
AHLQVIST NYOMOZÁSAI. 

Om Ungerska sprákets förvandtscap rned Finskan. Af August 
Ahlqvist. (A magyarnyelv rokonságáról a finn nyelvvel.) 

A Finn irodalmi társaság által kiadott Suomi nevű folyóirat 
idei első részében *) találjuk Ahlqvist Ágostonnak a feliratban em
lített értekezését. Svéd nyelven van í rva , hogy azok is megértsék, 
k ik finnül nem tudnak ; Ahlqvist tehát a skandináv olvasóknak szól, 
k ik között nem ismeretlen a Suomi. 

A magyarokná l , úgymond Ahlqvist , régólta foly a kérdés , a 
magyar és finn nyelv közötti rokonságról : ideje m á r , azt a finn 
szempontból is vizsgálat alá vetni. Való ugyan, nálunk, finneknél, a 
kérdést rég eldöntöttnek tar t ják, minélfogva, úgy látszik, nem is 
szükséges arra időt vesztegetni : Magyarországon ellenben a finn 
rokonság heves ellenmondásra talál, s a nyelvész, ki azt szóba hozza, 
sok megtámadásnak teszi ki magát. Mi finnek inkább csak elfogad
tuk, hogysem megvizsgáltuk'volna az említett rokonságot 2) . Ha most 
én is , Ahlqvis t , azt létezőnek fogom bemutatni , ne gondolja senki, 

') Teljes czíme ez: Suomi. Kirjoituksia isan-maallisista aineista. Toi-
mittanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Toinen Jakso. I : nen Osa. Hel-
singissa, Suomalaisen Kirjallis. Seuran Kirjapainossa, 1863. = Suomi. Iratok 
a hazai föld tárgyairól. Kiadta a Finn Irodalmi Társaság. Második Folyam 
(az első folyam 10 kötetet teszen). Első Rész. Helsingforsban , A finn irod. 
Társaság nyomdájában. 1863. 

2) A finn tudósok közzül Kelgrén ebben : Die Grundzüge der finnischen 
Sprache , mit Rücksicht auf den Ural-Altaischen Sprachstamm. Berlin 1847. 
— s Castrén ebben : De affixis personalibus linguarum Altaicarum disserta-
tio. Helsingforsiae. 1850. a magyar nyelvet is érintik, mint rokont: de beba-
tóbb tanulást, tudtunkra , csak Ablqvist, ki Pesten is tartózkodott, fordít a 
magyar nyelvre. 

2* 
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hogy finn létemre, dicsekedni akarnék a magyar rokonsággal. Nem
zetekre nézve igazán áll : Azé az íj, a ki fel bírja húzni. Különben 
is nagyon hasonló a finn nemzet története a magyarokéval. Mind két 
nemzet a keresztyénséget és az európai miveltséget szomszédjaitul fo
gadta el; azután Magyarország sokáig védfala volt Németországnak 
a törökök ellen : Finnország is Skandináviának volt védfala. E harcz-
ban alá kerüle Magyarország, mégis megőrzötte nemzeti önállását : 
Finnország is alákerüle, de békés igyekezetei által sikerült oly önál-
lásra felküzdeni magát, melyet meg is irigyelhetne a magyar. Az euró
pai miveltség számára egyik nemzet sem tett többet a másiknál. A fin
nek nem hoztak elő nagyot se a tudományban, se a művészetben vagy 
a feltalálásokban: a magyarok sem birták semmivel is meggazdagí
tani az európai miveltség kincsét. Közvetve azonban elömozdíták a 
finnek Európának jólétét, mert germán uralkodójik alatt vitézül har-
czoltak a vallás-szabadságért. Közvetve a magyarok is sokat tettek 
Európának jólétéért, mert háromszáz esztendeje, hogy germán szár
mazású uralkodójik alatt vitézül harczolnak minden európai háború
ban. Egygyel meg is gazdagíták az európai miveltséget a magyarok, a 
szép nemzeti öltönynyel, melyet egy hadosztály számára egész Eu
rópa vett be, s ezért megirigyelhetik őket a finnek. Viszontag a fin
nek az európai irodalmat a Kalevalával gazdagíták meg, s ezért meg 
a magyarok lehetnek irigyeink. Ha még is a magyarok a finn rokon
ságot szégyenlik *), az csak a dolgok nem-ismeréséből és a túlságos 
nemzeti büszkeségből történik, mely közönséges a magyaroknál." 

E bevezetés után Ahlqvist először a szó-rokonságot bizonyítja, 
úgy hogy: 

1) Olyan szókat hoz fel, melyek hangra és értelemre nézve 
egyezők, p. o. él ela, kéz kasi, víz vési stb. Kérdés, a magyar szókkal 
melyik alakját a finn szóknak kell összehasonlítani, azt-e, melyet 
a nevezőben találunk, vagy azt, mely a szó tője ? A kasi, vési a szók 
nevezője, de töjök kate, vete : a kérdés tehát, melyik alakot kell ha
sonlítani ? Bizonyosan a szók tőjét kell hasonlítani, mert erről lehet 
csak szó ott, hol a ragokat nem tekintjük. Mikor a képzőket és ra
gokat hasonlítjuk, akkor ezeknek is csak töjeiket lehet számba 

) Talán nem is lehet mondani, hogy a magyarok szegyenlik a finn 
rokonságot; ha van is itt-ott. ki „a dolgok nem-ismeréséből" itél, az nem 
képviseli az irodalom Ítéletét. 

C 
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venni. Ezt tevén, arra a különbségre érünk, hogy mi rokon nyelv, 
s mi tulajdonkép valamely nyelvnek csak tájnyelve. A finn kasi az 
észtben is kasi, a finn vési az észtben is vési; vájjon az észt a finn
hez képest a hangtannak azon fokán áll-e, melyen a magyar ? Lás
suk a két szó ragjait : 

finn észt magyar 
egyesszámú nevező : kasi kasi kéz 

„ genitiv : kádén kae kéz-é 
„ • accusat. : káttá kát kez-et 

többesszámú nevező : kadet káét kez-ek. 

