, 

85-91)» sm edellä ,1t., ee ees ,jt. ( . iedemann, Gra mi. , 

546-543).
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jes'a/it

1. Postpositsioon Ki. Šer. jesat, Kaz. jesaAt, 

(kons. ees) jesat, So. jesalc, 0. isalct, PB je^alt, 

Ahl. jes'alt on adverbides ja postpositsioonides esi

neva liitsufiksi -At(i) abil moodustunud sõnast jit- 

(Vart. Likr. Ll,j. Trj.). Šer. jes' ’widrig (Wind)’ - 

Vart. Liki?. Ta j. jiV-wat, Trj. jit-wät ’Gegenwind / 

Ьстрегики bemep ’(Steinitz,õb.,421).

2. Postpositsioon jesatt esineb tähenduses ’(kel

lelegi, millelegi) vastu’:

(Šer.) Syb есЯттэт xioun^p uum. (^(ubomukob, 101) ’karu 

tuleb talle vastu’

(Šer.) LUobbtp ^p^mm boxcap uue. (Mubomukob, 101) ’re

bane tuli jänesele vastu’

(kaz.) por ne-ler^ki jesa/f liri^m-lo пэш y^-lerpi ji/i. 

(Hedei,N0T,72) ’por-naisekesele tuleb vastu 

laiskle ja-mehixe’

(Kaz.) mojpbr ma je^altem jehtbs. (tUmeuMUi^, 0Я , 213) 

’karu tuli mulle vastu’

(Kaz.) Вантэ-cäp, uta еипиин ииаиилэис, xta ес-Млима 

йшшп bouem uupa хентаЛш, uta <>ЬбслтЭиса палиит. 

(РусскаА,218) ’va ta vaid, та sammun ees, mulle 

vastu tulevad loomad põgenevad ära, mind kar

davad ’



(Kaz.) ow je^a^t niSh/ia m.(Seilenthal) ’sõidan vastu

voolu /=suudmele vastu/ >

(Kaz.) j(at/| jes'a^t (Seilenthal) ’läänest itta /vastu

päeva/ ’

5. Postpositsioon jesa/it esineb ka lounahandis: 

idat, edat ’gegen, gegenüber’: jit-vot idat (edat) 

keredet ’ta pöördus põhja poole’11:24; k^t man 

edatem togsnei^em ’kaks meest lähenesid mu poole’11:52 

(Patkanow-Fuchs,L1SO,1C4); idat,Surg. jida ’gegen, 

wider, entgegen’ (Castren, VC-S^" , 67).
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juwpijn e

1. Postpositsioon Ser. juwp^-na, I iz. juwpijn, ____ ___ __ 2__ о 
jupijan, So. jüpijn, PB jupina on lokatiivne vorm

. . .. . jэiVl.ъ , Nie ber • juwp>, Kaz • jupi,(aegl•) 

juwpi, Sõ. jupi ’Hinter-, ja^Mul’(Steinitz, ./b. , 328), 

mis on ugri denominaalse sufiksiga -ppj tuletatud 

sõnast jo^, jok (V. VT V j. VK), Vart, jok, Likr. 

Vj. Trj. )äk»3 , J. j^K? > Trj. (J.?) (ka) ,  

Trj. J. (Hits.) jakg-, Irt. (DN KoP Kr. Tš. jt.) 

Hi. Šer. jo^ . Laz. So. 0. jojfi, PB jo^o ’^onou, 

nach Hause ' (Steinitz ,',.-"b. , >27). Antud sõna mansi 

vasteks on inns So jun ’zu Hause’ (Steinitz, lb. , 329) •

2. Postpositsioon juwpijn esineb järgmistes 

tähendustes:

a) kohamääruslikes konstruktsioonides tänensu— 

ses ’taga, järel’

(5er.) jfTopbou oymbt ^bnuw xyxmätc. (TlCubomukob, 101) 

’hunt jooksis põhjapõdra taga’

(Kaz.) J/umfrt элхп ul£U robnuun ахание. (русскаЛ, 56) 

’must koer läks mehe järel’

. ил gn v/uAi ju n ma: A?t. (8eile 1) 

’põhjapõdrad lähevad suure põhjapõdra järel’ 

. min juwpemann wilF/ii шапД . (Seilenthal)

’meie (kahe) .taga tuleb põdranarta’
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(tiõ.) kušpin juw In - 1 in j up arm š lk j u v p i

ut tij^s! (Steinitz,OVL 1,143) ’nad viska- _v__ 
sid kammi ära - nende taga kasvas tihedate 

puudega mets!’

(3Õ.) lestann juw^tman jupijn lin jupann un kew 
OÜ   О о о V

wur Õpsant^-s. («^teinitz, CVE 1,143) ’seejä

rel kg.i nad olid ära visanud oma luisu, oli 

/=lamas/ nende taga suur mägi’

(Sõ.) lap^t oypi mek iki p5ray supi pä luw ju- 

peln nu^l^sl. (Steinitz,CVE 1,99) ’seitsme- 

pealise meijk-vanakese kere tormas samuti te

ma taga’

(So.) ma jupemn i xü kulatn juwati! (steinitz, о U.V 6 О
OVE 1,64) ’minu järel tulge ühes reas!’

(So.) met 51ца muw pta । iki ISsItfrSfrt, si jupijn

wuli porti w5"j, wuli porti wpj jupijn 151- 
_ _ _ - 6 _

ma^( iki, lülme^c iki jupijn 15 j* s o^sar iki, 

oysar iki jupijn 15j*s  le;^k, leo^k juoijn_ O ______ • _ •__ 0 
lo.j^s akarijel, akarijel jupijn luw lõjas. _____     » _  __ __
(Steinitz,CVE 1,159) ’kõige esimeseks pandi 

karu /=maa-maja-vanake/, tema /=selle/ järele 

hunt, hundi järel ahm, ahma järel seisis re- 

basevanake, rebasevanakese järel seisis sini

rebane, sinirebase järel seisis koer, moera 

järel seisis ta (ise)’

i u. ; mui^ jupewn ar ^ojat ui. (Hedei,::CC, 50,75) 

’meie taga on palju inimesi’



b) ajamääruslikes konstruktsioonides tähenduses

’järel’

(šer.) amet-i-э jo^ man^m jump9.ua iio^ näwrm>s. 

(Steinitz,OVE 1,505) ’seejärel ,kui tädi 

oli läinud koju, hüppas ta välja’

(Šer.) ši juwp^na janas yota tusa. (Steinitz,OVE I, 

24C7 ’seejärel toodi (ta) teise majja’

(Šer.) sorai^ uy mäpjn üy etd-mtet juwp^na kew s£m- 

P9 tapa-t uH lopt?t. (Steinitz,OVE 1,258) 

’õlle peapeatäiega, mõdu peatäiega ülenda

mise järel ütlevad seitse kivisilmset kan

gelast ’

(šer.) si juwpana ii et kunšem^ ste, tarpemgste, 

pusremyste, karmana ^oj^ttaste. (Steinitz, 

OVb 1,299) ’seejärel haaras ta oma naise, 

surus teda, pigistas teda, taskusse pistis’

(Kaz.) aiw sorma jite/) jupzjan sarc/i ал (sart^psiAaA 

met aj роулала pa met aj ewiASAa’pitAQt.

(pitoin-i^-q ।C"'/l J Re'dei. УСТ , 52) ’nende surma 

järel läheb nende šamaanikunst nende kõige 

noorematele poegadele ja tütardele’

ori jupzjan ienn( ii oyi апд^Ь. (Не ,

1ГОТ,4б) ’pulmade järel läheb pruudi pere

/=rahvas/ koju’

(Kaz.) ' л 'v v v-

SJ. Л V ■ Lh p dAd- •

±iedei,i*C±  , 56 j ’nuum tej.iamse se 11 epc.rast, et 

jump9.ua
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inimene pärast oma surma arvatavasti veel 

majas viibib’ (TT! jupipgn Hedeil ilmne trüki

viga, oige jüpij^n.)

• v/ 39 ® p л \  

kgrtn w£suw. (Seilentrial) ’jõe jäätumise 

järel me elasime selles külas päeva kaks’

(Kaz.) /iuw manma/i ju pijn a ate/it yassgm. (Seilen-

thal) ’tema äramineku järel ma j"in "ksi’

Z . ) ЛЭ Z 4 бл ' М Л /1 3 1 v л . .

(Seilenthal) ’parast lume sulamist läheme 

hullori’

z . ) Школа xojÜmlm^Z дин 9bem . n юнсерЪа bepmn 

коллбината рэпиттн näma охитсит. (Русская,157) 

’kooli lõpetamise järel tüdrukud tulid kala- 

konservikombinaati tööle /stöö jaoks/’

• ui - етл to. ин ' Aäp Akmfrt, арити они
   

школа ^Ънлт сясь/. (Русская,157) ’koosoleku 

/= rahva maja/ lõppemise järel kostis kooli

majast kaua aega tantsu (ja) laulu häält’ 
J > v I *(kaz.) 71 иЪ манлА-ел iobnu-ин ъиледм -ulee^HK холлатбт. си

. ь 1 . (] л. ) ’

rei jäid eite—иaati nutma’

(kaz. / (Jj- ch , acütm no,, yj*.  Юипиия , Ас оьнс му oa Летро- 

г )aq Беликои Октябрьской социалисгиигескои 

реЬо^^ия тб<Ъ©*к  ол(лди*с  au äxmotc. (Русская,151) 

’sügisel, jõgede jäätumise järel, jõudis Obi 



põhjamaale teade Petrogradis Suure Sotsia

listliku Oktoobrirevolutsiooni toimumisest’

(Sõ.) putl jettš^m jurjijn talan karti nän aut ® - __ 2___° _л_____________  ____
5 esl^ . beini tz,( , ’ : z

valmimise järel ta viskas terve raudleiva

katlasse’

(Sõ.) si wer par^m jupijn jo^i kerl^s^t. (Stei

nitz,ОТО 1,154) ’pärast seda, kui see asi 

valmis oli, pöördusid nad koju’

. ) e 1 lapa- 5 v - ä-
_ 6 9

w^tsa. (Steinitz,CVE 1.98) ’me^k-vanakese 

söötmise järel muudeti ta loomade poolt aru

tuks ’

(sakr.) pitmem jupijn (Papay, OliC-y, 250,255) ’minu 

kohalejõudmise järel’

5. Handi sõnatüvega etümoloogilises vastavuses 

olevast sõnatüvest on arenenud postpositsioonid ка 

m-nsi keeles: juj(i)-palt, juj(i)-paln, juj(i)-pal- 

пэ1 (СаииахоЪа,CCI Л,91-96).



у о пэ гуа у о пэ грп

1. Postpositsioon Šer. уз пэгуа^ уэпэr^ria , 

Kaz. pn>na л-уэпэтуэп , Ahi. xõnna о arenenud handi 

sõnast )^õn?iy (Dl\), V.Vj. kard ry, Tr j. kancry, ri.yÕngiy, 

Kaz. yona^y, yong^y ’ääri,vieri,ranta / rand, ufer ’ 

(KT,310b-311a). handi sõnale on esitatud vasteid su

gulaskeeltesti: ? inns Ahl. xanetne ’an’ / ung hany 

’Moossumpf, Sumpf; vizeny8s, Sumpfwiese’ / ? kS кань 

}<?ok’ // ? seik kõnne ’hinauf’ ( SzPgr' ,262).

Postpositsioonina esineb sõna bnaiy vastavalt 

latiivis (-a) või lokatiivis (-na,-dn).

2^Postpositsioon yonaiya esineb kohamääruslikes 

konstruktsioonides tähenduses ’kõrvale, äärde’ 

(Šer. ) ow уэпэтуа süiyj^al puiyta sj^ tõt^s. (Steinitz, 

OVE 1,275) ’ta asetus ukse kõrvale ahju juurde’ 

(Šer.) /Эр jtonaiya jo/d-tmatna ji^-po/tat isat yop 

notna 5m>st7t. (Steinitz,OYE 1,254) ’kui ta 

jõudis paadi juurde, istusid kõik ta vennad 

paadi ninas’

(Šer.) aj jppdt jiiyck ^Sndip paremas. xõ^ptat aj 

ppa ponds. (Steinitz,CVP] 1,30'5) ’ta lükkas 

oma paadi vette /- vee äärde/, pani oma võr

dud paati’

(Šer.) ^üki| taheta jo^t^s, ш/ у õ nd ya kattds. (Stei

nitz,OVE 1,303) ’ ta tuli oma kalmistule, ran*-dus



/=maa äärde randus/

(Kaz.) mojp^r jgš рпэзр 3mas/iaj9t jp//i£t ,nO/tg "t 

(Reddi,kOT,38) ’karu tee äärde pannakse vi

bud ja nooled’

(1 az.) tut pnfrip getota g э o ie 1 эл jfrt, ад- 

ingnti-ki tut sew^man . (Re'dei, POT , 34) ’tule 

äärde pannakse nõud toiduga, justkui tuli 

ilmutaks end’

(Kaz.) ypn kprt pnai^a jo^a-t/i^t, mojpar wo^/t^m 

joy uv.7)^t sit pata, at osa v/егда mojp^r tp- 

ti wer. (Redei,MCT,38) ’kui nad jõuavad kii

la äärde, (siis) karjuvad karu tapnud inime

sed, selleks et teada saadaks karu toomisest’

(Laz.) jo)(i лспрэгрп, pasan рпЭ-i^a эта-ssflrpn. (Sei- 

lenthal) ’nad (kaks) astusid sisse, laua 

äärde istusid’

2.2. Postpositsioon pnd pn esineb kohame "rus- 

likes konstruktsioonides tähenduses ’ääres’: 

(Šer. ) --.ypm унт хонмгНбт смамып. OtCbomukob, ICC ) 

’küla seisab metsa ääres’

(Kaz.) rat-^ar рпэтр-п potdrxman эшззд'э^эп. (Keläei, 

liOT,42) ’nad (kaks) istuvad tule ääres ja 

lobisevad /=lobisedes/

(kaz.) pasan pn^ipn wprt^-sti pit/)^t. (Reuei,P'OT,44) 

’laua ääres hakatakse kosima’

(J az. ) put rat ^onayn om^s/i . (Seilenthal) ’pada

on /=seisab/ kolde ääres’



(Kaz.) jo^i-jo^ to s, ow XD n^n^n sgn DLfcSdA • 

(Redei,hOT,54) ’ ta tuli koju, (märkas, et) 

ukse ääres seisab nõu’

(Kaz.) wana špš^s, ow рп.эрп kat akar-amp ori- 

/13 ^n-keni/ia i^n. (k^dei,1:07, ”4) ’(kui) ta 

lähenes, (märkas ta, et) ukse juures lori- 

sevad-urisevad kams koera’

5. Postpositsioon уКэпэ^а ^Qnsi^n esineb ka 

lõunahandis: ^onez^na ’(Lok.) neben’ , ^oner^a ’ (Lat. ) 

neben’: Taren tüt nai-anka ^Õnei^na attet ’nad la

mavad lk tulenaise kõrval’ II:60; sarat ^onei^a jiy- 

tõt ’ta tuli mere äärde’ 11:116 (Patkanow-Fuchs, 

LPSC-,105).

Sõna tähendusega ’äär’ on arenenud postposit

siooniks ka läänemeresoome keeltes, näit, sm (ääri> 

ääreen jt., (vieri ^) viereen jt., vdj (serva ) 

serva, serväzä (Ariste w WG-,120) . ee (äär;) äärde, 

ääre jt. (iViedeuann, Gramm. , 546), (veei>) veere,veerde jt. 

(äiedemann,Gramm.,571)•



/0's a

1. Postpositsioon Ki. : -a^em^ Šer. юза,  

)(osna, Kaz. yfo^a,^oszi, oo. J^osa, u. ^osa, 0. ^oza , 

kk xosza, Ahl. xosanal on pärit ubri sõnatüvest*kucs  .

Ungari keeles vastab antud handi postpositsioonile 

kä ndelõpp -hoz,-hez,-höz ’zu, an (асе.)’, mis Mün

cheni koodeksis (XV saj.) esineb veel postpositsioo

nina: 9 hojia (*"SzFgr T , 504-505) •

Postpositsioon esineb tavaliselt latiivis (-a~ 

i), väljendades see ju res ka lokatiivset suunda. 

Vaid šerkali murdes on analoogiliselt enamiku koha- 
/ 

postpositsioonidega kasutusel erinevad vormjd j(osa 

ja jfosna (Steinitz,OGC,158). Lks näide on sellisest 

esinemusest ka kazõmi purdest.

2. Postpositsioon /osa esineb kohamääruslikes 

Konstruktsioonides järgmistes tähendustes:

a)’juurde’

(Šer.) НА-Ьрелилш школ, a xocu дантИт. (Ttubomukob, 100) 

’lapsed lähevad kooli juurde’

(Šer.) aset jfos'a manas, aset lopat. (Steinitz, 

CVE 1,255) ’ta*läks  oma isa juurde, ta isa 

ütles’

(i.az. ) ma Vosema jo^QtAan kr, ала r^a juwal 

(Seilenthal) ’kui tuled minu juurde,(siis) 

tule hommikul’
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(Kaz.) ’ eciasi,

(Kaz.)

  
kommunismile /=к onu, unis mi juurde/ ! ’

wgnt josn .jam pelka mana, worsar woš ^osa 

jo^t/i?n. (Seilenthäl) ’metsarada mööda pa

remale mine, jõuad rebasefarmi /=rebaselinna

juurde’

(Kaz.) kujei| juh hesi mansai^bn. (Uimeuwui^,, 0Я »226) 

’nad (kaks) läksid kõvera puu juurde’

(Kaz.) sitd^n sase^-imi ^sa jcy T-Sgšmfrs. (Kedei, 

IiOT,56) ’siis rändas ta oma vanaema juurde

ко ju’

Yalewta j is, palan iki ps mõja .. ъ üpgt kj\  4 C     •
kutpp ewi )osa. (Steinitz,OVE 1,123)

’järgmine päev koitis (ja) pilvevana läks

(Jõ . )

jälle kosja lehevana keskmise tütre juurde’ 

luw ^osaj^l ar ^u manilisgt pa at weritsat. 

