
AZ -ÍME V É G Ű ESZKÖZNEVEKRŐL A FINN 
NYELVBEN. 

Olvastatott az 18G7. oct. 21-kén tartott akad. ülésen. 

A valamely mivelésre (cselekvésre, hatásra) szolgáló eszközt 
(vagy szert, szerszámot) sok nyelv épen úgy fejezi ki, mint a mi-
velő személyt, vagyis nem tartja a mivelő (cselekvő) személy és a 
miveletre szolgáló holmi (eszköz) között való megkülönböztetést 
szükségesnek, hanem mindegyikre egyaránt nomen actorist alkal
maz, rábízván a nyelvszokásra az az iránt való tájékoztatást, hogy 
mikor kell a nomen actorison személyt érteni, mikor meg lelket
len holmit, eszközt. így jár el a magyar nyelv is, melynek p. o. ezen 
nomen actorisai ásó: fúró, fúvó, szürö, nyomó (pecsétnyomó), seprű 
(seprő), véső stb. minden további meghatározás nélkül is már külön
féle miveletekre való eszközöket jelentenek. Ilyenekkel bír a német 
nyelv is, p.o. bohrer, mauerbrecher (a rómaiak anes-e), rciumer (pfei-
fenraumer), drücker, setzer (= setzkólben, ágyútöltő), stösser (törő 
— fa- vagy vas eszköz), seiher stb. mind olyan szók, melyeken mi-
velő személyeket is lehetne érteni. — Többnyire azonban más kép
zésű szók szolgálnak a németben az eszköz jelelésére (die breche, 
schleuder, der hebel, die schioinge, sage sth.J. A nyelvnek ebbeli el
járásában, hogy a lelketlen eszközt is csak lelkes, működő személyt 
illető névvel jelöli, ha tetszik, személyesítő, tehát lényegében költői 
fölfogást láthatunk. E fölfogás részben még oly árja nyelvekben is 
látszik meg, melyekben az eszközt kiváltképen egy semleges nemű 
képzővel alakúit szók jelölik, de a mely képzőnek különben kö
zönséges nomen actoris képzőjével való egyezése még eléggé szem
betűnő; értem a görög-latin rqo, tro képzőt (szanszkrit -tra) ilye-
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nekben : arairum (arare) és KQOTQOV, fevetrum és cpeotroov, qtégtQOP, 
haustrum, rastrum, mulctrum stb. XIBÍ&QOV (XIÍJ&QOV — xXsím), 7t)Ji\x-
tQov (fldíjerö'cö), &élyrjToov (foA/eoí), víntQov, crrjatyov (ö"í/t?(») stb. A szan
szkri tban : netram szem (tkp. vezető, e t tő l : ni vezetni), grőtrctm fül 
( = halló, qru hallani), gátram t&g(gá menni), khanitram ásó (khan 
ásni), chatram napernyő (hhad fedni, árnyékolni) , vaktram száj (vac, 
azaz : vak beszélleni), patatram szárny (pat röpülni). A tro, roo 
képző ugyanis csak a semleges párja a hímnemű nomen actoris 
képzőjének tor, TTJQ (eredetileg tar), mely a nőnemben is kiugratja 
önhangzóját (trix, tqig, szkr. -tríj. E mellett egyenesen nomen actoris 
alakját mutatja p.o. £O)GTY[Q ön (£WOTQOV is fordul elé Horn. Od. G, 

38). A szláv nyelvekben ezen görög-latin tro képző szintén sem
leges nemben szerepel; legtökéletesebb alakja van még meg a cseh-
tót -cWo-ban (az ószláv, orosz, szerb nyelvek e helyett már csak 
lo-t muta tnak) : tót vrtudlo fúró (vrtai fúrni), motovidlo motóla (orosz 
motovilo), ripadlo turkáló szer (ripat turkálni) stb. Megjegyezhető 
különösen e z : or. oralo = aratrum, aQOtQov (órai, a ra re) ; s ez úttal 
még megemlítjük, mint a képző széles körű alkalmazására nézve 
érdekes adatot, hogy a „szappan" szláv neve midlo, (or. (MWJIO) 
nem egyéb, mint a mi (mi) „mosni" igétől származó nomen instru-
menti = „mosó szer." Szintígy or. pmio „orrmány" a pH igétől = 
„turkáló eszköz." — Az árja nyelvek ezen tro, (szláv -dlo, szkr. 
tro) képzővel tehát az eszközt nomen actoris-sal jelölik ugyan, de 
egyszersmind a genus neutrum által azt is megértetik, hogy nem 
mivelő személyről, hanem lelketlen holmiról van szó, melyet csak a 
lelkes actor akarat ja hozhat mozgásba *). 

Az eszközneveknek a nomen actorisokkal való azonossága 
vagy legalább szoros összefüggése, mely az imént fölhozott adatok 
szerint eléggé természetesnek tűnik föl, található a magyaron kí
vül is egyéb altáji nyelvekben. A török-tatárból fölemlíthetünk e 
czélból néhány sajátságosan képzett eszköznevet, ú. m. acqio kulcs, 
süzgiic, szűrő, melyek látnivalólag az «c- nyitni és svz szűrni igék
ből származnak és jóformán nem egyebek, mint az acqtgi nyitó 
(öffner), és süzgü$ií szűrő (a ki szűr) nomen actorisok kissé rövi
dített pár-alakjai. Még nem oly világos, de elterjedtebb használatú 

•) Bopp, Vergl. Gram. III, 19+. 1., találóan így nevezi ezen -h-a (tro) kép-
zó'jü szókat : „Substantive, welche Werkzeuge ausdrücken, alsó gleichsam die leb-
losen Vollbringer einer Handlung1 sind." 
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az eszközfélék jelölésére a finnben divatozó -ime képző (nomina-
tivusa -in), melylyel ezúttal tüzetesen akarunk foglalkozni. De en
nek is, a mint a következőkben látni fogjuk, a kiváltképen való 
finn nomen actoris képzője teszi az alapját, s ehhez még oly alkat
rész járul, mely a nomen actoris fogalmát lelketlen tárgyra (liolmira) 
vonatkoztatja, s így a hallgató tájékoztatása végett ugyanazt esz
közli, a mit az árja nyelvekbeli tra képzőn a semleges genus. Ezen 
finn -ime képzővel tökéletesen megegyezőt fogunk találni a mord
vin nyelvben is, sőt egy-két nyomát még a magyarban is fölfedezni. 