A magyar kéz szónak z-je töbeli, mely a ragok előtt változat
lanul marad meg; a finn kasi szónak í-je pedig töbeli, mely itt ki nem 
fejthető okból az egyesszámú nevezőben s-re, a többi ragok előtt 
d (t)-ve változik. Az észt nyelv a finn nyelvnek hangjait követi, 
csakhogy kopottabb nyelv, s azért mondja a genitivusban: ká-e, ká
dén helyett, kihagyván a d-t, — mint a finn-karjala is teszi —, s 
elejtvén az utóhangu n-et; azért mond kotta helyett csak kat-et. 
Még a liv nyelv is a finnek testvére, mert jóllehet a kasi nála kdjz, 
mégis ezt : annál kiitta (adj kezet) így mondja: anda kata, s evvel 
azt bizonyítja, hogy nála is a kdjz szónak tője kat. A töbeli utó
hangnak ilyen változását nem találjuk ám a mordvinban és vogul-
ban; e nyelvek tehát nem testvérei a finnek, hanem rokonai. Lássuk 
ezt több szón is : 

Liv. Észt. Finn. Magyar. Mordvin. Vogul. 
kaks kaks kaksi (kaht) két kafta kit 
viz viis viisi (viit) öt veta át 
küs kuus kuusi (kuut) hat kota kat 
viz vési vési (vet) víz ved vit 
mejz mesi mesi (met) méz med mau 
kájz kási kási (kát) kéz kád kát 
sada sada sata (sat) száz sada sat 
pot'a pot pata (pat) faz-ok — pot. 

íme a magyar víz, méz, kéz, száz, faz-ok szóknak a vogulban 
vií, kát, saí, poí, a finnben vei, met, k'ú,t, saf, paí, a mordvinban ved, 
med, k&d, sad felelnek meg. De a kéí , öí, haí szóknak a finnben, 
mordvinban és vogulban is t utóhangú szók állanak szemközt. 

2) Olyan szókat hoz fel Ahlqvist, melyek elöhangja a finnben 
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k, a magyarban meg h, p. o. kala hal. Köztök van a magyar hónai 
és a finn kainalo is. A finn szót Ahlqvist a kden-ala-hól összevont
nak gondolja, (kádén) kdén helyett kain-t fogadván el a nyelv. De 
azt a magyar nyelv nem támogatja, melyben hón-al van, melynek 
w-je nem lehet genitivus. A finn szót tehát így kell taglalni = kain 
= hón, és alo =s al. 

3) alatt felhozza Ahlqvist a magyar konty és komló szókat, 
melyek finn megfelelőji huntu és humala volnának, s melyek szerint 
viszontag a magyar élőhangú &-nak a finnben h felelne meg. Azon
ban e két példa gyanús. A magyar konty alig ha nem szláv : kord 
= konty ; de ha magyar is , egy fecske nem csinál nyarat, mert a 
finn humala csakugyan svéd szó =s humla. Ahlqvist azt gondolja, 
hogy azért nem svéd, mert a szó sok altáji nyelvben fordul elö. Pél
dákat nem hoz fel, de pótoljuk a mordvin komid, a vogul kumlah és 
osztják khondak szókkal, melyek mind komlót tesznek. Hogy e négy 
szó komló, kumlah, kumld és khondak lehető azonosak, következők
ből világos : az előhang mindenütt k (kh) ; a magyar utótag ló pedig 
törvényesen megfelel a vogul lah-xisik, mert tapló vogul taplah, só 
vogul sah ; az osztjákban gyakran d áll a magyar és vogul l helyett, 
p. o. hallok, vogul kúZem, osztj. khőcfem; haZok, vog. kuZ'em, osztj. 
khőáem; háló (halfogó), vogul kutep, osztj. khoáap stb. ennél fogva 
az osztják khondak csakugyan törvényes megfelelője a vogul kum
lah és a magyar komló-nak, mert abban a belhang n is a d miatt áll, 
m helyett. Olyan szót nem lehet kölcsön vettnek tartani, mely a ro
kon nyelvekben az illető hangtörvények szerint változik el; koraló, 
kumlah és khondak tehát eredeti ugor szók, melyeket az indo-euró-
pai humulus. humla-hól nem lehet megfejteni*). Vájjon a finn hu
mala a komló, kumlah-hoz tartozik-e, azt oly példákkal kellene bi
zonyítani , a melyekben a magyar élőhangú k = h, s a magyar utó
hangú ló = la. Ily példákat nem találok hamarjában. 

4) alatt magyar élőhangú / és finn élőhangú p szók állanak. 
Köztök van/eZ = puoli, „mind a kettőnek a szlávpol az eredete", 

*) Egyébiránt lehet, hogy Müller e'rtelme szerint a humulus, komló, 
komlah, khondak azon szókhoz tartozik, melyek közösek az árjaságban e's al-
tajiságban (1. a II. köt. 432. 433. lapján). Müller azt tartja, hogy a túrán 
nyelvekben nincsenek hasonhangú szók (lásd ott a'400. lap.); íme itt van az 
osztják kkodem hálok e's khődem hallok. 

.; 
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úgymond Ahlqv. Ezt be kellene bizonyítani avval, hogy a szláv élő
hangú p magyarban /-vé szokott változni; azután avval, hogy a szláv 
belhangú o magyarban é-vé lesz a kölcsönzött szókban ; végre av
val , hogy a fél, puoli szó csak azon áltaji nyelvekben fordul elő, 
melyek azt a szlávtól vették. Úgy tartom, egyet sem lehet a három 
közzül bebizonyítani. Ahlqv. a finn humla szót áltajinak tartja, mert 
más rokon nyelvekben is előfordul : miért nem tartja a fél, puolit 
is annak, mely még több rokon nyelvben van meg, mint: lapp pele, 
finn puoli, észt pool, liv puol, szirján pöö, votják pal, mordvin pal, 
vogul pal, pal, osztják pélek. 

De már a finn pieli = dörrpost, thürpfosten, nem hasonlítható 
a magyar fül-\e\, mert az a skandináv pela, pelare, = német pfeiler. 
A fül-nek nincsen megfelelője a finnben, de van a lappban: pelje — 
auris, peljetebme fületlen azaz siket; a votjákban pel fül, peltem si
ket; szirjánben pel fül, peltam siket; mordvinbenpild fül; vogulban 
pel fül, peltál siket; osztjákban pet fül, — mely szó ismét a t(d) fel
váltását Mel mutatja. 

Ahlqvist mindössze 17.kikezdetben adja szóhasonlításait, me
lyek némelyére még volnának kifogásaim, de mellőzöm, hogy azo
kat érinthessem , a melyek újak előttem , s végül egynek honiságát 
mutassam ki. Ujak: a magyar lom (Kresznericsben P .P . után: pru-
ina in arborum ramis congelata; lomos pruinosus, lomozik pruinas 
concipit) s a finn lumi = hó, nix ; a magyar lak és a finn laki = 
tectum fornicatum, boltozat; a magyar író (írós tej) és finn hera; 
a magy. cser-fa és finn terho = makk, terho-puu cser-fa, a mi mellé 
a mordvin cerd-t = makkot is felhozza; a magyar reg-él és a finn 
ralik, llenvallnál rdkisen regélek, be széllek, rakina beszéd , az észt
ben is rakima beszéllemi, vesd össze a Magyar Nye Ív. V. kötet, 235. 
stb. lapjait, hol Torkos Sándor a regélésröl Zala megyében, érteke
zik , s hol a regö szó fordul elő , tehát reg-ek, finnül rak-isen, vagy 
Ahlqvist szerint (radk-yn) rdöPyn = beszéllek. 