(Steinitz,OVE 1,95) ’tema juurde on paljud 

mehed läinud ja pole saanud valmis (temaga)’ 

liioLti porajn Ё DVdti^n a ma los lRL- _ о _____ £___ ___ _ ___ _  !< _/L2L °
tati, mä si porajn naneij j astuti jas>3| 

19m! (Steinitz,0^/E 1,73) ’kui sa kunagi /^min

gisugusel ajal/ jälle minu juurde tuled pa

lumaks šamaniseerida. (siis) on mul sel ajal 

öeluav sõna sulle’

e ■ luw )(osael wõX.lalli« Z - - C ■   

’naine kutsu,, oma poja enda juurde?

( ! ^oszael £/deil viga, Õige yosajel, ..

E. Schiefer, Vir. 1968,414-416.)



(hu. ) luw ma psaem jil. (Itedei, КОС, 50,75 ) ’ta 

tuleb minu juurde’ (KB! psaem Re'deil viga, 

õige xosajem, vt. E. Schiefer, Vir. 1968, 

414-416.)

(sakr. ) nar^k xosa (-t aj: ai , OKlG-y, 1 , 29)

(sakr.) šepan-p pZa loiy-ru szi jil. (Paps ,OMGy, 

272) ’samaanile /=šamaani juurde/' nii tu- 

leo haldjalõvi’ 

b) ’juures’

(Šer.) turban sõras hu hosna niita rupijt^s. (Stei

nitz,OG-C,81) ’suvel ta töötas kaupmehe juu

res äraelamiseks’

(Šer.) sõras hu hoVna utmatna ^oras johna tusa 

tajsa. (Steinitz,OVE 1,81) ’kaupmehe juures 

olles koheldi teda kaupmeeste poolt hästi’

(Eaz.) nar^ pp»n torn 

’sinu paat on

pn?i^ xosi p • (oeilenthal) 

tolle kalda ääres’

(Ka z. ) min ' о jo^an psi л'одлагрп. (Seilen-

thal) ’meie (k:ahe) paadid on jõe juures’

(Kaz.) Серые xecw bom пел, nej^a а к тек. (Русская, 

221) ’mere ääres puhub tuul, sääski pole’

(I az.) si wuš ewa-/) t meitie wer|-y£> ypäa wg^ti pit^-л . 

(Eedei,NOT,46) ’sellest ajast peale hakkab 

minia väimehe juures elama’

[ az.) ^gn np.jp^r pt wgjfrt/|a, pl-o jert^-

wer/ia/| ku/i jup t ew^4t. (hedei,NOT, 5C ) ’kui 

leitakse karu koobas /=maja/, tehakse avause 



juures tõke jämedatest puudest’

(SÕ.) ops^m jp-pd^ ^osa jfoj s5r<? low lat taj^s, 

ži )u jam usl (Steinitz,CVE I, 76) ’sellel __  _Д__ v _ 
mehitatud paatide juures oli kalajä-.Lgisuppi, 

sel mehel vedas /=see mees oli hea/!’

■ Postpositsiooni ^osa kasutatakse ka arvude

11 - 17 moodustamiseks:

z.) ij^Ssyan, kat^os^lar^, yg/yпал/|Цзац, 

wet^os^a^, aap»tai£ (^eilen- 

tiial) ’11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 /= ühe 

juurde kümme jne./’



зг

uwat

1. Handi sõna Hi. šer. Kar. Sc. рт/vat, 0. zowat, 

FB Xuwat, Ahl. xuvat esineb ka postpositsioonina tä

henduses ’b^OvU , entlang, längs’ (KT,286b-287a;Steinitz, 

7b.,452-455)• Antud scna on moodustunud handi sõnast 

kof (V.),Vj. ко ^ , . . . Irt.(DN DT KoP Kr. Ts. Tš.)^ow, 

17i. Šer. Kaz. SÕ. ^uw, 0. ;ow ’ ^zuhhg<u, долгий, jorio, 

lang, lange’ (Steinitz , .Vb., 450-451) иenominaalse noo

meneid tuletava sufiksi -at abil (kedei, 1.00,55 ) •

Sõna luw vasteteks teistes soome-ugri keeltes 

on esitatud md kuvaka ’long of extension’ / sm kauka- 

(Collinder,FUV,86;Steinitz,¥b.,455)•

Postpositsioonina tarvitatakse sõna ^uwat nomi

natiivis, vaid šerkali murdest on üksikuid näiteid 

lokatiivsetest vormidest.

2. Postpositsioon uwat esineb järgmistes tä

hendustes :

a)prolatiivses tähenduses:’piki’, kusjuures post

positsioon kuulub põhisõna juurde, mille semantilis

se kirjesse kuulub tunnusjoon ’pikkus’,näit. pant 

’teerada’, a s ’Ob’.jopn ’jõgi’,ler ’15ng’,jgš ’tee’, 

pan ’rannaliiv’,pitar ’kallas’

(Šer. ) Au nox ajuin пита унт пант xybam паста шумит. 

(Xubomukob,108) ’noormees sammus mööda metsa

rada kiiresti koeraga’
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(Šer.) Au па ум хопнш Ac xybam .чмгхтидп. (XCubomukob, 113) 

’väikesed ja suured paadid sõidavad mööda Obi’

(Kaz.) pp jan jiuwat тапд . (Selle.rthal ) ’paat sõi

dab mööda jõge’

(Kaz.) j£Š xuwat jita^ sa^at sgn šiwatfrs. (Redei,NCl,54) 

’kui ta tuli piki teed, märkas ta (üht) nõud’

(Kaz.) s'lti nopat/ia a s ^uwat s^s-kem. (E^dei,NOT,48) 

’niimoodi veetakse noota piki Obi tund ae$a’

(So.) s'arfrs soppi so^g m рш^ juwgtsgrp, solgin ler 

^uwat turn pelka wuššgi^n. (Steinitz,OVE 1,145-146) 

’nad viskasid üle mere lõngakera, piki longa- 

niiti teisele poole kõndisid’

(SÕ.) luw manmel jupijn min ly^dssakipn kas kašraan 

pan pwat Aol juwat(ti) näk unti matsgmn.

(Steinitz,OVE 1,62-63) ’nende äramineku järel 

läksin oma sõbraga vaheldust otsides piki ranna

liiva kuni vibulaskmise lehiseni’

(SÕ.) luw ри^эг pitar yuwat šusilital sa^at nawr 

kuš tel alemas. (Steinitz,OVE 1,145) ’sel ajal, 

kui ta piki järve kallast sammus, tõstis peo

täie vahtu üles’

(Sõ.) manati ankiln “siin mangm jüš vuwat! (Steinitz. _ Л__ _  <• JO . О А  у <2._______

OVE 1,138) ’minge nende isade-emade (poolt) 

mindud teed mööda’

(0. ) s . (lapay ,EC'Nyt, 114X.VII, 179)  

’ta läks piki joge>
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b) prolatiivses tähenduses ’mööda’, kusjuures 

postpositsioon kuulub põhisõna juurde, mille seman

tilisse kirjesse kuulub tunnusjoon ’tasapind’,näit.

muw *maa*,  kgrt ’küla’, v.;oš ’linn’

(Kaz.) Au ха Ьаиш xybam ил-Эи^, bo^xon Ьер/. (русскад, 

’noormees sammub mööda metsa, laike teeb’

(Kaz.) Pebojjo^ux e/nuuH nzrtx uuyb xybam Ьдлшн ex 

газета па^риар xäuxum&cücfrim. (русская,65)

’Enne revolutsiooni Tobolskimaa elanikud /=mööda

Tobolskimaad elavad inimesed/ tellisid kümme 

ajalehte ja ajakirja’

(Kaz.) n^rpm ^üwat wü/19-t ^t. (Seilenthal) ’möö

da tundrat käivad põhjapõdrad’

(Kaz.) amp kgrt ^uwat • (Seilenthal) ’koer jook  

seb mööda küla’

(Su.) akarijel w5š ^uwat ^uj^t'l'ital sa^at pn ewi 

išni ilpija joyt9e. (Steinitz,OVE 1,161)

’kui koer mööda linna jooksis, jõudis ta tsaari- 

tütre akna alla’

(SÕ.) ma imolti tow ^asti yu. piin ^ul wer^tn kurt^t

vuwat matsam^n. (Steinitz,OVE 1,54) ’ühel ke
i_______ a______
vadel sõitsin ma (külanõukogu) kirjutajaga

kala asjus mööda küli’

(Mu.) mä u^lem 15s yuwat manl. ( l^dei,] 00,76) ’i inu

narta scüdab mööda lund’



c) ’kaudu’

(Sõ.) тек ikel ui^gl wus uvvat al ŠDŠpmti pitsgli. 

(Steinitz,OVE 1,98) ’ta hakkas meqk-vanale 

(suppi) suuava kaudu sisse kallama’

(0.) ui^gl-uas-libi^ouat nimlitg-lna sidi i inan^s. 

(Papav,n01Iyt ,XXXVIII, 523) ’ta läks nii koos 

suuskadega suuava kaudu sisemusse’
, К / / /

(0.) isni lihi ^ouat io^o-lzrnas . (Papay ,EOLyt, ?ÜS£V 

’ta tuli akna-ava kaudu sisse’

d) verbide ’laskmatulistama’jt. rektsioonina 

tähenduses ’pihta

(šer.) tuw vuwattet es^tsa. (Steinitz, ,«b492) ’tema 

pihta lasti’

(Sõ.) in jõ^n jupilal ^uwat wõlaP noln kitsaj^t. 

(Steinitz,OVE 1,114) ’nüüd meeste poolt teda 

selja pihta wolap-noõlega tulistati’ 

e) temporaalses

(Šer.) tata j(uwat (Steinitz, vb.,452) ’talve läbi’ 

(Šer.) na untijgm ^uwattemna muj arat juš isat jay- 

s^tam.(Steinitz,7b.,452) ’oma jahipidamise 

jooksul olen ma käinud kõiki jahiradu’

(Kaz.) J[ätA ^uwat mansgm, (Seilenthal) ’kogu päeva 

käisin’

5. Postpositsioon xuwat esineb ka lõunahandis:

xowatta ’längs’ (Castren,VOS ,6?

У*ат  ’no (bQOU , no гему-ucuj"o) ’ :

) ja idahandis: .^o- 

^ан>^ l^ej^am ’möö-
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da kallast’, jo^^ l^ö^am ’mööda jõge’ (Орешкин, 

ОДХЯ 1,74).

Handi postpositsiooni ^uwat tüvega etümoloogi

lises suguluses olevast tüvest on arenenud postpo

sitsioon ka mordva keeltes: mdE kuvalmo,! kvalma, 

kvalmanfc ’längs,durch;gemäB, nach, wegen; von über’ 

< mdE kuvaka,M kj^vaka ’lang’ (Paasonen,kord . Chrest. , 87) •

A. Sainahhova ühendab handi postpositsiooni teis

te ugri keelte orolatiivsete postpositsioonidega: 

mns \osit, ung hosszat (СаинахоЬа.ССкД,118-119)• 

A. Sainahhova etümollgiseeringut ei saa aga kuidagi 

Õigeks pidada, sest kuigi ta väidab, et mansi, un

gari ja handi keeles vastavad postpositsioonid lan

gevad ühte nii vormiliselt kui sisuliselt, ei seleta 

ta sugugi, kuidas oleksid vastavuses mns ja ung -s- 

ja handi -w-. Ilmselt or tegemist siiski vaid paral

leelsete arengutega eri sõnadest, millel on küll 

sarnane tähendus ’pikk, pikkus’. Näiteid sellest, et 

sõna tähendusega ’pikk’ võib muutuda prolatiivseks 

abisõnaks, võib tuua mitmetest keeltest:k3(ku/ ’lan.,’^) 

Kuza ’längs,entlang’ (uedei,Postpositionen,141) , 

sm (pitkä^) pitkin,ee (pikk >) piki,mns ^osit (c^osa) 

ung (hosszu>) hosszat, aga ka näiteks mitmetes indo- 

euroopa keeltes on vastavad prolatiivsed prepositsi

oonid tekkinud sõnast tähendusega ’pikk,pikkus’,näit. 

sks (lang längs. erlang, ingl (long?) along, 

rts (lang>) längs, pr (longj le long de .



1. Postpositsiooni Šer. Sõ. kass päritolu on 

ebaselge. Postpositsioon on fikseeritud vaid muinas

jututekstides .

2. Postpositsioon käša esineb ajamääruslikes 

konstruktsioonides tähenduses ’ajal, jooksul’: 

(šer.) jijT-po^at ^ara man?m juwpgna, jij^-ew# om^s-

tat kaša ij ^u tarpt. (Steinitz,OVE 1,235) 

’ta venna metsamineku järel, ta Õe istumise 

ajal tulõb üks mees sisse’

(šer.) sitd utt an ^õttan käša ji^-po^t turdm 

wert^ är ^atl untaipe är topas tekamtl, 

wur^ipe ar topas tekamtl. (Steinitz,OVE I, 

244) ’sel ajal ,kui nad niimoodi elasid-olid, 

täitis ta vend turd mi loodud paljudel päeva

del metsa paljusid aitu, mäe paljusid aitu 

täitis’

(Šer.) Yuwar^ turmet ^uwa uttet käša, wänai^ tunnet 

wäna uttet käša sitlna üttet käša ij vatta v,/'zi
jis, poytat kimta yutn^tt^t. (Steinitz,07 I, 

263-264'1 ’sel ajal .kui nas elasid pikka aega 

pikalt, lühikest aega lühidalt, niimoodi ela

mise ajal saabus päev, (millal) ta pojad kuu

latasid välja’



Šer.) sits utt an pttan kasa imet po^le taj^s. 

(Steinitz,OIL 1,235) ’sel ajal, kui nad 

niimoodi elasid-olid, sünnitas ta naine 

pojakese’

Ser. ) tuw noretna ker^t't э-tat kaša pt ^[un 5wa 

siskd-lenp tat^mt^s. (Steinitz,OVL 1,240) 

’sel ajal, kui ta naril vähkres, lendas 

maja suitsuaugule siski-linnuke ’

So.) out wertal kaša sayl jettšas. (jteinitz, 
 A,k e * '—*

OVE 1,124) ’toidu /=paja/ valmimise ajal 

(ka) kuul sai valmis’



ke s i

1. Postpositsiooni Зег. Kaz. keši päritolu on 

ebaselge.

2. Postpositsiooni keši on fikseeritud vaid 

kahe näitena/

(Ser. ) Lovtxo^ ex mam. ketult тори сеЬкрптт. (xuooniu- 

kob,102) ’kolhoosnikud niidavad talveks heina’

(kaz.) tal kegi terb n verist, (ttumeuHuu, 0Я , 213) 

’nad teevad talveks heina’

3. Postpositsioon keši esineb ka lounanandis: 

ke^a: jii^a tegde tanman piš, turuinet yai är crt ke^a 

tetanktan ’kui sa ükskord vette tuled, (siis siia), 

valguses (elav) mees, paljudeks aastateks tuled’II:64 

(Patkanow-Fuchs,LFSO,130).



tõ

кешп 
о

1. Postpositsioon Kaz. kemn, So. кешэп, C. kera
 

na on lokatiivne vorm (-n,-$n,-na) sõnast kera (DII), 

Tr j . кc irac (^kc era-), Ni. kemc , Kaz. k£rac,O. kera ’ein 

gewisses mass, so viel wie ---- (=finn. verta)’ (Kar-

jalainen,CL,165), on tatari laen : tat.Alt. kära, 

Csm. kera (Paasonen,TLC,65)•

2. Postpositsioon kemn esineb järgmistes tähen

dustes :

b) temporaaladverbiaalses

(Kaz.) nuw maruna^ kemn ma ate^t vassoni. (Seilenthal) 

’kui ta ära sõitis, jäin raa üksi’

(] az. ) лэз ло/iati kemn mui^ у u л л о r a raanfluw. 

(Seilenthal) ’lume sulamise ajal sõidame me 

Hullori’ .

(Sõ. ) naj loipm кешэп ^opdt wasi olijas iti nik 

15ra £uwlgs?t. (Steinitz, CVL 1,77) ’kui päike 

loojus, sõitsid paadid nagu part oma poegadega 

järvele’

(Sõ.) wjjlal etm?m кешэп luw nor äratas. (Steinitz, 

OVE 1,159) ’kui ta loomad tulid välja, ta rõõ

mustas ’

(SÕ.) oYsar iki wuti nawarmamal кешэп jästa1.'Stei- 
_К______
nitz,05rk 1.1'58) ’rebane ütleb kaldale hüppa- 

ii ise a.lal’
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(Sõ.) put sis kem)n käša luw jukan ta^aj^ln us. 

(Steinitz,OVE 1,62) ’umbes tunni aja jooksul 

/=paja-aja jooksul/' oli iga mees oma kohal’
/ - — / -* ,

(SÕ.) mir kutn si kem^n i yu sasilijl. (Steinitz, 
 о_    /Lv о

OVE 1,60) ’rahva hulgast seejärel üks mees 

laseb ens kuulda’

(0. ) lin ,/oza uanam№al-keinna lu^?l katlani сзэ11 

(Papay,EONyt,145) ’kui nad lähenesid, haaras 

ta aeru

(0.) lbi|^r siialemai-kemna oi^g^lna rpnas. (lapay, 

ECltyt,XXXVI,550) ’teda nähes lipsas hiir urgu’

(0.7 )СЬ^1 iuj(-kutpet kemna jjadam-kemna (Papay ,mOLyt,

XXXVIII,157) ’kui päike puude keskele tungis’

(0.) labatmfrt ptl patlam-kemna (papay ,ECI\yt, 2XXVII1, 

529) ’seitsmenda päeva pimenemise ajal’

b) viisimääruslikus

(Sõ.) kašan yu tajmal kemfrn lumatit* mai. (Steinitz, с <_v л   y
OVE 1,61) ’iga mees on riietunud varanduse jär

gi /=oma omamise viisil/

(0.) laual uast'dsll i pal^n-kžmna manX (Papay ,E01Tyt, n m  ~  C
111) ’ta kannustas hobust ja sõidab nagu pilv’

5. Postpositsioon kemn esineb ka lounahandis: 

kemna, kemne ’nach’ : meninem kemne, Jigema turn auv- 

sanem ’kui ma (veidike) olin läinud, anusin ma oma 

isa poole’11:90; jo^ tai^met kemna ’kui ma sisenesin 

koju ’ 11:86 (Patkanow-Puchs.PESO,129)•
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kimpija~ kimpijn

1. Postpositsioon Laz. kiLpija^ kiinpijn, 
____________________ ______________ 0

So. kimpijakimpijn, 0. kii on arenenud han

di sõnast kiiiips (Kr.) , M. кгшрз*  Kaz. kimli (-р-) 

(KT,402b-4C3a),PB kinipi ’Aussengegend’, inis on ugri 

denominaalse sufiksiga -ррЗ tuletatud sõnast kim (Lv ), 

Li. kim*  Kaz. kimc, 0. kiin ’ulkopuolinen (sivu); u- 

los / äussere (seite); hinaus ’ (KT.402ab), mille 

ugri aluskeelseks vaateks on rekonstrueeritud ki(-ni3) 

'sAcü(-m3), vrd. unL veroipref. ki (<vanaung*küwe ) ’hin

aus, heraus’ / mns So kon ’draupen’ (üSzBgrb,363-365)• 

В. Collinder ühendab küsimusmärgiliseit ka kS kin

ci ’except’ (Collinder,BUV,88).

