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A Ann részleges tárgy megfelelői a magyarban* 

0. A Ann nyelvben a tárgy esete általában az akkuzatívusz. A más anya
nyelvű finnül tanulónak, de gyakran maguknak a finneknek is nehézséget okoz 
azonban, hogy bizonyos esetekben a tárgy partitívuszban is állhat. A z itt kö
vetkező példaanyagot Lauri Viita Moregm című regényéből (Porvoo, 1956), va
lamint Bereczki Gábor magyar fordításából (Moréna. Budapest, 1977) gyűj
töttem. * A z elemzésben HALLiDAY és KRZESZOWSKi kontrasztív kutatásokkal 
kapcsolatos nézeteit tartottam szem előtte 

A z alábbiakban az összehasonlító példaanyagot a Ann partitívuszi tárgy 
különböző megjelenési formáinak szempontjából csoportosítva mutatom be. 
A várakozástól eltérően a partitívuszi tárgyat tartalmazó mondatokban a 
tárgyhoz kapcsolódó magyar ige többnyire tárgyas ragozású. Alanyi ragozás
ban az ige a példamondatoknak csak mintegy egyharmadában áll. A finn nyel
vű példákban a partitívuszi tárgy, a magyar fordításban pedig az állítmány 
igei része dőlt szedésű. 

1. Kételkedő vagy tagadó mondatokban a finn tárgy partitívuszban áll. 
1.1. A magyar mondat állítmánya tárgyas ragozású ige az alábbi esetek

ben: 
1.11. Határozott névelős fa, az/) tárgy mellett az ige csakis tárgyas rago

zású lehet;3 Erkki ei sietänyt zTzme/fö... — Erkki nem fwrfe a csodákat... 
(189/239). 

1.12. H a a tárgy a magyarban birtokos személyjeles főnév vagy pedig -e 
birtokjel kapcsolódik hozzá, az ige tárgyasán ragozódik: Ei lisakki aivan 
aiheettomasti jwwfamsw sulkenut. — lisakki egyáltalán nem ok nélkül cjw&fa 6e 
a száját. (193/244). 

* Seuraavan pikku tutkielman ölen laatinut akateemikko Béla Kálmánin opasíuksella Deb
recenül Lajos Kossuthin yliopistossa keväälle 1980 fennougristiikan opintoja harjoittaessani. Sen 
välityksellä haluan toivottaa runsaasti onnea ja menestystä entiselle esimiehelleni ja professorilleni 
hänen täyttäessään 70 vuotta Kalevalanpäivänä 1983 sekä kiittää yhdeksän vuoden pilvettömästä 
yhteistyöstä. 

i A példamondatok után álló számok közül az első az eredeti szöveg, a második a magyar for
dítás oldalszámát jelöli. 

2 HALLiDAY, M . A. K., Notes of Transitivy and Theme in English. Journal of Linguistics III. 
1967. — KRZESZOWSKi, ToMASz: Fundamental principles of structural contrastive studies. Glotto-
didakta II. 1967. 

* MMNyR. II, 157. 
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1.13. H a a tárgy tulajdonnév, a magyarban tárgyas ragozású ige áll mel
lette: Ja oikeastaan siinä ei haudattukaan #///%%?... — Tulajdonképpen nem is 
Elinát f eme/f ̂ &... (275/350). — //joA;A:/a hän ei ollut nähnyt kahteen viik-
koon... — Már második hete, hogy nem /dffa lisakkit... (98/125). 

1.2. A következő példamondatok magyar megfelelőiben alanyi ragozású 
ige áll, ennek okai szintén kideríthetők. 

1.21. H a a tárgy határozatlan, az állítmányi ige alanyi ragozású: Leik-
kaapas, Selma, rzävää; eihän ainoota^yf/ryäkukaan ota! — Fag/csak, Selma, 
még kalácsot; egy szeletet senki sem vesz ki! (192/243). 

1.22. H a a tárgy kérdő, vonatkozó, határozatlan stb. névmás, a magyar
ban az állítmány alanyi ragozású ige: Ja sinäkään et sitten löydä yhtään 
/M/fää/z... — S te se Wálsz me# semmit... (18/21). 