A magyar vár igét, a finn varttuu-\a\ veti össze, azt mondván, 
hogy mindenike a germán nioarten.u De máskép van a dolog. A vo
gul nyelvben úrén várok, urkatém, a déli vogulban urkdtém, vára
kozom, mely igében avogul&«f, kat, magy. koz, k ez képző is azonos? 
a í-nek z-vé változásával, miről volt már szó. Továbbá urém őrzök, 
urkatém örizködöm, urne őrző, pásztor. Világos, hogy a magyar vár, 
óV,s a vogul ur szóknak semmi k őzök a germán ioarten} warter-hez. De 
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a finnben is vara = őr, ur ; a vartia •=• vigil, custos pedig még a 
szokott hangváltozásnál fogva is ( = var = őr, vogul ur , var-t = 
ör-z) finn-ugor. 

E néhány észrevétellel arra akarom figyelmeztetni Ahlqvistot, 
hogy a finn magyar szóhasonlítás nem mellőzheti a szorosan vett 
ugor nyelveket (vogul, osztják, mordvin) , mert csak úgy lehet a 
hangok változásait meghatározni, s az előforduló tényekről alapo
san ítélni. Sőt annak megtudására, mely szó kölcsönvett, az ugor 
nyelveken kivül a török nyelveket is elő kell venni. Ahlqvist p. o. 
a finn sauva bot szót, a svéd staf = német, stab-ból származtatja. 
Ismét nem veszi észre, hogy a staf svéd szó a finn kiejtésben topá
nak hangzanék, mint stephan, stefan-hól tepana lett; hogy a svéd 
utóhangú/-bői nagyon bajosan lesz a finn kiejtésben uv ; szóval egy 
rakás példát kellene felhozni, a mely bebizonyítsa, hogy a svéd staf-
ból a finn kiejtésben sauva lesz. E szó áltaji, mert a törökben is sopa 
ajj-o nagy bot. E két szó : sauva és sopa annál kevesbbé fog külö
nösnek látszani, ha tudjuk, p. o. hogy a finn sairaha (sairas) beteg, 
a törökben sajru ^ j-V*°, a finn sairaute (sairaus) betegség, a török
ben sajrulík \J>J)y*r*°' — Hogy a svéd staf-hól csakugyan nem lett 
a finn sauva, bizonyítja a tupa szó is. Svédben stufva a német 
stube, s abból lett a finn tupa. Kérdés , a magyar szoba is a német 
stube-hó\ való ? Bajosan. A német stall a magyar kiejtésben istálló, 
a német stáb magy. istdp, stephan magy. istván : ezek szerint stube 
a magyar kiejtésben istupa vagy istopa lenne- A szoba áltaji, mert a 
törökben is szoba x-tyo kályhát, kemenczét teszen. A magyar szoba 
tehát szószerint hypocaustum. 

Müllernek pedig (lásd a M. NyK. II. 411. lapját) itt is szolgál
hatok egy hasonhangú jeles példával a vogulból: 

ur orr, hegy, urem, urom orom, hegyorom; 
ur őr urém őrzök ; 
ur sovány urém soványodom, urem, urom sovány; 
ur ver, ebben : urém sütök, urne sütő, magyarul verő, innen 

verőfény, verőmalacz, ver-ejték ; 
ur vér, miből: uring véres, ur-ajpe (vér-ivó) nadály; 
ur mód, ura ti módja ez. 

A szóhasonlítások után Ahlqvist még grammatikai összehason
lításokra is tér, sőt ezeknek nagyobb helyet szánt, mint amazoknak. 
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A szók hasonlatosságánál (a szótári egybehasonlitásnál), bár 
mi nagy legyen is az, többet nyom a grammatikai hasonlatosság. 

Az illető nyelvek hangjait tekintve, a magyar nyelv ifjabb 
jeliemii a finnél. Ez tudniillik szűkölködik a hehezett mássalhang
zók nélkül; azután gyéren él a gyenge (g, d, b) hangokkal; végre 
az s-en kívül nincsen sziszegöje : ellenben a magyar nyelvben meg
van áz / , meg, az előhangban is, a g, d, b, meg az sz-en kívül a ez, 
z, zs, mind oly hangok, melyeket a finn nyelv nem bír kiejteni. 
Azért kell a finn nyelvet a magyarhoz képest ó jellemünek tartani. 

A magánhangzók egyezését a magyar nyelv is megtartotta, 
mint a finn. Azonban a kettős sőt hármas magánhangzókra nézve 
különbség van a két nyelv közt; mert a finnben nem csak az aj, ej, 
uj, üj, oj, öj vannak meg, hanem az au} eu, itt, ou, öil (öy) , sőt az 
uo, ü'ö magánhangzók is. 

A két nyelv hasonló természete kitetszik az idegen szók al
kalmazásában is. Egyik nyelv sem tűri a szók elején a kettős vagy 
épen hármas mássalhangzókat; azért, ha ilyen élőhangú idegen szó
kat fölvesznek, azokat a honi kiejtéshez idomítják. Erre nézve a 
finn nyelv az elhagyáshoz, ellenben a magyar a toldáshoz folyamo
dik. P. o. a finn nyelv ezeket : strand, skola (schule), spel (spiegel), 
stol (stuhl) így idomítja : ránta, koula , peli, tuoli, elhagyván az 
elöhangból az s-t és st-t. A magyar a stall, stáb, schuh-íéle szók elö-
hangjához egy i-t vagy o-t told, s így idomítja : istálló, istáp, iskola 
vagy oskola ; a franz, schrankenbaum, groschen-íéleket meg emígyen 
változtatja el : ferencz, sarampó vagy sorompó, garas stb.; e szláv 
szókat : kreszt, britva, kral, szluga, dolg így ejti ki a magyar : ke
reszt, beretva, király, szolga, $olog. 