2.1. postpositsioon kimpija esineb kohamäärus- 

likes konstruktsioonides tähenduses ’välja, väljapoole’ 

(kaz. , Aipdij-ot kimpija lawfrmtn tiAds pa yžfta/t )<sn*-

/)aj pn sit pata, at t^r?m?n ^a/ita wan^aAAe 

tiA^s pa /atd/? . (Bedei, LOT , 36 ) ’kirstu välja

poole tehakse söega kuu ja päike, selleks 

et kuu ja päike (sealt) taevas oleksid näha’ 

(3Õ.) lapdt puš toman^i^ pt kimpija pit^s. (3tei- 

nitz,0VL 1,136) ’ta tuli seitsmekordsete luk

kudega majast välja’
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2.2. Postpositsioon kimpijn esineb kohamäärus- о
likes konstruktsioonides tähenduses ’väljas väljas

pool; taga’ :

(Kaz.) k^rt kimpijn wgnt wg/i. (Seilenthal) ’küla 

taga /=väljaspool küla/ on mets’

(kaz.) JCja .канем /у^(гчн kfrpmab кимпийн 'taj  

Ьфитса. (Русская,154) ’läinud suvel leiti 

meie küla taga /väljaspool meie küla/ gaas’

(SÕ. ) muw ^otdi^ iki pa isiti išni kimpijn ^uptYi- 

j9s. (Steinitz , OVE 1,162) ’ '..aru /=maa-maja-va- 

nake/ ka jooksis edasi-ta,_.asi akna all /väl

jaspool akent/’

(0. ) inur kimbi^a (Papay,EOKyt,kXXVII,266) ’väljas

pool rahvast, rahva taga’

5. Postpositsioon kimpija^kimpijn esineb ka  ___ ' о
lõunahandis: kimpena ’hinter’: tat' kimpena übet tot't 

’sõjameeste taga seisab äi’ 11:20; üdop kimpene kamen 

naurmõt ’ta hüppas te£gi tagant välja’ 11:62; kimprvet 

’von aussen, von hinten’:tune yado^ kimpivet mayta 

sajemdajet ’ta läks ümber rahva väljs^oolt ringi’ 11:122, 

kimpeja ’nach aussen, hinter (einen Gegenstand)’ (Pat- 

kanow-Fuchs,PESO,107).

ugri sõnatüvestAki(-W3) *̂kü(-W3 ) on arenenud 

postpositsioonid ka mansi keeles: kon(i)-pal, kon(i)- 

pält, kon(i)-paln^l (СайнахоЬа,0CL4,96-102).



kiAsa

1. Postpositsioon Ser. kin^a, Kaz. kinsa kinsi, 

So. kinsa, IB kinsa on laen sürjakomist, kus vastav 

postpositsioon esineb kujul kindza, kiridzi, kindza, 

kintsa, kint'^i, minja (Kedei,rostpositionen,175-175; 

Toivonen,EUF äaaII,29)*

2. Postpositsioon kinsa esineb järgmistes tähen

dustes :

a) vordlusmäärusena

(Šer) mo^a muj är mii? us, in sit kinsa ar mir. (Stei

nitz,OVE 1,250,252) ’hiljuti kui palju rahvast 

(seal) oli, nüüd (on) sellega võrreldes (veel) 

rohkem rahvast’

(Kaz.) torn /laras kinsa tarn /jaras7 taAti ziaw^rt. (Sei- 

lenthal) ’tolle kastiga võrreldes (on) seda 

kasti kanda raskem’

(samr.) Jujpi kinsa muw-?l nai?i] ultal. (Papay,OKGy,77) 

’tema puuga võrreldes on ta maa ennustav(am)’

(sakr.) leten kin^a jam^s lewalen. (Papay.cuGy,42) 

’võrreldes teie toiduga sööte hästi’ 

,peale selle’

(SÕ. , sZita tüp ma i pirns' iki wats^m, si kinsa ne- 

mgL (ojat antym. (Steinitz,OVE 1,157) ’seal 

i^a nägiA. ainult üht vana meest, peale tema /=sel- 

le/ ühtki inimest pole!
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с7 ajamäärusena

(sakr.) si-kinsa vuli vella (Papay, C-NGy, 271) ’seejä

rel tapetakse põdravasikas’

5. Postpositsioon kinsa esineb ka lõunahandis:

ken?a ’’’nooli mehr ” , dient zur Bildung des Zomparativs’: 

atmai tõtta ju na ken^a keršna ’ta tõsteti kõrgemale 

kui seisev mets’ 11:12; jajen-iga nuiana ken^ajen ve- 

gei^ udõt s^nu vana lell 0-^ sinust tugevam’II:20 (Pat- 

kanow-Fuchs,LBSC,152).



g6

kutn 
0

1. postpositsioon Šer. Laz. kutn, So. Lu. 

kutn, 0. kutna, РБ kutnc on lomatiivne vorm sõnast 

kot (Bl) , ••• Ni. kotC, Kaz. kot,  0. kot ’väli, väli-*
_2H >л 7 7a

matka, keski / zwischenraum, mitte ’ (KT, 45СЪ-451Ъ).

Landi sõnale on vasteid teistest soome-ugri keeltest: 

inns So koVdt7!' ’Titte; mittelst’ / ung köz ’Zwischen- 

raum’ / mr ka<£äl ’Litte des Leibes, Leib’ (LSzPgrE, 

379-580)•

2. Postpositsioon kutn esineb järgmistes tähen

dustes :

a) kohamääruslikes konstruktsioonides tähenduses 

’keskel’

(Sõ.) ramkGmt^m kemdn loral ^up kutn wet kajak il 

lomltila j? t, nox etLtilajat. (Steinitz,0VE I, ___t-__ x_ 6
64) ’pimenemise ajal (nähakse, et) järvelainete 

keskel viit kajakki kantakse alla (ja) tõs

tetakse üles’

(3Õ. ) karti low tut kutn yas^s. (Steinitz, CL'. 1,142) 
_______________ О Д, л______
’Raudhobu jäi tule keskel(e)’

(So.) simas yfojat £01 sa masti mosl: wut ^tat kutn. 

(Steinitz,OVE 1,162) ’(kas sa tead,) kust sel

list meest otsima peab: (linna)ääre majade kes

kel ( t) ’



£1

w5š lüya ^oti mjsl wpt kutn wa^>Ks9 mn. 

(Steinitz,CVE 1,54) ’kuidagimoodi roomasime 

(me kaks) tuules /=tuule keskel/ wošlu^i’ 

ma kašlem ju^lam ju^gt kutn. (Redei, 1,00,76 ) 

’ma otsin oma vibu puude vahel(t)’

ma torfrn kutn Jm^sl^m. (Redei, 1100,76) ’ma is

tun murul /=muru keskel/’

’(kellegi) hui, as, seas’

(sõ.)

(Mu. )

Си.)

b)

(Šer.) ИЛЬрехнт кутнИ, ар пионер ус. (ЖЬоыикоЪ,101) 

’laste hulgas olixpalju pioneere’

(Kaz.) /iiw kute/in sar-yg wgs. (Seilenthal) ’nende 

hulgas oli šamaan’

(kaz. ) m о л t a n'? t Mut'dn ar šepan wgs. (Redei, 

^01,52) ’21Ю/1 tan’ ide /- vn. UioujaHob / hul

gas oli palju samaane’

(Kaz. ) Кослигеской кораЛ^ ка^инаин арглтти näma 

арс(лр boem b^ctitm, си кутн Стре«ска па Белка 

нэпеп альпннн . (FvcckaA, 151) ’kosmoselaeva 

kabiinis olid kontrolliks mitmesugused loo

mad, muuhulgas /= selle seas/ Strelka ja 

Belka nimelised koerad’

(SÕ.) mii? kutn ^i kem^n i £u sasilijl. (Steinitz, 

OVE 1,60) ’rahva seas siis üht meest kuuldakse’ 

c) ajamäärusena

(Sõ.) iniolti jetn ojsar imi jajtal kutn ni5jp}r 

£õta ujtantfrs. (Steinitz ,OVb 1,155) > ühel 

õhtul, kui rebaseeit ringi käis, leidis ta 

karukoopa /=karu maja/’



(sakr.) jontteu kutna (Papay,CLCy,14) ’sel ajal, 

kui me mängime’

(sakr.) sidi ampstem kutetn° (Papay, OPG-y, 251.254) 

’sel ajal ,kui ma niimoodi istun’

2.5*  Koos postpositsiooniga елЧ1 on moodustu

nud liitpostpositsioon tähendusega ’vahelt, kes

kelt läbi’: 

(Sõ.) nai lu leluni wet lolpi karmas kut eltiA /Lv   A    
ajltaje riik si ruwl^s. (Steinitz,oVE 1,78) 

’nelja mehega mehitatud viiekordne paat 

ujus pajude vahelt lähi aeglaselt alla

voolu’

(SÕ.) t'5 t' i po^( mir kut elti lu)( ojpari kar

teli teln wulet lzepa moryasl. (Steinitz,   о   . к g
OVE 1,58) ’^oti poeg tungib (jõevana)vaimu 

rebasenahkade kimbuga rahva keskelt läbi 

põhjapõtrade lähedale’

5. Postpositsioon kutn esineb ka lõunahandis: 

kutna ’zwischen, mitten’: tedot tedeu ädama ver kut

na ’me sööme oma einet inimveret a /=inimvere keskel/ 

11:52; aua tldei^ tonjf kutna jaYtan, aua tideij menk 

kutna jaYtan ’kas sa lähed elavasse vaimu, või /=kas/ 

elavasse kuradisse’II:58,175 (Patkanow-Fuchs,LFSO, 

107-108) ja idahandis: kemä ’xte^y (ky^a?)’, кёшн>

ead па^Кэл Kömä НУ^, (И.^иэлоэл ’ta laskub niroi abaluu

' , ‘ «toppH - ЦОрЭм с M

kyvt^dA ’selle suure puu ji ürte vahelt hüppas kärp

’vUenc^y \ , кёшёу' у (omky^а?^оку^а?)’: 
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välja’ (fBe редкий , Я - > 75 •

Ka mitmetes teistes soome-ugri keeltes on sõ

na tähendusega ’^eskmine , kesk—' arenenud postposit

siooniks, näit, mns ( xalp) xalt, xalngl, u-

Haxoba. СС5.Я, 36-44), ung (köz?) között,közül,köze , 

kS (kost?») kostin, kostid jt. (Redei,Postpositionen, 

118-124), udm (kusi,p>) kuspin, kuspis jt. (Tiedei, 

1ostpositionen,119), mr(kokla^) koklašte,koklaš^jt., 

ci>) keskellä jt., vdj ( = si^) tšehsi .),

(Äris te , VKG, 119) , ee (kesk>) kesk (prep. ),keskele jt. 

(Wiedemann,Gramm.,551-552).



Эо

lakka

1.Postpositsioon Ser. lakka, Sõ. lakki on 

vastavalt latiivne (-a). ja translatiivne (-i) vorm 

sõnast laxk oi. laG9t (DK), DT losk, Iii. lak, 7az.
Z. *■  < <

lakc’rengas, ympyrä, piiri / ring, kreis (KT,471ab).

2. Postpositsioon lakka esineb tähenduses ’üm

ber, ringi’:

(Šer. ) wqš lakka mo^tma-ste . (Steinitz,OVL 1,245)

’ta jooksis ümber linna’
) _ — _ — > ! / 

(Sc. ) sai ta ma süllani manem lakki tallijaln, salta 
4 Л ____ V_________  4 2____ _______ о и___

nin ma £onem lipija lorjatnl (Steinitz,OVE 1,142) 

’siis mu sooled tõmmatakse ümber minu (ja) 

ronitakse minu kõhtu sisse’

5. Võime tuua näiteid analoogilisest arengust mit

metes keeltes, kus sõna tähendusega ’ring’ on arene

nud postpositsiooniks: mns lakwa, la^wä (<. lakw,lax 

(B^dei,Postpositionen,138;CaÜHaxoba,CCGP| puudub) , 

ung körött,körül,köre (tkör) , kS geger,gegerin ( z. ge- 

ger) , sm ympäri, ympärillä,ympärille (< ympyrä) , 

ee ümber,ümbert ^ impäri) ( /ied ., Gramm. , 565->69) •

Analoogiline on areng olnud ka mõnede ido-euroopa 

prepositsioonide puhul: ingl round (< round), vn okouo 

(slaavi kolO ).
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Л ipi ja rv /lipi jn .о

1. Postpositsioon Šer. tipija^tip^na, Kaz. 

/lipija<v ipi jn, Sõ. lipija^lipijn ,'u. lipijn, 

0. libina, PB lioija,4ipija, Ahi. lipina on tu

lenenud sõnast tiBS (BP) ’ontto, sisäpuoli (esim. 

astian) / höhlung, innenseite (z.b. eines gefässes)’... 

Ii. tip£C, tips6 ’astia, laatikko (коротка); sisus, 
z_________ ...

säämi (huoneen, nartan, veneen ym. ) / gefäss, schah- 

tel; inneres (eines Pauses, einer narte, eines boo

tes usvv. ) ’ , Kaz. 41*11  ’astia; sisus, saami (huoneen 

ym. ) / gefäss; inneres (des hauses usw.)’,C. libi 

’id.^ (KT,1079b-1080a). Postpositsioonina kasuta

takse antud sõna latiivi (-a) ja lokatiivi (-na,-n) 

vormi.

2.1. Postpositsioon Aipija esineb kohamäärus- 

likes konstruktsioonide,., tähenduses ’ sisse ’ :

tes, pšdni ji

(S teinitz,OVb 1,303) ’ta sõi oma kalad ära, 

supi /=kuuma vee/ jättis katla sisse alles’ 

(kaz.) yot-šaš por-wftš ew^t õ^x^p j a 1 a n

i к 1 XDt /iipija pitgs. ( i/dei, 1ICT , 74) ’maja 

tagakülje puuraugu kaudu kukkus kolmepäine 

j^alan-vanake majja sisse’

.) ruÄ Aaras Aipija ponal (Seilenthal) ’pane

1^кэ t put tipija Yijs?tte.

leib kasti sisse’



(Faz.) Хгшпедб ни.Хмл книга utkad ЛпиА пен»с. 

(Русская,59) ’õpetaja pani kaheksa raama

tut kappi’

(Sõ.) ikel kärti Yala juX lipija potsa. (Steinitz, 
____  _____  21 ____ ________ _____
OVE 1,164) ’ta mees pannefe^e raudse kirstu 

/= surmapuu/ sisse’

(So.) mai muw lot lioija potsa. (Steinitz,OVE I, __Z\   _2    —-— ---------
165) ’ta pandi sügavasse maa-auku’

(Sõ.) e^Lta lin misn lipija loksun. (Steinitz, 

OVE 1,144) ’siis roomasid nad (kaks) oma 

lehma kõhtu’

(SÕ.) lanti anem lipija paw^ttem takli yun jilam!

(Steinitz,OVE 1,71) ’ma tulen otsekohe, ilma 

et ma oleksin jõudnud oma supikausi sisse’ 

(Sõ. ) lijar} lanki palat yu jinki umpi lipija lu- 

jpt esl^mt^s. (Steinitz,OVE 1,98) ’sabaga 

orava kõrgune mees lasi sõrmuse veenõu sisse 

kukkuda’

2.2. postpositsioon /lipijn esineb kohamiärus- 

likes konstruktsioonides tähenduses ’sees’;

(Šer. ) til9s ^anšep jeli?i£ yõt tipena, /atl ^anšep 

je..L?j| jf5t tipena! (Steinitz,OVE 1,301) ’sinu 

kuukirjalises pühas majas, päikesekirjalises 

pühas majas’

(5er. 1 utap tipana ker^Vt^tat käša j j äR še^ct9 i 

kat ^u jitat sas^t. (Steinitz,OVE 1,255)

’sel ajal kui ta telgis v hkreb, kuule b ta 

kahe ühel ajal kasvanud mehe tulekut’
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(Kaz.) put lipinb hut vat. (иошейнш^, Ofl , 215) ’ pajas 

on kala’

(Kaz.) wgnta jar^ti wer änto jir^-yu/t, wgn-woj

Kot /lipi jd n we/i раздай ti. (Redei,ilCT ,78)

’ei tohi veekalu ja metsloomi maja sees püüda’ 

(Kaz.) )(Dt xipijgn tur-szj sasas. (Redei, i.OT, 64)

’maja sees oli kõnet kuulda’

(Kaz. ) uka-sgpije ifint /fipij^n siti si 

^žfs^s. (R^dei ,1 ОТ, 52) ’uka-SQpi1kene jäi 

niiviisi seljakotti’

(Laz.) klass Aipijn pasan pa partajt wg/)/i^t. (Sei- 

lenthal) ’klassis on laud ja koolipingid’

(Sõ. ) j[or lipijn pP P^ti P°™ mo^ti por>tl?li.

(Steinitz,OVE 1,157-138) ’laevalae all /=sees/ 

puuris ta paadi põhja puuriga läbi’

(SÕ. ) si läp^t pus touanai^ pt lipijn ij iki ui .

(Steinitz,ОКЕ 1,155) ’selles seitsmekordsete 

tuiskudega majas elas üks vanake’

(Sõ. ) ^uw muj wan usipn misn pn lipijn - о j n 

üjatla? (Steinitz,OVE 1,144) ’lühidalt või 
-t pikalt olid nad oma lehma kolus - lies teab?’

