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b) abl. 4 ( = ugor -d), vö. vog. oszt. -I (numel); t. i. az abl. 
<ól, öl végén. 

c) lat. *-j ( = ugor -g), a tőnek végvocalisával együtt <á, é, 
(a, e),i [vö. hangalakra nézve: <á, é végű praet.-tő, pl. tudá-l, 
tudé-k, mené-l, mené-kj, fent C) i.alá, haza, mögé, oda és odébb, 
tudni, menni C), 7. || vo. vog. kit pali = két felé | mord. meki, 
niekev = megé. 

2. Tőképző vagy névutói alaprész -l (vö. fö: Jo-l, ebbenfölső, 
úgy mint ahó, belső, első \ ho névmás : ho-l- ebben: ho-l-\-t): 

a) loc. -nn (-n), illetőleg < onn, önn (A, 2.) — e h . -In, pl. 
lovonn, kövönn e h. *lovolns, kovölnf || az állandó o, ö tővégvocalis 
a következő l miatt, ugy mint az l-es 2. szem. igealakban: mondói, 
alszol, eszöl || a nyáron, kézen-he\i h o s s z ú első szótag súlyegyen
lítésből magyarázható. 

E szerint -nn (-In) = finn -lla adessivus (Ina), pl. kövönn = 
f. kivellá. 

b) abl. <.ól, öl — e h . ol„l, öl£l, melynek első Z-je ?>be ment 
át: < ovBl, óvd, pl. /iaá'óZ e h. hazold, hazovBl \ közöl e h. közöld, 
közövd. 

E szerint <óZ, ó'Z = finn -Ida ablativus, pl. közöl — keskelda 
(keskelida). 

BUDENZ JÓZSEF. 

Angol helyesírási reformmozgalom. Az American Philological 
Society szintén mozgalmat indított az angol helyesírás egyszerűsítésére. 
Erről a mozgalomról egyelőre a müncheni Allgemeine Zeitung rövid 
jelentését veszszük át (Beilage 58. 1893.): «A társaságnak az a meg
győződése, hogy az angol helyesírás legrosszabb a világon. A fölösleges 
betűk írása és nyomtatása több millió dollárba kerül évenként. Gyer
mekeink nevelése — úgymond — késleltetve s népünk nevelkedése las
sítva van a mi nehézkes, logikátlan, megtévesztő írásmódunk által; az 
egész világ műveltjei követelik az egyszerűsítést. A társaság már egyes 
módosításokban megállapodott s folyamodik a kongresszushoz, hogy a 
hivatalos kiadványok nyomtatóit utasítsák a javasolt egyszerűsítések 
alkalmazására: hogy pl. dialogue helyett dialóg legyen, quartette fa. 
quartet, programme h. program, phantom h. fantom, subpoena h. subpena 
stb. Ezen változtatások közül némelyik már divatra kapott Amerikában ; 
a többit alkalmasint szintén elfogadják, mert ez által időt, nyomtató 
festéket és munkabért fognak megtakarítani.* 
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