A névszók ragozásában a sok egyezésen kívül különbség is 
van. Ez már az az mutató névmás szerepében mutatkozik a név
szók előtt, mely névelő , úgy hiszi Ahlqvist, az idegen nyelvekkel 
való érintkezés által juthatott a magyar nyelvbe; jóllehet kettőt is
mer el ö i s , azt, hogy az áltaji nyelvekben sem ismeretlen az arti-
culus, s azt, hogy az orosz nyelvben nincsen meg. E két körülmény 
arra bír, hogy másképen fogjuk fel a dolgot. Minthogy a magyar 
nyelv, mielőtt a némettel jutott érintkezésbe, leginkább az orosz 
(vagy keleti szláv) nyelvvel súrlódott volt, ebben pedig nincsen 
névelő : bizonyosan a magyar névelő a nyelv saját belső történetei
nek folytán kapott fel; s ez is egyik tanúsága annak, hogy a ma-
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gyár nyelv újabb jellemű, ha a finnhez hasonlítjuk. A finn nyelv, 
mint már említettük (a 21. lapon), megkülönbözteti a szó-tőt a ne
vezőtől, p. o. yhte 5= egy a szó-tő, de yksi a nevező; ihmise = em
ber, a szó-tő, de ihminen a nevező; verise = véres, a szó-tő, de ve-
rinen a nevező : a szirján, votják, a mordvin, magyar, vogul, a tö
rök nyelvek nem különböztetik meg a kettőt. Minthogy a szóhason
lítás megmutatta, hogy a finn névszók tőjei egyeznek meg, p. o. fi 
magyar megfelelő névszókkal : a finn nevezőben ragnak kell lap-
pangani. E rag pedig a matató névmás jellemét viseli; azért a finn 
verinen tulajdonkép = a véres, ihminen = az ember; azért van 
végre a finn nyelvben egy külön rag, mely a névszó határozatlan
ságát jelöli, p. o. veris-ta véres, ihmis-tci ember. A mit a finn nyelv
ben a nevezőnek ragja, azt a mordvinban és vogulban a t rag teszi, 
mely nyilván a mutató névmás td, ta (ez, az) , p. o. a mordvinban 
ava asszony, ava-t' az asszony, a vogulban lu ló , lu-t a ló. A ma
gyarban tehát az az ez, mint név-elő, fejezi ki a finn nevezőt és a 
mordvin, vogul ava-t', lu-t-féle alakokat; a magyar a finnhez képest 
ott áll, hol p. o. a franczia a latinhoz képest ebben : de V homme = 
hominis áll. De a finn névszók sem különböztethetik meg mind a 
nevezőt a szó-tötül, mit a következő példák is bizonyítanak : 

tö. nevező. határozatlan eset. genitivus. 
maa (föld) maa maa-ta maa-n 
páa (fej) páa paá-tá páá-n 
talo (telek) talo (talo-ta) talo-a talo-n 
työ (munka) työ työ-tá työ-n 
jalka (láb) jalka (jalka-ta) jalka-a jal'a-n 
áiti (anya) áiti (áiti-tá) áiti-á áidi-n 
kivé (kő) kivi (kive-ta) kive-á kive-n 
kanté (fedél) kansi ' kant-ta kanne-n 
vieraha (idegen) i vieras (vierah-ta) vieras- ta vierahá-n 
ihmise (ember) ihminen ihmis-tá ihmise-n 
sydáme (szív) sydán sydán-tá sydame-n 
keváhá (nyár) kevá' kevát-tá keváhá-n. stb 

íme az első hat névszónak tője és nevezője azonos, a többiek
ben különbözik az egyik a másiktól; amazokban, melyek a, «, o, ö, 
és i utóhangúak, a nevezőnek ragja elenyészett; a többiekben még 
látható. — Menjünk által a többesszám nevezőjéhez. 
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Ez a finnben t, a magyarban k. Honnan származik e rag, nem 
lehet már tudni, de hogy itt azonos a t és k, bizonyítják azon meg
felelő szók, melyekben k és t váltakozik, p. o. a finn yksi egy, kaJksi 
kettő, az észtben üts, kats; magában a magyar kettő, két szóban is k 
vagy h, í-vé változott, mert a kettő, két nyilván keht-höl, ez meg kelet
ből való. A finn nyelv még több példájit mutatja fel ezen váltako
zásnak, mint : hiekka és hieta homok, kawpunki és kaupunti város, 
vaiki és vaiti hallgass, miből vaikenen hallgatok; Ahlqvist a svéd 
trana és a német kranich, a svéd tver és a német qweer szókat is 
felhozza annak bebizonyítására, hogy általános hangtörvény szerint 
váltja fel a t-t a k, s megfordítva. De melyik itt az eredetiebb, a t-e 
vagy k ? Alkalmasint a k, mely h-vá és í-vé változik, innen a többes 
nevezője a lappban &, h, és t, a finnben, észtben, mordvinban, vogul-
ban t, a magyarban megint k. 

A többesszám azután az egyesszámu ragokat veszi fel mind a 
finnben mind a magyarban, de mindenik saját eljárást követvén, mert 

a finn kala és a magyar hal 
a többesben kala-t a többesben hal-ak 

„ kdla-i-lla n hal-ak-val 
„ kala-i-lle „ hal-ak-nak 

miből kitetszik, hogy a finnben a többesszámot jelelő t rag a viszo
nyító ragok előtt i-re változik, holott a magyar többesszámu k rag 
megmarad a viszonyító ragok előtt is. Azonban hasonló történik a 
magyarban is , a birtokos ragok előtt, mert halam a többesszámban 
lesz halaim, nem halakam. Vájjon közvetlenül változik-e i-ré itt a 
k, amott a <? Ahlqvist azt gondolja, hogy közvetlenül, mert azt 
mondja : „Mikor e kemény (k, t) hang a casus és possessivus ra
gok hozzájárultával más hangokkal összeütközik, s ez által a szép
hangzat szenvedni talál, melyre a nyelv törekszik, ez csupa termé
szetes folyás szerint (k = g = j = i) a k-t i-re gyengíti." *) El kell 
ismerni azt, hogy a mi nyelveinkben k és t} sőt p is némely mással
hangzók előtt i, w-vá változnak, p. o. a finn kakra zab, lesz ott kaura, 

*) Dá detta harda ljud (k) genom tillkomsten af casus-andelser och 
possessiv-suffixer nödvandigt máste kommá i kollision med andra ljud och 
den euphoni, som ar egendomlig fór ifrágavayande sprák, derigenom rákade 
i fara, förmildrade spráket genom en ganska naturlig process (k = g = j — 
i) k till í. 
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a nagla szög, lesz ott naula, a vogulban jiter ménes, lesz ott jew, a 
jagit íj, lesz ott jajt, jaut. De még az nem fejti meg a többes t és k 
rag-nak i-vé változását, mert p. o. a finn halat a lla rag előtt lehetne 
kaltalla, vagy kalatla ; a magyar halakom (halaim helyett) még ke
vesebbé zavarná meg a széphangzatot. Más okának kell tehát lenni, 
s arra, úgy látszik nekem, a magyar birtokos ragozás segít rátalálni. 
A birtokos ragozás többesszámai az egyesszám harmadik személyé
ből állanak elő, mint ebből világos : 

botom botja-im botja-ink 
botod botja-id botja-itok 
bot-ja botja-i botja-ik. 