Legelőször tekintsük tehát az említett eszköz-jelölő finn -ime 
képzőnek alaki és jelentési megjelenését. E végett fölhozom a leg
közönségesebb ilyen képzésű névszókat, melléjök tevén az illető 
igetőket is, melyektől származnak. 

Avaime kulcs ( = nyitó) — ama- nyitni. 
keritsime, pl. -imet olló — kerítse nyírni. 
kovasime köszörűkő — kovase keményíteni, köszörülni. 
istuime ülőhely, szék — istu ülni. 
juoksuttime tejoltó —juoksutta oltani (tejet). 
halkaisime hasító ék — halkaise hasítani. 
kaivime ásó — kaivá ásni. 
kiitime kötő munka — kuto kötni (stricken). 
kayttime kelesztő — kaytta keleszteni. 
kadntime fordító eszköz, forduló pont — kcianta fordítani. 
luistime korcsolya — luista csúszkálni, korcsolyázni. 
murtime törő, faltörő — murta törni. 
nielasime gége, nyeldeklő — nielase nyelni. 
niistime, pl. -imet hamvvevő — niista koppantani (gyertyát). 
nostime emelőrúd — nostn emelni. 
nylkime hámozó kés — nylke nyúzni. 
ottime csalétek — otta venni (nehmen). 
pistime szúró eszköz, fulánk — pistd szúrni. 
purasime fúró — purase fúrni. 
pohtime szórólapát — pohti szórni (gabonát). 
parimé harapófog, agyar — pure harapni. 
pusertime prés — puserta nyomni, facsarni. 
pyhkime törülköző — pyliki törülni. 
pyhkasime törülőrongy — pyhkase letörülni. 
ruotime szántóvas — ruoti folkarczolni (földet). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VI. 12 
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soittime hangszer — soitta játszani (hangszeren). 
survoime és survime törő, zúzóeszköz — survo törni, zúzni. 
uíttime úszószárny — uitta úsztatni. 
vetime húzóeszköz, fogantyú — veta húzni. 
vyöttime övedzö, test dereka — vyötta övezni. 
vaantime és vllantidme fúró, csavar — villanta csavarni. 

Ezen iwe-féle névszóknak az illető alapúi szolgáló igetőkkel 
való összeállításából egyszeriben amazoknak alaki képzését hatá
rozhatjuk meg. Látjuk ugyanis, hogy az igetŐ végén való egyszerű 
a, a, e önhangzók a képző előtt egészen eltűnnek (v.ö. kaiv-ime, 
niist-ime, puras-ime); a hosszú aa épen úgy, mint másutt is, hol a 
ragozásban közvetlenül i következik (p.o. Jiampaa fog, a plurális 
casusaiban hampaita, hampaissa stb.) elrövidül (v.ö. avaime, ettől: 
avaaj, sőt van példa rá, hogy egészen el is tűnik, p.o. vastime dagasztó 
liszt, ettől: vastaa tésztát dagasztani; az igetőnek u véghangzója 
azonban megmarad (v.ö. istu-ime, s így még astuime lépcsőfok, et
től : astu lépni), s szintén az o is (v.ö. survo-ime), de ez utóbbi el is 
tűnik (v.ö. svrv-ime, kut-ime, ezektől: survo, kuto). Látni való tehát, 
hogy az i, mely ishdme-hon a teljes istü igetőtől elválik, lényeges ré
sze magának a képzőnek, s nem az igető végönhangzójának elválto
zása; vagyis az egész imea képző, mely az igetőhöz hozzájárulván, 
annak végönhangzóját többnyire megszorítja vagy ki is szorítja. 
Mily eredetű ez a képző ? egyszerű képző-e vagy összetett képző ? 
— erre majd alább fogok felelni, ha előbb még más adatokat nyo
mozásom körébe vontam. 

