
ISMERTETÉSEK ES BÍRÁLATOK. 
Ahlqvist Ág., A finn nyelv rendszere. (Suomen kielen rakennus. Tat-

kinut Aug. Ahlqvist. I.) Helsingfors 1877. 

Ez a munka, mely nálunk ismertetve még nem volt, azon 
búvárlatok eredménye, melyeket a szerző e téren az évek hosszú 
során át tett. Az előttünk fekvő kötet első része a «finn nyelv rend
szerének)), és magában foglalja a névszók képzését és ragozását, s 
a finn verstant. Ez utóbbi részszel azonban itt nincs szándékunk 
foglalkozni, mert nem tartozik szorosan a nyelvtudomány körébe. 

A bevezetésben elmondja a szerző, hogy a finn névszók mi
ben külömböznek más nyelvcsaládok névszóitól. Említi, hogy 
némely nyelvben a főnevek és melléknevek alakjukra (képzésükre) 
nézve is külömböznek egymástól, de az ugor nyelvek (Suomensu-
kuiset kielet) nem ismernek ily külömbséget; ezekben sokszor 
ugyanaz a szó főnév is, melléknév is, pl. marka nedves és nedves
ség | valkea fehér, világos és tűz. További bizonyítékul fölhozza, 
hogy a fokozás, mely más nyelvekben csak a melléknév sajátja, 
az ugor nyelvekben főneveken is előfordul; pl. a finnben: seinem-
muksi közelebb a falhoz: seind fal | lapsem2>ana kisebb gyermek
korban : lapsi gyermek | rannempana közelebb a parthoz: ranta 
part. Megvan ez a lapp nyelvben is, pl. cápeb ügyesebb, voltaké
pen «kovácsabb» : cáppe kovács = f. seppa, mely eredetileg kovácsot 
jelentett, de ebből később az általánosabb«mester, ügyes» jelentés 
fejlődött. Sőt a lapp nyelv a superlativust is képzi némely főnév
től, pl. oaivamus legfőbb ember: oaive fej. Ehhez kiegészítésképen 
hozzátehetjük, a mit Ahlqvist nem említ, — hogy a magyarban 
is lehet főneveket comparálni, mint: emberebb, gyermekebb, szégye-
nebb, rózsánál rózsább. De a főnevek ilyen fokozása nem csak az 
ugor nyelvek sajátosságának tekinthető, mert előfordul az más 
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nyelvekben is, pl. a görögben; v. ö. ypuaoo /puatorepog, aranynál 
aranyabb. 

A másik sajátság, melyben a finn névszók eltérnek az árja 
névszóktól, az, hogy a finnben nincs g e n u s . A természetes nem 
jelölésére a finn nyelvnek külömbféle módja van ; így pl. az ismere
tesebb nagyobb állatoknak nemük szerint külön nevük van (úgy 
mint a mi nyelvünkben is), pl. ori ménló és tamma kancza; más
kor meg a név elé valami nemet jelentő szó járul, pl. koiras kan, 
hím és naaras nő-, nőstény | mies férfi és nainen (összetételben 
nais-) nő, pl. mies-vieras férfivendég | nais-vieras nővendég. 

Mégis van — úgymond A. — két eset a finnben, melyek 
képzés által való genus-jelölésnek tekinthetők. Az egyik az isme
retes -tar képzővel történik, pl. Karhu-tar, Tolva-tar (a férfi-név 
Karhu-nen, Tolva-nen), Ilma-tar, Ilonga-tar stb. A másik pedig a 
-kko képzővel, pl. karjakko pásztorleány | linnakko városi nőlakos | 
nuorikko menyecske J venakko orosz nő | virakko észt nő. Erre 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy a felhozott szók közül csak a 
három utolsó jelent mindig nőt; a linnakko és karjakko masculinum 
is lehet (v. ö. az utóbbira nézve Lönnrot szót., melyben első helyen 
a «herde» pásztor és «nomád» értelmezés fordul elő, s csak máso
diknak a (dadugárdspiga, deja» (pásztorleány). Külömben is ilyen 
szó alig van néhány, míg ellenkezőleg igen nagy azon -kko képzö-
jüek száma, melyeknek nincs femininum-jelentésük; valószínű tehát, 
hogy a fölhozottak is csak jelző szavak, melyek mellől a jelzett 
nőnév elmaradt, s így magukra vették a femininum-jelentést. (V. ö. 
a -kko dimin. képzőt.) 

A harmadik külömbség az, hogy a finn nyelvben nincsen 
n é v e l ő . De már ott is megindult az articulus-képződés, a meny
nyiben határozatlan névelő gyanánt kezdik használni az erás (egy 
bizonyos) és yksi (egy) szavakat, határozó névelőkép pedig a tárna 
(ez), se, tuo (az) mutató névmásokat. 

A finn nyelv tőszavai — mondja A. — úgy látszik eredetileg 
kéttagúak voltak, s valószínű, hogy a mostani egytagúak is két 
tagból vonódtak össze. A példák közt fölemlíti A. a f. kyy kígyó 
szót is s ezzel a m. kígyó-t állítja össze; azomban ez tévedés, 
mert a kyy magashangú, s így a mélyhangú kígyó szó nem lehet 
megfelelője. V. ö. Budenz, MUgSz. 29. 1. m. kígyó (kégyó), kilgyó 
— f. kaljame (nom. kaljain), kaljama. 
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Ezen bevezetés után áttér A. tulajdonképeni tárgyára, a 
n é v s z ó k é p z é s r e és ragozásra. A névszók származását (nomi-
nien synty) a következő rendben adja elő: A) Képzett névszók 
(johdannaiset), még pedig: I. cselekvő- és levő-nevek (tekijiin-ja 
olijannimid); II. cselekvési és levési nevek (teon-ja ölemuksennimiá); 
III. tulajdonságnevek (omaisuutten nimia); IV. konkrét tárgyak 
nevei (konkreetisten esineiden nimia): 1. homályos képzések (ha-
marid johtomuotoja), 2. eszköznevek (tekimen-nimityksid), 3. gyűjtő-
és csoport-szók (kollekiiveja ja ryhmdsanoja), 4. helyet jelentő 
képzések (paikallisuutta merkitsevid johtomuotoja), 5. melléknév
alakú főnevek (adjektivi-muotoisia suhstantiveja), 6. kicsinyítök 
(diminutiveja), 7. magánálló képzések (yksindisid johtomuotoja) ; 
V. melléknevek képzése (adjektivien johto): 1. homályos képzések 
(hdmdrid johtomuotoja), 2. világos képzések (selvid johtomuotoja). 
— B) Összetett szók (liitdnndiset). 

A névragozásnál (nominien taivutus) szól először az esetra
gozásról (sijoitus), azután a fokozásról (vertailu). 