1.23. H a a tárgy jelzője kérdő, vonatkozó, határozatlan stb. névmás, a 
magyarban az ige szintén alanyi ragozású: Kunpa poika ei nyt vai olisi tehnyt 
mitään fjVz/MxyWä... — Csak nem caW/f tán valami ostobaságot az a fiú... 
(132/169). 

1.24. A magyar nyelv igeragozásának sajátságai közé tartozik az az eset, 
amikor az alany egyes szám 1. személyű, a tárgy pedig egyes vagy többes szám 
2. személyű. Ilyenkor a -/a&/-/e& személyragot használjuk: ...enkä minä 
jfMwa olisi joka pesään laskenutkaan. — ...6e ae er&?zfgffe/e& W/?a akármi
lyen fészekbe. (21/24). 

1.3. Olyan esetek is előfordulnak, amikor a magyarban az igének más a 
vonzata, mint a finnben, vagy amikor nincs szükség tárgyra: ... lisakki ei 
tarvinnut feafferwz, &/r/ajfoa, .s7zű&:&/pe/%z, /?ojfzfMer&A:g/ä... — lisakkinak wem 
W f JzwWge színházra, könyvtárra, sakkjátékra, bélyegekre... (10/9); .. .joka 
ei juonut Wmaa, ei polttanut fwpa&&#a... — .. .aki nem /voff, nem ao/zafry-
zo^ (135/174). 

2. H a az állítmány befejezetlen vagy eredménytelen cselekvést kifejező ige, 
a finnben a tárgy partitívuszban áll. Kyllä minä ajan sitä toista /zzmsfa... — 
Majd én hajtom a másik lovat... (94/119). 

2.11. Határozott tárgy mellett a magyarban tárgyas ragozású ige áll: Hän 
katseli valkoista W f o a . — A^zegeffe a fehér plafont (107/138). lisakki kaatoi 
rakfMMWjfar/%V/a... — lisakki (AWöffe az építéshez valót... (37/45). 

A z ebben a részben szereplő igék a finnben vagy akkuzatívuszi, vagy par-
titívuszi tárgyat kapnak attól függően, hogy a mondatbeli cselekvés eredmé
nyes-e vagy eredménytelen. A z igék tehát jelentésük szerint kétfélék lehetnek: 
rezultatívak és irrezultatívak/ 

2.12. H a a tárgyhoz birtokos személyjel kapcsolódik, az ige tárgyas rago-

i TERHolTKONEx: Erään sijamuodon ongelmia. Helsinki, 1955. 10. 1. 
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zású: Miehet... käänsivät &y/Wf ja romaanin lehteä... — A férfiak... va/-
/oga/WA: oldalukat és a regény oldalakat... (239/303). 

2.13. H a a tárgy jelzője valamilyen névmás, a magyarban tárgyas ragozást 
kell használni: Mitähän jos taas vilkaistaisiin j/fa jMmaÁsfa mő&&%z... — M i 
lenne, ha megint megnéznénk azt a piros házikót... (14/15). — lisakki läm-
mitti jwMaa mAce»MWJ/a, jota Paavali rappasi. — lisakki azt az épületet/#fö/fe, 
amelyet Paavali vakolt (341/438). 

2.2. Ebben a csoportban is előfordulnak természetesen alanyi ragozású 
igék is. 

2.21. Névelő nélküli, határozatlan tárgy esetén alanyi ragozású az ige: 
Niin hän oli jaksanut kylvää säikähtänyttä /rymyäo/z kumpaankin huonee-
seen. — .. .és megszeppent mosolyt vefe/f a bentlévőkre mindkét helyiségben 
(277/353). 

2.22. A tárgy előtt határozatlan névelő van: ...tuo ihminen imettää 
kuollutta /űj/a — .. .az az asszony egy halott gyereket JZ(%?faf (119/154). 

2.23. A tárgy vonatkozó névmás: lisakki lämmitti samaa rakennusta, 
yofa Paavali rappasi. — I. azt az épületet fűtötte, amelyet P. v a W f (341/438). 

2.24. A tárgy jelzője melléknévi névmás: T ä m m ö m a m/effezYä Joosua 
esitteli... — Ilyen gondolatokat/g/'fgff &/ Joosua... (117/151). 