A fentebb elősorolt eszközt vagy szert jelentő szókkal ugyanis 
alakulásra nézve tagadhatatlan összefüggésben állanak némely 
igétől származó névszók, melyekben jame (iame, iame) képző 
járul az igetőhöz s részint szintén eszközt, részint pedig lelkes 
cselekvő személyt jelentenek. Ilyen fajta a már fentebb vliantime 
mellett fölhozottvcUintiámeettől: vaanta(c8^Yarni)^=vdant,-idme; ilye
nek továbbá: sarkiamé fájó kelés (sarké- fájni, dolorem ciere, Kenv.), 
asujame lakos (am lakni), juoksiame futkározó (ember, kutya :ju-
okse futni), kas vajamé (e mellett: kasvaime) kinövés, kisarjadzás 
(surculus, tuber arboris: kasva nőni) ; kulkiame csavargó, kóborló 
(kulke járni), laksiame hazulról elköltöző ember (homo domo ab-
dicatus: lahte elmenni), s végre ez is: kiiviame (Kanteletar, 80. 1., 
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203. számú dalban, = vierasj vendég, látogató *) (kdy menni, járni)* 
— Ezen szók pedig szorosabban tekintve, csak egy jelentési cate-
goriát képeznek; mert elneveznek valamely cselekvésről vagy lel
ketlen valamit (vacintühne, kasvajame, sarkiamé), vagy lelkest, álla
tot vagy embert, (asujame, juoksiame, kulkiame stb.). Közös jelle
mük e szerint az actor-ság, vagyis mindnyájan nomina actoris. Hi
szen a szorosabb értelemben vett eszköznevek, fogalmuk szerint és 
a külső nyelvalak szerint is, a mint fentebb láttuk, a nomina actoris-
nak csak egy osztályát teszik, a mely osztály némely árja nyel
vekben a nemleges genus által, mint különös czímjegy által, elkülö-
níttetik. Legkevésbé sem csudálhatjuk tehát, hogy az imént említett 
szók közöl vaanticime lelketlen holmira, juoksiame pedig lelkes ál
latra (emberre, kutyára) vonatkozik, s mégis ugyanazon egy képzés
módot mulatnak. Meg is bizonyítja e képzésmód külalakja e szók
nak nomen-actoris-féle közös jelentési jellemét; mert íme látni való, 
hogy az iame, iame, jame-féle szók nem egyebek, mint az illető ige
tőktől való közönséges nomen actorisok megtoldva me szótaggal. 
Ugyanis a finn közönséges nomen actoris képzője (mely jelentési-
leg a latin íor-nak felel meg) ja, ja, mely helyett finn hangtani sza
bályok szerint néha ia, ia lép föl (p.o. antaja dator, lukia lector, 
teküi factor, ezen igetőktől: anta, luké, teke) s így a fent idézett iame, 
jame-féle szóknak alapúi szolgáló igéktől ezen nomen actorisok szár
maznak : vacintaja, sarkiét, asuja, juoksia, kasvaja, kulkia, laksici, 
kavia. Ezekhez csak hozzá kell ragasztani a me szótagot s meg van
nak a fent idézett szók: sarkiamé, asujame stb. Csak vaanticime mu
tatja már az ö/a-nek-ia-vé való összevonását, a mihez hasonló hang
tani jelenség a finnben nem ritka: így p.o. áll antiaiset e h. anta-
jaiset, silmia (indef. plur. silmcl) legközelebb ebből: silmaja, hautiai-
set e h. hautajaiset Nyilván a hozzájáruló roe-nek súlya okozza a most 
benszorúló ája-nek ici-yé való rövidülését, könnyebbülését. Ugyanez 
okból való a kasvaj ame-nels. kasvaime-Yé való rövidülése, mely utóbbi 
szó szintén használtatik, s melyhez hasonlókat még többet talá
lunk, olyanokat t. i. a melyekben az igető épségben maradván, a 
ja, ja elveszti önhangzóját, vagyis egészben véve i-vé változik. 
Ilyen: elaime állat (thier, e h. elaja-me, ettől: elei é\m),joutaime (e h. 
joutaja-me) juvenca nondum lactaria (jouta vacare). 

*) Az idézett helyen ezt olvassuk: Túli veikko vierahaksi, Siskoni kaviarüeks 
12* 
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így a fent idézett jame, iame, iame-íéle szókban ja (-ia) kép 
zójíí rendes nomen actorisokat találván, most már úgyszólva ma
gától kinálkozik az előbb clésorolt /me-féle eszköznevek re'szbeli 
megfejtése is. Ezek szintilyen me-vel megbővült ja, ^'a-féle nomina 
actoris, melyekben a, ja, ja képző épen úgy szorult össze í-vé, mint 
az imént a kasvaime példán látók. A jelentés részéről ily magyará
zatnak semmi sem áll útjában, tudván, hogy a nomen instru-
menti valóságos nomen actoris; s a külalak részéről sem tehetünk 
az ellen megállható kifogást. Hiszen még látni való egyes példá
kon, hogy indult meg és haladt előre az alaki összevonás, míg p.o* 
egy kaivajame-féle szóból kaivime lett. Láttuk ugyanis, hogy kasva-
zame-hól kasvaime lesz, s épen ezen fokon állanak az ilyenek, mint 
istuime, astuime, avaime, survoime, melyekben az -ime előtt még 
megmarad az igető végönhangzója. De hogy ez egészen ki is szo
rulhat, mutatja survoime mellett survime, tarpoime mellett tarpime, 
valamint általában a finn szóalakulás sok jelenségei annak lehető
ségét bizonyítják, p.o. az egyszerű praeteritum képzése, hol az t'-n 
kezdődő ragok az igető végönhangzóját számtalanszor egészen ki
szorítják, vagy az i-n kezdődő többesi esetragok, melyek előtt a 
névszótő végönhangzója hasonlóképen igen sokszor eltűnik. 

Ezen most kifejtett nézetet, mely szerint az -ime-íéle esz
köznevek i-jében a rendes ja, ja nomen actoris-képzőt ismerjük föl, 
támogatja a megfelelő mordvin eszköznevek sajátságos külalakja is. 
A moksa-mordvinban ugyanis, Ahlqvistnak szorosabb följegyzése 
szerint, eszköznevek -ma végtaggal képeztetnek, azonban ezen ma 
előtt miniig hosszú önhangzó áll (kivéve az egytagú igetőket), azaz 
az igető végönhangzója hosszabbúl, p.o. aiftema madárijesztő (et
től : liifte ijeszteni), panztma kulcs ( = nyitó, ettől: panzi nyitni), iri
zálna borona (ettől: inza boronálni) stb. A hosszú önhangzó meg
különbözteti e szókat a nomen actionistól (inzama, iiiftima, panzima). 
Ha eleve is sejthetjük, hogy e hosszú önhangzóban, valami össze
vonás rejlik, most a finn ime (•=ja,me)-ról adott magyarázattal ugyan
ezen összevonást igen alkalmasan meg is érthetjük. E szerint t. i. 
inzáma összevonódott ebből: inzajama, a miben *inzaja teljes alakú 
nomen actoris (most a mordvinban inzaj): s hasonlóképen aiftema 
ebből: aiftejema, panzima ebből : %panzijama (a nom. actorisok 
most aifti, panzi). A -ma előtti önhangzó hosszúságának ily jó oka 
levén, nem zavarhatja magyarázatunkat az sem, hogy a másik mord-
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vin dialectusban, az erzában, e hosszúság már nem tűnik k i ; mert 
a nyelv enged a hangrövidítési illetőleg, könnyítési hajlamnak, mely 
a mordvinban is meglehetős erősnek mutatkozik. Sőt néha a -ma 
előtti hangzó el is tűnik (ha t. i. *, i), bár az egész képzőnek igen 
fontos része épen ezen önhangzóban foglaltatik. Azonban több ilyen 
rövidült alakban is lehet még a nomen actoris képzőjére ráismerni, 
mely az egész képzésnek alapúi szolgál, s e végett itt elésoroljuk 
mind a két mordvin dialectusból, a mi ilyen nomen instrumentinek 
mutatkozik (megyjegyezvén, hogy a csillag az erza alakokat je
löli, meg A. = Ahlqvist, R. = Reguly). 