Ennek az aprólékos felosztásnak természetes kifolyása az, 
hogy egy és ugyanaz a képző előfordul néha három-négy helyen 
is, külön jelentéssel, s A. mindannyiszor külön képzőnek is veszi, 
mintha nem akarná elismerni, hogy ugyanegy képzőben különféle 
jelentésben' árnyalatok lehetnek egyesülve. Innen van azután az, 
hogy munkájából nem tudhatja meg az olvasó, mely egyenlő 
alakú, de külömböző jelentésű képzők tartoznak együvé, s mi 
lehet a képzők eredeti alakja és jelentése. Azt hisszük, hogy ezt 
maga a szerző sem kutatta kellőképen, mert külömben okvetetle
nül más csoportosítást nyújtott volna; azt a dolog természete hozza 
magával. De ezt nem megrovásképen mondjuk, mert nekünk nem 
feladatunk azt fejtegetni, hogy mikép kellett volna a szerzőnek 
eljárnia, hanem csak azt, hogy mikép járt el valójában. 

Vegyük tehát a munkát úgy a mint van, és látni fogjuk, 
hogy ez hosszú búvárlatok, szorgalmas gyűjtögetés és mély átgon
dolásnak szigorú rendszerbe szedett eredménye, melyben vannak 
ugyan hiányok és hibák, de azt senki sem vitathatja el tőle, hogy 
a szerző helyes alapra, t. i. hamisítatlan, pontos adatokra épített; 
azért müve a gondolkozó nyelvészre nézve minden bizonnyal 
nagybecsű. E czikkecskének nem czélja kivonatát vagy bővebb 
ismertetését adni a munkának, hanem csak néhány oly dolgot aka-
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runk itt kiemelni és megbeszéllni, melyekre nézve a mi vélemé
nyünk eltér a szerző véleményétől. 

Mindjárt az első nomen agentis képzőhöz (-ja) egy kis pót
lással járulhatunk. A szerző ugyanis említi, hogy ez a képző meg 
van a «nyugati» finn nyelvekben és a «keletiek)) közül a mordvin
ban ; azt nem említi, hogy előfordul a zürjén-votjákban, vogul-
osztjákban, cseremiszben és magyarban is, még pedig oly alakban, 
mely a finn dialektikus alakokhoz nagyon közel áll. A mordvin
ban szerinte a képző alakja -ai vagy -i; de az -ai (<.aj^-ban 
tkp. csak -j a képző, míg az a még a tőhöz tartozik, pl. salaj tolvaj : 
sala-j és nem sal-aj. 

A. nézete szerint a -ja és -va nomen verbale képzők közös 
eredetűi k lehetnek, mert a ;' és v néha váltakozik. És ha más alak
ját nem ismernők ezen két képzenek, bátran elfogadhatnók A. 
véleményét, annál is inkább, mivel magukat a képzőket is sok 
esetben föl lehet cserélni, s jelentésükre nézve meglehetős közel 
állnak egymáshoz. Azomban tekintetbe véve a többi rokon nyel
veket, egészen más eredményre jutunk ; nevezetesen a vogul-oszt
ják -p alak, de maguk a finn dialecticus alakok is (-pa, -pii; liv, 
vepsá -b) arra mutatnak, hogy a -va, -vei eredetibb labiális explo-
sivából (•]>) fejlődött, míg a -ja, -já-re nézve a vogul, sőt egyes 
finn alakok (-ga, -he, vepsá -ge) is eredetibb gutturalis explosivát 
(-g) sejtetnek, s ezek után a -va és -ja közös eredetéről le kell 
mondanunk. 

A -ja változatául említ egy -jo (-io) alakot is, pl. olio levő 
sikiö magzat, e. h. dija, sikijd, mely alakban csakugyan elő is 
fordulnak. (L. alább az -io képzőt.) 

A deverbalis és denomihativ képzőket A. nem választja kü
lön, s így nem szabad csodálkoznunk, hogy a deverb. -ja képzővel 
egy rovatban találjuk a denom. -mm (-mys) képzőt, pl. karsta-mus 
«karstassaja noessa elává ihmineno (piszokban és koromban élő 
ember): karsta piszok | aitomus kerítés: aita, u. a. Ezen -mus 
(-mukse) képzőt A. a -ma diminutiv képző és -kse összetételének 
tartja, és úgy magyarázza, hogy az a a -kse befolyása alatt válto
zott n-ra; de van-e arra példa, hogy a -kse előtt álló a átváltozik 
a-ra ? A. egyét sem említ, s mi sem ismerünk olyat, azért azt 
hisszük, jobb a képzőt így tagolni: m-u-kse; az -HÍ ugyanaz a 
dimin. képző, mely pl. az -ime, -jame (ava-ime, asu-jame) képző-
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nek utórészét teszi; az -ukse kettős dimin. képzőt pedig ott talál
juk a kaulukse nyakravaló, sormukse gyűrű stb. szavakban. Azt is 
téves állításnak tartjuk, hogy ez a képző rendesen a többesi tőhöz 
járul, mint A. mondja, a -mus előtt álló -i-t (pl. huorimus kurvál-
kodó: huora kurva) többesi képzőnek tartván. Nézetünk szerint ez 
az <i dimin. képző, v. ö. Musti, Halli (kutyanevek): musta fekete, 
holla fagy szavakból; ras-i-kka borjú: vasa szóból stb. 

A -lo' képzővel képez a nyelv megvetést kifejező szavakat, 
mondja a szerző, pl. hupelo dőre, féleszű, tökfilkó, stb. Példái közt 
előfordul untelo álomtáska (Lönnrot: «sömnaktig menniska» stb.) 
is, de ez véleményünk szerint nem tartozik a -lo képzős szavak 
rovatába. V. ö. untio és untelias álmos: untele- igétől; az untelo 
valószínűleg ennek az igének < o képzős nomen verbaléja. A mi 
jelentését illeti, kiegészítendő melléje egy alapszó (ihminen ember, 
mies férfi stb.), melynek az a nomen verbale jelzőszava. Hogy a 
nomen acti előfordulhat ilyenképen, arra nézve például szolgálhat 
a viettelys szó, melynek eredeti jelentése: «elcsábítás», de járja a 

, «csábító, csaló, áruló» értelemben is, valószínűleg egyszerűsítve 
ebből: viettelys-mies, tulajdonkép «csábítás-ember». 

A -kko képző (pl. sutikko csók, yökkö denevér) A. szerint a 
piüillikkö főnök, vezér szóban az adessivushoz járult. Van még egy 
ily képzésű szó, melyet a szerző nem említ, t. i. maallikko, világi 
ember, laikus. Lehet, hogy mind a kettő újkeletű szó, mert Een-
vall szótárában (Abo, 1826) nem találhatók; de azt az állítást 
semmikép sem lehet elfogadni, hogy az adessivusból vannak ké
pezve. Sokkal egyszerűbben lehet ezeket magyarázni. A paallikkö-re 
nézve Lönnrot helyesebbnek tartja a paálikkö alakot, és szerinte 
ennek alapszava: pááli (tő: páiile) fölső rész, fölszín («det öfra, 
liige ofvanpá, öfra sidan»). Lehet, hogy igaza van, de lehet az is, 
hogy az a két szó így tagolandó : paa-ll-i-kkö, maa-ll-i-kko, s hogy 
az -11 ugyanaz az összezsugorodott közvetítő szó, mely a -llise 
képző első részét teszi (pl. páállise, maallise.) A mi a -kko, -kkö 
képző elterjedtségét illeti, A. megemlíti, hogy a finnen kivül meg
van az észtben, livbén, vótban és lappban, de a többi rokon nyel
vekről nem szól, pedig azokban is megtalálható. 