Valamennyi niássalhangzós végű magyar szónak birtokos töb
besszámai aim, aid, ai} aink, aitok, aih ; eim, eid, ei, eink, eitek, eik 
(kezem, kezed, keze, kezeim, kezeid, kezei). A széphangzat a botim 
ellen nem tehetne kifogást, mégsem tűri el; még a népim, népid 
népi a helyett népeid, népeim, népei is van. Azt kellene tehát monda
nunk , hogy a birtokos ragozás többesszámai az egyesszám harma
dik személyéből valók. De ebben a szónyomozás tekintetéből ellen
kezés van, mert az egyesszámu harmadik személy hogyan fér meg 
a többesszám első és második személyével! Valami titok rejlik itt, 
melynek megfejtésére a birtokos ragozás segíthet bennünket. En
nek egyesszámu harmadik személye ja, je : nem lehet-e gondolni, 
hogy a visszonyos többesnek ragja jak, jek , a finnben jat, jdt volt, 
s hogy az ebben lévő j hang miatt válik {-vé a finnben t, a magyar
ban k? Ha ezt lehetne fölvenni, a szirján és votják többesszámu/as 
jos is meg volna fejtve. Ugyanis ha e két nyelvnek eme többessámu 
ragját semmi viszonyban sem gondoljuk lenni az ugor és finn nyel
vek többesével : azt a legnagyobb különösségnek vagy szeszélynek 
kellene tartani; mit bajos a két nyelvre fogni, melyek különben 
annyira megegyeznek az ugor és finn nyelvekkel. De ha elfogad
juk azt, hogy az ugor és finn nyelvek a jak, jah, jat} jas szóbul al
kották a többesszám ragját : megszűnik a szirjan és votják nyelvek 
többesszámu ragja különösnek látszani; azonfelül pedig még a finn 
í-nek s a magyar k-nak i-re változása is közvetítve volna. 

Még egy, nagyon figyelemre méltó, körülményre kell figyel
meztetnem , arra t. i. hogy nem csak a magyar nyelvben, hanem a 
finnben és törökben is a személyi névmások többese kétféle: egyes-
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ragu, és kettösragu, s hogy az egyesragu különbözik a közönséges 
többesi ragtól, mint íme látjuk. 

Magyar. Finn. Török. 
Egyesszára : én miná ben 

te siná sen 
ö hán — 

Többesszám: miv (mü, mi) mink myö (mc) met biz bizlíir 
tiv (tü, ti) tik työ (te) tct siz sizliir 
iv (ü, iv) ők hyö (he) hct — — 

Bizonyosan miv, myö, biz ; tiv, työ, siz közt az egyezés majd
nem azonosság, mert a magyar v (a miv, tiv-ben) megfelel a török 
2-nek (a biz, siz-ben;' ugyanaz a v rejlik a finn yö-hen, mely annyi, 
mint a magyar ő, ezekben : tő és töv, nö és növ, ö és öv, melyet a 
tájbeszéd szerint w-nek is ejtünk, minélfogva a magyar mü, tü sza
kasztott másai a finn myö, työ-nek, s minélfogva a magyar mi, ti-ben 
s finn me, te-ben a v-t elnyelettnek kell gondolni. Ezek többesi ragja 
tehát v és z, mely különbözik a rendes finn t, magyar k, török lar, 
tör-től. A nevezetes az, hogy eme nyelvek a rendhagyó többesben 
megegyeznek, a rendesben pedig különböznek egymástól: mibül azt 
a tanúságot kell kivonni, hogy a mi most előttünk rendhagyó, az 
hajdan, mikor a finn, magyar és török nyelvek még nem oszlottak 
volt el, rendes vala, s idő szerint megelőzte a i, k, lar többesi ragot. 
Ha engedni lehetne a föltcvési hajlamnak, azt is bátorkodnánk mon
dani, hogy a többesi v rag az áltajiság legősiebb ragja, mert meg
egyez az ékirati nyelv fa, va, pa többesével, lásd a Nyelvtud. Közi. 
II. köt. 446. lapján. 

Nem tudom , igazán segít-e akár a v, akár & jak , jah, jas, jat 
annak megfejtésére, hogy a finn t a viszonyragok, s a magyar k a 
birtokos ragok előtt t-vé változik el : de azt tudom, hogy nyelvté-
nyek azok. 

Felette helyesen adja elő Ahlqvist a finn viszonyragok ere
detét. A helyi viszonyok megjelölése alkalmasint a nyelv első szük
ségei közzé tartozik, s annak a mi nyelveink nagy bőséggel felel
tek meg. A helyi viszony a mozgás fogalmával egyesülvén, három' 
féle, helyben való nyugalmat, azután helyre és helyről való mozdu
lást foglalván magában. Ez az általános helyi viszonyt fejezi ki. 
De a helyben való nyugalom, s a helyre és helyről való mozdulás 
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belső és külső lehet; minél fogva kilencz megjelölése támad a helyi 
viszonynak, s ezeket a megjelöléseket tökéletesen ki bírja fejezni a 
finn nyelv. Az általános helyi viszonyok jelelőji (az eseteket latinul 
nevezvén el) : 
essivus : na, p. o. ulko-na, kün ; kato-na hon, ylhá-?iá fen, alaha-na 

alant stb. 
lativus : ne, p. o. sin-we ide, tuon-ne oda, kun-we hová, al-we (allé) 

alá, yl-we (ylle) föl-é stb. 
ablativus : ta, p. o. ulko-ía (ulko'a) kivül(rül), koto-ía (koto'a) ha-

zul(rul), taka-ta (taka'a) hátul(rul) stb. 
Az általános helyi viszony jelelőji tehát : na, ne, ta. Mit csi

nál a nyelv, hogy a belső és külső helyi viszonyokat is kifejezze ? A 
belsők kifejezésére a bél-t, belsőt jelentő sisa szó ajánlkozott neki, 
mely összerántva lesz ssa, ssci, sőt s. A nyelv már ennek segítségé
vel így jelöli meg a belső helyi viszonyokat : 

inessivus : s-na, kala-s-wa halban, 
illativus : s-ne, kala-s-ne halba 
elativus : s-ta, kala-s-Zto halból. 