*eskildima ösvény — esküdé- lépni. 
aftima háló A., aftima R. — aft'i- megvetni, fölhúzni (tőrt, hálót). 
ozama ülőhely R. (v.ö. finn istuime) — oza ülni. 
inzáma borona A., ing ama R. — in$a} inza boronálni. 
kajama vetélő R., *kajamo — kaja szórni, vetni. 
*kírdima tartó (pl. gyertyatartó) — kirde tartani. 
kundama fogantyú, *kundamo — kunda fogni. 
*judma szórólapát — juvud'i szórni (gabonát). 
*calgamo lentiló — calga tilólni. 
sacíma: s.- vasta születő hely A. — saci születni. 
mtáma lépcső A., sciiama R. —• sat'a lépni. 
*covoramo kavarófa — covora keverni. 
tapáma kaptafa A. — tapa ütni. 
tavadmo takaró R. — tavadí takarni, fedni. 
taíáma csép A., — taía csépelni. 
seindema lófésű — seinde fésülni. 
siftéma szita A., siftem R. — sifle szitálni, szűrni. 
nardama törülőkendő, *nardamo ; — narda törülni. 
nalhksim-pdlnd játékszer A. — nalhkse játszani. 
nezed'im-pal támasz A. — nezed'i támasztani. 
nuvam hinta, bölcső, *nuvamo — nura hintálódzni. 
panfyíma, -%űma kulcs A., pan%ema R. *panzuma ; — pan%i. 
puvedema kendertiló R. — puvedz tilólni. 
puverdama-cufta, : csavarófa R. — puverda csavarni. 
fáma fúró (follis), *puvamo — fa, *puva fúni. 
van'ima: &uma-v. tükör A. (tkp. arcznéző) — vam nézni. 
varzama szemüveg R., *varsamo — varza nézni. 
vddmd gyeplő, *üeÜme — vaie vezetni. 
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veíhtdma-pal takaró, *veXfámo fedél — velhta, velta fedni, ta
karni. 

vciskéma síp A,, vaskema R., *veskima — vaske, veske fütyölni. 
mordma hangszer A., *moramo — mora dalolni, hangszeren 

játszani. 
Hedima, le&ma puska (lövő): tikse -l. kasza (szénavágó) — 

ledé lőni; kaszálni. 
Megjegyezni valók itt az ima-féle erza alakok (eskildima, kir-

dima, ledima, vé&kima), mert olyan igotőktől valók, melyeknek nő
mén actorisai a moksa-mordvinban i-n végződnek (vagy az egyező 
praes. 3. sing.): kirdi, ledi stb., míg az -amo-félék mellett ( = moksa 
-ama) a moksa -aj-féle nomen actoris áll, p.o. mordmo, mordma mel
lett moraj (eredetileg moraja) daloló. A ledima mellett álló ledma 
mutatja, hogy tűnik el még az i is, noha a képzőnek jelentős része; 
s hogy tehát, jelentésüknél fogva, bár alakra megfogytak, jogosan 
ide tartoznak : judma, tavadmo, vdSma. Föltűnő lehet az is, hogy ezt: 
(sláldima „ösvény" hoztam föl, az eszköznevek között. Az alakja 
épen az, ami ledima-é, s „ösvény", mint „út" is egyik módja, mint
egy feltétele a járásnak, lépdelésnek. így a finnben is néha maga a 
matériáié, melyen a cselekvés véghez vitetik, eszköznévileg van 
jelölve, p.o. kutiine a kötés tárgya, németül „strick-jzeiw/", paütime 
pecsenye, a sütni való, a mi nélkül természetesen sütés meg nem 
esik; antime adomány, ajándék. Azon sem lehet fenakadni, hogy 
a mordvin eszköznevek közt van saeíma-vasta is, „születőhely" — 
ha hasonló finn szókat tekintünk, mint p.o. elime összetéve aika idő
vel: elin-aika „életidő" (diezeit, wolche einmittel oder eine beding-
ung des lebens ist), vagy olime ebben: olin-sia lakóhely, tkp. levő 
vagy való-hely, tartózkodó-hely, sőt van synnyin-paikka is (születő
hely, e. h. syntyime -p., s e mellett: syntyma -p. = születés-hely). — 
Az imént említett legrövidebb mordvin alakok (vaAma, judma, Zcd-
ma), útmutatásán az íme-féle eszköznév-képzésnek néhány nyomát a 
cseremiszben is találjuk. Ilyenek: musmo (ettől: miisk- mosni), ket 
musmo (tkp. kézmosó) mosdótál; kocmo (ettől: kock- enni): kocmo-
pagar bögy (tkp. evő zúza); secme-ver ülőhely (ettől : SIMZ- leülni), 
ko&komo ver száradóhely (platz zum trocknen), maleme ver alvó
hely, kol kucumo uzgar halászó eszköz; jiiHtülmö ver fürdőhely. 
Ilyennek látszik: savamé is, ebben: tul savamé tüzszerszám; koímo 
lapát, solkama ingmellen való csat, s ki tudja talán jilme nyelv is, 
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noha a hozzá való igék legalább a cseremiszben nincsenek meg. 
Különben a cseremisz is rendes nomen actorist használ eszköz je
lölésére, p.o. nüzm (nüz-) vakaró, oplos (opb-) tör; lüngaldeí hinta 
(lUngaldJ, sürg-iistös, törülköző (üst), v.ö. NyK. III, 432. 1. A mord
vin siftéma (szita) szónak csak sokte felel meg, melyben egy finn ja-
féle nomen actorist ismerünk föl (mordvin sifti, ebből: *siftej, sif-
tej a). Gyanítható azonban, hogy finn -nne-féle eszköznév lappang, 
további kicsinyítő képzővel, néhány cseremisz wias, mas-féle szó
ban, p.o. Jcecemas függöny, tongezemcis vánkos, ilemas lakóhely. 