A -kka, -kko képző változatának tekinti a -kas (-kkaha) kép
zőt is: asukas lakos, tulokas jövevény, mostanjött. Nézetünk szerint 
azomban ez ugyanaz a képző, mely megvan a lihakas húsos, voi-
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makas erős stb. szavakban, s melyet A. alább (127. §.) a kanssa 
«-vel» szóból származtat, melyet ismét a kasa rakás szó változa
tának tekint. Budenz, MUgSz. 5G. ezt a képzőt egyeredetűnek 
tartja a m. gazdag (kazdag) szó alapszavával, s véleményünk sze
rint ez helyesebb magyarázat, mint az Ahlqvisté. Nem is értjük, 
mért tárgyalja A. a -kas képzős szavakat több külön helyen, egy
mástól elkülönítve, holott pl. a 21. §-ban említett asukas, talokas, 
ajokas (kocsisió, munkásló) szavak képzésükre nézve semmit sem 
külömböznek a 102. §-ban fölhozott istukas (elültetendő növény
csira) és pistokas (egy ostornem) szavaktól, mert mind ugyanazzal 
a képzővel, ós mind egyforma nomen verbaléból vannak ké
pezve. 

A -kse képzővel alkotott rokonsági nevekről, pl. veljckset 
fitestvérek, serkukset unokatestvérek, a szerző nem tudja egész bi
zonyossággal megmondani, vájjon lehet-e ezeket többről is mint 
kettőről használni. Mi azt hisszük, hogy lehet; mert ha nem csa
lódunk, több ízben hallottuk a nép ajkáról is úgy használva ; 
egyébiránt v. ö. Kivi: „Seitsemán veljestá" -— a hol hétről van 
használva ez az alak. 

A nomen actionis és acti képzők sorozatát a következő meg
jegyzéssel vezeti be a szerző: «Altalános megjegyzésképen említ
hető, hogy ebben a képzés-csoportban sok oly alak található, 
melyek a helyet jelentő képzések közt is előfordulnak és a melyek
ben a hely-jelentés, úgy látszik, régibb, mint a cselekvésé. Mint
hogy t. i. a finn nyelvnek tudvalevőleg nagy hajlama van arra, 
hogy a helyviszonyokat hangalakilag és külön formákkal fpjezze 
ki, valószínűnek is tarthatni, hogy a cselekvés-nevek nagy része 
először a cselekvés helyét jelentette, s csak később kapta mostani 
jelentését.)) — Álljon ez itt most minden megjegyzés nélkül; alább 
majd látni fogjuk, igazat adhatunk-e Ahlqvistnak, vagy nem. Most 
térjünk át a szerzővel az egyes képzőkre. 

A -ma, -ma nomen acti képző A. szerint nem egyéb, mint a 
maa (föld) szónak rövidülése. 0 valószínűleg fennebbi theoriájá-
ból indul ki itt, csakhogy ez az állítás mégis" egy kis bizonyítást 
kívánna, s azt hiába keressük a szerző művében. így odavetve leg
alább is merésznek kell mondanunk ezt a föltevést. — Továbbá: 
a képző elterjedésére nézve azt említi a szerző, hogy megvan még 
az észtben, lívben, lappban, mordvinban és vogulban is ; de nem 
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hozza föl a cseremiszt, zürjén-votjákot, osztjákot és magyart, me
lyekben szintén megvan. 

A -minen (-mise) képzőt igy tagolja: -ma + nen. hol az a — 
i-vé lett; de szerintünk helyesebb tagolás -m + ise, mert így nem 
kell a—i hangváltozást föltennünk, míg a képző elemei ugyan
azok (nom. acti + dimin). 

Az -nta, -nto képzőt, úgy látszik, egyszerűnek tekinti, holott 
ez szemmelláthatólag egy frequ. -nt és egy nom| ac i <o képző 
összetétele. Mi az -nto alakot tartjuk eredetibbnek, s talán nem 
csalódunk, ha föltételezzük, hogy a finn nyelv is keresztül ment 
— legalább részben — a hangemelkedés processusán, s így lett az 
-ntobeli o-ból is a (-nta). V. ö. ou, melyben az o úgy hangzik, 
mint a m. a pl. nouse-: nause, rouva: rauva.1) 

Az <Lu, < o képzőt, úgy látszik, A. nem tartja azonosnak a 
•va, -va képzővel, legalább nem említi; pedig ezeket majdnem 
egész bizonyossággal azonosaknak lehet tartani az orosz-karjalai 
alakok alapján, melyekben az < o , <.w-nak -vo felel meg, pl. tie-
dcivö (=tieto) tudás, magavo (=makuu) fekvés, alvás. A képző 
elterjedtségét itt sem adja egész teljességgel, mert nem említi a 
vogul-osztják, votják, cseremisz és magyar alakokat. 

Az -io képző (pl. huomia föltünés, észrevevés; ansio érdem) 
származásáról nem s: ól. Mi úgy hisszük, hogy ez sem egyéb, mint 
a -ja képző változata (v. ö. fönnebb olio, sikiö), sőt talán a -jo 
még eredetibb alak is mint a -ja, mert ez ugyanoly hangemelke
déssel keletkezhetett az előbbiből, mint az -nta az -nto alakból. 
A mi a jelentést illeti, igaz ugyan, hog}r a -ja nomen agentis-képző, 
de azért néha nomen acti-t is képez, mint pl. kuolia (kuolija) ha
lott, sikiö (sikija) magzat, tulajdonképen: nemzett stb. (v. ö. észt 
kolja leiche, halott; vogK. yolp halott, voltaképen: haló, -p, nom. 
agentis képzővel.) 

A tulajdonság-név (nomen abstractum) képzője: -uute, A. 
szerint, néha az abessivusi alakhoz járul, mint pl. armottuus ke
gyetlenség, saamattuus ügyetlenség, élhetetlenség. Ezt azomban, 
azt hisszük nem lehet elfogadni; sokkal valószínűbb, hogy ezen 

x) A. tveri karjalai dialektusban a -ma, -ma képző is -mo, -mii alak
ban van meg, pl. luadimo — téka, tevés, tett (Máté 5, 32.), s mi valószí
nűnek tartjuk, hogy ez az eredetibb alak. 
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alakokban vagy a fosztó képző egyszerűbb alakja van meg, vagy 
pedig összevonás történt. 