( lõ.) lap^t puš toman? lipijn i pird- iki

õrnas!. (^teinitz,CVT 1,156) ’seitsmekordsete 

lukkudega maja sees istub üks vana vanake’ 

(3õ.) рт lipijn in joy j$pl j an kel^t jfolija šop- 

1 ewdil^sli. (Steinitz,OVE 1,157) ’laevalae 

all /=sees/ lõikas ta nüüd meeste vibunöõrid

kõik katki’



(So.) old nn wOŠ lipijn kašsa, salta wõš wut pe"l 
Lo _____  __o 4  .... ............. ......

l?kn kasti pitsa. (Steinitz,OVE I,162)’alul 
2____ о А .

otsiti linna sees, seejärel linna serval ha

kati otsima’ 1

1. > xotnan lipijn ar tfojat, (Redei, CC,75) ai 
J L о   J_  
majas (on) palju inimesi’

2.5  koos postpositsiooniga елЧ1 on moodustu

nud liitpostpositsioon tähendusega ’all (prolat.)’: 

(Sõ.) wDjlan turn vasmel inuwn muw lip elti wus  _ _  ___ о ____ ____ _____ ___  
wersfrt; muw lip ehti jo|i jiti wuttsil^t.

*

(Steinitz,OVE 1,157) ’sinu loomad on seal 

maal, kulu nad on jäänud, maa all augu tei

nud; maa all kavatsevad nad koju tulla’

3. Vastav postpositsioon esineb ka lounahan- 

dis: tegpena, tepena tegpeja,tepeja, tegpega,: vaga- 

tfot tegpena ’metalse maja sees’11:34; voš tegpega 

linna (iil.)’II:28,86 (Patkanow-Puc . .17);

tibeja (tibea),Surg. tigbija’(hat.) in (hinein)’, 

tibena, Surg. tigbina ’(Loe.) in, drin’, tib^Lwet, 

Surg. tigbijeux, tigbiji ’van innen (aus dem Innern)’ 

(Castren,VOS' ,68).

Teisteski soome-ugri keeltes on sõna tähendusega 

’sisemus’ arenenud postpositsiooniks, näit, mns (ki- 

(tor ’sisu, ncu, viinapudel’ ) kT/brt, k^rn, к^З? r- 

nfrl (^auHaxoba,CC A,44-5C), kS (pels-,pevs- ^-)peystin, 

pcvstgs jt. (Redei,Postpositionen, 128-131), (pitš^) 

pitškgn jt. (Redei,Postpositionen,131-155), sm ( sisä»>) 

sisäi.n jt., ee ( sisi-/> sisse jt.( 'telemann, ramm., 

364-565j_.
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дера ^-Xepn

1. Postpositsioon Kaz. лера Лepn, SÕ. jepa 
____  ___ о ______

on tulenenud sõnast tepc, tzepc (1<i. ) ,1-laz. Л £4pC ’lahi-, 

vieri- / nähe, nachbar- ’ (KT,1118b).

2.1. Postpositsiuo-i Л ;nau oha-

maäruslikes Konstruktsioonides tähenduses ’lähedale, 

juurde’: 

(Kaz.) aj ewije, raa л^реша juwa! (Seilenthal) 

’väike tüdrukuke, tule minu juurde’ 
/ w

(So. ) V □ V i po^f mir kut elti ly.^ oysari kar teli 

teln v/ulet 1'epa morssi. (oteinitz, CVL 1,58) 

’ t'oifi poeg tungib ( joevana) vaimu rebasena!-- 

kade kimbuga läbi rahva põtradele lähedale’

(SÕ. ) Jforsm so)f2t ;ol jo^anyr^ iki lzõpa i oy n 

potsaj^t. (Steinitz, E#59) ’nülitud na- 

haa pandi kõik joevana 1 õhedale pead ühes 

suunas /=dhes p^as/-’

2.2. 1 ostoositsioon лерп esineo kohamaarusilmes ■ о
konstruktsioonides tähenduses ’lähedal’:

z.) ли11 лерелп frtgr wg^. (Seilenthal) ’tema 

läl edal on traktor’

( • ... . Vy -r ..3V šo /q i^yi- (

’rebaselarmi /=rebaselinna/ lähedal (on) 

kalmistu /=mure koht/>
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1 .Postpositsioon SÕ. müšn, 0. mosa, inoza , V О
РБ mošna on arvatavasti tulenenud sõnast mfrš (Dl )

’tuki, kannatuspatsas, no^nopa / stütze, stützpfei- 

ler’; Kaz. võtmas ’kodan pystyseiväs (kannattavat /<.____A •
orsia) / (die horizontalen hölzer tragende) aufrechts-

stehende stange irn zelt’, C. mps ’pönkkä,tuki’ (KT,549ab).

Vastav postpositsioon võib olla ka laen mansi

keelest,vrd. mns mäjfas (*ta°c)  pa^u’,mis

omakorda on laen sürjakomist:mogis (Cauwaxoba,GCbi5|, 

160-162; hunkacsi,V^y,215 mas ’bis,wegen’).

2 . Postpositsioon mušn esineb järgmistes tähen

dustes :

b) ’(kellegi, millegi) jaoks’

(Sõ.7 mati ot at ki tajlan, luw müš?ln ei sSjen

ёгуа, luw sal^tti wer at tajll (Steinitz,С7Б 1, 

68) ’kui sul pole mitte midagi, (siis) tema 

jaoks tõmba (ka) oma püksid maha, tal pole 

kaastunnet’

(sakr.) ma mošemna (Papay,0KGy,161) ’minu jaoks’ 

b)temporaaladverbiaalses

(0.) m& iot^ tt»m-mosa (Papay ,kükyt ,^mAVIl,U6 )

’minи t agas i tuiekuni’

(sakr.) ant fcsalten mošna (P^pay,OhGy,161) ’sel ajal,

kui meid sisse ei lastud’



31-

пю:Г$л a*  iac

1. Postpositsioon Kaz. moi/^ла- ia$ mo^/tta^i 

on tulenenud sõnast ma£?t (DM), Tr j. та£э/1  V. Vj. 

nrp^§lC ’keha,piiri, ympyrä; kehässä kulkeva, kaar- 

tava tie; (joen) jnutka; ympäristö / kreis, rundung; 

im kreis gehender, gewunderer weg; bienung (eines 

flusses); umgebung’ (KT,511 b),i.i. , Kaz.

*

KO^/1- , 0. mp^31t- ’sich drehen,kreisen’ (Karja- 

lainen, 0L,48).

Handi sõna võib seostada järgmiste sõnadega su

gulaskeeltest: nins moi^hel- ’encircle’ / kS meg ’beg 

(of a river)/ u^.m mog ’a place that is situated be

hind me or aside’ / Ip moag^e ’bent object’ / ? sm 

maki (Fuchs,FUF XVI,2CC; Collinder,FUV.99• Viimases 

puudub handi vaste.).

2. Antud postpositsioon esineb tähenduses kim

ber’ :

(Kaz.) Aör inoi^/iži*  iac (bT. 511b) ’ümber järve’

(Kaz.) iou по’.ГЗла*  iac 1апкс3л (KT, 511b) ’ümber maailma 
’ ŽAZ. _____ 2 __

käib ’

(Kaz.) mo'jp/} tä^i (KT, 512b) ’ümber’

5. Postpositsioon mo^^/ia'ia6 esineb ka lõunahan- 

dis: ina^ta ’nerum’ ^udem kes ot ma^ta saii^et ’kolm 

korda käis ta ümber ma ja’1-l :14C; tuat uiaYta ettidet 

’enda ümber vaatas’ 11:48 (Patkanow-Fuchs,LFSÜ,109);
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ma^ta ’um, herum’ (Castr^n, VCS" , 67).

Handi postpositsiooniga on etümoloogilises vas

tavuses mansi postpositsioon mu^laxi (СаинахоЪа, CCLJf, 

1- ~!•••'■ / • "A/ouCL-^a. CÕLk.VUA--
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то у tl

1. Postpositsiooni Šer. mu^td , Kaz. mo^ti,

SÕ. mo^ti, PB moyti päritolu on ebaselge.

2. Postpositsioon moyti esineb järgmistes tähendus

tes :

a) ’läbi’

(Kaz.) пол mojpar moyti mants. (Seilenthal) ’kuul läks 

läbi karu’

(aer. ) Ду/п пашЛад унш uyxmtt uca хатл u*ap  ^аисуЬ. (Ku- 

bomukob,101) ’me laksime läbi pimeda metsa ter

ve päev’

b) ’mööda’

(Kaz.) Дин дехтэолна Ьулэ^ эх(гел näcma даннс. (pycckaft, 

86) ’podranarta sõitis kiiresti meist mööda’

c) ’ iil e ’

(Sõ.) in o^sari kar tellal wuli sapal mo^ti äle- 

milli. (Steinitz,OVE 1,58) ’nüüd tõstab ta oma 
--------- po/^v 
rebasenahakimbu (põdra kaelale /=üle põhjapõdra

kaela/’

5. Postpositsioon moyti esineb ka lounahandis:

movta, mujfta ’durch, Lindurch’: tüvet mo^ta vetmet 

togotai, vetmet moyta tüvet t'ogotai ’läbi ta luude

üdi oli näha, läbi ta üdi luud olid näha’ 11:176;
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teragivet mo^ta tukõt ’ta lendad akna kaudu (majja) 

II:118(Patkanow-Fuchs,LFS0,lC9); moxta, Surg. inugda 

’durch’ (Castr£n,VOS" ,6?) ja idahandis : „а.урпк’т.ере^ ’ : 

oo kop^uukujo^ xty^r.iG< кёрэ лс^ншё. лшсЪак ’aga 

läbi Korliki peab jalgsi minema’ (fw*epeuikuH ,Cflk^l 1, 74).
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mar

1. Postpositsioon Ser. mar9 , Kaz. mar on handi 

sona тэг (DP),... hi. mars6, Kaz. mar,  0. nrpr( ’aika, 
  A • A 

*

kausi / zeit, zeitraum’ (KT,553b-554a) põhivormis.

2. Postpositsiooni mar kasutatakse temporaalad- 

verbiaalsetes konstruktsioonides tähenduses ’jooksul, 

ajal’:

(Šer. ) aseni tuw utmat шага jii^k hut unt woj wetpas- 

t'dinan ut^s. (Steinitz,OG-C,81)’mu isa käis oma 

veekalu (ja) metsloomi jahtimas’ 

mynt -Wap Ama pymcumfrim. (Xubomu- 

lapsed puhkasid suve jooksul

vejbna j il (Uzmeünui^, 0^ , 214)

’karu muutub suve jooksul rasvaseks’

(laz.) kat ^at/| шаг /luw ila/) jernas jonts. (SeilenthaJ) 

’kahe päeva jooksul Õmbles ta neli särki’

jo/1 n Dinussuw. (Seilenthal) 

vihma, istusime kodus’ 

р9-питпж пшпхещ. (русская.70)

’suve ajal ma hakkan töötama kolhoosis’

95) ’nädala jooksul hakkab meie brigaad noodaga 

püüdma’

eluaja jooksul 

(Šer. ) vlt Hi НАЬрелипуЪ 

kob,101) ’meie 

hästi’

(Kaz.) mojpfcr tun mar

< az jer*-  juw^m mär mÜQ 

’niikaua kui sadas
/

мар Aa koj.xo^

(Laz.) Лэ nfrtm 4Ää p л у
Г" "l ' * ( тл 1

dputagaei нопталтбс пшм. (Русская,



toz.

(Kaz. ) Xom xybam Аиу^лдд. <uäp ulu^u neüu ЬаншкС.

(Русская * 156) ’sel ajal ,kui ta mööda шала 

käis, vaatas ta akna poole’

(Kaz.) ma si mar klass ^ansi sdp/^a in/psti wer^t 

(vopro-s^t) ^ass'dm. (Keaei,NOT, öü/52) ’mina 

sel a,jal kirjutan klassitahvlile küsimused’

(Kaz.) mpjpar no vi kawer/ia (nawer-да) jak-pt mar. 

(Redei,NOT,4C) ’karuliha keedetakse karupeiede 

/=tantsumaja/ jooksul’

(Kaz.) ij atgi^ ^at<M mar sorma juwfrm yojat jo/19-n 

ta,lAa. (R^dei,NOT,36( ’surnut peetakse kodus 

üks päev /=ühe hommiku (ja) päeva jooksul/’

5. Postpositsioon mar esineb ka idahandis:

Ui7p(x< ’ ^a, b шегеиие Ьреолени’: mv l-^onix. j‘j ксл-п'э 

?нт amba4 ’selle päeva jooksul ei ütle ta ühtki sõna’ 

(fiTepeimkuh , СДХ5 1,74).



105

numpi j a ~ numpi j n

1. Postpositsioon Ser. nuicpi ja ^nui^pinp, Laz. 

nSmpi ja ^numpi jn, Sc. numpi ja/^ numpi jn on vastavalt

Igtiivne (-a) ja lokatiivne (-nfr,-n) vorm sõnast 

Li. пщтрз , Laz. natmpi, 0. numbi ’ylänuoli; jotakuta
• JZ—_L >_____ '

vanhempi, rikkaampi, arvokkaampi / oberseite; alter, 

reicher, angesehener als jemand’ (KT,568b), mis on 

ugri denominaalse sufiksiga -* *pp3 tuletatud sõnast 

num (BL), Kos. num, Pil. Is. Ts. Kr. num , V. num^ 

Vj. num, VK Vart. likr. 1 j. Tr j. nuin(, Li. ntumc, Kaz.
2__ <__ 

nilmS 0. num ’yli-, ylinen;ylhäinen, taivaallinen / 
>__ £>_
ober-.oben befindlich; hoch, himmelisch’ (KT,56?ab). 

Sona num on ühine obiu. ri ja samojeedi keeltele: 

nms num, numi ’top’;numi~ta^rem ’god of heaven’ // 

neen num ’sky, heaven, air; god’, selk non, nop, nup 

’god’, kam num ’sky, heaven’, koibali, motori, taigi 

num ’.sky, heaven; god’ (Collinder,FUV,42).

2.1. Postpositsioon numpijja esineb järgmistes 

tähendustes:

a) kohamääruslikes konstruktsioonides tähenduses 

’nohale’

(5er.) ^'acirtp xyb июни. иу^пиЛ ихтэ. (Xubomukob, 101) 

’riputa pihlakaeks akna kohale’

(Sõ.) nelal loipm jupijn ^ul?m v aj к e m j a s



^us numpija (Steinitz,OVE 1,91)

’pärast naiste tulekut ronis kolmest me

hest noorim kemjas kalakuivatamislattide 

kohale’

b) ’(kellegi, millegi) üle, suhtes’

(Šer.) šõp ke to^t^r^sot numpija ke päRsaj^m, 

kuran s5"t numpija ke paRsaj^m, sehrpr mew 
 

mä notem jetpija (it?) at kerij3ti (Stei

nitz,OVE 1,252) ’tõesti kui tiivulise saja 

(vaimu) üle ma olen määratud, tõesti kui 

jalgadega saja (vaimu) üle ma olen määratud, 

las (siis) sempgr kivi mu nina ette niimoo

di langeb’

(Šer.) täp?t wes'p9 ^undi'| now?*semna  tojftar^ sõt 

(■Se^-) numpija ke, kur?n sot numpija ke päRsajpm, 

sempr kew mä notem jetpija itj at kerij^tl 
_ 0 __ _

(Steinitz,OVE 1,251) ’kui ma oma heleda isa 

poolt, kes elab aampalkidega ja unkaauguga 

seitsmendas (taevas), olen määratud tiivu-

lise saja (vaimu) üle, olen määratud jal

gadega saja (vaimu) üle, las (siis) semper

kivi niimoodi mu nina ette langeb’ 

(kaz.) sit pata aw л ptsa Agijya,^&n apa SZ)t

v Auh^t . ‘ ,

peeti teda vaimuks, koguni peeti vaimuks 

saja vaimu üle
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2.2. Postpositsioon nÜmpijn esineb kohamää- &
ruslikes konstruktsioonides tähenduses ’kohal’:

(Šer.) Oa.uoJ.emuc. hoiu. нУ*м пин<гс AHixmfrci. /fG-bomukob, ici) 

’lennukid lendavad linna kohal’ -

(Kaz.) lampa pasan numpijn /.o/)s. (Seilenthal) 

’lamp rippus laua kohal’

(Kaz.) k^rt numpijn samo/|*pt  jia . (Seilenthal) 

’küla kohal lendab lennuk’

«) a s о kun m im ) i j n, (-S t e ini t z, . E, õ 3) 
,„A__  -У._____ -2___ o.
’ülalpool mašow’1 küla /=m. Küla kohal/’

3. Lõunahandist on vasted antud postpositsi

oonile ilma sufiksita -pp3 : numen,Surgf ndmen ’(Loe.) 

obenauf, oben, über’, ndmatta, Surg. nohiet^a ’(Abi.) 

von oben’ (Castr^n,70S" ,67)»

Kandi postpositsiooniga on etümoloogilises su

guluses mansi postpositsioonid numfi)-palt, num(i)- 

päln, num( i)-painel (Caunaxoba, 0 JI JH, 73-80).
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ne ran.c
____ Z3

1. Postpositsiooni Kaz. nernnt 0. nerna pärit- 
1Г cc

olu on ebaselge. Postpositsiooni on fikseeritud vaid

kahel juhul Karjalatse sõnaraamatus:

(Kaz.) pa£o nernnc(Kl,628a) ’teiste jaoks, teiste pä 

rast (näit, riietuma, kuigi pole raha).

(C.) ia/fläl nernä (KT,628a) ’sõprade eest, sõprade 

asemel7

Kazomi näites pap) on arvatavasti 

pa У£ ’teise, võõra inimese pärast’.

pa R), sus
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1. Postpositsioon Šer. peta, Kaz. реда, So. 

pela, PB peTa, pell on latiivne vorm sõnast pel 

’Seite’ (Ahlqvist,JOS,119), Ph ре1Эк, PT р91Э-к,. . . 

hi. pel^K^ kaz. psl?kc , C. pels^ ’ouoli, suunta,si

va; puolisko (pituudelleen) / seite, richtung; hali

te (der länge nach)’ (KT,695b-698a), mille vasteteks 

teistes sugulaskeeltes on esitatud järgmised sõnad: 

mns poal ’Fälfte, -Seite, Gegend’ / ung fe'l ’id.’/ 

kS pel, pev, pe. ’eines von eineni paar, Seite’ / udm 

pai ’Seite, Gegend, Eälfte’ / mi- pel,£el ’Seite’/ 

mdE /ei', ; p'fil' ’Seite’; к pele, ... pVl£ ’halb,Eälfte’ / 

? sm pieli; pielos, pielus ’Rand’ / lp bXLle ’side, 

half’ // neen pelle ’Fälfte,Stück’, een fele, ferie jt., 

ngan fealea jt., seik, peler^, kam p^ieu, jt.  