A külső helyi viszonyok kifejezésére is ajánlkozott neki egy 
alkalmas szó, melyet csak a maradványáról (l) ismerünk, de magát 
nem. Ennek segítségével a külső helyi viszonyokat így jelöli a nyelv : 

adessivus : l-na, kala-l-na halon, halnál 
allativus : l-ne, kala-Z-ite halra, halhoz 
ablativus : l-ta, kala,-l-ta halról, haltól. 

Összeállítva, ezek már a finn helyi viszonyok esetei : 
A) általánosak : 

1) essivus : kai a-na 
2) lativus : (kala-nne) ku-(n)ne, mi-(; 
3) ablativus: K.cllcl~lici j 

belsők : 
4) inessivus : kala-s-na helyett kalassa 
5) illativus : kala-s-ne helyett kalasen 
6) elativus : kala-s-ta helyett kalasta; 
külsők : 
7) adessivus : kala-1-na » kalalla, 
8) allativus : kala-1-ne » kalalle, 
9) ablativus : kala-1-ta » kalalta. 

J 
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Jegyzet Az általános viszony lativusa rendesen csak a viszo-
nyítoknál él még, p. o. tanne ide, sinne, tuonne oda, allé alá, ylle 
felé stb. — A belső viszony illativusában az s, h-vi változik, s lesz 
halasén helyett kalahári, összerántva kalaan. 

Meg vannak-e ezen helyi esetek ragjai a magyarban is ? A 
finn adessivus na kétségen kivül egy a magyar helyjelelő w-nel, 
ezekben : ház-(o)u, Pest-(e)n, kéz-(e)n ; az ablativus ta is nyilván 
megvan a magyar tói, tol viszonyítóban, melynek l-je összetétel út
ján járult & tőhez. De az n és t összetételei nem olyan szabályosak 
a magyarban, mint a finnben. A magyar névszó-ragozást, úgy lát
szik nekem, így kell felfogni : 

A legegyszerűbb, s talán azért is legősiebb magyar viszonyi 
ragok a többesszámu k-n, és a tárgyi t-n kívül a helyi viszonyok 
ragjai, még pedig 

a hol kérdésre : n, t, — 1 
a hová kérdésre : á, é (va, ve) 
a honnan kérdésre : ul, ül vagy ól, öl, — nan, nen. 
P. o. hol? Pesten, Győrött, felett, alatt, stb. hol; 

hová ? Pesté, Győrre (Győr-vé), fele, ala, hova ; 
honnan ? Pestw^ Győrit, felül, alul; vagy Pestó'Z, Győ-

xöl, feló'Z, alól stb. honnan, innen, onnan. 
Egyszerű voltukat az bizonyítja, hogy őket a viszonyszók is 

elfogadják, melyek a helyi viszonyokat közelebbről meghatározzák ; 
eredeti voltukat a vogul nyelv bizonyítja, melyben hasonlókép meg
vannak, például: el; el-n előtt, el-e elé, el-eZ elől: — jol; jol-walatt, 
jol-e alá, jol-eZ alól stb. A vogul közönséges névszó-ragozás pedig 
már ilyen különbséget tüntet fel : 

hol? kvol-ra házban és kvol-í házon, 
hová? kvol-we házba és kvol-e házra, 
honnan? kvol-nel házbul és kvol-nel házról. 

Ezeket az egyszerű és ősrégi viszonyragokat lehet már a finn 
na, ne, ta ragokkal egybehasonlítani, mit Ahlqvist is tön, legalább 
részben; sőt ezeket a török nyelvek ragjaival is össze lehet vetni. 
Ez által találjuk ki azokat a ragokat, melyek közösek a finn-ugor
török nyelvekben, a melyek tehát megvoltak, mielőtt a nyelvek el
oszlottak, s mindenike külön összetételeket hozott elő a helyi viszo
nyok közelebb meghatározására. De az új összetételekben is sok 
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egyezés van, mert a finn, ugor és török viszonyszók is sokszor azo
nosak, némelykor hasonlók egymás között. Az ősi, eredeti egyezé
sen kívül tehát még másodrendű egyezést is találunk a névszók ra
gozásában. 

A viszonyi ragok és viszonyszók összerakásában igen nagy 
bőséget tüntetnek fel, különösen a finn és magyar nyelvek; s Ahl-
qvist a viborgi és ingermánlandi népnyelvből új ragot is hoz fel, 
melyet a finn grammatika nem ismert volt, s mely a na és ta össze
tételéből származik. A finn na rag nem csak pusztán helyben való 
léteit, hanem állapotot, foglalatosságot, milyenséget is jelent, minél
fogva kalana azt teszi tulajdonkép : halul, halképen, hal gyanánt • 
így paimen marha-őrző, palvelija szolga, yaimene-na őrzőül, pal-
velija-na szolgául. A na és ta ragok összetevéséből nta rag lesz, 
mely foglalatosságból, állapotból való kijövetelt jelent. Ahlqvist az 
említett népnyelvből éneket idéz, mely így kezdődik : 

Laksin linnahan likk&ksi, 
Pauluskalle palvelija&s* 
(mentem a városba béresnek, v 

Pavlovszkba szolgának); 
s így végződik : 

Túlin linnasta likawía 
Pauluskalta palvelijanta 
(jöttem a városból béres-volt-bul; 

Pavlovszkbul szolgáló-voltbul). 
íme, a finn nyelvben az állapotot jelentő ragok is háromfélék : 

ksi, na, nta, úgymint : 
paimene&si" őrzőnek, palvelija&si szolgának, 
paimenena őrzőül, palvelijana szolgául, 
paimenento — palvelianta — 

A magyar nyelv is három állapoti esetet bír kifejezni, a vá, 
nak} és úl raggal, így : szolgává lesz, szolgáwa& megyén, finnül : 
menee palvelija&st, s szolgád van ott, finnül : tuossa on pavelijawa. 
De jelentéseire nézve a három magyar eset, a nyelv jelen állapot-
jában, nem felel meg egészen a finn három esetnek, mint a felhozott 
példák bizonyítják, jóllehet alakilag, úgy látszik, megfelelnek egy
másnak, így : 
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palvelija-A;si szolgá-naA; 
palvelija-wa szolgá-wá 
palvelija-wía szolgá-wí. 

A mai magyar írói nyelv nagyon restelli már a ragok bősé
gét , mert nem különbözteti meg világosan a nak, vá} úl ragokat, s 
majdnem egynek tartja, minthogy szerte így mondja : királya vá
lasztották , királynak választották és kirá%a választották. Hogy e 
ragok jelentései különböznek egymástól, mutatja a régi nyelvszo
kás, melyet föl kellene támasztani. 