A homályos képzések közt találjuk a -na és -ts képzőjü sza
vakat is, pl. páhkiná dió, jásen tag, íz. Ezek annyiban csakugyan 
homályosak, hogy a finnben már nem érezni a képző értékét, de 
a rokon nyelvekből lehet következtetni, hogy a -na és ~n nem két 
külön, hanem egy, és pedig diminutiv képző. V. ö. mord. tástáná, 
mdE. tescene dim. ebből: tástá, tesce csillag \ páhkiná: morA. j)ástd 
és pástáná dió | jásen : mord. ázna, mdE. ezne, m. íz, cser. jezen, 
cserM. égin. 

A nomen instrumenti képzőjében: -ime (nom. -in) A. szerint 
az i csak euphonikus kapcsoló, s maga a képző a -me, mely ere
detileg talán -ma volt. — A mi ezt a magyarázatot illeti, minden
esetre igen kényelmes dolog ugyan, euphonikus elemeknek tekin
teni az olyan nyelvi elemeket, melyeket máskép magyarázni nem 
tudunk; azomban A. nem vette tekintetbe az <ime képző teljesebb 
alakját, a -jame képzőt (pl. asujame, lakó; kasvajame és kasvaime 
kinövés, kisarjadzás), mely nem képez ugyan kizárólag nomen 
instrumenti-ket, de azért határozottan egy az <ime alakkal. Ennek 
-ja-ját pedig már csak nem lehet euphonikus kapcsolónak tekin
teni. Azért sokkal helyesebbnek tartjuk Budenz magyarázatát, 
mely szerint a -ja (<.i) a nomen verbale képző, a -me pedig dimi-
nutivum. (V. ö. Nytud. Közi. VI, 177. stb. 11.) 

A collectiv -sto képző A. szerint így tagolandó: -se + to, me
lyek közül a 'se a melléknévi képző, a másik pedig a localis -to 
képző. Ezzel annyiban egyetértünk, hogy a se-ben (illetőleg </se
ben, mert a képző tkp. nem -sto, hanem -isto) szintén az ismeretes 
melléknévi (nomen possessoris) képzőt látjuk, a -ío-ban pedig egy 
«helyet» jelentő szó maradványát: v. ö. IpS. kuosest és kuoscstak 
pinetum (kuusisto; lp. kuosa = f. kuuse pinus) és IpF. nalmadak 
mündung (nalbme), továbbá osztj. taga «hely». De nincs szükség 
A. azon fölvevésóre, hogy a sto képző alapjául rendesen a többesi 
tő szolgál. 

A nuoriso ifjúság szóról — legalább a mi véleményünk sze
rint — helyesen következteti, hogy eredetibb alakja nuoristo volt. 
Ugyané képzéssel magyarázza a puoliso «conjux, ehehálfte» szót is, 
noha ennek már nincs semmi collectiv jelentése, — hivatkozván 
a svéd fruntimmer (frauenzimmer)-re, mely azelőtt collectivum 
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volt. E mellett még a m. asszonyság, rokonság (á= asszony, rokon) 
szavakat lehet fölhozni, s így kitűnik, hogy a puolisto-ből vált finn 
puoliso szakasztott olyan, mint a m. feleség.. 

A puolisko, vminek fele, szó képzőjét (-sko) A. orosz erede
tűnek tartja ; de mi azt hisszük, hogy az mégis finn képző, és 
pedig változata a -kko diminutiv képzőnek. Ennek ugyanis van 
-kko mellékalakja is (pl. punahko subrubidus, suurehko majusculus, 
grandiusculus stbJ, s ennek változata lehet a -sko. V. ö erre. 
nézve: iness. -hna (déli Pohjanmaaban) és -sna (-ssa); továbbá: 
Idsnd jelen, ebből: lahe-nd, lahná. — Egyébiránt a puolisko (v. 
-kka) szó képzésére nézve nem áll egyedül a nyelvben, mert ott 
van pl. juuriska (=juurikka) kalaráb. 

Most következnek a h e l y f é l ó t jelölő képzők, melyekre 
különös figyelmet kell fordítanunk, hogy lássuk, vájjon megáll-
hat-e A.-nak az a fönebU föltevése, hogy a nomen acti-képzők 
eredetileg nomen loci-képzök voltak, amit onnan következtet, hogy 
nagy részük most is szerepel mint nomen loci-képző. Lássuk tehát 
ezeket egyenként. 

A sorozatot A. a -ka képzővel kezdi, mely szerinte a követ
kező szavakban rejlik: sielld (sidlld, azaz: sikdlld) ott | tddlld (td-
ká-lld) itt | tuolla (Ingermanlandban: tuoalla: tuo-ka-lla) amott J 
muualla (muu-ka-lla) másutt stb. Ez — megvalljuk — első lát
szatra igen plausibilis magyarázat, és az A. fölhozta adatok alap
ján csakis így lehet magyarázni ezen alakokat. Csakhogy vannak 
még más adatok is, melyeket itt tekintetbe kell vennünk; s ezek 
a következő szavak: sikdli oda, tákáli ide, mikdli hova (Kalev. 
III. 28.) Ezek lativ alakok, melyekben világosan fölismerszik az 
< i l a t i v képző (ugor -gg), és a si, td, mi alapszó, s marad azután 
a köztük levő kai (eredb. gdl), mely Budenz magyarázata szerint 
jóformán valami «helyeU jelentő szó. Ebből aztán kiviláglik, hogy 
a sielld, tddlld, tuolla, muualla szavak nem így tagolandók : si-kd-
lld, td-kd-lld stb., hanem: si-kdl-nd, td-kálná, tuo-kal-na, muu-
kal-na, tehát itt nem lehet szó 'ka (-ká), hanem csak -kai, -kai 
képzőről, vagy helyesebben ragalapszóról. E szerint a tdkáláinen 
idevaló, muukalainen idegen, szavak is így tagolandók: tá-kdld-
inen, mim-kala-inen, nem pedig: td-kd-ldinen-, mun-ka-laincn, a 
hogy A. tagolja őket. 

Nem fogadhatjuk el A.-nak abbeli nézetét sem, hogy ez a 
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localis -ka képző megvolna az ilyen szavakban is: seisoalla állva, 
álló helyzetben | istualla v. istuilla ülve, ülő helyzetben | saapuilla 
jelen, kéznél. Az utóbbi még saajjuvilla-na.k is hangzik s így a saa-
puva nom. verbale (agentis)-tői valónak mutatkozik. A seisoalla-ra. 
nézve már Eenvall (Lexiconjában) azt sejtette, hogy «vel casus 
infinit. seisoa, vei contr. pro seisovalla*, s e sejtelemnek első felé
ben csakugyan meg is találjuk az alkalmas magyarázatot: hogy 
t. i. seisoalla, istualla a seisoa', istuá1, infinitivusnak, azaz az ennek 
alapját tevő nomen verbale-nak seisoa (e. h. seisota transl. seiso-
akse, kopottan seisoa' = infinitivus adessivusa. Mert így az istualla-
nak mellékalakja istuilla az istuta nom. verbalónak változatából 
istute-ból fejtethető meg, a mely az istuen, istuesm gerundium ala
kokat szolgáltatja; azaz istuilla e. h. istuella. 