Hogy részint a mordvin s általában a cseremisz eszköznevek 
a képzőnek lényeges alaprészét elvesztették (a mi természetesen 
csak akkor történhetett, mikor a képzőnek összevonódása folytán, 
alkotórészeinek értéke már nem volt érezhető), még kevésbé fog
juk csodálni, ha végre látjuk, hogy az észt nyelv, mely különben a 
finnnek úgyszólván minden formáját visszatükrözteti, hasonló meg
fogyott képzőjü eszközneveket mutat föl: istme szék (ez a tőalak 
s egyszermind genitivus = finn istuime; a nominativus iste z=z f. is-
tain, minthogy az észtben a finn vég -n rendesen eltűnik); lii/cme 
(nom. liige) tag, membrum, tkp. mozgó-eszköz (ige: liigu- mozogni); 
pideme (n. pide) fogantyú, nyél: = finn pitimé (ige: pida = f. pitd 
tartani) ; sideme (n. side) kötelék (ige : sidu = f. sito); vötmekulcs (n. 
vöti; ige: vöta venni). Pedig az észtben a teljes j a végű nomen ac-
toris még úgy van meg mint a finnben: tegija (f. tekija) tevő (tet
tes), alája (f. dcijd) élő, lakó, állat. 

A finn tmo-féle eszköznév-képzőt az előbbiekben már sike
rült taglalni, szétbontani i-\-me-ve, s tudomást szerezni az első rész
nek (i) mivoltáról, hogy az nem egyéb, mint ja nomen actoris kép
zője. De ezen i =ja-\ioz járul még me is, melynek a mordvinban 
is ma, mo felel meg, s a cseremiszben mo, me, jele, hogy ezen kép
zőrész szereplése a finn nyelvekben nagyon is régi. Mi eredete, mi 
értéke vagyon ennek a látszólag fölösleges m«-nek ? Fölöslegesnek 
látszik azért, mert az eszköznév a, ja (Í)-ÍG\Q nomen actoris által 
elegendően ki van fejezve, sőt találunk eszköznevet ezen me nélkül 
is a finnben, nem tekintve a magyar ilyen neveket, melyek mind 
csak egyszerű nomen actorisok, p.o. hiistime mellett van luisti is, 
lyötiime mellett lyötti, veistime mellett veisti ugyanazon jelentéssel. 
De ha a me-nek. hozzájárulása eszköznevek képzésére nem volt is 
ábsolute szükséges, még sem lehetett czéltalan. S mi lehqtett a 
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czélja, azt hozzávetőleg meg is határozhatjuk. Ugyanis azon nyelv 
(finn-mordvin), mely valamikor ja-íéle nomen actorissal cselekvő 
személyeket és cselekvésre használt eszközöket egyaránt jelöli, 
a mint ezt a magyar nyelv még most is az o, ó'-féle nevekkel teszi, 
mégis érezte az ezen közös használatból gyakran keletkező kétér
telműséget, határozatlanságot. Hogy ezt kikerülje, megtoldotta a 
nomen actorist, mikor a lelketlen tárgy (eszköz, szer) jelölésére 
akarta alkalmazni, még valamivel, a miről ezen utóbbi nem szemé
lyes, lelketlen holmiság jellemét meg lehetett ismerni. Csak is ez 
lehet ezen me toldaléknak értéke és rendeltetése, épen úgy a mint 
a fentebb említett árja tram (TQOV, (rum, dlo)-fóle eszköznevekben 
a genus neutrumról ismerni meg az actornak lelketlen, holmias vol
tát. E szerint a nie-nck a finn-mordvin oszköznevekben szereplése 
csakugyan egy fejlődő genus-képződésnek nevezhető. Igaz, hogy 
van egy-két finn wie-vel toldott nomen actoris, mely személyre vo
natkozik, s ez úgy látszik a me-nek ilyen rendeltetésével ellenkezik. 
De nem tekintve, hogy személyre vonatkozó me-végü nomen ac
toris csak igen kevés van (alig 4 vagy 5) a valóban lelketlen, te
hát úgyszólva neutrum-féle fogalmakra vonatkozó eszköznevek el
lenében , más részt az árja nyelvek elég példát szolgáltatnak rá, 
hogy a neutrális szójellem megférhet lelkes állatok (wesen) fogal
maival is. Például szolgálhat az animál szó (németül das thier), 
jumentum, armeníitm, mancipium, scorlum, a németben: das iveib, hind, 
vieh, schaf}pferd, loild, stb. Ezek mellé bátran tarthatjuk a finn elaime 
„animál" szót; meg juoksiame, karkajame szókat, melyek emberről 
és állatról mondatnak; asujame (lakó) is leginkább colloctiv töb
besben használtatik, hol az egyéni személyiségre nincsen súly fek
tetve. Példát arra, hogy neutrális (concrete holmias vagy pedig ab-
stract) jellemű szó lelkes egyénekre alkalmazható, ad a magyar nyelv 
is , midőn valakinek rokonságairól (=r rokonairól) szól, midőn 
jószágot mond a lelkes marhákról, nem említve, hogy maga a 
marha szónak jelentése eredetileg lelketlen holmikra szorítkozott. 
A nyelvnek tagadhatatlanul szabadságában áll saját bár furcsa ész
járásait kifejezni; már pedig az is tagadhatatlan, hogy a nyelvek 
észjárásában néha a lelkes egyének is csak, legyen szabad néme
tül mondanom, „als dinge" szerepelnek, v.ö. „ein neckisches ding<i 