’halb, Seite’ (MSzFgrE,194-196).

2. Postpositsioo . (Ла ssi 

tustes:

a) kohamääruslikes konstruktsioonides tähenduses 

’poole, suunas’

(yrr.) ЛуЪ na oiaM(r<c exaH obtrtm nema. (TKubomulrob, 113) 

’ta läks jälle jõe suudme poole’

(Š( ■ ÕsattiJsat e э ’■ -9T, Vatg у  

šašni3si)t. (Steinitz,OVb 1,263) ’seejärel suud

lesid nad üksteist, embasid (ja) kolme maanurga 
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saunas sammusid’

(So.) no^ lÕ"j»ps^-mn, kat ^u kat ta^a pela šušmas- 

m?n. (Steinitz,OVE 1,69) ’(meie kaks) tõusi

me üles, kaks meest kahe ko^a poole sammu

sime ’

(Sõ.) si kem sein ol^em s^jjm pati pela man$mtas. 

(Steinitz,CVB 1,77-78) ’ niimoodi minu silma- 

nurk liikus jõelõpu poole’

(SÕ.) ješa potremasuw, kat \jp kat ta^a pela 10- 

walmasuw. (Steinitz,CVE 1,79) ’veidi ajasime 

juttu, (seejärel) Kaks paati kahe koha poole 

aerutasid /=aerutasime/’

(SÕ.) käšars luw jüšl pela manl. (Steinitz,OVE I, 
_____t v ° _____ x__
77) ’igaüks lä&eb oma teed /=tee suunas/’ 

b) verbi ’vaatama’ rektsioonina( tähenduses ’poole’)

(uer.) dA пароход пепж baHmc^A. ('Htuboniukob, 102) 

’ma vaatasin laeva’

(Laz.) in pjdA arjk^rmfrs kuia/i рела, /sa/ta uwti ker- 

A$s. (R^dei,hOT,42) ’nüüd mees vaatas oma jal

gu, siis ulguma hakkas /=keeras/

(]az.) yatj pe/^a aAwanta? (Seilenthal) ’ära vaata 

päikesesse /=päiKese poole/

(1 az.) ^Dt ^uwat jammax artn išni ел s. ( si

le nthal) ’mööda maja Käimise ajal vaatas ta 

akna poole’

(Sõ.) Vor lõr pela wantiln. (Steinitz,OVE 1,77)

’sa vaatad Põdrajärve suunas’



с) rääkimist väljendavate verbide rektsioonina 

(Ser. ) tuw sitlna tapat wes'pg ^un??;^ now(a ) ä^et 

peta lopat. (Steinitz,CVn 1,249) ’seejärel 

ta ütles oma heledale isale, kes elab aam- 

palkidega .la unkaauguga seitsmendas (taevas)’ 

(Šer. ) iii5^ ji^-ewg peta lop^t:... (Steinitz,OVb I, 

244) ’mos-niees ütles õele:...’

(Kaz.) ^üw ma рел aimeni дорз. (Seilenthal) ’ta ütles 

mulle’

(Kaz.) /iuw j ЗУ рел i uwg/i . (Seilenthal) ’ta kisab 

inimeste peale’

(Laz. ) /io sek iki дор/i ime/i редi.(Seilenthal) 
_________ _ _______ ______ о___________ _________  

’nirgi-vanamees ütleb oina naisele’

(Eaz. ) jfintar^ imz nawremip/t рел a lÖpj/i . (liedei, 

NOT,54 ) ’seljakotiga eit ütles ta (kahele) 

lapsele’

(So. ) si wer рам jupijn s'iti ultel sa/at opel 
______ ___________ Л_____  ______£_______V_______ A

luw pelajdl pa põtr ^bawus. (Steinitz, 

CVL 1,154-155) ’selle asja lõppemise järel 

(ja) sel ajal ,kui nad niimoodi elasid, võt

tis ta Õde jälle jutuotsa üles’

(SÕ. ) о w p i 1 i p iki poslan jõ\

pela yišgmtijl. (Steinitz,OVE 1,65) ’ovvrolQn’i 
IL____ ____________о /v™~-

pilJLp-vanake hüüab harujoe inimestele’

(SÕ. ) pill p il l si sartfrs, /art?‘s, i e 

keriks. (Steinitz,CVE 1,60) •> pilip-vanake 

niimoodi samaniseeris^"rahva poole pöördus’



uo

(Sõ.) ^a^s^tC-t jelpijn lap^t puš no^li tur^m 

pela uwaltis^t. (Steinitz,OVT 1,59) ’enne 

looma tapmist hüüti seitse korda turs a’i 

poole’

(Sõ.) siti uitan savat misn lin pelajg-n potaRL.  v Л/2.  о  to 
(Steinitz,OVE 1,141) ’sel ajal kui nad nii

moodi elavad, ütleb nende lehm neile (kahele)’ 

(SÕ.) in akar iki luw p^laj^l pot^Rti pitss. (Stei

nitz, OVE 1,145) ’nüüd hakkas koer temaga 

rääkima’

d) verbi ’vihastama’ rektsioonina 

(So. ) nai'i mui| pelajew äi lika^al (Steinitz,OVE I, 

153) ’sa ära vihasta minu peale !’

(Sõ.) o^sar iki likasmal lin pelajsn, orijl i 

kehijl. (Steinitz.CVE 1,145) ’rebase-vanake 
0

vihastas nende peale, urises _1a mõmises’

3. Postpositsioon реда esineb ka lõunahaadis: 

peifa ’zu, gegen, für’ : jiVpogot-peta ankermõt ’ta 

vaatas oma venna poole’ 11:170; unt-peta tfapkot ’ta 

jooksis metsa poole’ 11:145; jiget peta jästet ’ta 

ütles oma isale’ 11:10’6 (Patkanow-Fuchs ,LJ?SO, 112- ' 

115).

Teisteski ugri keeltes on handi sõnatüvega su

guluses olevatest sõnatüvedest vastavad postposit

sioonid: mns (pai? ) palt (CauHaxoba,CCT'\A, 137-139), 

ung (fel7) fele, fel^l.
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рад a

1. Postpositsioon Šer. pita, Kaz. piha, Sõ. 

pila, piin, Ги. niin, РЕ nilna on tulenenud sõnast    о О 
'pit 11, . pTD> t, . pll, .рад,

0. pil ’toveri; puoliso / kamerad; gatte’ (KT,779a)*  

Serkali, kazcmi ja osalt sonja murdes kasutatakse 

postpositsioonina latiivset vormi (-a), muži murdes, 

sakraalsetes tekstides ,1a odalt sonja murdes aga 

lokatiivset vormi (-n,-na). _o

2 • po s 11 i p j-A v it a t ? ik s e ко mi ta

ti ivse s £unkt sioonis:

(Šer.) и ja ik J. atap boxcap н

xvpam (Mzubomukob, 115) 1 noormees

käis oma koeraga terve päev rebase jälge 

mööda’

(Še i .) LMl i 91 с цлколал Аланис. (Wu ,

102) ’ema läks oma tütrega kooli’

(laz.) wei^-jf(^ auw mtra/l рлд a porija /lesatij^Ati 

itA^t. ' . 4) ’ peigmees hakkas

oma /=tema/ perega pulmadeks valmistuma’

(laz.) ar o)fQ p j а*  1 a n iket рада j^r kanši ma

. n?s. (nedei,i.Cj. ,36) ’mitmepäise jala..l-vano-

nese6a läns jõudu proovima /=otsima/>



itl.

(Kaz.) articem д- !лепп woša jai^j^s. (Seilenthal) 

’mu ema sõitis nendega linna’

. uja пап ли . Vi л д9п‘? (Seilenthal) 

’miks sa lähed temaga?’

(SÕ.) salta ži wer pargin lupiin luw imel pilaH __ г Л. v о 
.lelli ülti pit^s. (Steinitz,OVE I,163)’siis, 

kui see asi lõppenud oli, hakkas ta oma nai

sega edasi elama’

(SÕ.) к a j imel piin iS'japsann, poi werti lat- 
_____ _ ____  ___ ® __ ________ _k____ _____  _A.
sfrim. (Steinitz,OVE 1,101) ’ka^ koos oma 

naisega tousid üles (ja) laksid kalatõket 

tegema’

(SÕ.) yoj /ujein jj^l piin juwatmal. (Steinitz, 

OVE 1,78) ’mõned olid visanud vibud koos ra

haga’

. ) sana jay poslaij jay piin ka slat. ei-

nitz,CVL 1,64) ’SÕn^a inimesed võistlevad 

harujõe inimestega’

(ilu.) ma*  yass^m apsem piin. (Hedei,MCO,81) ’ma 

jäin oma noorema vennaga’

. ) aa  utn pil-jfujem piin jaylam. (Redei,10C,7 , 

’ i.ia jalutan metsas oma sõbraga’

*

3. Sõna tähendusega ’sõber’ o. arenenud komi—

tatiivseks postposi (jurt^)

jot (Саинaxoba,00. 4,121-124).



panna л 

4. Postpositsioon Ki. panna, Šer. panna on 
1A£K__ ' л

lokatiivne vorm (-na) sõnast pgnt, pl. panust (DN), 

Ko/š. Pii. Tš. Kr. pgnt, Ui. Kaz. pantf ’tie, jäljet____ \<C-C
/ weg, spuren ’ (KT , 712ab) .Postpositsiooni tüve-t 

tuleb esile possessiivsufiksiga vormis: ma pantai^em 

’nit mir’ (Steinitz,OGC,152).

2. Postpositsioon panna esineb komitatiivses tä

henduses :

(Ni.) £u panna manta (KT,712a) ’mehele minna /=mehega 

minna/’ ‘

(Šer.j nan ji^-po^tan panna kew semp» tapst uR, 

kew senrpa ^ut uR õrnast? wõsa mo.jtgta mana tn J

(Steinitz,OVE 1,255) ’sina mine oma vendadega 

seitsme kivisilmse kangelase, kuue kivisilmse 

kangelase linna’ 
, V s #— /
(Ser. ) pojftam panna pa pn pelgxa tas tinijta manatnl 

^Steinitz.OVE 1,259) ’koos minu poegadega min

ge teise tsaari poole nähku müüma’

(Šer. ) ji^-po^gt jo^ taigas, v/erpt panna wusa wertai^n.

(Steinitz,OVE 1.255) ’ta vend sisenes,Õemehele 

ütles tere /=Õemehega tere tegi/’

(Šer.) mana tur^m pannal (Steinitz,CVE 1,255) > • 'Л -U-*  -1- -L1 Lv

turg nii, ai ’



(Šer.) ^õt^ptam parma tes^tata, putem parma tesate. 

tajmem panna tesate: (Steinitz,OVE 1,303) 

’anna kaasa mu noodad, anna kaasa mu pada, 

anna kaasa mu kirves’

(Šer.) po^gt parma wut mar^arpi. (Steinitz,OVE 1,240)

’oma põegadega läheb (isa) kaldale’



рш^Эла ршул п 
о

1. Postpositsioon Зег. purata/v pui^gtna , Laz. pTdp- 

ла ~рш|ЭЛп, So. pui|la ,11и. purgin on vastavalt latiiv- 

ne (-a) ja lokatiivne (-пэ,-п) vorm sõnast ponH (il ), O l >
Koš. pcn^-yt,... li. pjor^a-t, Kaz. por^A , 0. pSiyl ’ si- 

vu, kylki. vieri / seite, flanke , rand ’ (Kl1,687a-688a).

2.1. Postpositsioon ршрла esin . со e näärusli- 

kes konstruktsioonides tähenduses ’äärde, veerde’: 

(Šer.) ow ^õnpr^a žui^al purata tõtas. (Steinitz,

OVE 1,275) ’ta asetus ukse kõrvale kolde äär

de’

(SÖ. ) vuw muj wän matsfrt, t/агэ s pui^la jo^gtstt. 

(Steinitz,OVE 1,146) ’pikalt või lühidalt 

läksid nad (ja) jõudsid mere äärde’

2.2. Postpositsioon ршрлп esineb kohama rusli- 

kes konstruktsioonides tähenduses ’ääres; juures’: 

(Kaz. ) £uv pur^Eblnb loi^hembm huri. (Штейнии^, Ofl, 214) 

’tema juures (on) lõhkine küna’

( t mur^ Auw рш^лел n jm^ssuw. (St ’

tume tema kõrval’

(Kaz. ) leksitti ^ot puy/m ^t jt/iap ^ot wers^t. 

(Seilenthal) ’haigla kõrval ehitati kuus uut 

maja’ 
1 • 1 > )(1 az. ' -lyb HJKiu.yirt.a, xom ny^in-vtH лольл<х.^ (и-м . (^усскаД,
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103) ’tema kaks Õnge seisavad maja ääres’ 

(Kaz. ) Г :iu-Wt au bypmGtiu.uk xomfrte nyy(rul< иАЪредиет 

emncfrim. (русская,166) ’tänaval mängivad lap

sukesed väikese punaka maja juures’

(l u. ) ap purgin a oni^sl. (Eedei,N0C,76) ’koera 

kõrval on /=istub/ kauss’

3» Vastav postpositsioon esineb ka lõunahandis:

pudeda ’zu’: ^eidegedat pui^eda ju^tot ’ta tuli oma

onude juurde’II:20 (Patkanow-Fuchs,LFSC,114); punada,

Surg. ponad'a ’(Dat.) neben, neberüiin’; punatna, Surg.

porjaYna ’bei, nebenan’; punadlwet, burg, pona^eux, 

por^aYi ’neben’ (Castren, VOS'" , 68 ); (Dll) iu£ pSrptnfr

’puu juures’; jfat pjo^atns ’ oma isa juures’; tau

or^9tn$ ut ’ta on abielus /=elab mehe juures/’

(KT,68?a) ja idahandis: neyua ’boj-Xe (ky^a?)’, поедал-

м? ’bo'jue (^e?)’: ним? сэ^и. пут иок

’naine viskas savipaja tee äärde’,’Л1 

ne^a рэкдти 

i^KvL?c пеерднэ

ämuoAHäjA ’ma mängin üksinda onni juures’ (4Гереи*кин,

ОДХЯ 1,75).

Võime tuua näiteid teistestki soome-ugri keel

test, kus sõna tähendusega ’äär’ on arenenud post

positsiooniks, näit, mns (pox> ) poxat, põxan, põxa- 

n»l (Оаинахооа, CGL J^, 59-63), kS (dor?) dorin jt. 

(Bedei,Postpositionen,50-62), ( bok > ) bokin jt. 

(Redei,Postpositionen, 79-80), mdE ( &k >) cfokac, 

<fokaco, (fokacmo , sm (ääri > ) ääreen jt., (vieri>)

bypmGtiu.uk


viereen jt., vdj (serva? ) serva, serväzä (Ariste,

VKG,12O), ee (äär^r) äärde,ääre jt. (.7ie de mann, Gramm 

546), (veer?) veere, veerde jt- ( Ziedemann, Gramm., 

571)« Täiendavalt vaata ka Von^i^a ^^on^.^n .
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рога,jn

1. Postpositsioon Kaz. porajn on lokatiivne О
vorm (-n) sõnast рога*  (DN), äi. p^raf Kaz. pora^, 

°  * л

0. p*pra  ’aika/zeit’ (ZT,723a), mis on < vn пора 

’aeg, periood’.

2. Postpositsiooni porajn kasutatakse temporaal- 

adverbiaalses tähenduses:

(kaz. ) ma manmem porajn naa kašan wpsn,iSeilenthal) 

’minu äramineku ajal sa olid haige’

(Kaz.) E^rta jo^atmcA porajn /)a/iisti jo^t ewa^t ij 

wensa. (Seilenthal) ’nende külla tuleku 

ajal üks sõdur tapeti’

(Kaz.) we/iti jo^ nik jo^tme/i porajn asem Уорп 

D.119S/I . (Seilenthal) ’kalurite vee äärde tule

ku ajal mu isa istus paadis’

(Kaz.) j/Tuo*oo|>eu  АлексееЪиг хэ/еилгА^ длолтас ол хон па 

серас ex Ъ^лем пораии Ъ^с. (русскаА,152) ’Ti

mofei Aleksejevitš elas rohkem xui 30 aastat

tsaari ja kaupmeeste elu ajal’

(i x a z. / Лемин грая пе-раин лум ыеатр^та

Ъамкути АхлуЪ. (ГусскаД,220) ’Leningradis õp

pimise ajal те lähe е sageli teatrisse’

:. Analoogiliselt handi keelega on ka mansi 

keeles moodustunud postpositsioon porat ( <pora) 

(СаинахоЪа. COL. Jl, 162-163).



pOS9 n

1. Postpositsioon Kaz. posgn on lokatiivne 

vorm (-an) sõnast paxs (DN), Koš..Ts. pšs,...Ni. pns, 

i az. pos, 0. pas ’merkki, nimikirjain / zeichen,ini

tiate’ (KT,738b-739a),mis on handi keeles, täpsemini 

obiugri keeltes laen nomi keelest (Toivonen,PUP XXXII, 

53) •

2. Postpositsioon pOs^n esineb tahenduses ’põh

jal, alusel’:

(Kaz.) Aiw potar розэ-п jo^A i-potar cs $t. (Redei,lTOT, 50) 

’nad vastasid jutustuse põhjal’

(Kaz.) pr pos^n pot^r wersaw. (Hedei.IMOT, 50) ’pildi 

alusel vestlesime /=juttu tegime/’

(Kaz.) nawremtt ^on лйг|7Ьтел jetcšas, pot?r pas^n

j ojc Pi-p^ta-Ai pitsat. (Hedei,NOT , 52) ’kui lap

sed oma lugemisega valmis (said), (siis) nad 

hakkasid jutu põhjal vastama’



лЪо

pata

л • 1 о s tp о s 1 и s io on Ser. pata, Kaz • paua, 

pata on latiivile võru sõnast pgDs (Di,), Dl pa*D3,  

Koš. Fil. Ts. pSDB, Kr. pa-t^, V. pgt3,Vj. patä,
\ ~ \ ", \ - V,

VK pdtä, Likr. p9t9, lj. P3t3 , Tr j. p5t^, i. pat3,

Kaz. pati, 0. PDdi ’põhja, ано / boden’ (2 "J, 763b- 
Л7< * * ' 0

764a).