A. ezután egész csomó képzőt sorol föl, melyek szerinte mind 
a -ka változatai; nevezetesen: -kka, -kko, -kki, -kkehe \ -nka, -nko, 
-nki | -ja, 'io \ -va \ -tta, -tto, -tti \ -nta, -nto, -nti, -ntehe. Föltéve, 
de meg nem engedve, hogy ezen alakok egy -ka alak változatai 
lehetnek, vegyük most őket rendre szemle alá. . 

-kka, pl. Hotakka, Höljákka, Kohvakka, Viljakka stb. hely
nevek, ós nilakka, niljahka, nuljakka, Ujakká, jáátikká. Mi csak az 
utóbbiakat akarjuk vizsgálni, mert a tulajdonnevek alapszavai 
jobbára homályosak. — Nilakka, niljakka ~ slipprig, hal, slem-
mig (Lönnrot), azaz: sikamlós | nuljakka =s slem, slipprighet; 
slipprig, hal (Lönnrot), azaz: sikamlósság, sikamlós | Ujakká = 
slemmig, slipprig, hal, glansk (Lönnr.) azaz: sikamlós; mellék
név, pl. Ujakká, jáa, i. ankeriainen, s. jég, s. angolna | jaii-
tikkd (v. -A;Á;ö,)r=isbana, isgata, glattis (Lönnr.), azaz : jégpálya, 
sima jég. Tehát a nilakka, niljakka szavak jelentése «sikamlós», 
e így csak akkor válnak nomen locivá, ha alattomban hozzájuk 
értünk egj7 helyet jelentő szót; ugyanez áll a nuljakka szóról is, 
melyről még megjegyezhetjük, hogy mellékalakja nuljaska (v. -sko ; 
1. fent: puolisko) ; az Ujakká szintén ezekhez sorakozik ; SLJaiitikkii 
helyet jelent ugyan, de nem képzőjénél, hanem alapszavánál 
fogva, s így kimondhatják, hogy a -kka, -kka itt nem nomen loci 
képző, hanem véleményünk szerint az ismeretes diminutivum. 

-kko, az előbbinek változata, pl. kivikko locus lapidosus J 
kuiisikko fichtenwald | mánnikkö (iniiiinykkö) tannenwald. Ezek 
nyilván jelző birtokosnevek, melyeknek a «hely» v. «erdő» szó 
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hozzáértendő; v. ö. magy. fenyves, tölgyes, nádas stb. Tehát &-kko 
(•kkö) sem nomen loci-képző. 

-nka, pl. Hyvinkd, Jaalanka, Paolanka stb. helynevek; ezek
ben az -nka valószínűleg nem egyéb, mint összetett dimin. képző : 
ug. -ne v. -mg és -ke-bó\. 

•nko, az előbbinek változata, tehát hasonló eredetű lehet. Pl. 
alanko, iljanko, ojanko, tasanko, ylankö stb. — Alanko = sánkning 
fördjupning, lágt stálle, lágland, sidvall, dáld, dal; sláttland, 
-mark (Lönnr.) azaz: általában mélyen fekvő föld, mélyedés, 
völgy; ugyanezt jelenti alamaa = underliggande land, lágland, 
kustort (Lönnr.), tehát a helyjelentés megvan már magában az 
alapszóban | iljanko = slipprighet, halka, hal 1. glansk is, isgata; 
slipprig, hal (1. fönt) — tehát ugyanolyan, mint Ujakká \ ojanko = 
vattenledning, dike, vizvezető árok; u. a. mint oja dike, árok, 
tehát a helyjelentés az alapszóban van | tasanko =jemn mark, 
slátt, slátt land (Lönnr.) azaz : síkföld; jelző melléknév, melyhez 
hozzáértendő egy helyetjelentő szó ; | ylankö = högland (Lönnr.), 
emelkedett vidék: a helyjelentés az alapszóban rejlik. 

-nki, pl. Hauranki, Kallunki, Kolvanki (helynevek); csak az 
előbbiek változata. 

A -ka A. szerint néha -;<z-vá gyengül, pl. apaja, kerdjd, pi-
tdjd. — Apaja = varp, notvarp, varpstálle, notdrágt (Lönnr.), 
azaz: az a nyiltviz, melybe a hálót dobják. Ez véleményünk sze
rint nomen verbale, és alapszava valószínűleg összefügg az ava-

- nyitni igével; nom. verb. voltát bizonyítja az apajas mellékalak 
is, mely olyan, mint az antelias adakozó; értelmére nézve v. ö. 
kuolia stb. fentebb | kerájd == offentlig sammankomst, ting; folk-
samling, rádplágning stb., azaz : gyűlés, gyülekezet stb. tehát nem 
is helyet jelentő szó; nyilván nom. verb. a kérdd- gyűjteni igé
től | pitdjd = kyrklig församling, socken; pastorat (Lönnr.), azaz : 
egyházközség; mellékalakjai: pitdjas, pitdd, pidds; hihetőleg 
nomen verb. a pidd- igétől. — A fölhozott helynevek: Vendjd 
Oroszország, Hukkaja, Kalaja stb. alapszava homályos. 

A -ja változata: -io, pl. vaivio, valtio \ Heiniö, Kaatio, Sul-
kio, Löytiö, Vaivio stb. — Vaivio olyan föld, melynek kitisztításá
val valakinek sok baja volt; valószínűleg nom. verb. a vaivaa-
igétől: vaivaaja, vaivaja; az utóbbi alak elő is fordul «p]ágare, 
bearbetarew (fárasztó, művelő) jelentéssel; a vaivio tehát jelző 
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melléknév, mely mellé a maa föld v. pelto szántóföld szó kiegészí
tendő ; | a valtio állam szóról maga A. is megjegyzi, hogy újkeletü, 
tehát ez szóba sem jöhet; | a fölhozott tulajdonnevek is jobbára 
világos nom. verb. képzések: Heiniö, v. ö. heini- váxa grás 1. hö ; 
berga hö (Lönnrot), füvet, szénát teremni; | Kaatio: kaata- dön
teni ? | Löytiö: l'óytd- találni; | Sulkio: sídke- zárni; | vaivio: 1. 
fennebb. 

A -ka másik gyengült alakja -va, pl. Kauhava, Sukeva, Sul-
kava, Tornává, Ullava, Uurava stb. — Mind homályos képzések, 
mert az alapszót bajos kitudni; talán szintén nom. verbalék, vagy 
pedig nom. possessorisok, mint lihava húsos, vakévá erős. 

A -ka változatának tekinti A. a -tta képzőt is, mert — úgy
mond —• a, k gyakran változik í-vé. Ilyen képzés kevés van, pl. 
karjetta, navetta, lapáttá \ Vihaita, Kauvatta. — Karjetta, változata 
karjatto fáhus, tehénistálló | navetta, -tto, u. a. | lapáttá platt 
skifva, piát; fáste för handqvarns vefveos öfra ánda; mellék
alakja : lapatto rockarm, spinurocksarm = lapakko (v. ö. lapa 
nágonting yttre, utstáende, vmi fölső, kiálló.). Lásd -tto. 