leányról mondva, vagy „ein frommes haus" egy ismeretes versben 
Noah apánkról. Az egynéhány me-vel való személyjelentő nomen 
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actoris e szerint nagyon jól magyarázható levén, nem rontja el az -ime-
féle eszköznevekbeli me-nek tulajdonított dologmutatóértéket. Hozzá 
járul, hogy ezen me még egyébként is szerepel, mint toldalék, a 
finn névszóképzésben, s ott is ezen értelmezés ráillik. Van alaisime 
„quod subjacet, substratum", ettől: alaise alul való; különösen pe
dig „üllő"-t teszen, tehát csakugyan = alúlvaló-valami; van tulka 
(hegy, cuspis) mellett tulkame (mintegy: „acutum-quid.") Tekin
tetbe jöhet ez is: happame „savanyú", melynekme-je már nincs, p.o. 
kapatta savanyítani, happane (if. hapata) savanyodni származékok
ban. Ugyanígy van a mordvin sapama, *mpamo is ma, moval, me
lyet a mpaft savanyítani, mpaks tészta, sapa-raps retek szók tol
daléknak tüntetnek föl. S csakugyan a cseremiszben van &opo, sapa 
„savanyú" mo nélkül, mely alaknak a finnben happa felelne meg. 
Megjegyzem, hogy a mordvin sapama, capamo savanyúságot, sava
nyú szert (fűszert) is jelent, s itt még meglátszik a ma, mo rendel
tetése. Szintígy a finn valkime (e. h. valkia-me) „fejérség" =r „a mi 
fejér" elvont értelemben. A finnből még csak a l'dmpima (n. lam-
min) szót idézem, mely „melegséget, és meleget" jelent, s melynek 
ma-je képzőelemnek bizonyul be Icimpöise, lampia, Ulmmitta s egyéb 
alakok által. Mennyire tartozik ide a finn ta-ma (pl. na-mci) „ez", 
mutató névmásnak ma-je is, most nem nyomozom. 

Miután a finn i'me-féle eszköznevekben az egyszerű nomen 
actorist (i) meghatározó me-nek jelentési értékéről a mennyire le
het tisztába jöttünk, legyen szabad most annak eredetéről egy sej
telmet nyilvánítani. IJgy hiszem, hogy a dologiság („dinglichkeit") 
megértetésére, a nélkül, hogy más fogalmi tartalma volna, az altáji 
nyelvekben főleg egy szó ajánlkozott, mint a legalkalmasabb esz
köz : a dologkérdő névmás, melynek mostani alakjai a finn mi, ma
gyar mi, cseremisz mo, ma, mordvin me, ma (megtoldva mezei, miije). 
A kérdő névmás, mihelyt kérdő accentusát elveszti, azonnal ha
tározatlan (indefinitum) névmássá válik; a dolog-kérdő mi akkor 
nem jelent egyebet, mint „ein ding, etwas, eine sache" (bővebben 
erről NyK. V, 21. 1.) magyarul „valami, holmi." Ha tehát nomen 
actorishoz még a dologiság formális exponense kellett, e czélra 
a mi névmás, mint képző természetesen hangsúlytalanul ejtve, igen 
alkalmas volt. Ennek tartom tehát a finn-mordvin eszköznevekbeli 
me (ma, moj-t, a mi mellett csak az a fölvétel engedtetik meg, a 
melyet különben a cseremisz ma, mo, s a votják ma, mar meg is 
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bizonyítanak, hogy a wi-ben az eredeti önhangzó elváltozott. Az 
eszköznevekbeli wic-nek a mi határozatlan névmással való azonos
ságát nagyon ajánlja azon kényszerítetlen könnyüség, melylyel a 
szerint azon eszközneveket organice taglalva magyarázhatjuk. 
Ugyanis p.o. avai-me kulcs, azaz „nyitó eszköz" lesz nézetünk sze
rint = nyitó (avai=.avaaja) valami (mezzzmi), németül: „ein öff-
nendes ding" vagy „ein ding zum öffnen"; mordvin ledima lesz = 
lövő (ledi) szer v. holmi (-?na = mi), németül: „schiess-zeug", azaz 
„ein ding, welches schiesst." Egyszerűbb, természetesebb magya
rázatot azt hiszem, nem is lehet kívánni. 

Nyelvtudományunk szokása és törekvése, hogy akkor is, mi
kor kizárólag a rokon nyelvek terén búvárkodik, még se veszítse 
egészen szem elől a szorosabb magyar nyelvizsgálat érdekeit, ha
nem födezzen föl mindig valamit, a mi egyszersmind magyar nyelv
jelenségek földerítésére, megfejtésére szolgálhat. Ha nem csalat
kozom, ezen jelen tanulmányom és viszgálatomból is jut a ma
gyar nyelvre nézve egy kis tanúság, melyet most röviden elé aka
rok adni. 