A genitivusra nézve megjegyzi Ahlqvist, hogy a magyar nyelv 
annak híjával van, de pótolja az é raggal, mikor viszonytalanúl áll, 
p. o. a ház az atyáé; vagy szófüzettel fejezi k i , mikor viszonyítva 
van, p. o. az atya háza, vagy az atyának a háza. A finn és török nyel
veknek van genitivusok. Viszontag a finn nyelvnek nincsen külön 
accusativusa, de sokképen pótolja : azonban hogy hajdan megvolt 
neki a t ragu accusativusa is, bizonyítják a személyi névmások, me
lyeknek ez alakjaik: minu-í, sinu-í, háne-í = engemeí, tégedeí, 'ót; 
meidá-í, teidá-í, heidá-í = minkéi, titekeí, őket, megvannak. 

A tulajdonsági névszók fokozása általában kevesbbé van ki
fejtve a finn ugor, és török nyelvekben : annál nevezetesebb, hogy 
erre nézve is megegyeznek a finn és a magyar. A másodfokot a 
finnben p, a magyarban b jelöli; az azonosság szembetűnő tehát. 
De a finn nyelvben m jut a p elibe, s lesz : vanha vén, vanhe-
mpi vénebb : a magyarban bb-t írnak. Ahlqvist az m-nek belészök-
tetését a széphangzatnak tulajdonítja, mely a magyar ad, tud he
lyett a finnben ant, tunt-ot ejt, s hozzátesszük mi, mely a vogulban 
az eb-et amp-nak, a hab-ot kump-nsk. ejti. A magyarok miért írnak 
66-t, azt, úgy mondja Ahlqvist, bajos elérteni (ár svart attinse).— 
A finn m nem széphangzatból van ott a pi előtt, hanem szükségből, 
melyet a harmadik fok tüntet ki. A két fok tulajdonkép így van : 

vanhempa vénebb, vanhimpa legvénebb. 
A két fok képzője pa: mi teszi hát a különbséget a compara-

tivus és superlativus közt? Nyilván az i, mely a comparativusban 
nincsen meg. De lássunk még más példákat is : 

paksu vastag, paksumpa vastagabb, paksmmpa legvasta-
matala alacsony, matalampa, matalt'mpa, [gabb, 
korea szép, koreampi, koreimpa, 

NYILVT. KÖZLEMÉNYEK. III. 3 
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halpa olcsó, halvempa, halvímpa, 
suuri nagy, suurempa suurimpa, 
rakás kedves, rakkaampa, rakkaimpa 
terve' egészséges, terveempa, terveimpa stb. 

Ezek azt mutatják, hogy a pa képző az egyesszámu genitivus-
hoz járulván (így : matala, gen. matalan-pa) a másodfokot képez i ; 
s ugyanaz a többesszámu genitivushoz járulván a harmadfokot ké
pezi. Tegyük föl, hogy a pa képző a paljo = sok, vagy pai (mi meg 
a törökben sokat , bővet jelent) vagy más ilyféle szónak maradvá
nya ; akkor p. o. suuren-pa annyit teszen, mint a nagynak bője, 
sokja. E szerint a másodfok valamely tárgy tulajdonságát csak egy-
gyel , a harmadfok pedig sokkal hasonlítja össze. Már így belátjuk, 
hogy ezen alakokban az m nem széphangzat kedviért van ezekben 
az a lakokban, hanem szükségből; továbbá , hogy az n , mint geniti-
vusi rag, a következő p miatt lett m-mé. A finn nyelvtudat, elfelejt
vén a matalarapa, matalimpa összetételek eredetét , azokat egy szó 
gyanánt kezdte tekinteni, s a sajáthangi törvények szerint idomítani; 
a matalampa-ból tehát a nevezőben matalampi-t, a matalimpa-hól 
matalin-t a lkot ta , de a genitivusban előtünteti a teljes alakot, így : 

matalampi, gen. matalamman (matalampa) 
matalin, gen. matalimman (matalimpa). 

A magyar nyelv a fokozásra ugyanazt a képzőt használja, 
de még kur tább alakban (b). Az összetétel magyarosan történik, 
azaz genitivusi rag nélkül, mint p. o. az ün-nep szóban is, tehát í gy : 
jov-b} $zep-b, töv-b, kurta-b, hossza-b. A három első szót, miután ben-
nök a hanghasonúlás. véghez ment, így kezdte kiejteni a nyelv : jobb, 
szebb, több; s elfelejtvén nemcsak a b eredetét , hanem az említett 
hanghasonúlást is, azt gondolja va la , hogy e képző bb} s most nem
csak a három szót írjuk 65-vel, hanem a többit is (kurtább, hosszabb 
stb.), melyekben hanghasonúlás nem volt *) . — A magyar nyelv az 

*) A magyar nyelvben még más ke't esete van annak, hogy elfelejt
vén a hasonulást, a kettőzést ott is gyakorolja , hol hasonulás nincsen. Ez, 
az a t helyi raggal lesz : ezt, azt, azután ett, att, most itt, ott : s ezért a t he
lyi ragot mindenütt kettőztetjük. Az igének egyik múltja i képzővel lesz, 
így : tud-t-unk , lud-t-tok , lud-tnak ; tud-t-nak helyett tudttak , vagy tudottak. 
De minthogy tudottak , mondottak helyesek : azt gondoljuk tudott, mondott 
is helyes, pedig ezekben n nem hasonulhatott a í-hez. 
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összetételt genitivusi rag nélkül, tehát közvetlenül, hajtván végre, 
abban a többesszám jelelöjct sem fejezhette k i ; a harmadfok kép
zésére tehát a leg szóhoz folyamodók, melyet a másodfok elibe te-
szen:,legszebb, legjobb, legkurtább stb. 