2. Postpositsioon pata esineb kausaal-finaal- 

adverbiaalsetes konstruktsioonides tähenduses ’pärast, 

jaoks’ :

(Šer. ) tuvi muj nata an jai£iijt9s? (Steinitz , CGC , 

81) ’mispärast ta ei käinud?’

(Šer.) tuw szit pata nuša huja us . (Steinitz, CGO ,81) 

’sellepärast oli ta vaene mees’

(Šer.) jtilajiA книга иуигшипсбх. пала хаиил^ам. (Vtubomu- 

kob,102) ’see raamat on kirjutatud lugemise 

jaoks’ .

(Šer.) ji/ouniHp nama exmtnc. (Pttubomukob, 1G2)

’ta tuli karu pärast’

(Kaz.) ' marti sesija рб'пда ji/i9p no^fi oit; pata, at 

uAi-porti-w-gj^n jama Aesi*.  (Redei,NOT,50) 

’raudsete lõksu sisse pannakse värsket liha

sellepärast, et hunt selle hästi ära sooks’



(Kaz.) ŠDwr^t pata wg/MQt aj kart*  seset, lepket, 

woysar^t pata wons^k kart^ seset. (Kedei, 

LOT,50) ’jäneste jaoks on väikesed raudsed 

loksud, polaarrebaste, rebaste jaoks on suu

remad raudsed lõksud’

(Kaz.) wu/i^t piriAQt pOri pata. (R^dei,NOT,44) 

’nad valivad pohjapotru pulmade jaoks’

(kaz.) j^n mati jasa талэ t, šoši joy (аг^кел , ase/), 

s'at'jsase/i ) ptftgr <‘/i? t, iniYj tg?) merine pan^n: 

muj-kem wu/ti, muj arat põrinas, muj-kem say , 

muj-kem moA>psi wei^-^gj^/i pa*ta  pa auw rptna 

jo/fABA pata. (Redei,ГСТ,49) ’kui jaatav sõ

na antakse, (siis) maja inimesed ( ta , 

isa, vanaisa ) ütlevad, mida pruut võtab 

kaas a. kuiiiii t u põhjapõtra, kui palju maja—

kuimitu sahhi, kuimitu malitsat

peigmehe jaoks ja tema sugulaste jaoks’
, , чУ 1 ' I V

... karas jakat. sit pata karsa a/is^Ai,
V v Lz !Yon jakti у soma /iD/iman jak^/j (Redei,NOT,

40) ’...kõrged tantsud. Sellej

nimetatakse,

.eit seistes’

(Kaz.)

w(^n<n.

pata л opas Э t weгэnc sž ?t

(R^dei,KCT,54) metshaldjate jaoks

tehakse maju, aitu metsa’

(Kaz.) y^n jiij-^ид anc v/елЭ8ЭА , mir sepan jty ^X^a 

jaiyij?AA9A sar'pata. (Redei, NOT , 52) ’kui 

veekala or p ddmatu, (siis) minnakse eamaa- 



lillide juurde ennustust saama /=enmustuse/ 

jaoks’

(Kaz.) У/1бЛА<а ГЛэаиоЪиа э-с-ам-йимк ар n-зсила^ näma 

Окружной попет сохсниа xäuuca. (Русская,214) 

’Uljana " vanovna kirjutati piima /=rinnaveе/ 

suure lüpsi pärast ringkonna autahvlile’ 

eb ма рфпитта^ näma дойл'эпскйи

ииойл'аск. (РусскаЛ,157) ’meie ema autasustati 

hea töö eest hinnalise kingiga’

(Kaz.) auw tarn poškan pata ^otcjar^wet šojot so^p- 

tfrs. (Seilenthal) ’ta maksis selle püssi eest 

kuuskü mend viis rubla’

( az. ) sMy pa wejt pata muj-ken soy^pti тдзд? (Sei

lenthal) ’kui palju peab maksma sahhi ja 

jalatsite eest?’

(Kaz.) ma joptWm mos nepeka ^(ašti pata. (Seilen

thal) ’ma tulen kirjutamaks muinasjuttu pa

berile ’

5. Postpositsioon pata esineb ka iüahandis: 

питана (i\ib! lokatiivne vorm) ’pa^u’ 

’mispärast’ (fiJepeHcuH, ОД Я 1,75).

Võime esitada näiteid teistestki keeltest, kus 

sõna tähendusega ’põhi’ on arenenud kausaal-finaal- 

$ eks postpositsiooniks, näit. kS (pyd?) idji ?dei, 

1ostpositionen,177-181), sm (perustez) perusteella, 

2 vU.6 p ä UU 112 lil Э ?•

ee ( alus-?-) a/lusel, (pohi-^) põhjal. Lesti ja soome
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postpositsioonid võivad olla tõlkelaenud пааЪег- 

keeltest,vrd. vn из осиоЪе ,sks aus diesem G-runde, 

rts pa orunder j põhjal puudub ka E. J. .«iedemanni 

^raiiiniatikast (//iedemarm, G-ramni., 064) • •



UJt

sa ja^ sa jn 
о

1. Postpositsioon Šer. saja^sajno, Kaz. saja~ 

sajn, SÕ. saja ,PB sajglna on tulenenud sõnast _   о __   _  __ 
•________ **" ____ / - \ - • • C.sai, pl. säiöt kDK) , DT saia, Kr. sai,... li. sai, 
 > <2> ■'l n 

.c . . , . , . . .Kaz. sai, G. sai ’suoja, taKa, vario, esirippu / 
7П __ 3

sohutz, teil hinter etw., vorhang’ (KT,815a-816b).

Handi sõna ün ühendatud järgmiste vastetega sugu

laskeeltest: rnns saj ’a place which is protected 

against the sun and the wind’ / kS saj ’room be

hind something’ / udm saj ’coolness, freshness’ 

/ mr sojal-, sol- ’back, hind’ / Ip suoggje ( < ? sm) 

/ sm suoja ’room’ (Gollinder,BUY,111-116). K.Redei 

(Hadanovics) leiab aga Õigesti, et obiugri vasted on 

laenud sürjakomist, arvestades nende foneetilist 

kuju (Radanovics,NyK LX,428).

Postpositsioonina kasutatakse vastavat handi sõ

na latiivis (-a) ja lokatiivis (-па)тп,-пэ).

2.1. Postpositsioon saja esineb kohamäärus!ikes 

konstruktsioonides tähenduses ’taha’:

(Šer.) Kuc xom сал лаи^с. (Xubomukob,1C2) ’lehm 

läks maja taha’

(laz.) hot saja тапь s . (UAnetiHUL^, Cfl , 214 ) ’ta läks maja 

taha ’

Oaz.) ewi pt saja man/l. (Seilenthal) ’tüdruk läheb 

maja taha’

(Kaz.) surnut saja лма! (Seilenthal) ’seisa kase taha!’



j e m эÕlP' nn mäng n ^0P9 

petsat. (Steinitz,CVE 1,77)

n о 1
 

’ C S 11116 S "t 6118.

sõitvad paadid madusid Püha neeme taha’

(Kaz.)

2.2. Postpositsioon sa,jn esineb komamääruslikes о
konstruktsioonides tähenduses ’taga’:

(Šer. ) Yum kypm cauHfc-t эм^т. (xübomükob, 102)

’metsfkasvab küla taga’

(Kaz.) лот саин ионбси пай Ьэ/. (РуескаА,7>)

’maja taoa on suur lumehang’

 -а^ег^эл šas sajn   

õrnast! an pt^A. (Seilenthal) ’meheks saa

nud poiss ei hakka ema-isa selja taga istuma’

(Kaz.) ma pp juy sajn (Seilenthal) ’ma sei  

san haava /=paadipuu/ taga’

2.3. Koos postpositsiooniga ew^At on moodus

tunud liitpostpositsioon tähendusega ’tagant’: 
. . \ \ / J

(0. ) kat iuy sai euelt ti £,ts?t (Papay, Cryt,

139) ’nad lähenesid kahe puu tagant’

3. Vastav postpositsioon esineb ka lõunahan- 

dis: saja ’hinter, ansiatt’; _an taxreii kät-^üdem 

pi seaja ot ^ajesen ’ärge jätke minu soomusrüüd 

kahe-kolme mehe taha maha’ 11:36, saina ’hinten’, 

sajTvet ’von hinten’: türup ju^ sajetzvet,šoT-juy 

saja /otumdo’t, ^anadot ’ta seadis enese hõreda metsa 

tagant tiheda metsa taha’11:66 (Patkanow-FUchs,LPSO, 

113-116),*-  .A. Jastrenil esinevad saja , saina, 

saj^wet, millest ta ekslikult väidab: fl.Kusserdem 

kc hnen aus der russischen Präposition ^.a mit Ein-
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гто-

zuftigung der Cstjakischen Casusaffixe die .-ostpo- 

sitionen saja (Dat.), saina (Loe.), saj^wet (Abi.), 

gebildet werden, urn die nämlichen Haumverhältn.isse 

zu bezeichen (Castren,VOS ,67). Vastav uösiuosit- 

sioon esineb ka idahandis: cäjä ’ja ( 

cäjH^ ’ ^a ( ^a ,ievu—ли<Г о) ’ : jy^cäjä ’puu taha’, ju^T 

cäjH» ’puu taga’ (%р емким , СДХ# 1,75).

Võime tuua näiteid teistestki soome-uL,ri keel

test, kus sõna tähendusega ’tacCU—h’ on arenenud 

postpositsiooniks, näit, runs (säj;>) sa jt, sa*jn,  

sajnfrl (СаинахоЬа,CCnA,50-54), kd (sai>) sajin jt. 

(Hedei,Postpositionen,11-116), mr šolnõ,šoj^ltš, 

šoiko, sm (taka-^ taakse jt., vdj (taga?» ) taga, 

takana, taka (Ariste, 7111,120) , ee (taga?-) taha jt. 

(\'Vied emann, G-ranun.,565-566).

Analoogilist arengut kohtame ka samojee^i keel

tes, näit, neen Vaha* 3 (Dativ I-lur. ) ’hinten hin’ jt., 

een tagan (Dativ) ’hinten, fort’ jt., ngan teho’, 

taha-5 (Dativ) ’hinten hin’ jt. seik takt, ta (Da

tiv) ’hinten’ jt., kam takte (Dativ) ’hinten hin’jt.

(Alvre, ESA VIII, 152-153).



П4

sa^at

1. Postpositsiooni Lii. -Z^ac , Šer. sa^at, 

Kaz. sayfat, sat, So. sa^at, PE sa^ait, Ahi. sa^at 

päritolu on ebaselge.

2. Postpositsioon sa^at esineb järgmistes tähen

dustes :

a) temporaaladverbiaales

(Šer. ) po^gt no^tsmat sa\at juy õn^-pgt ara šu^mt^s. 

(Steinitz,CVE 1,246) ’sel ajal kui poiss lii

gutas. lagunes ta häll ära’

(Šer.) tuw noruna kerdtt^tat sja^atjfpt ^n }wa šis- 

k?le tat>mt?s. (Steinitz,OYL 1,258) ’sel ajal 

kui ta lavatsil vähkres, laskus maja unka-au- 

gule linnuke’

(ber.) Ai xoil langet xorti sagat ov pelak pundan- 

das. (Ahlqvist,SNO,5) ’sel ajal kui noorem 

mees nülgis oravate nähku, avanes uks pärani’ 

iz.) ij-mo^tljan siti ^atatV^taA sa^at yintgi^ imi 

jo^tas. (Re'dei,NOT, 52) ’ükskord, kui ta nii

moodi kelgutas, tuli seljakotiga naine’

(Kaz.) ietal*  sat ((HmeuMu^, ( ^ , 214 ) ’tema söömise ajal’ 

(Kaz.) ase/i ižnti s^ifat nav/гетлал jonts^t. (Seilen- 

thal) ’ta isa äramineku ajal lapsed mängisid’

(Kaz.) školaja mantem sa^at is'kijn potsaj-эт. (Seilen- 

thal) ’kooli minemise ajal külm vettis mu ära’
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(Kaz.) Яъиа^ xäpa юЪпиии g-bu oj*frtcma/  caxani

uu x9 . (Русская,156) ’pärast seoa kui

ta vennad, olid läinud jahile (ja) tüdruku 

(kodus) istumise ajal, sisenes üks mees’

(Kaz.) UxoumH xänu kycApufr^ku xom j/-an^<ru< о^чкзта/ 

caxam jkdacm üugS. сАсьл . (Русека^,1651 ’ühel 

päeval, kui vöötoravakene maja trepil istus, 

kostis mingisugune hääl’

(3c. ) patlam õ"m^stal savat riman siskije i _д *2 __  £__ о ________ л 1 _____  __  ____  _ 
wurfe^kije ,1o^i rakgtssi^n. (Steinitz,OVE I, 

126) ’se^l ajal kui nad istusid pimedas ma

jas, lendasid äkki siski-linnuke ja tihane 

sisse’

.) si sa^at lij ^ontal^t. (Steinitz,OVE 1,98) 

’sel ajal põgenesid nad ära’

(So.) lewman õm^stew savat qw soppi n e m 1 i 

man^mt^s. (Steinitz,OVE 1,65) ’sel ajal kui 
Л

me süües istusime, tuli nemli^ kiiresti uksest 

sisse’

(SÕ.) si wer par^m jupijn siti ultel sa^at opel 

luw pel a j 71 pa pT)tr о э wus . (Steinitz, OVE I, 

154-155) ’seejärel kui see asi lõppenud oli 

ja nad niimoodi elasid, hakkas ta õde temaga 

uuesti rääkima /= võttis ta õde uuesti jutu

otsa/

(Su.. si lo^tital saajat i siski-ler^ci luw ^osajfrl 

Iat7mt7s, ^ojat potini pot^rti pit9s. (Steinitz,

OVE 1,157) ’sel ajal kui ta ennast nii pesi,



laskus üks siski-linnuke tema juurde (ja) 

inimese kõnet kõnelema hakkas’

(sakr.) sidi šõštem sa^pnit (Papay, OlJG-y, 41) ’se/1 

ajal kui ma niiviisi sammun’

(sakr.) juj( sewirtem sajät (larav, OlGy, 35) ’minu 

puuraiumise ajal’

b) viisimääruslikus

(hi.) ^ntg (LT, 841a) ’Landi moodi’

(kaz.) /iou saü^ttgua (KT,841a) ’tema moodi’ 

(SÕ.) wjjlam lap^t puš tomana£ot lipi^n ^assat, 

ot sa^at lij muw ilp eL jiti werLtl^t!

(Steinitz,OVE 1,158) ’minu loomad on jää

nud seitsmekordsete lukkudega maja sisse, 

mismoodi saavad nad maa all tulla!’

(0.) ^TDtl-ia^k saj^at i-puš k£rl?s (Papay,ECl'vt, 

XXXVII,269) ’ta pöördus üks kord idast lään

de /=nagu päike (ja) vesi/

(sakr.) jfoti sa/pait (Papay,ONGy,79) ’mismoodi’

c) prolatiivses

(Ber.) jugan los sagat nigis loulenen (Ahlqyist,SLO,5) 

’nad veerevad jõelund mööda alla’

5. Postpositsioon saXat esineb ka lõunahandis: 

sagat: anmeden kat kur sagat kerei^en ’ta kosilase 

jalgade juurde kukkusid nad maha’11:72; kat ogot sa

gat tedet ’nad istusid kahte nartasse’II:174 (Patka- 

now-Fuchs,LFSO, "J"! 4-115); Säver-ima evedet sageöt, tu 

voidot ’sel ajal kui emajünes (teda) lõi, ta' magas’

* 3eu sa at ’se1 aj ai ,kui ■ i
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saime’II:92 (Patkanow-Fuchs,IFSO,131-132); met-sa- 

gat jevettem ’mismoodi ma lasen’ II:1C;ettittem, 

metta-sagat kunumditteda ’ma vaatan, kuidas te hüp

pate ’II: 10 (Patkanow-Fuchs,1130,154). Antud postposit

sioon esineb idahandiski: сэ^Нт ’no ^есшо, 

по которому cobepcuaemcK^eucinbue) ’ :ähiu! vu-энирн vAöy 

лук-ЬА са^иш ’ta vanem õde läks mööda ta jälge’;

рКтнатн 3^^ caprt jöj^pku kä l^onukä^ 

v^acbdA ’paadiga peab mööda kalajõge sõitma kaksteist 

päeva’; viisimääruslikus tähenduses ту тэр^ mu^ c9^ 

Ьад ya a ’see asi oli niimoodi’(|)?еремкин ,CflX^ 1,74).



sirn 
ъ

1. Postpositsioon Kaz. 4frn, So. sirn, C. sinna о о 1
on lokatiivne vorm (-n,-na) sõnast sir (PK),Kr.sit, о  _  _ ___
V. sili4, Tr j. sirc, Ki. ^ir( , Kaz. sir*;  siV? 0. sir,

sir ’tapa,tottumuus, laki, -lainen / sitte, gewohn- <
heit, gesetz,-lei ’ (KT,868b). Landi sõnaga on seos

tatud järgmisi vasteid sugulaskeeltest: ung szer 

’appliance, apparatus’ / uins sir, sir ’way, consti

tution, disposition; kind,species; habit; folk-way’ 

/ kS ser ’habit, fashion, wav’ / mr S9r, Š9r ’mental 

constitution, disposition’ / Ip cya^d^ ’species, kind, 

sort’ // neen sekser ’matter, affair, thing / ngan 

sier / een sie?, sie$o?, siero3’id.’ sanskrit s'ardha- 

’host, agmen’; avesta sarQda- ’kind, species’ (Collin- 

der,PUV,137-138).

2. Postpositsioon sirn esineb tähenduses ’moodi, 

viisi’:

(Kaz.) ma 'нтпс(Kl ,868b) ’^inu moodi’  7 z.^ 7 ' 7
(Kaz.) muj sirn parta wutpijn ^msti mQS4 , paute! (Sei ö " О о

lenthal) ’mismoodi peab koolipingis istuma,sel 

gita!’