A magyar nyelv, a mint fentebb említettem, rendesen csak 
az egyszerű nomen actorissal (ásó, fúró stb.) elégedett meg az esz
köz kifejezésére. De aligha a dolog-jelentő me-vel való továbbkép
zés nyomait is nem találjuk benne. Ilyen nyomnak látszik nekem a 
villám szó = villó-me, azaz : villogó-mi, villogó tünemény (az o és 
a-ra nézve v.ö. bíró, több. bírák). Ha a hullám szónak régisége nem 
esnék kérdés alá, ez is ide tartoznék. — Nem lehetetlen azonban, 
hogy szintén ?n-mel és még k, g-vel meghatározott nomen actoris 
rejlik némely ánk, énk (ángj-íéle nevekben, mint fulánk, nyalánk, 
élénk, félénk, husáng, melyekben az n gutturalis előtt m-böl változott 
volna el. így legalább megmagyarázódik a hosszú á, é ( = o, 6 no
men actoris), p.o. nyalánk = nyaló-m-k. Ezek közöl fidánk körülbelül 
nomen instrumenti is, a többinek jelentésére nézve pedig utalni le
het arra, a mit fentebb fi 74. 1.) az asujame, juoksiame, kulkiame finn 
szókról mondtunk. Husáng-nsdí alapigéjére nézve összevethetni a 
finn hosu „caedo virgis v. baculo, verbero" igét. 

Tanulságos továbbá a finn-mordvin eszköznevek (azaz neu
trális nomen actorisok) attributiv használata a magyar ó, ö igenév-
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alak helyes grammatikai fölfogására nézve, mikor ez szintén ne
vek előtt határozó szerepet visel. Minek kell igazán az ó, ő alakot 
tekinteni ezekben: író-toll, író-asztal, háló-szoba, evő-kanál, ivó-po
hár (-víz), szövőszék, sütő-teknő, kötő-tü stb. Tekintsük csak a kö
vetkező hasonnemü finn és mordvin példákat (megjegyzem, az -in 
szóvég mint az összetétel első tagja hangtanilag = ime) : painin-puu 
nyomófa, prés, paistin-pannu sütőserpenyő, astuin-rauta kengyel
vas (tkp. lépő-vas, v.ö. steig-bügel), elin-aika élet-idő, olin-sia lakó
hely ; riivin (riipime-) rauta bugagereben (tkp. tépővas) ; veistin-kir-
ves ácsfejsze (faragófejsze), jauhin-kivi kézimalom (tkp. őrlő-kő), 
heitin- v. viskin-ase hajító fegyver, kalvin-veitsi vakarókés stb.; mord
vin : sac"íma-vasta születő hely; nalhksim-pálná játékszer (játszó-
pálczika), nezed'im-pal támasz (támasztó-gerenda), puverdama cufta 
csavarófa. Itt azt látjuk, hogy a határozottan főnévi eszköznév más 
főnevet attributive meghatároz, s e szerint az ily összetételeket ekké-
pen kell fölbontani, p.o. veistin (veistime) kirves = fejsze, mely fa
ragó-eszköz, puverdama-cufta „fa, mely csavaró-eszköz", vagyis az 
eredetibb szóérték szerint: „fejsze, mely faragó-mi (faragásra való 
valami"), „fa, mely csavaró-mi (csavarásra való valami"). Sőt van 
ez is a fentebbiek közt: din (elime)-aika „idő, mely élő-mi" (az életre 
szükséges valami): olin folimejsia „hely, mely lakásra szolgál." A ma
gyar nyelvben az ilyen kitételeket mint „ivó-pohár, hálószoba11 stbit 
sokan oly furcsaságoknak tartották, melyek a nyelv logicus esze
járásával ellenkeznek. Pedig nincs azokban semmi furcsaság, som-
mi logicátlanság; s a fentebbi finn összetételek mellé tartva, igen 
egyszerűen lehet azokat megfejteni. Igaz, hogy az ivó-pohár nom 
iszik, a háló szoba nem hál , hanem a pohárból isznak, meg a 
szobában hálnak. Az iW-nak helyes fölfogása itt az ivó-eszköz, 
vagyis az ivó itt eszköznév (nomen instrumenti), mely a magyar
ban egy az egyszerű nomen actorissal; ivó-pohár tehát = pohár, 
mely ivó, azaz ivószer (becher, als trinker d. i. trinkzeug), v.ö. 
a finnben painin-puu nyomófa, prés = fa, mely nyomóeszköz (baum 
als presser d. i. press-zeug). Szintígy a háló szoba is = „szoba, 
mely háló-szer (stube als mittel zum schlafen = schlafstube), v.ö. 
a finn olimesia „lakóhely", azaz „hely, mely lakásra való-mi" 
(platz, als mittel zum wohnen== wohnplatz). Egészen a magyar 
kifejezésmóddal, mely csak egyszerű nomen actorist használ, egyező 
ezen mordvin példa; traj-cora „fogadott fiú", szóról szóra : „nevelő-
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fiú", azaz: „fiú, ki nevelő-szer, azaz: nevelés tárgya" (v.ö. fent a 
182. lapon: paistime, kutime), s ezt: „nevelő-fiú" a magyarban is 
lehetne mondani, noha a fiú nem az, a ki nevel, hanem a kit 
nevelnek, épen úgy a mint ezt mondjuk: ivó-víz, noha a víz az, a 
mit isznak. 