Az előbbinek változata tto, pl. pimetto, pihatto, ometto v. 
omatto, karjetto, navetto. — Pimetto: Lönnrotnál csak pimento 
beskuggning, skugga,- dunkel,mörker, skuggrikt stálle, mörkskog, 
azaz sötét, árnyékos hely, v. ö. Pimento-la. A pimetto valószínűleg 
nem egyéb, mint pimento, ez pedig a pimentá- igének nomen ver-
baléja, tehát nem localis képzés; | pihatto fáhus, ladugárd (Lönnr.) 
baromfiudvar, tehénistálló, — valószínűleg pihakko helyett, tehát • 
a -tto a dim. -kko változat i ; J ometto, omatto tehénistálló: alap
szava meg nem állapítható, de képzője hihetőleg olyan mint az 
előbbié; | karjetto: valószínűleg karjekko, karjakko helyett: karja 
nyáj; | navetto: valószínűleg szintén ily képzés; alapszava aligha 
össze nem függ a nauta barom szóval. — A -tto tehát az első szó 
kivételével valószínűleg valamennyiben csak a -kko dimin. válto
zata. (V. ö. fönt: lapatto és lapakko.) 

-nta; ezzel képzett appellativum nagyon kevés van, pl. ha-
lanta, vihanta. — Halanta, mellékolakja halanto klyfning, hasa
dék; nyilván nom. verb. a halka- igétől: halka-nt-o; | vihanta 
íródig, yfvig, liflig, frisk, lummig, grönn, grönskande (Lö....r.) 
zöld, zöldellő; mellékalakja vihanto, v. ö. vihantele-, tehát a viha-
nto valószínűleg egy vihante- ige nomen verbaléja, —• jelző mel-
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léknév, mély mellé a «helyet» jelentő szó hozzágondolandó. — 
Helynevekben ez a képző gyakori, mint pl. Villanta, Nálántá, 
Sarvanta stb. 

Az előbbinek változata (és jóformán eredetibb alakja) -nto, 
pl. avanto, nyilas, lók; lialanto (haljento), pimento: metyek, mint 
már kimutattuk, nomen verbálék, jelző melléknevek. 

-ma mint localis képző, pl. ajelema, aukeama, kiertdma, kddn
tymd, notkuma, satama, valama, valkama, vieremá, lepeámá, istuma. 
— Ajelema: a jelemilla, Kalev. XVII, 367. Eothsten magyarázata 
szerint: kulkupaikolla: aja- hajtani, frequ. ajele-, ennek nomen 
verbalója: ajelema ; | aukeama öppning, rem'na (Lönnr.), nyilas, 
hasadék : aukea- nyílni; | kiertdma, Kai. XVII, 368. kiertdmilld ; 
Eothsten: kiertosijoilla; v. ö. kiertd- körüljárni, keringeni ; 
kddntymd : tien kddntymd vágens krökning, út-kanyarulat: kddnty-
fordúlni; | notkuma, Kai. XI. 16. notkumiWi; svigt, gungning, 
hajlás, himbálás: notku- hajlani, himbálódni; | satama kikötő: 
alapszava homályos; | valama vmi megolvasztott, megolvasztás: 
vala- olvasztani; | valkama: *valka- = mord. valgi- hinabfahren, 
hinabsteigen (Budenz, UgSz. 588. sz.) | vieremd framskridning 1. 
glidning, skred, rullning, nedrasning, ras, jordras (Lönnr.), guru
lás, gördülés, földcsuszamlás: vieri-, viere-, gurulni, görgeni, 
lecsúszni stb. | lepedmd — lepdámd hvilostálle, nyugvóhely: lepdd-
nyugodni; | istuma, sittande, sáte, ülőhely: ista-. — Mind ezek 
tehát (egy-kettő kivételével) világos nomen acti-k, melyekben 
semmi localis jelentós sincs eredetileg; hanem kiegészítendő mel
léjük egy helyet jelentő szó, melynek elmaradtával ők maguk 
veszik át a helyjelentést. (V. ö. ebédlő, legelő, ivó, fürdő, kaszáló, 
fogadó; szállás, ülés stb.) Ezeket a -ma, -md képzős nomen verba-
lékat igen gyakran használják összetételekben határozó szóul (pl. 
syntymd-maa szülőföld, juoma-raha borravaló), és ezeknél könnyen 
megeshetett, hogy rövidség okáért a jelzett szó elmaradt, s maga 
a jelző szó vette át az egész összetétel értelmét. 

A. szerint ugyanez a -ma, -md képző járul néhány névszó
tőhöz, mint pl. asema, kaljama, kuutama, lahtema, rantama, sei-
ndmd, selkdmd. Lássuk most ezeket közelebbről. Asema stálle, 
plats, station, láge, skick, tillstánd (Lönnr.), helyzet, hely, állapot 
ez azomban nem denominativ képzés, hanem deverbalis; ugyanazon 
*ase igétől, melyből az asetta- helyezni ige van képezve; | kai-
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jama slipprigt stálle, halka, isgata; slipprig, hal (Lönnr.), sikamlós 
hely, jégpálya; sikamlós, pl. k.jaa, sikamlós jég; mellékalakjai 
kaljamo és kaljame. V. ö. kalea, kalia glatt, slát, hal, halkig, slipp
rig stb., azaz sima, csúszós ; s ez olyan képzés lehet, mint pl. 
valkea (*valgeda-: valge- igétől, v. ö. valke-ne-), tehát kalea e. h. 
*kale-da, egy *kale- igéből, s ugyanettől lehet: *kale-ja-me, úgy 
mint asu-ja-me, ava-ja-me (ava-i-me) — nom. asujain, avain, me
lyek egy Icaijain nominativusra mutatnak, s ez csakugyan meg is 
van, mint a kaljame, -ma, -mo mellékalakja. E szerint tehát a 
kaljama-béli -ma nem ugyanaz a képző, mely az istuma, lepeámá 
stb. szavakban van; | kuutama, mellékalakjai: kuutamo, kuutame 
(n. kuudan, kuutain), mánsken, mánljus, holdvilág; v. ö. kuutava 
mánlik, holdforma, mely egy kuuda- (kuuta-) igét föltételez, s a kuu
tama szó ennek nomen verbaléja, és így nem denominativ képzés. 
(A kuuda- ige képzésére nézve v. ö. lisd-dá-, Hsad: lisd szótól, 
varasta : varas nomentől) | lahtema (lahte tőből) öböl, rántania 
(ranta) partvidék, seindmd (seind) fal, selkdmd (selká) hegyhát: 
ezek csakugyan denominativumok, csakhogy képzőjük nem a fen-
nebbi -ma, -ma képző, hanem ugyanaz, mely a kaljama szóban 
van, azaz diminutiv. A -ma képző tehát ebben a szócsoportban 
sem az az elem, mely a helyet jelonti. 