Azokban az esetekben, amikor az állítmány múlt idejű igekötős ige, a 
magyar kifejezésben eltűnik a folyamatosság jelentésárnyalata. 

3. A tárgy partitívuszban van, ha az ige érzést, érzés okozását, viszonyu
lást stb. fejez ki. Ezek az igék az irrezultatív igék tipikus példái, tárgyuk min
dig partitívuszban van, függetlenül attól, hogy a tárgyi funkciójú főnév oszt
ható vagy oszthatatlan mennyiséget fejez ki/ 

N O R M A N DENisoN figyelemreméltó elmélete szerint a finnben az érzést, 
lelkiállapotot stb. kifejező igék partitívuszban levő bővítménye eredetileg mind 
az érzés okát, mind pedig tárgyát kifejezte. Ez a bővítmény így valójában ok-
határozóból fejlődött (partitivus causae)/ 

3.1. Számos esetben a magyarban tárgyas ragozású az állítmányként sze
replő ige. 

3.11. A tárgy határozott névelővel áll: .. .äiti oli ripittänyt We/wfa... — 
... az anyja úgy (/orgd/ra a vendéget... (29/34). 

3.12. A magyarban a tárgy birtokos személyjeles főnév: Ehkä lisakki 
olisi ihmetellyt Oskarin m W f w W f f z'a ja kunnioittanut tämän... va&awmws-
fo... — I. talán /Megc.M%&f/fa W » a O. önuralmát és físzfe/fe W/?a meggyőző
dését... (91/115). 

3 TERHO ITKONEN: i. m. 8. 
G Norman Denison: The Partitive in Finnish. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. 

A 108. Helsinki, 1957.31. 
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3.13. A tárgy tulajdonnév, a magyarban ez is tárgyas ragozást feltételez: 
E r & W raivostutti... — Erkkit ez döMfffff... (197/250). 

3.14. A tárgy egyes szám 3. személyű névmás, a magyarban elhagyható: 
.. .koko suku siunasi ja suojeli Aän/ä. — .. .az egész família a/aWa és ve^g 
(277/353). 

3.2. A finnben vannak más, nemcsak érzelmet kifejező igék is, amelyek 
jelentésük szerint irrezultatívak, és ezért partitívuszi tárgyat kapnak. Ezek töb
bek között a:ya//rű67, ve/vafa, eWoffaa, iwjfwjfaa, a/wj/aa, ű/aff//a, /wo/zwfaa, 
jewra/a, farWffoa, 0(/ô aűr, vaf/rgw^aa, &orojfaa, Aef/ce/î ää stb.^ M u m m u 
tietysti tarkoitti aina vain insinöörskä vamaa^a... — A z anyó természetesen 
a megboldogult mémöknére gondolt... (22/25). Joseűina silitteli Kallen ly-
hyttä, pyörteistä ^w^űa ja kuunteli vuolasta /cer/o/MMjro. — J. mg&MfMoga/fa 
Kalle rövid sörtes haját, és Aa/Zga^o folyékony elbeszélését (67/84). 

A fenti példában a goWo/-ige nem tárgyas ragozású a magyarban, más 
esetekben tárgyas ragozást kell használni. A második mondatban az igekötő 
és a múlt idő használata arra utal, hogy az ige által jelölt cselekvést befejezték 
vagy be akarták fejezni, ami a finn mondat alapján elég különösnek tunika 

4. A tárgy akkor is partitívuszban áll, ha osztható mennyiséget fejez ki 
vagy pedig többes számú. A tárgy ilyenkor lehet: 1. elvont főnév, 2. anyagnév, 
3. gyűjtőnév vagy 4. többes számú kifejezés, és a cselekvés a tárgy által jelölt 
szó teljességének meghatározatlan nagyságú részére irányul. 