(SÕ.) muj sirn luw jiti we'r1!!^ t muw ilp eLtJ (Stei  
nitz, OVE 1,158) ’mismoodi võivad nad maa all 

siia tulla’
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(So.) inui^ muj ^irn nar^ täklen ülti pitluwJ- (Stei

nitz, OVE 1,168) ’uusmoodi meie ilma sinuta 

elama hakkame’

(SÖ.) sulluw muri sirn lelluw, kainet antumat?
V _____  a Л л v 

(Steinitz,OVE 1,135) ’mismoodi peame oma soo

led ära sööma, (kas) pole valus?’

(0.) YTDtll ^irnä (KT,868b) ’päripäeva /-päikese viisi/

(0.) ^(andi neityo sirna (l^pay,EOIlyt ,._.IX)W,27O) ’handi 

naise moodi’

(C.) matta lauma-m sirna (Papay,EOkyt,XXXVIII,325)

’minu ütlemist mööda’

3. Vastav postpositsioon esineb ka lounahandis: 

sira (MB$ latiivne vorm ) : man sar ettittem, met-sira 

jõkteda ’las ma vaatan, mismoodi ta tantsib’ 11:8 

(Patkanow-Puchs ,11'30, 154); (hr.) mstsirä ut ’mismoo- 

di ta elab;;XuiYа•iat sira ’nagu mees’; nen/aiat
А A v*2_A  л\ -

sira nam?sat ’naise moodi mõtleb’ (KT,868b). 
A

Analoogiliselt handi postpositsiooniga on ka teis

tes ugri keeltes tekkinud postpositsioonid sama algu

pära sõnatüvedest: mns (sir:? ) sirgl (Caunaxoba, CCI Я, 

124-130), ung (szer ^) szerint.



toya/ipi

1. Postpositsioon Mi. to^gtpg, Ser. toptpi, 

Kaz. toY^dpi, top/ipij^n on karitiivsui iksini -pi 

4ipy cckaA, 165) moodustunud sõnast, mille tähendust

on raske määrata. Tegemist võib olla kas sõnaga 

isi. t-iök Kaz.
7 VAc>

na / querleiste

to^ 1 > 0. tо£э t ’ ruuhfcn poikkipie- 

des einbaums’ (KT,985b-984a) või

Ei. t^TŽt, Kaz. toM/i, 0. to^?! ’siipi-,pyrstösulka 7 C 7Л (/*-  .\ <• z

/ schwang-, achwanzfeder’ (KT,984b) või ka Li. to-

,£9tC , Kaz. to^3/i ’nuotta / zugnetz’(KT.985b).

K. R^dei ülestähendustes on postpositsioon loka- 

tiivis (-an).

2. postpositsioon to/a^pi esineb tähenduses

’lisaks(kellelegi)millelegi):peale (kellegi,millegi)’:

(Li.) t&MtpeiiL. toV^tpen,topatpet^ (KT,985b) ’ilma
7 д>   JL_ü.7 L 7 >
minuta, ilma sinuta, ilma temata’

(Kaz.) ma tolffopim пГтЭ/lt anü иё*г/1Л  (KT,985 b) ’ilma 

minuha ei tee ta midagi’

(Šer.) Луиг <Грига^aebwfrt, ала тохюппеисш, na bem 

abu yctitm. (Xubomukob,103) ’meie brigaadis oli 

peale minu veel viis tüdrukut’

(Kaz.) ja.jem. v;u/ii porti woj tcfya/ipi piti uoysar we/is. 

(Seilenthal) ’mu vanem vend tappis peale hun

di veel musta rebase’



(Kaz.) /|in toj@/)pena jOAi nem^ojat ant^in. (Seilen- 

thal) ’peale nende (kahe) pole kodus kedagi’

(Kaz.) wen-7 g topflpijdn ai^ke/i-а^ед moja wujanc/ia - 

ipn pa kgrt?t ew£/)t pa wgrtiti joy капсл? t. 

(Heder.NOT,44) ’lisaks peigmehele võetakse ta 

ema (ja) isa kaasa ja küladest otsitakse tei

sigi isamehi’

(Kaz.) si to^pfjan ar lipa^ pormas wgs. (Hedei,KGT752)

’lisaks sellele oli palju ülesriputamata as-



tamfli

1. Postpositsioon Šer. takt-э , Kaz. tak/ii, 

Sõ. täkla, täkli,O. ta^li on tuletatud denominaal- 

deverbaalse privattivsuf iksiga -ta-,- Ai,-li (Stei

nitz, OG-C , 49; Русская, 164; Bed ei, NOO, 55 ) sõnast 

li. takc, Kaz. ta^k^ 0. tajf ’test, stark’ (Karjalai- 

nen,0L.6), mis on koini laen (Toivonen,PUP XXXII,90).

2. Postpositsioon tak^i esineb tähenduses ’ilma’: 

(li.) ma ta*kta^em c (KT,985b) ’ilma minuta’ 

(Šer.) 14.a xym makmK. exlrt exfrtmcfru*.  (xtubomukob, 105)

’ma tulin koju ilma kalata’

(kaz.) Häij шаклена олакэод але^к .>uape.ua uue. (русская, 

86) ’ilma sinuta mul hakkas väga igav’

(kaz.) A^u takAia 7? <_ (KT,985b) ’ilma hobuseta’

(Kaz.) \ , s. \ cma takAarn> __ (KT,985b) ’ilma minuta’

(Kaz.) nemg/i uirtak/li pontl (KT,985b) ’ilma põhjuseta<£_ ___  О < G. И >7>G

/^asjata/ süüdistada’

• ) luw täklel mä in muj werti pitlQm? (Steinitz,

OVE 1,157) ’ilma temata mis ma tegema hakkan?’

(SÕ. ) länti anem lipi ja päw^ttem täkli xün jil^ml

(Steinitz,CVE 1,71) ’supikausi sisse jõudmata 

tulen otsekohe.’’

(Sõ. ) wOjlam täkla muj wer allmai? (Steinitz,OVE 1,156) 

’ilma oma loomadeta mis saau /=asi/?’

(ü.) mä täjQern. (kl,985b) ’ilma minuta’

uape.ua


/36

tumpijn 
о

1. Postpositsioon So. tumpijn on lokatiivne

vorm (-n) sõnast tcompi<(Trj.), Kaz. tomBi, 0. tpm- 
O 7*  Л 4, 7Л 5

bi (tombi) ’tuo puoli, taka / jene seite, raum hin-
_ < a 4.

ter etw. ’ (KT, 976a), mis on tuletatud. ubri denomi-

naalse sufiksiga -ррЗ pronoomenist tom, tohy C-Dh),

Is. tom, Kr. tom, V. tom, Vj. torni, Trj. ifom^ Li. t^ - 
 л >  2A__£. л __

nnc, tomc , Kaz. tom^ tomi, 0. t^m (tom), tomi ’tuo, se 
’ JM ’ 7Л т» c g

/ jener, der’ (KT,975b-976a), mis on uurali algu

pära (Collinder,PUV,64).

2. Postpositsioon tumpijn esineb tähenduses 

’peale (kellegi, millegi), lisaks (kellelegi, mille

legi)’ : 

(Sõ.) satanem tumpijn leti mõsl taini (Steinitz, о о <\
OVE 1,75) ’peale (artellile) äraandmisnormi 

vajatakse (kala veel) talvel söömiseks I’ 

(SÕ.) senan ei säjem tumpijn nein9Lti at tajl^m.
• ( ____ O  Ä__________________________ Л

(Steinitz,OVE 1,75) ’peale rebenenud pükste 

pole mul midagi’

5. Postpositsioon tumpijn esineb ka lounahan- __. ..  .. __о
dis: tbmpena, tumpena ’auf jener Seite, jenseits’,

tompeja, turnpeja ’auf jene Seite’: särat tompena 
 

menmet kemne ’tema teisele ooole merd minemise ajal’

(1 atkanow- B'uchs, L FSO . 117 ); (Tr j . ) š*an  tc v c InJ
> < > A 4

’laua taga’, ЛЗг ^ошрЧпЗ ’järve taga’ (KT,976a). 

lagu esitatud näidetest selgub, ei ole lounahandis 
toimunud sellist tähendusnihet nagu pohjahandis.



wp/i ti

1. Postpositsioon Ni. Ser. utt^ , Kaz. wp/|ti, 

Sõ. ulti, 0. wulti, (kons. järel) ulti, PB ulti ’^e- 

pe^ , yli, uber’ on pärit obiugri pronoomenitüvest*u- , 

millele on liitunud adverbides ja postpositsioonides 

esinev loen - At(i).

2. lõhjahandi postpositsioon wpAti esineb tä

henduses ’(põiki) üle’:

(Šer) Xon ехан vmiiM uumirun. (Tuubomukob, 116) ’paat sõi

dab üle jõe’

(Šer) Ехан утям курмг. bou naema ycuc. (Xubomukob,lo3)

põder ujus kiiresti üle jõe’

(Kaz) niin а

kaks läksime üle Amnja (jõe)’ 

(So.) jojfan ufltij (Steinitz,V,b. ,89) ’üle jõe’ 

(0.) jos ulti (Steinitz,1b.,89) ’risti üle tee’

>. Postpositsioon esineb ka lounahandis: vatta 

(vatt), über,quer’; sarat vatta te-Juxtot ’nad tulid 

üle mere’ 11:142, As vatta Tnta tegett ’ta lendab prae

gu üle Obi’ 11:78 (Patkanow-Fuchs,LPSO,119); titta, Surg. 

SYti ’über, gerade gegenüber’ (Castren, VC3 68).

/asted antud postpositsioonile on teistestki ugri 

keeltest: inns So ultta <id. > , ung altai, at (/alt ) 

’id.’ (iViSzl'grL, ,6-87 . Vale on G-. Larczi etümologisee— 
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ring, kus ühendatakse ungari ja mansi vasted kandi 

postpositsiooniga e/fti (Magyar Szoiejtft Szdter, Buda

pest 1941, 7^H)i mida kordab ka Sainahhova (Саинахо- 

ba,COMA,111).

Fostpostsioon on moodustunud ilmselt ugri aluskeele 

perioodil, sest kõigis ugri keeltes liitub pronoomeni- 

tüvele ablatiivlõpp -1- ja lokatiivlopp -t-, samuti 

on postpositsioonide tähendus kõikides ugri Keeltes 

ühine.
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wgnti

1. Postpositsioon hi. Ser. unta, Kaz. wgnti, 

So. unti, 0. onti, PB unt?, Reg. unta on Steinitzi 

järgi vastavalt latiivne (-a) või translatiivne (-i) 

vorm kas sõnast unt (V.VT Vj. Irj. 1)1 Kam. ),Wi. -unt 

Kaz. -^nt ’j*epka,^aj8 ’ (Steinitz,nb.,120) vol ont (V. 

Vj.),lrj. J. ont, Irt. (DP 1)1 KoP kr. ) unt, Ser unt 

’нутро, Inneres’ (Steinitz,Wb.,117-119)• Viimatimai

nitud sõna on soome-ugri päritolu: mns anter ’the in

terior of the human body;stomach; uterus’ / ung odu, 

odor ’cavity’ / udm udur ’the opening of the beehive’ 

/ md undo ’cavity (in the tree-trunk)’ / Ip vuow'dS 

’the cavity inside an animal’s body1 / sin onte- 

(Collinder,FUV,104).Collinder on pidanud vastavat 

postpositsiooni latiivseks vormiks sõnast unt ’forest’ 

(Collinder,Survey,356).

2. Postpositsioon wpnti esineb nii lokaal- kui 

ka temporaaladverbiaalsetes konstruktsioonides tähen

duses ’kuni’;

(Šer.) s^it unta mu j un? kart^t? (Steinitz,OVE 1,260) 
x V v л

’kuni siiani missugune suur viha?’ 

(Šer.) in ^unet Yutetna in unta ütt^t. (Steinitz, ___ _______Qv __  V v ’ 
С L 1,263) ’nüüd Õnnes (ja) jõukuses kuni

tänaseni elavad’
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(Ser.) naq neu^n uta шоп jo^pttaw yhtai (Steinitz, 

wVL 1,255) ’ьа ole (siin) all, muni me ta

gasi tuleme’

(Ser.) tuw utrnat hu may) sorma jztat unta mita 

rupijtos. (Steinitz,OG-C,81) ’oma abielumehe 

aja kuni surmani elatist teenis’

(Ser.) Лунг bemninc maxtt ynmfrt xyb ^аисуЬ. (Xubomukob, 

102) ’me läksime kaua kuni jahikohani’

(Kaz.) joh jetn v)nti tehlijlsbt. (илтейищ^, СЯ ,Q/2i4 ) 

’inimesed püüdsid noodaga kuni Õhtuni’

(kaz.) nuw kašar^ jet?n kft/)a patAatt' wgrcta rep^n 

^at^^Aa/) . (K^dei,NOT, 52) ’ta kelgutab igal 

õhtul kuni tiheda pimenemiseni künkal’

(Kaz.) jd-эHuiLfrtiiitrt x) öx(ru.im6t Ьэ-MiiiZrt иЛЬрвиМса kdjmiAK ёкшокга. 

(PycckaX, 156) ’kuni õpetaja tulekuni mängi

sid lapsed väljas’

(Kaz.) JAa öxwimuut Ь)К1Ж xom-xap ebctiua. (Русская, 214) 

’kuni minu tulekuni pühi põrand (puhtaks)’

(haz.) ma jo)(i ker/tatem wgnti пену oa ta a/> mana.*  

(Seilenthal) ’kuni mu tagasitulekuni ära ku

hugi mine!'

(Kaz.) Z/a /Ž^-ktXk^ кэрти аЪгуст тбчи^сб b^Hiw pgnum- 

c»^. (Русская,94) ’ma töötasin Tugijanis kuni 

augustini’

(naz.) ^ämu кушлеп Ъ9н ти луЪ 4 писана курит bepfrtc, 

xämu кут*еп  юопиин 6 писана. (Русская,68)



’kuni keskpäevani tegi ta neljale lauale 

jalad, pärast keskpäeva kuuele lauale’

(SÕ.) tewna jiti ün^ mos^n fafl'iti xojat xatii- 
__  __ _ V___  ______ _ "^-A___ .__  *2 ______■<_ 4______

j^ l, l'aksiti )fojat laksijpl. (Steinitz, OVL I, 

76) ’kuni jääb tuulevaikseks, on võib olla 

lapsendav mees <juba) lapsendanud, last võttev 

mees juba võtnud’

(SÕ.) luw manmel jupijn min luYgssaknan käš kašman  л ________sl  v и* _____ C _____ л

pan ^uwat nol juwfrt(ti) näk unti matsgmn. 

(Steinitz,ОТО 1,62-63) ’kui nad olid ära läi

nud, läksin oma sõbraga vaheldust otsides 

kunda rannaliiva kuni noolelaskmise lehiseni’

(So.) -зла, ma jo^frttem unti put wera, sa^y 

wera! (Steinitz,CVE 1,124) ’sa mine koju, ku

ni minu tagasitulekuni tee süüa /=katelt/, 

Õmble /=tee/ sahh’

(So.) nemli-lenki kus Jfoti pojkasijl 
 J____ h____   _________ L

tal unti läv;91ti. (Steinitz,OVE 1,75) ’nemli- 

kene palub talveni oodata’

(sakr.) jela-saj untlna (Papay,ONGy,123) ’kuni õhtuni’

3. Postpositsioon wonti esineb ka lounahandis:

unda, unta ’bis’: poVtai saptet-unda ’ta lükkas ta 

kuni kaelani (sohu) 11:126; pelket-unda severet ’ta 

raius (puuyl) kuni keskkohani (läbi) ’II:146(Patkanow- 

Puchs,1SFC,118); mur^ jo^ kerettai sevat üy keretteu 

ui.da ’kuni meie patsiseotud peadega tagasi tuleme’ 

П:г . (iatkanow-. uchs,LPSO,134); unda, Surg. andaga



’bis nach’ (Castren,70S" ,68).

Juhul kui postpositsioon wgnti on arenenud sõ

nast ont jt.’нутро,Inneres’, siis peame vaatlema ka 

järgmisi idahandi postpositsioone:опта ’b (kyga?)’, 

ОННЭ ’b ( <i<^e?)’, онто^ ’ uj ’ , mis on tulenenud sõ

nast ofcm ’нутро, пространство bMympu гего-лиЛо’ : 

bop онта ’metsa’ , bop оин> ’metsas’ , bop onmoj* - ’met

sast’ 'JiTepewkuH, 1,75-76).
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wgrg

- 1. Postpositsioon Kaz. worgr^, Sõ. urgnn,

Ku. urgr^n, 0. orgiana, Ahl. oroi^na, PB orgiana, 

urgiyia, (Reg. ) oringnä, ur-, oringen on tulenenud 

handi sõnast ur (Trj.),J.ur-, Kr. ür, Šer. Kaz. wur, 

0. wur, PB vur ’Art und Weise / cnococf, oipa^; Ursache' 

(Steinitz,WB.,159)• Antud tüvele on liitunud adjek- 

tiivne denominaalne sufiks -91» (Re^dei, MOO, 33 ) .Ena

mikus pohjamurretes on postpositsioon lokatiivi vor

mis (-па,-п,-ш), kazomi murdes aga põhivormis.

Handi sõnale on vasted ka teistest ugri keel

test: inns So ur ’Kittel,Art’ (Steinitz,Wb.,161)/ ung 

irant .