A -mo képző csak a -ma-nak változata (s nézetünk szerint 
eredetibb alakja), erről tehát nem szükség külön szólnunk. 

Továbbá <ukse képzővel is alkot a finn nyelv, A. szerint, 
nomen locikat, pl. alus vminek alja, alap | edus előrész | keskus 
középrész | sisus belsőrész | taus hátsórész | kaulus nyakravaló | 
sormus gyűrű | kannus sarkantyú stb. — Ámde szemmellátható, 
hogy ezek egy részének már az alapszava is helyet jelent (ala, ete, 
keske, sisd, toka), a többiek pedig nem is helyet jelentő szavak. 
Az <ukse, <.ykse képző tehát nem nomen loci képző, hanem egy 
összetett (és értelmét vesztett) dimin. képző ; utórésze ismeretes, 
előrészére (<.u, y) nézve pedig v. ö. Annu Anni, Annácska, Anikó ; 
Kaisu Katicza: Anna, Kaisa szavaktól. — Ezen csoport szavai 
közt említi A. a pyydys fogó, csapda szót is, de ez nyilván dever-
balis képzés : pyytá- fogni, igétől. 

Már most összefoglalva mindent, a mit A. állítólagos loca-
lis képzéseiről mondtunk, mi mindebből a tanulság ? Az, hogy 
ezen képzések egy része eredetileg nem jelentett helyet,' hanem 



AHLQVIST, A FINN NYELV RENDSZERE. 309 

csak jelzőül szolgált egy helyet jelentő szónak, s ennek eltűntével 
vette magára a localis jelentést; a másik rész pedig, mely csak
ugyan helyet jelent, nem képzőjétől kapta ezen értelmet, hanem 
az már alapszavában is megvolt. E szerint a fölsorolt képzők nem 
localis képzők, s így dugába dől A.-nak az a combinatiójais, hogy 
a nomen actionis-ok és a nomen acti-k eredetileg helyet jelentet
tek. Az egyetlen igazi localia képző azok közt, melyeket a szerző 
fölhoz, az ismeretes : -la, -la, pl. Kalevala, pappila, Hölmölá stb. 

A. ezután a « m e l l é k n év - a l a k ú f ő n e v e k é t» tár
gyalja. 

-ise képző. Ide sorolja a suitset zabola és páitset kötőfék sza
vakat is, s megemlíti, hogy a t eredetileg megvolt ebben a képző
ben. S a régi nyelvben az -ise helyén csakugyan sok esetben 
-itse-t találunk, gl. Agricolánál és Ljungo Tuomanpoika-nál: áki-
tselía, jokahitselle, omahaitset, stb. De hogy nem ez volt a képző 
eredeti alakja, azt mutatja az észt nyelv, pl. izatse, izase mánnlich, 
mánnchen | vahetse, váhese, klein, gering | d. vetítse', testvérek, 
melyekkel a finnben isáise, viiháise és veljekse alakok állnak szem
ben, a melyek pedig (kivált a legutolsó) arról tanúskodnak, hogy 
a -tse-nek eredetibb alakja -kse volt. 

A -llise képzésű szavak, pl. páivallinen ebéd, ehtoollinon vaV 
csora, a szerző véleménye szerint az adessivusi alakból vannak 
képezve. Mi nem akarjuk tagadni, hogy néha ragos alak is válha-
tik tővé, de azt nem lehet elfogadni, hogy az oly nagy mérvben 
és rendszeresen történhetik, mint A. fölveszi. Az -ll-re nézve v. ö. 
fönnebb a páallikkö szót. 

A diminutiv -se (nom. -nen) képzővel egyezőnek tartja a 
mord. -nli dimin. képzőt; s az nem is lehetetlen, hogy a nomina-
tivusbeli -nen-Tiek van valami köze ama mordvin képzőhöz, de a 
-se-nek semmi esetre sincs, mert ennek teljesebb alakja — mely 
még magából a finn nyelvből is kifejthető: -kse. 

Az <.ikka, <ukka képzőjü szavakban a szerző szerint a tő 
véghangzója változott i-vé v. tt-vá. Szerintünk az < i és < « itt 
maga is dimin. képző, v. ö. Anni, Kaim stb. 

Az aidakse pertica saepis, tervakse theerholz stb. szavak -kse 
képzőjéről azt a furcsa hypothesist állítja föl, hogy ez egyező a 
translativusi -kse raggal. Hogy ezt mivel lehetne bizonyítani, azt 
nem tudjuk elképzelni, csak annyit mondhatunk, hogy az a -kse 
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valószinűleg dimin. képző, s így semmi rokonságban sem állhat a 
translativusi raggal. 

Áttérve a m e l l é k n e v e k képzésére, először a homályos 
képzéseket sorolja el. 

-ta, pl. kankea, aukea, kiinted stb. A. ezeket mind denomina-
tivumoknak tartja, szerintünk azonban deverbalisok. — Kankea 
feszes, A. szerint a kanki rúd szótól; szerintünk ez is, valamint 
a következők is, oly képzések, mint a valkea (valgeda, v. ö. vepsá 
ralged) stb. nomen verbalék-da képzővel; tehát kankea = kanke-da 
(kange-da) egy elavult *kange- igétől, melynek megvoltát mutatja 
éppen a kanki nomen verb., és mellékalakjai: kanko, kankime. 
A kankea szó tehát nem származéka a kanki-n&k, hanem mind a 
kettő ugyanannak az igének nomen verbaléja; | aukea nyilt, A. sze
rint az auki nyitva szó származéka; szerintünk: auge-da; az 
alapszóra nézve v. ö. auko vidöppet tillstánd, és aukeime = aukea ; \ 
kiinted ingatlan, szilárd, A. szerint a kiinni szilárdan, szóból; 
szerintünk: kiinte-dd ; az alapszóra nézve v. ö. kiintd- megerősí
teni, kiinte-vd állandó, kiintime fogó stb. 

A szóösszetételekről szóló részre csak annyit akarunk meg
jegyezni, hogy a szerző a -kunta szót kölcsönvételnek tartja. 
(V. ö. De vestfinska Sprákens Kulturord, 187. 1.); Budenz az ere
deti ugor szókincshez sorolja és a m. had szóval egyezteti. 
(MUgSz. 65. 1.) 

A t ö b b e s s z á m exponensét, melyet mi képzőnek tekin
tünk, A. ragnak tartja. Eredeti alakja szerinte -k volt, mely a szó 
végén- ívé lett, mivel a finnben k nem állhat szó végén; más 
ragok előtt pedig könnyebb ejtés végett először g, azután -j (-i) 
lett belőle. Ez csakugyan nagyon tetszetős ós világos magyarázat, 
s ha más adataink nem volnának, mint a finn nyelvbeliek, el is 
fogadhatnók minden habozás nélkül. Azomban Budenz az összes 
rokon nyelvek adatait összevetve azon eredményre jutott, hogy a 
finn -t és -i többesi képzők nem egy eredetűek, hanem a -í-nek 
eredeti alakja -d, az-i-é pedig -g. Ezt egyszerűen fölemlítjük; bizo
nyítása nem tartozik ránk. 

