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NOBMAN DENTSON a finn partitivus használatáról írt monográfiáját 1955-ben 
nyújtotta be doktori disszertációnak a Cambridge-i egyetemen. A kötet anyagát Finn
országban gyűjtötte 1951-től 1954-ig. A partitivus kérdésével foglalkozó irodalomnak 
azt a részét, mely 1954 után jelent meg, csak röviden említi meg a lap alján elhelyezett 
jegyzetekben. Ez különösen vonatkozik arra a vitára, mely a Virittäjä köteteiben látott 
napvilágot 1954-től 1956-ig a finn részleges alannyal kapcsolatban. A forrásmunkák
nak a kötet elején elhelyezett jegyzékében kapjuk a finn partitivusnak és a finnségi 
nyelvek partitivusának eddig legteljesebb bibliográfiáját. A partitivus funkcióit tárgyaló 
irodalmon kívül hatalmas mennyiségű szöveget is tanulmányozott a szerző. 

Az előszó, a bibliográfia és az ezt követő bevezetés után nyolc fejezetben tárgyalja 
a finn partitivus használatát. Az első fejezetben az ad verbális syntagmában előforduló 
funkciókkal foglalkozik; ilyenek: a 'honnan ?' kérdésre felelő helyhatározó, az okhatározó, 
a partitivus respectivus, a partitivus viae, a partitivus-szal kifejezett idő- és módhatá
rozó. A második fejezetben azokkal a funkciókkal találkozunk, melyek adnominális 
syntagmában jelentkeznek: a hasonlító határozó, a teljesség partitivusa (p. copiae, 
DENisoNnál: fulness), a számnevekhez kapcsolódó részelő jelző, egyéb részt vagy meny-
nyiséget jelentő kifejezésekhez kapcsolódó részelő jelző, elöljárószók és névutók parti-
tivusszal, a mértékhatározó. A harmadiktól a hatodik fejezetig a partitivus többi funk
ciója következik: a részleges (DENisoisrnál: határozatlan) alany, a tárgy, az állítmányi 
névszó, a partitivus absolutus. A hetedik fejezetben a partitivus számának kérdésével 
foglalkozik. Végül a nyolcadikban a konklúziókat összegezi. 

A funkciók elnevezését általában egy kis módosítással átveszi az eddigi iroda
lomból, de nem mindegyiket. Nem tartja helyesnek például — a finn nyelvtanokból 
ismert értelemben •— a ,,részleges tárgy" és a ,,teljes tárgy" elnevezést, mert ezek a 
nem finn olvasó számára sokszor megtévesztők. Ezért helyettük a „partitive object" 
és az ,,accusative object" (magyarul: partitivus-tárgy, accusativus-tárgy) elnevezést 
használja. 

\ Az egyes fejezetek felépítése bizonyos •séma szerint történik. Először a partitivus 
kérdéses funkcióját mutatja be a mai finn nyelvben, a régi finn nyelvben, az olonyeci 
karjalaiban, a vepszében, a lűdben, a vótban, az észtben, a lívben. A finnségi nyelvek 
példái után bemutatja a lapp partitivus és a mordvin ablativus hasonló használatát. 
Eddig a pontig minden fejezet leíró jellegű. Ez a leíró rész majdnem kizárólag példák 
felsorolásából áll, a példák önmagukban beszélnek, így a vita sokszor szükségtelenné 
válik. Az egyes fejezetek második részében foglalkozik a kérdéses funkció kialakulásá
nak idejével és módjával. Erre vonatkozólag idézi a kérdés legjelentősebb kutatóinak 
véleményét, és közli saját elgondolását is. Saját meglátásai elsősorban abból a szem
pontból érdekesek, hogy hogyan látja a finn mondattan legbonyolultabb kérdését egy 
angol, aki olyan nagy elmélyedéssel tanulmányozta a finn partitivus használatát, hogy 
ez egy finn származású nyelvésznek is becsületére vált volna. 

A tárgy fejezetében részletesen felsorolja azokat a finn igéket, amelyeknek par
titivus a vonzata (1. 143—159). Ez a hosszú, betűrendes felsorolás gyakorlati célokat 
szolgáló finn leíró nyelvtanban helyénvaló volna, de tudományos dolgozatban szükség
telen. 

A finn példákat (különválasztva a mai és a régi finn nyelv példáit) legnagyobb
részt szövegekből idézi, de felhasználja az élő beszédből feljegyzett mondatokat is. 
• A többi finnségi nyelvre, valamint a lappra és a mordvinra vonatkozó példáit 
többnyire az irodalomban készen kapott anyagra támaszkodva idézi. A vót partitivus 
használatára vonatkozó példáit azonban a vót szövegekből meríti, mivel sem vót mon
dattan, sem. a vót partitivus funkcióival foglalkozó tanulmány ezideig nem jelent meg. 
De a vót nyelv tanulmányozásában nem mélyedt el eléggé: a vót partitivusnak leg
érdekesebb, a finntől legjobban eltérő funkcióját, a tárgyi funkciót hiányosan tárgyalja 
(1. 192—193). 

DENISON munkája nemcsak azért jelentős, mert a finn nyelv legbonyolultabb, 
még 'napjainkban is nyelvhelyességi vitákat kiváltó mondattani problémáit az idegenek 
számára hozzáférhetőbb formában mutatja be, mint e kérdések finn kutatói, hanem 
elsősorban azért, mert ez a finn partitivus használatáról írt legteljesebb monográfia, 
az erre vonatkozó eddigi kutatás eredményeinek legterjedelmesebb összegezése. 
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