4.1. A példaanyag alapján úgy tűnik, hogy az ilyen partitívuszi tárgyat 
tartalmazó mondatok magyar megfelelőiben elsősorban alanyi ragozású ige 
utal a határozatlan mennyiségű tárgyra: ... sikäli kun vanhuus ja varallisuus 
antaisivat joutilasta a/Wz. — .. .amennyiben az öregség meg a tehetősség ele
gendő ráérő időt <%/ hozzá... (195/246). Mies, joka tahtoi kaikille oM/zea ja 
mefZ6sfy.#ä, sai niellä pelkkää ;%7A±aa. — Annak az embernek, aki mindenki 
számára csak boldogságot és sikert &W/z/, csupa gúnyt kellett nyelnie (224/286). 

4.2.; 4.3.. A partitívuszi tárgy funkciójában megjelenő anyag- és gyűjtő
nevek, valamint magyar megfelelőik kapcsán megjegyezhetjük, hogy ugyanúgy 
mint az előbb, az állítmány! ige elsősorban alanyi ragozású, mert a tárgy ál
talában logikailag határozatlan: 

Y h ä enemmän /wwfa, fe/p&z, ̂ grwMaa, vozfa, /f/zaa, ÁWMoa... ne uomat 
nielivät... — Egyre több fát, gabonát, krumplit, vajat, húst, embert... rryg/f e/ 
a folyó ága... (7/5). 

4.4. A többes partitívuszi tárgyak magyar fordításakor az állítmány! ige 
többségében szintén alanyi ragozású: .. .me olemme ajatelleet ottaa lapsettomia 
^fr/Wfä... — .. .mi úgy gondoltuk, hogy gyermektelen családokat /bga-
<fwM&... (205/260). 

7 FRED KARLssox: Finsk grammatik. Helsinki, 1978. 97.1. 
s KERESZTES LÁSZLÓ: Unkarin kiéli. SKS. Helsinki, 1974. 116.1. 
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5. N O R M A N DENisoN szerint a hnn nyelvtanok akkor, amikor a tárgyról 
van szó, túlhangsúlyozzák a részleges és a teljes tárgy ellentétét. Statisztikai 
adatok segítségével mutatja be, hogy a cselekvés befejezetlenségétől függő par
titívuszi tárgy a finn szépirodalomban sokkal általánosabb, mint a részlegességet 
kifejező partitívuszi tárgy.* Ehhez a véleményhez kapcsolódik K. K o N T is.*° 
A z összes balti hnn nyelvre jellemző, hogy a partitívuszi tárgy elsősorban a vele 
kapcsolatban levő ige által jelölt cselekvés folyamatosságát vagy eredmény
telenségét fejezi ki. Ehhez kapcsolódhat a tárgy részlegessége, ha a tárgyként 
megjelenő szó a 4. pontban említett típusok valamelyikébe tartozik. 

A partitívuszban levő szó a mondatban eredetileg határozó volt, ahogyan 
ezt a partitívusz ablatívuszi eredete is mutatja. ̂  M á r a korai közfinnben a 
partitívusszal részlegességet fejeztek ki, míg az akkuzatívuszt a teljes tárgy je
lölésére használták. Ezen kívül a tárgy teljességéhez a cselekvés befejezettsé
gének jelentésárnyalata is hozzákapcsolódott. így ez a megoszlás pótolja a ha
tározott és a határozatlan névelő hiányát. Ezt a véleményt képviseli K o N T is. 
Szerinte a korai közfinn határozott és határozatlan tárgynak a folytatói éppen 
a közfinn teljes és részleges tárgy. A tárgy kétféleségével pedig nagyszerűen le
het utalni arra, hogy a cselekvés vezetett-e eredményre vagy sem. 12 A nem balti 
finn nyelvekben a cselekvésnek ezt a jellemzőjét különböző igeidőkkel vagy 
igeképzőkkel fejezik ki, olykor igekötőkkel, mint például a magyarban. 