Accusativusi ragot A. kettőt külömböztet meg: -n-t és -í-t, 
(minun, minut, meiddt, stb.) Budenz a -í-t csak determinativ elemnek 
tartja, és szerinte csak egy accus. rag van az ugor nyelvekben, t. i. 
-m, melyből a finn -n lett. (V. ö. Ugr. Sprachstud. II, 68 1.) 
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Az általános l a t i v rag A. szerint -ne (•nnek,-nne,)) s ennek 
megfelel a rn. -nek rag. Ebből a -nek-bő\, úgymond, azt a követ
keztetést lehetne vonni, hogy a finnben az -nnek alak volt ere
detibb; de a vogul -na (-ne), votj. -na, észt -ni (-ig),lív -n, mordv. 
-nen alakok mégis arról tanúskodnak, hogy a -ne v. -nne közelebb 
áll az eredeti alakhoz. Ez a lativ rag még a finnben is előfordul 
-n alakban, mint a Jumalan kiitos-íé\e kifejezések bizonyítják. — 
A mi az -nnek és a m. -nek egyeztetését illeti, v. ö. a neki, -nek 
etymologiáját Budenz szótárában, 396. 1. — Az összes ugor nyel
vek idetartozó adatait összevetve, arra az eredményre kell jutnunk, 
hogy az eredeti általános lativ rag -g ós nem -n; az -wwe-ben is ez 
van meg: -n-ge (-n-he), ós az -n-t Budenz összezsugorodott rag-v. 
névutói alapszónak tartja. A -k-s alakok a mi nézetünk szerint a 
-kii v. -kö particulával vannak összetóve: minnek = minnekd ; ezek 
az alakok a keleti dialektusokhoz tartoznak, hol ez a szóvégi 
hangzókopás egészen közönséges. De már most, ha az -n nem 
lativ rag, hogy magyarázzuk meg a Jumalan kiitos-íé\e kifejezése
ket, melyekben — legalább úgy látszik, — az -n mégis lativ, ille
tőleg dativ rag szerepét játszsza? Ezeket, véleményünk szerint, 
igen könnyen meg lehet magyarázni, a nélkül, hogy az -n-et lativ 
v. dativ ragnak kellene tartanunk. Vegyünk elő néhányat az A. 
példái közül. Jumalan kiitos hála istennek = Jumalan olkoon kiitos, 
azaz: az istené legyen a hála; | minun tdytyy nekem kell = ratmtw 
on táytymys, azaz mintegy: nekem kényszerűségem van v. enyém 
a kényszerűség; | anna toisen toinen puoli, pahemman pahempi 
puoli, add az egyiknek az egyik felét, a rosszabbiknak a rosszab-
bik felét = anna toisen osaksi v. omaksi toinen puoli, pahemman 
osaksi v. omaksi pahempi puoli, azaz . . . . az egyiknek részévé, v. 
részéül, birtokává v. birtokául, . . . . a rosszabbiknak részévé v. 
-ül, birtokává v. -úl . . . . | tulee háiriö hyvdnkin, viisaliallekin 
vahinko, esik baja a jónak is, a bölcsnek is kára, = tulee háiriö. hy
vánkin osaksi, viisaliallekin vahinko, azaz : a jónak osztályrészéül 
is . . . stb. | siitci puolesta osasta, kuin heiddn túli, abból a fél rész
ből, mely nekik jutott — siitá puolesta osasta, kuin heiddn osaksensa, 
tidi, azaz: . . . a mely az ő osztályrészükül jutot t ; stb. így lehet 
A.-nak majdnem minden példáját kiegészíteni, s a melyeket nem 
lehet, azok hihetőleg analógia útján keletkeztek. E szerint az -n 
ragos szavak itt nem lativusi (dativusi) alakok, hanem egyszerűen 
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birtokos határozók, azaz genitivusok, melyek csak a jelzett szó kiha
gyásával vettek magukra látszólag lativ(v.dativ) jelentest. Tehát az 
-n ezekben is a genitivus ragja, s így nincs szükség azon föltevésre, 
hogy — mint A. mondja,— a finn genitivus alativusból fejlődött. 

A -tse prolativusi rag mellékalakjai: -tte, -tten, -ten s az 
utóbbi alak van meg A. szerint a következőkben: miien hogyan 
kuten hogyan, a hogy \joten a hogy \siten úgy | tatén így | muitten 
máskép stb. Budenz e magyarázatot nem tartja valószínűnek, 
mert ezekben nincs meg a -t előtt a lativ < i , mely a prolativus 
ragja előtt szokott állani. Azomban mi ezt nem tartjuk akadály
nak, mert hiszen találkoznak egészen világos prolativusi alakok 
is, melyekben nincs meg az <*, pl. ott van a taitse (hátul el) 
mellett a taatse, továbbá alitse (alatt el) mellett: alatse, stb. De 
meg külömben lehetséges, hogy az < i benne is rejlik a miien, 
siten, joten, telten alakokban, a mit valószínűvé tesz az, hogy a 
finn nyelvnek nagy hajlama van az i elnyomására (erre majdnem 
minden dialektusból számos példát lehetne idézni); továbbá való-
szinűvó teszik azon modalis adverbiumok, melyekben az < i csak
ugyan meg is van, mint pl. enimmiten legtöbbnyire parahiten leg
jobban | váhimmiten legkevésbbé stb. || a samaten (hasonlókép) 
mellett van samoten alak is, melynek o-ja az i befolyása következ
tében támadt a-ból; | végre a kuten és muuten mellett ott van: 
kniten-kin mégis és muiten (Karjaiában); — v. ö. kain és kun. 

A mit a szerző az i s t r u c t i v u s r a és comitativusra nézve 
mond, t. i. hogy a két rag közel rokonságban van, azt mi is való
színűnek tartjuk, de azt — úgy hisszük — bajos volna bebizonyí
tani, hogy -w-jük egyező a nomen ins'rumenti-képző (<ime) 
-w-jével. Budenz az instructivus ragját az általános locativ rag 
(-na) kopott alakjának tartja. (L. Finn nyelvtan, II. kiad. 88. 1.) 

A c o m p a r a t i ó t A. a ragozás rovata alatt tárgyalja, és 
a comparativusi rag (képző) eredeti alakjának a -pa-t tartja, mely 
megvan még a vót nyelvben; s ennek lágyulása a lapp és magyar 
•b, a finn -mp nasalisa pedig euphonikus hang. — Ámde a com-
parativusnak van nyoma a finnen, lappon és magyaron kívül a 
mordvinban és cseremiszben,is, mindenütt -mb, -mp képzővel, és 
a magyar s lapp -bb is eredetibb -mb-ve mutat; e szerint a finn 
-mp-nek -m-jót sem tarthatjuk csak betoldott euphonikus hangnak. 
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