2. Postpositsioon wgrgn esineb tähenduses 

’pärast,põhjusel’:

(Sõ. ) naij urn^nn jai^ puš põjkasman jaiyal (Stei

nitz, OVE 1,72) ’sinu pärast peab kümme kor

da paluma /^paludes/ minema’

(Sõ.) maly atl j e m 3 2^ n о 1 n matti ^uj a 

kat Yulwm noX i pul masn, in si jukana inu- л_  t, v *<  • Л 0 
i^ew urgi^ii apgrlija tulen. (Steinitz,OVE I, 

’eile oled sa Pahal neemel mingisugusele me

hele kaks-kolm tükki liha andnud, seepärast 

viid sa meid nüüd raha pärast kimbatusse’



Hu.) mantem jelpijn XolXos-kusa-)и jama rupit- 
Д О l у .  L___ Л V

mem игЭгрп pomasipo jast^s. (R^dei,H0C,81) 

(sakr.) jerjk ant taiteu oraipa (lapav, CNG-y, 151) ’sei 

lepärast et meil ei ole vett’

(sakr.) siski-lil aliy-1 viten urfri^na ^ünc£nm^lt- 

mal (Papay,OKGy,25) ’ta kasvatas su selle

pärast, et sa nüüd tema varblase-hinge lõpu 

võtad’

5. Handi sõnaga ur etümoloogilises suguluses 

olevatest sõnatüvedest on teisteski ugri keeltes 

arenenud postpositsioonid: mns ur?l (СаииахоЪа,OGLЯ 

150-151)» ung irant (garant) ’gegen,gegenüber; hin- 

sichtlich, bezüglich, "betreff s ’ (KSzPgrE, 326).



wutpija wutpijn

1. Postpositsioon šer. wutpija^ wutpan^, 

Kaz. wutpija/'- wutpijn on vastavalt latiivne (-a) 

ja lokatiivne vorm (-no,-n) sõnast witpe (DN DT), 

Kr. witpO, Kain. Kop wippo, Fi. Šer. wutpa, Kaz. 

wutpi, 0. wutpi ’dem .Vald zugekehrter Augenrand 

ees Dories’ (Steinitz, .vb. , 212 ). Sõna on derivaat 

sõnast ut3 (V. V j . ), VT ut/>, V.-St. uta, (eesvok. 

ees) ütä, Lj. Tr j. J. uto, J*  (&a) wut-, Irt. (Dm 

KoP Kr. ) wit, ii. Šer. wut, Kaz. wut, wuti, So. 

wuti, 0. wut, wuti 1 £ Richtung von der fassergegend 

her landeinwärts xj ца сГерег, vom .asser (Plug usw. ) 

od. Boot her ans Ufer hin’ (oteinitz, ,Vb. , 209-210). 

Handi s^na on etümoloogilises vastavuses mansi sõ

naga utta ’(ans dem Hintergrund aer Stube) in die 

Türöffnung’, kuigi sõna tähendus on risti vastupidine. 

Kandi sõna tähendus ’taha’ on tingitud sellest, et 

hantidel on maja uks suunatud alati vee poole, man

side majaukse vastupidine asetus jõe suhtes ongi 

arvatavasti tinginud tähenduserinevuse (Steinitz, 

Wb.,213)•

1.1. Postpositsioon wutpija esineb kohamä:"rus- 

likes konstruktsioonides tähenduses ’taha’ : 

(Šer.) wutper^ nt wutpija toss ätte. (Steinitz, OVE I, 

281) ’ьa asetas ta tagumise maja taha’



(Kaz.) nowi wo,j šanša A'dAst yot wutpija 

t^ti pitsajiyn. (R^dei,MOT ,78) ’nad is

tusid valge linnu selga (.la) neid hakati

к andma ma ,j a t aha ’

(Zaz.) к e / s л 3 r wutpija mana,’ (Seilenthal) 

’mine Kislori (küla) taha’

1.2. Postpositsioon wutpijn esineb kohamäärus- 

likes konstruktsioonides tähenduses ’taga’:

(Ser. ) kew sempa täp^t uR pasan wutpyna simman

utman õrnast? t. (Steinitz,CVE 1,275) ’seitse 

kivisüdamega kangelast istusid laua taga 

rikkalikult, külluses elades’

(Kaz.) riawremat pasan wütpijn om^sspt. (Seilenthal) 

’lapsed istusid laua taga’

5. Postpositsioon wutpija/- wutpijn esineb ka 

lounahandis: vitpena ’hinter’: pugot-vitpena ’küla 

taga’11:158; vitpeja: ih patf nernettäi ptiigot-vit- 
__________ __  __ L. _ ___ _____  _____  ___  

peja ’selle poisi viisid nad küla taha’ 11:158 (Pat- 

kanow-Puchs,L1SO,120).



Käesolevas töös analüüsiti neljakümne kaheksa 

pohja^handi postpositsiooni või postpositsioonisee- 

ria süsteemi ja algupära.

Handi keele põhjamurretes kasutatakse kohapost- 

- itsio . : —

pjftijn, T/ipij л*  1Л jn, A4i, 6 3At, šjpi, Apija^ 

je/ip:' jn, jesa/lt, juwpijn, yo пэ ла p naipn, y&^a, yu- 

wat, kimpi ja kimpi jn, kutn, lakka, л ipi ja /lipi jn, 

Aepa^/iepn, möi££/iä*  iäc, mojjti, numpija*vnu  ?ijn, а , 

pun^/la /v рш^длп, sa ja a, э/iti, jnti, ja~

i j ioonidena tarvitatakse j

osite i a, eAzti, ■ . .. Л -

pijn, juwpijn, ^uwat, käša, kemn, kutn, mar, porajn, 

sS'yat, wonti. Vähemal määral leiavad kasutamist ka 

kausaal-finaalsed, modaalsed jm. postpositsioonid, uis 

tihti on arenenuid kohaaost positsioonist.

Analüüsi käidus ilmnes, et handi keele pchjamur

retes on postpositsioonid moodustunud noomenitest, mis 

enamikul juhtudel esinevad ka tänapäeva keeles. Vanima 



kihistuse mo oa ustavad kohapostyositsiuunid, suur 

hulk neist on arenenud sõnatüvedest, mis on soome

ugrilist algupära. Samadel eeldustel on arenenud 

ka vastavad postpositsioonid teistes sugulaskeeltes.

Postpositsioonina esineb antud sõna tavaliselt 

mõnes käändevormis, enamasti latiivis (-a) ja loka- 

tiivis (-n, -na). Enamus pohjahandi kohapostposit- 

sioonidest moodustab kaheliikmelisi seeriaid, väl

jendades suunda kuhugi ja asukohta kuskil. Soome- 

ugri keeltele üldiselt iseloomulikku kolmesuunalist 

ruumisuhete väljendamist kompenseerib pohjahandi 

murretes postpositsioon ewa/it, harva ka liitpost- 

positsioonid. Postpositsioon ewa/lt on vastavuses 

lõuna- ja idahandi ablatiivilõpuga, nii et ka lõuna- 

ja idahandi kohapostpositsioonides võime täheldada 

postpositsioonide abil väljendatavat ruumisuhete kol

me suunal isust .

Handi keele lähimas sugulaskeeles mansi keeles 

on kohapostpositsioonid samuti varustatud käändelop- 

pudega, mis on tarvitusel ka tänapäevases noomeni 

paradigmas. Toome siinkohal ära mansi keele (Liimola, 

55i 91i 117) ja pohjahandi käändelõpud, mida kasuta

takse ka postpositsioonide moodustamisel.

pohjahandi mansi

latiiv -a -n

lokatiiv -na -t

ablatiiv -n£.



Asjaolu, et postpositsioonid on tekkinud küll 

ühistest tüvedest, aga omavad erinevaid käändelõppe, 

mida tarvitatakse ka tänapäeva keeles, viitab selle

le, et postpositsioonid, on ugri keeltes välja 

kujunenud ilmselt keelte iseseisva elu ajal. 

Me võime vaid oletada nende tekkimise algust obiugri 

ühisajal. Nagu töö käigus korduvalt selgus, on post

positsioonide tekkimise puhul tegemist nähtusega, mida 

võib nimetada konvergentsiks.

postpositsioonide moodustamisel kasutatakse ka 

mõningaid vähelevinud käändelõppe, näit, latiivne 

(translatiivne) -i, näit, š^pi, yosi jt. Tntmetes 

postpositsioonides kasutatakse liitsufiksit -/\t(i), 

mille koosseisus on ablatiivilõpp -1- ja lokatiivilcpp 

-t-, näit, ewa/it, jesa/tt, елЧ1, w^Ati jt. .. õningaid 

noomeneid kasutatakse postpositsioonina nende põhivor

mis, nominatiivis?n.äit. ^uwat ’piki, mööda’, mar ’ajal’ jt.

Kõik postpositsioonid esinevad põhjahandis ainult 

ainsuses.

Postpositsiooni põhisõnana võivad esineda kõik 

noomeni liigid: substantiiv, numeraal, personaalpro- 

noomen, demonstratiivpronoomen, interrogatiivpronoo- 

men, preesensi partitsiip, preteeritumi partitsiip ja 

gerundium.

Postpositsioon peab vahetult järgnema oma põhisõ

nale, teda ei saa täiendada mingi atribuudiga.
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Tuleb märkida, et kui postpositsiooni tarvita

takse koos personaalpronoomeniga, toimub possessiv- 

sufiksi liitumine postpositsiooniga tavalises järje

korras: noomeni tuvi + possessiivsufiks + käandelopp, 

näit. ma. sajemn. Vaid sellistes latiivsetes postposit

sioonides, mille: esineb arhailine latiivilõpp -ar| -, 

kohtame ümberpööratud järjekorda: noomeni tüvi + käände- 

lõpp + possessivsuf iks, näit, ma ^osarjem, ma pata^e-..

Lorfoloogiliselt moodustavad postpositsioonid 

(koos adverbidega) ühe noomeniklassi alaliigi. Seega 

on postpositsioonide morfoloogiline analüüs sama kui 

flekteeruvate noomenite analüüs.

Postpositsioonid on oma funktsioneerimises väga 

tihedalt seotud käändelõppudega, nad on nagu adverbi- 

alsed käändelõpud, mis väljendavad lokaalseid, tempo

raalseid., kausaalseid, finaalseid, modaalseid jm. 

suhteid põhisõna ja mõne teise lauseliikme, tavali

selt verbi vahel. Uurimustes, mis käsitlevad soome- 

ugri keelte kaassõnu, on viimaseid tavaliselt liigi

tatud selle alusel, kas nad esinevad koos genitiivi, 

partitiivi või mõne teise klüidega, kas nad on pre- 

või postpositsioonid, või enamasti - alfabeetilises 

järjestuses, nagu ka käesolevas töös.

Siiski tundub, et semantiline süstematiseerimis- 

printsiip oleks kõige otstarbekam. Sellise esitusviisi 

puhul esineksid koos näiteks postpositsioonid wutpijn
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ja sa.ln ’taga’, p Э v рл ’ ' - -ö

moodustavad na^u ir,avKS ühe ’postpositsioonikäände".

Selline täpsem semantiline analüüs nõuaks au

torilt jätkuvat tööd handi keelematerjaliga, eelkõi

ge aga suurdmat ekspeditsioonidel talletatud origi

naalset keeleainest, mis võimaldaks postpositsio- 

naalsete ühendite tähenduste ja tähendusvarjundite 

täpsemat eristamist.

Lisaks postpositsionaalsete ühendite analüüsile 

oleks autori eesmärgiks tulevikus ka kõigi teiste 

adverbiaalsete konstruktsioonide vaatlus handi kee

les .
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СИСТЕМА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ПОСЛЕЛОГОВ СЕВЕРНЫХ ДИАЛЕК

ТОВ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА

Резюме

В данной дипломной работе рассматриваются 

послелоги северных диалектов хантыйского языка. 
Проанализированный материал взят из перфокартотеки 
автора, которая содержит материал по послелогам, 

собранный автором во время лингвистической экспе
диции в августе 1971 года в Ханты-Мансийский нацио
нальный округ, в поселек Казым Березовского района, 

а также примеры, почерпнутые из соответствующей 

литературы.
В основной части работы анализируются после

логи в альфавитном порядке. В первом пункте статьи 

каждого соответствующего послелога приводятся вари
анты данного послелога в разных диалектах, и даются 
значения слова, лежащего в основе послелога, выясня

ются этимологические параллели в родственных языках 
и излагается морфологическая структура послелога.

Во втором пункте рассматривается вопрос о том, 
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в каких значениях выступаем данный послелог, и 
приводятся примеры выступления послелога в пред

ложениях.
В третьем пункте выясняется, существует ли дан

ный послелог и в южных и восточных диалектах хан
тыйского языка, а также рассматривается вопрос о 

том, существуют ли в родственных языках, особенно 
в мансийском - в близкородственном обско-угорском 

языке -, такие послелоги, которые происходят либо 
из такого слова, которое является этимологическим 
соответствием слова, лежащего в основе хантыйского 
послелога, либо из слова с аналогичным значением, 
которое не является этимологическим соответствием. 

В последнем случае имеется прямое указание на парал
лельное, самостоятельное развитие данных средств 
выражения.

Послелоги оформлены в хантыйском языке обык
новенными падежными формантами, так что большинство 
послелогов пространственного значения образуют се
рий из двух послелогов, указывая направление "куда?" 

и местонахождение "где?". Направление "откуда?" вы
ражается при помощи послелога : , редко и при
помощи сложных послелогов. Некоторые тлена употреб
ляются в качестве послелогов и в форме основного 
падежа /номинатив/.

Послелоги сочетаются с именами всех категории: 

существительное, числительное, личное местоимение, 

указательное местоимение, вопросительное местоиме
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ние, причастие настоящего времени, причастие 
прошедшего времени, деепричастие.

Послелог всекца стоит неросредственно после 
слова, к которому он относится и не может быть 
отделен от него определением.

В функциональном отношении послелог сходен 
с падежным формантом, оба они выражают локаль

ные, темпоральные, каузальные, финальные, модаль

ные и др. отношения в предложении.

Поэтому было-бы целесообразнее сгруппировать 

послелоги исходя из семантического принципа. Но 
это требует более обширного оригинального матери
ала, собранного в экспедициях / до сих пор запи
сей хантыйских текстов опубликовано относительно 

мало/. Такой материал позволил-бы точнее выделить 
значения и оттенки значении послеложных конст
рукций.
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Zusaminenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden die Post- 

positionen der nordlichen Dialekte des Cstjakischen 

(Chantischen) untersucht. Das analysierte Material 

stammt aus der Postpositionen-Kartei des Verfassers, 

gesammelt ini August 1971 während einer Expedition 

in den Mationalkreis der Chanten und lansen, Bezirk 

Berjozow, Dorf Kazym sowie aus Satzbeispielen der 

entsprechenden Pachliteratur.

Im Hauptteil der AEbeit sind die Postpositionen 

alphabetisch geordnet und werden in einzelnen Artikeln 

analysiert. Ais erster Punkt stehen in jeden Artikel 

die veschiedenen Varianten der betrachteten Postposi

tion und ierner eine Analyse des ,/ort st ammes aus 

welchem sich die Postposition entwickelt hat. Es wer

den auch die diesem .ortstamm entsprechenden Sorter 

in den verwandten Sprachen untersucht und die Post

positionen morphologisch ^eschildert.
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Auf Grund der Beispiele werden im Punkt 2 die ver- 

schiedenen Bedeutungen der zu betrachtenden Postposi- 

tionen erörtert.

Im Punkt 3 sind die entsprechenden Postpositionen 

in den südlichen und östlichen Dialekten des Ostja- 

kischen angeführt. Gleichfalls werden die entsprechen- 

den Pälle in anderen finnisch-ugrischen, insbesondere 

in dem am nächsten stehenden ob-ugrischen Llansischen 

(.Vogulischen) betrachtet. Es bandelt sich nämlich 12m 

die Prage ob es in den verwandten Sprachen Postpositio

nen gibt, die sich aus einem Wortstamm entwickelt bat

ten und der etvmologisch init dem der ostjakischen Post

position zugrunde liegenden .Vortstamm verwandt ware oder 

ob sich die Postpositionen im Ostjakischen und in den 

anderen Sprachen aus Wörtern von gleicher Bedeutung je- 

doch ohne etymologische Ähnlichkeit entwickelt haben. 

Ber letztgenannte Pall würde auf eine parallele, selb- 

ständige Ausbildung der in Erage stehenden Sprachformen 

hinweisen.

Bie Postpositionen haben im Ostjakischen gewöhn- 

liche Kasusendungen. Baher bildet die Mehrzahl der Orts- 

postpositionen Serien von zwei Wörtern, welche auf die 

Richtung ’wohin?’ und den Ort ’wo ?’ hinweisen. Bie 

Richtung ’von wo ?, woher ?’ wird durch das ?ort , 

selten durch eine zusammengesetzte Postposition ausge- 

driickt. Bin Teil der Postpositionen wird in der Grund- 

form d.h. im Bominativ gebraucht.
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Ais Grundwort der Postposition kbnnen alls 

Arten der Nomina sein: Substantive, Numeralien, 

Personalpronomina, Demonstrativpronomina, Inter- 

rogativpronomina, Partic. praes, und Partic.praet. 

sowie das Gerundium.

Die postposition folgt immer direkt dem Grund- 

wort, sie kann durch kein Attribut ergänzt werden.

Die postpositionen konnen gleich den Kasusen- 

dungen lõkale, temporale, kausale, finale, modale 

u.a. Beziehungen ausdriicken. Deshalb ware es zweck- 

mässig die Postpositionen auf Grund des semantischen 

Prinzips einzuteilen. Dieses wilrde jedoch einen grösse- 

ren Umfang des auf Expeditionen gesammelten originel- 

len Materials benötigen. Bis jetzt sind relativ wenig 

Aufzeichnungen ostjakischer Texte veröffentlicht wor

den, sie wären aber notwendig urn eine genauere Sonde

rung und Abstufung der Bedeutungen und ihrer Nuancen 

in den postpositionalen Pügungen durchzufiihren.
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Ber. = Berjozovi
B. = Demjanka x
DM = Demjanka (keelejuht Harogin)
DT = Demjanka (keelejuht Tailakov)
Fil. = Pilinskije
Irt. = Irtosi
J. = Jugani
Kam. = Kamensk!je
Ka го mk.= Кarõmka r i
Kaz. = Kazemi
1 eu. = Keuši
lo. = Honda
Hop = Konda (^aasose järgi)
Pond. = Kondinskoje
I-os. = Košelevskije
Kr. = Krasnojarskije
Kikr. = Likrisovskoje
К j. = Faldi Jugani
Ku. = l.uzi
Ki. = E i z jami
1. = Cbdorski
Sal. — jjalcmi
Sav. - Savodnije
Sog. - Sogomi
Sur. = Surguti
3d . = Sonja
Ser. = Serkali
Surds. = Surõškari
Trj. = Tremjugani
15. = Tsingala
Tš. = Tšesnokovo
V. = Vahhi
Vart. = Vartovskoje
Vj. = Vasjugani
7T - Vahhi (Terjoškini järgi)
7.-7j. = Vahh-Vasjugani
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