K o N T feltételezi, hogy a közfinn korban a balti hnn nyelvek partitívuszi 
tárgyának fejlődésére talán a balti szláv nyelvek genitívuszának bizonyos hasz
nálata hatott. Felteszi továbbá, hogy ahogyan egyrészt a szláv, illetőleg a balti 
szláv nyelvekben a tagadó mondatbeli birtokos esetű alak két régi indoeurópai 
esetnek, a genitívusznak és az ablatívusznak a folytatása, másrészt pedig a balti 
hnn nyelvekben a partitívusznak megfelelő funkciók éppen az ősi ablatívuszi 
esetből származnak, ugyanúgy a balti hnn nyelvek partitívusza a hnn-volgai 
alapnyelv ablatívuszának lenne folytatója. ̂  

A magyarban az igeragozás segítségével tudjuk kifejezni, hogy a tárgy 
logikailag határozott vagy határozatlan. Ezeknek a különbségeknek a kifeje
zésére használunk tárgyas vagy alanyi ragozást. Ezen kívül az igekötők segít
ségével tudunk utalni arra, hogy a cselekvés befejezett vagy esetlegesen befeje
ződik.^ A z igekötő nélküli ige viszont azt fejezi ki, hogy a cselekvés még foly
tatódik. A hnn partitívuszi tárgy legfontosabb funkcióinak a magyarban meg
vannak a pontos megfelelőik, kivéve akkor, amikor a hnn partitívuszi tárgy 
osztható teljesség részét fejezi ki, mert ekkor a magyar megfelelő múlt idejű 
állítmány nem egyértelmű. 

9 N. DENisoN i. m. 166, 259. 
10 K. KoNT: Käändsönaline objekí läänemeresoome keeltes. Tallinn, 1963. 51. 
" L. HAKULiNEN: Suomen kielen rákenne ja kehitys. Helsinki, 1979. 535—53. 
" K . KoNTii. m. 17. 
" K . KoNTii.m. 538. 
1* KERESZTES LÁSZLÓ: i. m. 115. 
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A Ann partitfvuszi tárgyat tartalmazó mondatokat tehát tárgyas vagy 
alanyi ragozással tudjuk magyarra fordítani, vagy ellenkezőleg: ha a magyar 
mondatban alanyi ragozású ige áll, a finn nyelvű mondat tárgya valószínűleg 
parti tívuszban van. H a viszont a magyar ige tárgyas ragozású, a finn tárgy le
het partitívuszban is, ha a fentebb felsorolt esetek valamelyike fennáll, azaz ha 
a mondat tagadó vagy kételkedő, ha befejezetlen vagy eredménytelen cselekvés
ről van szó, ha az ige érzelmet fejez ki stb. 

Bár a magyar és a finn rokon nyelvek, szerkezetileg mégis olyan távol áll
nak egymástól, hogy a tárgy teljességét vagy részlegességét, a cselekvés ered
ményességét vagy eredménytelenségét, valamint befejezettségét és folyamatos
ságát különböző mondatrészek segítségével fejezzük ki. A finnben elsősorban 
a tárgyon, a magyarban az igei állítmányon jelöljük. A partitívusz használa
tának megtanulása nyilván azért nehéz a magyarok számára is, mert könnyebb 
azokat az elemeket megtanulni, amelyek egyeznek az anyanyelvvel, mint azo
kat, amelyek nagyban különböznek tőle. 

OUTI KARANKO—PAP 

Suomen partitiiviobjektin vasüneita unkarin kielessä 

Suomen partitiiviobjektin sisältävät lauseet voidaan siis kääntää unka-
riksi joko käyttäen objektiivista tai subjektiivista taivutusta tai kääntäen, jos 
unkarinkielisessä lauseessa on subjektiivisesti taipuva predikaatti, suomen-
kielisen lauseen objekti on ilmeisesti partitiivissa. Jos taas predikaatti taipuu 
objektiivisesti, objekti on partitiivissa, jos jokin seuraavassa luetellun säännös-
tön edellytyksistä on voimassa: jos lause on kielteinen tai epäilevä tai jos lause 
ilmaisee päättymätöntä tai tulokseen johtamatonta tekemistä tai tunnetta ym. 

Vaikka suomi ja unkari kuuluvat samaan kieliryhmään, ne óvat raken-
teellisesti nun etäällä toisistaan, että objektin totaalisuutta tai partiaalisuutta, 
resultatiivisuutta tai irresultatiivisuutta sekä perfektisyyttä tai imperfekti-
syyttä ilmaistaan kummassakin kielessä eri lauseenjäsenten avulla, suomessa 
etupäässä objektin, unkarissa lähinnä verbin välityksellä. 

OU. KARANKO—PAP 
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