Az imént eléadottakból az is kitűnik, mily értelmesen jártak 
el azok, kik az újabb magyar nyelvet Ml-csö, hall-ctö, gyu-fa, Jcöt-
szó, ír-ón stb. rövid és csinos szókkal ajándékozták meg. Nem 
akarom most újból ezen újításokat kárhoztatni, melyeket a jó
zan nyelvtudomány régen elítélt; csak az a fájdalom, hogy az 
irodalom a tudomány szava iránt siketnek mutatkozik. E helyett 
most néhány példát hozok föl arra, hogy képez magának a finn 
irodalmi nyelv a fent tárgyalt íme képzővel alkalmas új szókat. 
A „telegraph"-ot úgy hívják, hogy sanan-lennattime (n. lennátin), 
azaz : „szóröpítő (szerszám, v. eszköz); s egyszersmind a „tele
gramm"-ot lennatin-sanoma azaz: telegraph-hír (röpítő-hír). Azu
tán a többféle „szervek" elnevezései egyszerűen íme-vel készül
nek az illető igékből, p.o. kuulime „gehörorgan" (újmagyarul: 
hali-szerv); haistime „geruchsorgan" (újm. szagszerv, szaglóélet-
mü); nakime „seh-werkzeug" (újm. látmüszer); maga az „organ" 
a mit az újmagyarok igen „unorganisch módon" szerv-nek ne
veznek (s előbb „életmű, létmü, létszer, léteg"-nek kereszteltek 
volt) az újabb finn nyelvben egyszerűen és helyesen elime (a mely 
szót különben összetételben a népnyelv is ismer, p.o. élin-aika: a 
tudomány, mint önálló szónak csak azt az értelmet tulajdonította 
neki, mely a szót képzésénél fogva megilleti = „lebens-werkzeug" 
az elei élni igétől; s épen ezen alakot is választotta megkülönböz
tetésül az „animál" értelemben használt elciime szótól): így finnül 
„die organe des körpers" ruumiin elimet, „die atmungsorgane" hen-
gitys-elimet vagy még rövidebben: hengittimet, vagy huokuimet; 
„sprachorgane", Hantimét, az aanta hangot adni igétől, végre „or-
gan" mint általában valamely hatásnak eszköze, finnül vaikuttime-
nak (hatószer)-nek neveztetik. 

Az -ime képzőnek szóalkotási jelentősége különösen azon jel
lemző határozottságban rejlik, melylyel a jelölt fogalmak dologisá
gára is rámutat, s azokat személyes fogalmaktól megkülönbözteti, 
s e tekintetben a magyar nyelv csakugyan irigyelheti a finntől e 
képzőt, maga az egy ó, ö képzővel ezen megkülönböztetésre nem 
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lévén képes. Mert mindig baj az, ha valamely nyelv kénytelen egy 
s ugyanazon alakot több fogalmi categoriák jelölésére használni, 
így p.o. épen az említett magyar ó, 8 alakra nézve, hogy a nő
mén actoris szerepén kivül még a participium praesentis szerepét 
is viseli, míg a finnben ez megint külön alakkal bír f-va, -vd képző
vel) épen úgy, mint a latinban s egyéb árja nyelvekben. E mellett 
még az is figyelmet érdemel, hogy a finn nonien actoris, bár meny
nyire határozott főnévi jellemű is, mégis attribútumként használ
ható ; p.o. lihan-sybjá elciin hús-evő állat, tkp. „fleisch-fresser thier", 
azaz: „állat, mely húst szokott enni", míg lihan syövci elciin csak 
egy adott esetben „húst evő állatot" jelent. E részben tehát a finn 
nomen actoris alkalmazhatóság tekintetében, némileg túl tesz az 
árja nyelvekbeli különös nomen actoris alakon is. De kiválik a finn 
nyelv abban is, hogy szorosan lelkes actort jelentő névszót képez
het oly igétől is, melytől alig képez egy árja nyelv is, t. i. az ole 
„lenni, esse" igétől ezt: olia mintegy „der seier" azaz: „eine per-
son welche ist", s így igen jellemzően és röviden mondhatja, p.o. 
ezt: lasnci-oíia „jelenlevő" benn lévén e szóban foglalva az is, hogy 
csak személyre (élőre) kell gondolni, p.o. kaikki lásna-oliat min
den jelenlevők, vagyis „jelen levő emberek." 

Miután már szóba jött az egy magyar o, ö alaknak jelentési, 
leg ellenében álló kétféle finn -va} -vő, participium és ja, ja képzőjü 
nomen actoris, egyúttal még azt a kérdést is hozhatom szőnyegre, 
hogy az egy magyar ó, Ö alak (ivó, tevő, vágó) melyiknek felel 
meg alakilag is ? Mert azt csak nem lehet hinni, hogy akár az egyik
nek akár a másiknak is legyen a magyar hasonmása; mert a két
féle finn alakot sem lehet eredetileg egynek tartani. Nézetem sze
rint csak a ja, jü-téle finn alak az, mely a magyar o, ó'-nek (járó, 
teremtő) megfelel, már csak azért is, mert a nomen actoris inkább 
válhatik participiummá, mint megfordítva (a mint csakugyan a 
mordvinban is csak a finn ja-v&\ egyező alak egyszersmind parti
cipium is), s mert másrészről a finn va, vei alak megvan ragozottan 
a magyar vári, vén gerundiumban. Midőn tehát p.o. a magyar élő 
szót csak a finn eleijei teljes azonosának állítom, noha jelentésileg 
az elávci-nok is viheti szerepét, még csak egy érdekes találkozásra 
figyelmeztetek a magyar és finn szóhasználat közt. A magyar no
men actoris némely családi szertartások elnevezésére is szolgál, 
mint: kézfogó, esküvel, mennyegzö, keresztelő, kárlátó, sirató, A finn 
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nyelv az ilyeneket &ja7 ja nomen aetoris alak diminitivumával, töb
bes számban jelöli (jaiset, jciiset): vihkidiset (ettől: vihki beszen
telni) beszentelés, különösen esküvő; kihlajaiset kézfogó, eljegyzés 
(ettől: kihlaa eljegyezni); antiaiset menyegző a menyasszony házá
ban (tkp. ajándékadás, e h. antajaiset, ettől: anta adni); lahtidiset, 
vagy Z«£sía'ise£ bucsúlakoma, különösen mikor a menyasszonyt elvi
szik (lahte elindulni, elmenni; nom. actor. Idhtia, laksia), ristiaiset 
keresztelő (risti keresztelni); hautajuiset halotti tor (ettől: hanta el
temetni); maalian-paniaiset temetési pompa (beerdigung, szó szerint: 
földbetevő). A magyar nomen aetoris imént említett sajátságos al
kalmazása tehát a finnben ugyanazon rendes nomen aetoris szár
mazékán látható, a mi mindenesetre figyelmet érdemlő jelenség. 

BUDENZ JÓZSEF. 