Ezután általmegyen Ahlqvista számnevekre, melyek hasonló
sága szembetűnő. Mellőzvén az ismeretes hasonlatosságokat, Ahl-
qvist véleményére, mely szerint a magyar tíz, a szirján, votják das, 
azután a száz, sata, végre a magyar ezer a vogul sater stb. az árja 
nyelvekből kerültek a finn-ugor nyelvekbe , azt jegyezzük meg, 
hogy annak lehetetlenségét a számszók magok hirdetik. A kölcsön
vett szókat a kölcsönvevő nyelvek csak annyiban változtatják el, 
hogy a honi kiejtéshez idomítsák; továbbá a kölcsönvett szókat egy 
nyelv sem fogyasztja annyira, hogy képzőjivé tegye. Azt mondják, 
hogy a magyar tíz, a szirján, votják das árja szók. De melyik árja 
nyelvből valók ? a szanszkritból, zendből-e, miszerint da awból lett 
das és tíz , vagy az új perzsából valók-e, miszerint deh-höl nálunk 
tíz, s a szirjáneknél és a votjákoknál das lett ? Megengedve is, hogy 
ily különösen változott volna el akár a dagari akár a deh : még ba
josabb megfejteni, hogyan vált a das és tíz is a mordvinoknál, vo-
guloknál és osztjákoknál s-szé a kom-s, Jcü-s, khú-s szókban, me
lyek azonosak a magyar, hú-sz szóval, pedig azoknál a tíz = kémen, 
lau vagy louh, és jong. — A száz, finn sata, valamennyi finn-ugor-tö-
rok nyelvekben megvan az illető hangváltozatokkal, mint a lapp 
cuotte, a török jüz, a csuvas sür és jakut sils. A ki azt állítja, hogy 
ezen szók a szanszkrit gatam-hol, vagy az új perzsa sad-hól valók, 
az fölteszi, hogy még akkor, mikor e szó-elfogadás történek, az ál
taji népek mind együtt valának, mert különben nem kerülhetett 
volna a lappokhoz és a jakutokhoz, kiket majdnem a földnek fél ke
reksége választ el. Továbbá a kölcsönvett szónak hangi elváltozá
sait itt sem lehetne megfejteni. De megengedve, hogy eme nehézsé
gek ellenére is, a száz, sata, sat, sad, cuotte, jüz, sü, s'ds szók mind a 
perzsa sad-nak vagy a szanszkrit qatam-nak kölcsönadásai : miért 
nem fogadták el mind azon nyelvek az új perzsa hezar-t is ? mely 
ott is a hol van, ezer, sater, sater, s'w-s alakokban tűnik elő. — 
Nem lehet tehát kölcsönvételről szó a tíz, száz, ezer szókra nézve : 
de azt lehet gondolni, hogy e szók az árja és áltaji közösséghez 
tartoznak. 

A személyi névmásokat így állítja össze Ahlqvist : 
3 * 
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Finn 
Lapp 

mi ; te ti 
me ; siná te 
mi ; don di 

: moaj, doaj 
min ; ton tin 
ma 5 tin üt 
mi ; ton ti 
mi ; te ti 
monk; nej nan 
: menk , nin 
mán; nang nán 

en 
min a 
mon 

kettősszámban 
Mordvin : mon 
Cseremisz : min 
Votják : mon 
Szirjan : me 
Vogul : 1) am 

kettősszámban 
2) ám 

kettősszámban : mén, nén 
Magyar : én mi és mink; te ti és tik. 

Ezek általános azonossága szembeszökő, de a magyar en-nek 
különbözése a többitől, s viszontag megegyezése a vogul am, am-
mel is föltetsző, mi még inkább azzá lesz, ha többet közlünk róla. 
Két alakját tettük ki , 1) alatt az Ahlqvist által felhozottat, mely a 
déli vogul nyelvből való, s 2) alatt a Reguly-hoztát, mely meg az 
éjszaki vogulból való. A finn, lapp, mordvin, cseremisz, votják, szir
jan személyi névmások rendesen veszik föl a viszonyragokat, mint 
a közönséges névszók : a vogul és magyar személyi névmások el
térnek a rendes ragozástól, így : 

en 
enyém 
engem-et 

am nang 

nángen. 

te 
tiéd ( 
téged-et i 

A magyar én ée vogul am, am azért is feltetszök, hogy nem 
kezdődnek m (b) betűvel, mint a többi finn, ugor, török nyelvekbeli 
min-á, mon , me, ben, men. Azonban hasonlójukat a csuvas nyelv 
mutatja, az abe, ap vagy ebe, ep — én, ám, ám szóban. Ebben a b 
(törökül ben = én) tő-betű előtt a, e van, mely olyan bővítés, mi
lyen a finn min-'á, sin-'á szók utóján van. A csuvas abe, ap-hoz, vagy 
ebe, ep-hez legközelebb áll a vogul am, cim ; s föl lehet tenni, hogy 
a magyar én is em-böl való. Az enyém is így magyarázható: em-é-m 
(mint : atyá-é, atyá-é-m), az em-é-m-loöl eny-é-m lett, mint a régi to
rom-hói torony. A vogul am, am-ból szabályosan lesz ánom = enyém. 
Bajosabb az engem alak r̂-jet kimagyarázni. — A tiéd úgy lett, mint 
enyém, így : te-é-d, miből ti-é-d, mint em-é-m-böl enyém. A tégednek 
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<7-jét ha ki nem magyarázhatjuk is , de felvilágosíthatjuk az osztják 
nengat — téged szóval. 

Leginkább megüti figyelmünket a vogul (Ahlqvist hozta) monk 
— mink, a vogul nyelvben a rendes többesrag t lévén, nem k. 

A birtokos ragokról csak azt akarom felhozni, hogy a lapp 
nyelvéi egyeznek meg leginkább a magyarral, mert 

a magyar : m d ; nk, muk tok, tek 
a lappban is : m d ; mek dek 

Az igéből Ahlqvist először a személyi ragokat mutatja fel; 
azután értekezik a magyar tárgyi igeragozásról, mely a finnek előtt 
új, s annál fogva is érdekes ; végre az and, end-r'ó\ tesz néhány meg
jegyzést, melyeket mink is közlünk. 

Különös figyelmet érdemel az and, end képző, ezekben : vá
randok, kérendek. Minthogy azt igetö gyanánt is lehet ragozni, így : 
vdrandék, várandanék, várandottam stb. az and, end, képzőt nem 
időt jelelönek, hanem igét képzőnek kell tekinteni, mint a hat, gat, 
kod stb. képzőket. S az inchoativ jelentésű; megtaláljuk pedig a 
mordvinban is ; p. o. nilan nyelek, pelan félek, porban marok-ból 
lesznek : nilendan nyelni kezdek, nyelendek, peléndan félendek, 
por'endan marandok, vagy kezdek marni. A finn nyelvekben (az éj
szaki csúd-b&n, és a veszilai-ben) is megvan e képző, mely sk-va\ 
bővül meg, s ugyanazt jelenti , p. o. k'dyn kelek, kcivysk — azután 
kavysk-andan kelendek, ménen megyek, menysk — azután menyskan-
dan menendek, vagy kezdek menni. — Bizony, figyelemre méltók 
e megjegyzések. 

Ezekből is látjuk, mily nyereséges lesz nyelvtudományunkra 
nézve, ha a finn szempontból is beható és egybehasonlító tanulás 
alá vetendik a magyar nyelvet. S arra kiváltkép Ahlqvist alkalma
tos , ki nyelvtudományi képzettségét sok tekintetben bebizonyí
totta már. 
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